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Περίληψη 
 

 Τα δεδομένα πλέον παίζουν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη ζωή μας και 

μας βοηθούν να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας οικονομίας που να βασίζεται σε αυτά. Παρατηρείται όλο και 

συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των ατόμων και των οργανώσεων που συμβάλουν 

στο διαμοιρασμό των δεδομένων. 

 Μέχρι σήμερα πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με τις δυνατότητες του 

ανοίγματος των κυβερνητικών δεδομένων, που μπορούν να οδηγήσουν μελλοντικά σε 

καινοτόμες υπηρεσίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής λίγα είναι τα στοιχεία τα οποία 

μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το αν τελικά το άνοιγμά 

τους μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες καινοτόμες υπηρεσίες. 

 Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

Ανοιχτά Δεδομένα ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίσει ποιες κατηγορίες 

έχουν τις περισσότερες εφαρμογές, από ποιους οργανισμούς συλλέγονται τα 

δεδομένα τους, αν είναι διαθέσιμες για κινητές συσκευές, αν έχουν παρουσία στα 

κοινωνικά δίκτυα και ποιες είναι οι πηγές των εσόδων τους. 

 Για την εργασία αυτή επισκεφθήκαμε 498 ιστοσελίδες στις ΗΠΑ που 

χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα και εντοπίσαμε τους κλάδους της οικονομίας που 

παράγουν τις περισσότερες εφαρμογές. Οι κλάδοι αυτοί είναι η Τεχνολογία και οι 

Επενδύσεις. Το 70% των εταιρειών προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 1/4 

από αυτές διαθέτει desktop ή mobile εφαρμογή. Ενδιαφέρον είναι ότι το 68% έχει 

παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι 

υπάρχουν πολλές αξιόλογες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα, αλλά 

δεν είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούν και αν εν τέλη ευθύνονται αυτά 

για τα κέρδη τους. Το συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικό διότι οι κυβερνήσεις τα 

τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει στην κατάλληλη τεχνολογία και η επένδυση αυτή 

θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους φορολογούμενους πολίτες.  
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Abstract 
 

 Data are now playing an increasingly central role in our lives and help us 

make better decisions. The  result is  the creation of an economy based on them. There 

is continued growth in the number of individuals and organizations that contribute to 

the sharing of data. 

 So far lot has been said about the possibilities of opening up government data, 

which can lead to future innovative services. But yet there are few evidence that can 

lead us to safe conclusions about whether finally opening data can create the 

conditions for new innovative services. 

 The aim of this work is to study applications using open data. The reader can 

identify which categories have  most applications, from which agencies these data 

were collected, if  the applications are available for mobile devices, if  the companies 

have a presence in social networks and what are their profit sources. 

 Within this study we visited 498 websites in the USA that use open data and 

identified sectors of the economy that produce most applications. These sectors are 

Technology and Investments. 70% of companies are from the private sector, while 1/4 

of them have a desktop or mobile application. It is interesting that 68% of them have a 

presence on social networks. 

 The results of this study are that now we can say that there are many 

significant applications using open data, but it is not clear whether  these applications  

are responsible for organisations' profits. This conclusion is important because 

governments in recent years have invested in appropriate technology and this 

investment will be evaluated by the taxpayers. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή προβλήματος 

 

 Τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

δωρεάν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από τον καθένα 

(Knowledge Foundation, 2012). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ξεκινήσουν εμπορικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, να γίνει έρευνα, να 

ληφθούν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτά, καθώς και για να επιλυθούν σύνθετα 

προβλήματα.  

 Οι κυβερνήσεις πέρα το ότι κατέχουν δεδομένα, είναι ταυτόχρονα και από 

τους μεγαλύτερους δημιουργούς δεδομένων στον κόσμο, τα οποία με την κατάλληλη 

επεξεργασία μπορούν να έχουν μεγάλη αξία. Για τη δημιουργία τους δαπανούνται 

δημόσιοι πόροι, και ως εκ τούτου είναι λογικό να υπάρχει η απαίτηση να 

επιστρέψουν στο κοινό για δημόσια χρήση. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει να 

δημιουργηθούν νέες και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.  

 Πολλές κυβερνήσεις παγκόσμια στρέφονται όλο και περισσότερο στο άνοιγμα 

των δεδομένων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ώστε να αλλάξει ο κανονισμός 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που κατέχει από τους πολίτες της. 

Η Αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε τη πρωτοβουλία να ανοίξει τα δεδομένα της από 

το 2011. Επιπλέον, η Αυστραλιανή κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια στρατηγική ώστε 

τα δεδομένα που κατέχει η Εθνική Περιφερειακή Αρχή να είναι στη διάθεση του 

κοινού, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Όπως είναι φυσικό υπάρχουν πολλές ακόμα χώρες που είναι στη διαδικασία 

ανοίγματος των δεδομένων τους. (Rijmenam, 2014) 

   

1.2 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

 

 Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να βρεθούν εφαρμογές οι 

οποίες χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα και έχουν εμπορική χρήση. Οι 

εφαρμογές αυτές μπορούν να προέρχονται από διάφορους κλάδους και χώρες και να 

απευθύνονται σε διάφορα είδη καταναλωτών. Επίσης θα επιχειρήσουμε μια 
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συγκριτική ανάλυση των εφαρμογών αυτών ώστε να εντοπίσουμε τους κοινούς 

παράγοντες που καθιστούν μια εφαρμογή ανοιχτών δεδομένων επιτυχημένη.   

 Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μια κατηγοριοποίηση των εφαρμογών 

αυτών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά τη δυναμικότητά τους, τη 

σημαντικότητά τους και την αξία τους. Πιο συγκεκριμένα θα επιχειρήσουμε να 

απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα:  

i. Ποιος είναι ο στόχος της κάθε επιχείρησης 

ii. Ποια είναι η πηγή εσόδων κάθε επιχείρησης 

iii. Πώς εμπλέκονται τα ανοιχτά δεδομένα στη δημιουργία εφαρμογών  

Αφού απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά θα παρουσιάσουμε τις εφαρμογές που 

επιλέξαμε και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή. 

 

1.3 Περιεχόμενο της μελέτης 

 

 Στο κεφάλαιο 2 γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου παρουσιάζονται 

στοιχεία σχετικά με το τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα, πού χρησιμοποιούνται, με ποιο 

τρόπο χρησιμοποιούνται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης τους. 

 Στο κεφάλαιο 3 γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους 

οποίους αντλήθηκαν στοιχεία για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν Ανοιχτά 

Δεδομένα και οι παράμετροι που ελέχθησαν.  

 Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στη μελέτη OpenData500 του 

Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και παρουσιάζονται  35 εφαρμογές οι οποίες 

προέρχονται από διάφορους κλάδους της οικονομίας και απαντούν στα τρία 

ερωτήματα που τέθηκαν στους στόχους της εργασίας αυτής.  

 Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη 498 ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα και προέρχονται από 

την ιστοσελίδα www.OpenData500.com. Δίνονται ποσοστά και στατιστικά στοιχεία 

καθώς και αναλυτικοί πίνακες.  

 Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη της βιβλιογραφίας αλλά και των εφαρμογών που επιλέχθηκαν. Επίσης 

γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα.  
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2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1 Εισαγωγή  

 

Σύμφωνα με τον Molloy (2011)  "Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

στο σύνολό τους, κατά προτίμηση να μπορούν να ληφθούν μέσω Διαδικτύου, 

δωρεάν. Επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια βολική και τροποποιήσιμη 

μορφή." Κυβερνητικά είναι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή 

ανατίθενται από την κυβέρνηση ή ελέγχονται από υπηρεσίες της κυβέρνησης (Open 

Government Data, 2015). 

Μετά από μια σύντομη περιγραφή για το τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα στο 

2.1 και το πως μπορούν να απελευθερωθούν στο 2.2, θα αναλύσουμε με ποιο τρόπο 

μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα ανοιχτά δεδομένα και σε ποιους τομείς 

της οικονομίας. Τέλος, θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και εμπόδια που 

προκύπτουν από τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων.  

 

 

2.2 Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα 

2.2.1 Τι είναι τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα 

 

 Τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα δημιουργούνται από δημόσιους φορείς, 

έτσι ώστε  να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποθηκευθούν,  αναδιανεμηθούν και 

ενσωματωθούν με άλλες πηγές δεδομένων. Το άνοιγμα των δεδομένων ενθαρρύνει τη 

συμμετοχής των πολιτών, την ενίσχυση της δημοκρατίας, και μπορεί να γίνει η 

κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων εταιρειών.  

 Η έννοια Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα είναι συνυφασμένη με την έννοια 

Ανοιχτά Δεδομένα και Συνδεδεμένα Δεδομένα. Τα Ανοιχτά Δεδομένα πρέπει να 

δημοσιεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε  να μπορεί να διευκολύνεται η αλληλεπίδραση 

μεταξύ διαφορετικών πηγών, ενώ ταυτόχρονα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και χωρίς 

περιορισμούς σε όλα τα άτομα. Με την προσέγγιση αυτή, τα ανοιχτά δεδομένα είναι 

στη διάθεση όλων των πολιτών και όπως έχει αποδειχθεί μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντική δημόσια αξία. (Solar, 2012) 
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2.2.2 Κριτήρια για να είναι τα Δεδομένα ανοιχτά 

 

 Πιο συγκεκριμένα τα Ανοιχτά Δεδομένα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια 

ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ανοιχτά: 

 Διαθεσιμότητα και Πρόσβαση: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο 

σύνολό τους, με ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής. Να μπορούν να ληφθούν 

μέσω του Διαδικτύου και να είναι διαθέσιμα σε βολική και τροποποιήσιμη 

μορφή. 

 Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή: τα δεδομένα πρέπει να επιτρέπουν την 

επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή, συμπεριλαμβανομένης της 

αλληλοανάμιξης με άλλα σύνολα δεδομένων.  

 Καθολική Συμμετοχή: ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να τα 

χρησιμοποιήσει. Δεν επιτρέπεται περιορισμός στη χρήση, π.χ. μόνο για 

"εκπαιδευτικούς σκοπούς"  ή μόνο για "μη εμπορική χρήση" (Open 

Knowledge Foundation, 2012). 

 Σύμφωνα με τους Kalampokis et al (2011) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποιός 

κατέχει τα δεδομένα και ποιός δημοσιεύει τα δεδομένα διότι υπάρχει άμεσος 

συσχετισμός με την ποιότητα των δεδομένων, την έγκαιρη δημοσίευση και το 

συγχρονισμό μεταξύ των υπηρεσιών για τη δημοσίευσή τους. 

 Είναι πολύ σημαντικό, όπως δημοσιεύει το Department for  Communities and 

Local Government (2012), τα στοιχεία ποιοτικού ελέγχου να είναι κοινά και να 

περιλαμβάνουν: 

 Τη διασφάλιση της απελευθέρωσης έγκυρων στοιχείων 

 Τη βοήθεια προς τους χρήστες να κατανοήσουν και να ταιριάζουν τα σύνολα 

δεδομένων με την παροχή κατάλληλων μεταδεδομένων 

 Ενεργοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με τη 

Άδεια Ανοιχτής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου Ανοιχτών 

Προτύπων 

 Μεγιστοποίηση των ευκαιριών τα δεδομένα να μπορούν να συγκριθούν με 

αξιοπιστία με άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων.  

 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Άδεια Ανοιχτής Διακυβέρνησης βοηθάει το 

δημόσιο τομέα να κρατήσει τα δεδομένα δωρεάν ακόμη και αν αυτά 

επαναχρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (Deloitte, 2013). 
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 Αν οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να οργανώσουν κατάλληλα τα ανοιχτά 

δεδομένα τους τότε αυτά θα δημοσιεύονται με ένα χαοτικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι 

η ίδια πληροφορία μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικές ιστοσελίδες, αλλά ο σύνδεσμος 

μεταξύ τους να μην είναι ευδιάκριτος (Galiotou, & Fragkou, 2013). 

 

2.2.3 Δημοσίευση των Ανοιχτών Δεδομένων στον Ιστό 

 

 Τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα τοποθετούνται στον Ιστό για τρεις κυρίως 

λόγους:  

i. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών έναντι των κυβερνητικών 

λειτουργιών για να καταστεί δυνατή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λογοδοσία. 

ii. Να συμβάλουν με πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο και, 

iii. Να ενεργοποιηθούν όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι χώρες και οι πολίτες 

ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (Berners-Lee, 2009). 

 Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν τα δεδομένα σε μορφή που  να 

επιτρέπει την καλύτερη χρήση τους από τρίτους. Τα δεδομένα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα δωρεάν, μέσω του Διαδικτύου, ανοιχτά, δομημένα και σε μορφές που  να 

μπορούν να αναγνωστούν από μηχανές. Χρησιμοποιώντας "δομημένες μορφές" όπως 

XML καθιστά εύκολο και με μικρό κόστος τη συγκέντρωση και την ανάλυσή τους. Η 

χρήση του Διαδικτύου με τυποποιημένα πρωτόκολλα όπως το Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) παρέχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα από 

τους προγραμματιστές. Κάθε κομμάτι των κυβερνητικών δεδομένων, όπως ένα 

έγγραφο σε μορφή XML, θα πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση στο Διαδίκτυο σε 

μια γνωστή και μόνιμη θέση. Δεδομένου ότι συνεχώς διατίθενται νέα στοιχεία, οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανοιχτά πρωτόκολλα, όπως RSS, για να 

ενημερώνουν το κοινό για προσθήκες  (Robinson et al., 2008).  

 

2.2.4 Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) 

 

 Ο όρος Συνδεδεμένα Δεδομένα αναφέρεται σε ένα σύνολο βέλτιστων 

πρακτικών για τη δημοσίευση και τη διασύνδεση δομημένων δεδομένων στον 

Παγκόσμιο Ιστό. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές εισήχθησαν από τον Sir Tim Berners-

Lee και είναι οι εξής: 
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1. Χρήση Uniform Resource Identifiers (URIs)  ως ονόματα. 

2. Χρήση HTTP URIs, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αναζητούν αυτά τα 

ονόματα. 

3. Όταν κάποιος αναζητά ένα URI, να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας πρότυπα. 

4. Να περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς άλλα URIs, ώστε να μπορούν να 

ανακαλυφθούν περισσότερα πράγματα (Berners-Lee, 2006). 

 Τεχνολογικά η βασική ιδέα των Συνδεδεμένων Δεδομένων είναι να 

χρησιμοποιούν HTTP URIs όχι μόνο να εντοπίσουν έγγραφα στον Ιστό, αλλά και για 

τον εντοπισμό αυθαίρετων οντοτήτων του πραγματικού κόσμου  (Bizer, 2009). 

 Με τη δημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις αρχές των 

Συνδεδεμένων Δεδομένων, οι πάροχοι προσθέτουν τα δεδομένα τους σε ένα 

παγκόσμιο χώρο, ο οποίος τους επιτρέπει να ανακαλυφθούν και να χρησιμοποιηθούν 

από διάφορες εφαρμογές.  Η δημοσίευση ενός συνόλου δεδομένων περιλαμβάνει τρία 

βασικά βήματα: 

1. Ορισμός URIs για τις οντότητες που περιγράφονται από τα σύνολα των 

δεδομένων  

2. Ορισμός των RDF συνδέσεων με άλλες πηγές δεδομένων στο διαδίκτυο 

3. Παροχή μεταδεδομένων σχετικά με τα δημοσιευμένα στοιχεία, έτσι ώστε οι 

χρήστες  να μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητά τους και να επιλέξουν 

μεταξύ τους (Bizer, Heath & Berners-Lee, 2009). 

 Κατά συνέπεια η ιδέα των Συνδεδεμένων Δεδομένων είναι να μετατρέψει το 

Διαδίκτυο από ένα 'δίκτυο κειμένων' σε ένα 'δίκτυο δεδομένων' (Kitchin, 2014).  

 

 

2.3 Απελευθέρωση των Ανοιχτών Δεδομένων 

 

 Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να βρίσκουν επιχειρηματικά μοντέλα 

και στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να συμπεριλάβουν τα Ανοιχτά Δεδομένα.  

 Ο Stephen O'Grady, παρουσίασε την ιδέα ότι τώρα οι εταιρείες της 

τεχνολογίας των πληροφοριών εισέρχονται στην τέταρτη γενιά. Σύμφωνα με τον 

O'Grady, οι τέσσερις γενιές μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν: 

 1η γενιά - "Το χρήμα είναι στο υλικό, όχι το λογισμικό" 
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 2η γενιά - "Στην πραγματικότητα, το χρήμα είναι στο λογισμικό" 

 3η γενιά - "Το χρήμα δεν είναι στο λογισμικό, αλλά στη διαφοροποίηση" 

 4η γενιά - "Η αξία είναι στα δεδομένα" 

και μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: Αρχάριοι, Ακόλουθοι και Ρυθμιστές 

Τάσης (Beginners, Followers and Trend Setters). Σύμφωνα με την αναφορά της 

Capgemini Consulting on the Open Data Economy, αναλύθηκαν 23 χώρες και αυτή 

τη στιγμή το 22% των χωρών που μοιράζονται τα δεδομένα τους μπορούν να τα 

χαρακτηρίσουν ως ολοκληρωμένα με πληροφορίες υψηλής αξίας (Tinholt, 2013). 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Συγκριτική αξιολόγηση πρωτοβουλιών Ανοιχτών Δεδομένων, 2012 

(Tinholt, 2013) 

 

 Σύμφωνα με τον Kuk (2011) η απελευθέρωση των δεδομένων αυξάνει τη 

διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και μπορεί να τονώσει την αγορά και να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Ένα από τα πιο γνωστά 

επιχειρήματα είναι ότι προγραμματιστές και επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τα σύνολα δεδομένων για να δημιουργήσουν εφαρμογές, 

συνδυάζοντας τα δημόσια δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων, παρέχοντας 

χρήσιμες πληροφορίες, εργαλεία και υπηρεσίες στο κοινό.  

 Στις 29 Αυγούστου 2005 ο τυφώνας Κατρίνα προκάλεσε καταστροφικές 

ζημιές στα σύνορα Λουϊζιάνας-Μισισιπή με 1.250 θύματα και ζημιές 125 δις 
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δολάρια. Παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, η προετοιμασία ήταν ελλιπής λόγω της 

έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομοσπονδιακών και πολιτειακών 

φορέων.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εξεταστική επιτροπή να δηλώσει ότι παρόλο 

που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής  της 

τεχνολογίας πληροφοριών στον κόσμο ήταν "θλιβερά ανίκανη για αποθήκευση, 

μετακίνηση και πρόσβαση σε πληροφορίες" (Peled, 2011). 

 Την πρώτη πλήρη μέρα της θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ τον Ιανουάριο 

του 2009, ο Μπάρακ Ομπάμα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει μια 

στρατηγική διαφάνειας που συνεπάγεται ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ανοίγματος 

δεδομένων (Huijboom, Van den Broek, 2011). 

 Το Πρόγραμμα Ανοιχτής Διακυβέρνησης του πρόεδρου Ομπάμα μέσω της 

Οδηγίας για τη Διαφάνεια στη Διοίκηση διέταξε όλους τους οργανισμούς να 

δημοσιεύσουν όλα τα μη απόρρητα σύνολα δεδομένων στο διαδίκτυο. Τα 

αποτελέσματα όμως αυτής την κίνησης δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ο λόγος είναι ότι η 

Αμερικανική Κυβέρνηση αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό τμημάτων και 

υπηρεσιών που το καθένα από αυτά έχει αυτόνομους πόρους και θα πρέπει να 

"θυσιάσει" ένα κομμάτι αυτών για να επενδύσει στην ανάλογη τεχνολογία (Peled, 

2011). 

 Τον Ιούνιο του 2013 ο Μπάρακ Ομπάμα και άλλοι ηγέτες της G7 

προσυπέγραψαν το Χάρτη των Ανοιχτών Δεδομένων. Ο Χάρτης αυτός καθορίζει 

πέντε στρατηγικές αρχές:  

 Ανοιχτά Δεδομένα ως Προεπιλογή - προώθηση των προσδοκιών ότι τα 

κυβερνητικά δεδομένα δημοσιεύονται ανοιχτά, ενώ συνεχίζουν να 

προστατεύουν την ιδιωτική ζωή. 

 Ποιότητα και Ποσότητα - απελευθέρωση ποιοτικών, επίκαιρων και καλά 

οργανωμένων Ανοιχτών Δεδομένων. 

 Αξιοποίηση από όλους - απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

δεδομένων, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανοιχτούς τύπους.  

 Απελευθέρωση των Δεδομένων για τη βελτίωση της Διακυβέρνησης - 

διαφάνεια σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, τα πρότυπα και τη δημοσίευση 

των διαδικασιών. 
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 Απελευθέρωση των Δεδομένων για την Καινοτομία - διαβούλευση με τους 

χρήστες και ενδυνάμωση των μελλοντικών γενεών ως φορέων καινοτομίας. 

(United States Government, 2014) 

 Το 2010 η ιστοσελίδα data.gov.uk της Αγγλικής κυβέρνησης βγήκε στη 

δημοσιότητα με στόχο να τοποθετήσει σε μια σελίδα όλα τα σύνολα δεδομένων που 

δημοσιεύει. Σήμερα σχεδόν 20.420  Σύνολα Ανοιχτών Δεδομένων είναι διαθέσιμα για 

επαναχρησιμοποίηση. Αντίστοιχα στο data.gov, την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

Αμερικανικής Κυβέρνησης τα σύνολα ανέρχονται στα 137.303. Ο αριθμός αυτός 

συνεχώς μεγαλώνει όπως επίσης και η πίεση στις κυβερνήσεις και την τοπική 

αυτοδιοίκηση για την απελευθέρωσή τους. 

 

 

2.4 Ανοιχτά Δεδομένα και Επιχειρήσεις 

 

Μια πρόσφατη έκθεση του McKinsey εντόπισε περισσότερα από 3 τρις 

δολάρια σε παγκόσμια οικονομική αξία που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάθε 

χρόνο, μέσω της αυξημένης χρήσης των Ανοιχτών Δεδομένων. Η έκθεση αυτή 

διαχωρίζει επτά τομείς οι οποίοι είναι παράλληλα πηγές εσόδων: χρηματοδότηση 

καταναλωτών, καταναλωτικά προϊόντα, εκπαίδευση, ηλεκτρισμό, υγειονομική 

περίθαλψη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μεταφορές.  

 Οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ έχουν αρχίσει να απελευθερώνουν 

και να μοιράζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο 

οι πληροφορίες είναι πραγματικά ανοιχτές ποικίλουν με τέσσερις τρόπους: (Chui, et 

al., 2014) 

 Προσβασιμότητα:  Ένα ευρύ φάσμα χρηστών επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση 

στα δεδομένα 

 Αναγνωσιμότητα μηχανής: Τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν 

αυτόματα   

 Κόστος: η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να είναι δωρεάν ή με αμελητέο 

κόστος  

 Δικαιώματα: οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση, τη μετατροπή και τη 

διανομή των δεδομένων είναι ελάχιστοι (Manyika, et al., 2013). 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του ανοίγματος των δεδομένων (Manyika, et al., 

2013) 

 Εντελώς ανοιχτά Εντελώς κλειστά 

Προσβασιμότητα  Όλοι έχουν πρόσβαση Η πρόσβαση στα δεδομένα 

ισχύει για ένα υποσύνολο 

ατόμων ή οργανώσεων 

Αναγνωσιμότητα 

μηχανής 

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφές 

που μπορούν να ανακτηθούν εύκολα και 

να υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

τους υπολογιστές 

Τα στοιχεία είναι σε μορφές 

που δεν μπορούν εύκολα να 

προσπελαστούν και να 

υποβληθούν σε επεξεργασία 

από υπολογιστές 

Κόστος Κανένα κόστος για την απόκτηση Προσφέρονται μόνο έναντι 

σημαντικής αμοιβής 

Δικαιώματα Απεριόριστα δικαιώματα για την 

επαναχρησιμοποίηση και η αναδιανομή 

δεδομένων 

Απαγόρευση της 

επαναχρησιμοποίησης, 

αναδημοσίευσης ή διανομής 

των δεδομένων  

 

Οι Πίνακας 1 δείχνει πως τα δεδομένα ταξινομούνται σε όλο το φάσμα, από 

εντελώς ανοιχτά σε τελείως κλειστά. Τα ανοιχτά δεδομένα μπορεί να είναι τοπικά, 

περιφερειακά και/ή παγκόσμιας εμβέλειας. Οι κυβερνήσεις καταγράφουν και 

μοιράζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι 

επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν επίσης πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως στοιχεία συναλλαγών ή ιατρικά αρχεία.  

 Η αξία των δεδομένων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο της 

λεπτομέρειας, την ακρίβεια και τη συμβατότητα. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση θα 

μπορούσε να απελευθερώσει σύνολα δεδομένων που περιέχουν συγκεντρωτικές 

πληροφορίες, όπως ο αριθμός των ληστειών που διαπράττονται σε ένα μήνα σε μια 

συγκεκριμένη γειτονιά. Αν και αυτή η πληροφορία είναι σημαντική, έχει λιγότερες 

πιθανότητες να δημιουργήσει αξία από ότι συγκεκριμένα δεδομένα που διανέμονται 

πιο συχνά, όπως μια εβδομαδιαία έκθεση που δείχνει την ώρα της ημέρας και τη θέση 

της κάθε ληστείας ή ακόμα και τροφοδοσία σε πραγματικό χρόνο των εκθέσεων 

εγκλημάτων όπως αυτά καταγράφονται. Η απελευθέρωση ακατέργαστων δεδομένων 

μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την απελευθέρωση μιας έρευνας 

ανάλυσης, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει πιο πρωτότυπες χρήσεις (Chui, et al., 2014). 



 
18 

 Τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων ορίζονται σε σχέση με άλλους τύπους 

δεδομένων, κυρίως Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data) (Διάγραμμα 2). Τα 

"Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας " αναφέρονται σε Σύνολα Δεδομένων τα οποία είναι 

ογκώδη, πολύμορφα και επίκαιρα. Τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι συχνά μεγάλα 

στοιχεία, αλλά και σύνολα "Μικρών Δεδομένων" μπορούν να είναι επίσης ανοιχτά 

(Manyika, et al., 2013). 

 

Διάγραμμα 2: Πως τα Ανοιχτά Δεδομένα συνδέονται με άλλους τύπους 

δεδομένων (Manyika, et al, 2013) 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Τα δεδομένα μπορούν να προέρχονται από διάφορους φορείς 

(Chui, et al., 2014) 
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 Τα "Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας", η "ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης 

Κλίμακας" και τα "Δεδομένα Μου" εμπίπτουν σε διαφορετικές διαστάσεις των 

ανοιχτών δεδομένων (Διάγραμμα 3):  

 Τα Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας αναφέρονται σε πληροφορίες που είναι όλο 

και πιο εκτενείς και σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σε διάφορες πηγές και 

τύπους. Αποτελούν πηγή για συνεχή ανακάλυψη και ανάλυση. 

 Η ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας περιλαμβάνει την εξέταση 

μεγάλου όγκου δεδομένων για να αποκαλυφθούν ιδέες και να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. 

 Τα "Δεδομένα Μου" αναφέρονται σε δεδομένα μεμονωμένων καταναλωτών 

στους οποίους χορηγείται πρόσβαση. Με τη λήψη της πρόσβασης, οι ίδιοι οι 

καταναλωτές μπορούν να διορθώσουν ανακρίβειες και να αποκτήσουν σε 

πραγματικό χρόνο ιστορικές πληροφορίες για τον εαυτό τους  (όπως για τη 

σωματική τους υγεία ή την οικονομική τους επιφάνεια). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα άτομα μπορούν επίσης να καθορίσουν πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα (Chui, et al., 2014). 

 

 

2.5 Ανοιχτά Δεδομένα και Εφαρμογές 

  

 Το κομμάτι της οικονομίας που βασίζεται στις εφαρμογές άρχισε με την 

έναρξη του App Store της Apple πριν από 7 χρόνια περίπου. Σήμερα ο τομέας αυτός 

είναι δυναμικός και αναπτυσσόμενος με πολλά ανταγωνιστικά καταστήματα και 

πλατφόρμες.  

 Οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να υποστηρίξουν την 

οικονομία που βασίζεται στις εφαρμογές: 

 Διευκολύνοντας τη πρόσβαση σε προγραμματιστές, όπως π.χ. χάρτες, 

μετεωρολογικά και πραγματικού χρόνου δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σε κοινοτικό επίπεδο. 

 Ενισχύοντας τη διασύνδεση παρέχοντας περισσότερο ραδιοφάσμα για 

ασύρματες υπηρεσίες. 

 Προωθώντας μια ενιαία αγορά στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και 

των επικοινωνιών. 
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 Αγκαλιάζοντας εφαρμογές με γνώμονα την καινοτομία σε όλους του τομείς, 

όπως π.χ. υγεία, εκπαίδευση, επιχειρήσεις, τρόπο ζωής. 

 Εξασφαλίζοντας ένα ευέλικτο και ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για 

νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. (VisionMobile, 2013) 

 Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου McKinsey που δημοσιεύτηκε το 

2013, η εν δυνάμει οικονομική αξία που θα μπορούσε να αναμένεται από την ευρεία 

χρήση των Ανοιχτών Δεδομένων προέρχεται από τους επτά τομείς της παγκόσμιας 

οικονομίας. Για τον καθένα από αυτούς εντοπίστηκαν οι σημαντικότεροι μοχλοί για 

να ξεκλειδώσουν την αξία των Ανοιχτών Δεδομένων και υπολογίστηκε η ετήσια αξία 

του κάθε μοχλού για την οικονομία (Διάγραμμα 4) (Manyika, et al, 2013).   

 

 

 

Διάγραμμα 4: Τα Ανοιχτά Δεδομένα μπορούν ξεκλειδώσουν $3,2 με $5,4 

τρισεκατομμύρια (Manyika, et al, 2013) 
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2.5.1 Τομείς της οικονομίας που ωφελούνται από τα Ανοιχτά Δεδομένα 

 

Εκπαίδευση 

 Το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων στην 

εκπαίδευση προέρχεται από τη χρήση τους για τη βελτίωση της διδασκαλίας, 

εντοπίζοντας τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τα εργαλεία για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Σπουδαστές κάθε ηλικίας μπορούν να 

ωφεληθούν από εφαρμογές που επιτρέπουν την εκπαίδευση παρά τη γεωγραφική 

περιοχή ή τις φυσικές αναπηρίες. Τέτοιου τύπου εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους από 

απόσταση (Evans,Yen, 2007).  

 

Μεταφορές 

 Η μεγαλύτερη πηγή της αξίας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η 

εξοικονόμηση χρόνου για τους ιδιώτες από τη χρήση ανοιχτών δεδομένων για τη 

μείωση του χρόνου του ταξιδιού. Πρόσθετη αξία μπορεί να αποκτηθεί με τη χρήση 

ανοιχτών δεδομένων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μέσων 

μεταφοράς και την προσαρμογή των δρομολογίων των τρένων και των λεωφορείων. 

 

Καταναλωτικά προϊόντα 

 Οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από τη διαφάνεια των τιμών, καθώς 

και την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα, (π.χ. την προέλευση των 

συσκευασμένων τροφίμων) και τους προμηθευτές (π.χ. περιβαλλοντικές και 

εργασιακές πρακτικές). Τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους 

κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης να δημιουργήσουν εκπτώσεις 

και να αυξήσουν την καταναλωτική πίστη εξατομικεύοντας τη διάταξη των 

καταστημάτων τους ανά γειτονιά, αυξάνοντας παράλληλα την αλληλεπίδραση μετά 

την πώληση.  

 

Ηλεκτρισμός  

 Με την παροχή στοιχείων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και 

παρουσιάζοντας  άτομα ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο 

κατανάλωσης, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν ευκαιρίες ενεργειακής 

απόδοσης. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
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αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα, και 

να θεσπίσουν σαφή όρια για τη προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ενθάρρυνση 

της συνεργασία μέσω προγραμμάτων διαμοιρασμού δεδομένων. 

 

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

 Το μοίρασμα των σημείων αναφοράς μπορεί να βελτιώσει τις επενδυτικές 

διαδικασίες και λειτουργίες. Η κοινή χρήση των δεδομένων κατανάλωσης μπορεί να 

βοηθήσει τους καταναλωτές να μπορούν να παίρνουν καλύτερα ενημερωμένες 

αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της ενέργειας (για παράδειγμα μείωση της 

κατανάλωσης φυσικού αερίου).  

 

Υγειονομική περίθαλψη 

 Τα άτομα μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη ασθενειών και 

στην παροχή θεραπείας βοηθώντας στον καθορισμό της πιο κατάλληλης θεραπείας 

για κάθε ασθενή και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος πάροχος. Επίσης μπορεί να 

εξασφαλιστεί η πιο οικονομική και αποδοτική φροντίδα για τον ασθενή και η 

ανακάλυψη νέων θεραπειών.  

 

Χρηματοδότηση Καταναλωτών 

 Η χρηματοδότηση των καταναλωτών διαχωρίζεται σε τρεις τομείς: τράπεζες, 

ασφάλειες και ακίνητα. Στις τράπεζες και τις ασφάλειες τα ανοιχτά δεδομένα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση κινδύνου για τους καταναλωτές που 

δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό, ανοίγοντας μια μεγάλη πιθανή πηγή νέων 

επιχειρήσεων. Τα ανοιχτά δεδομένα επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πρόληψη και την ανίχνευση απάτης με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων. Στην 

αγορά ακινήτων μπορούν να βοηθήσουν τους αγοραστές και ενοικιαστές να 

ενημερωθούν για τις επενδύσεις ανάπτυξης και υποδομών (Manyika, et al, 2013).   

 

 

2.6 Οφέλη και εμπόδια από τη χρήση των Ανοιχτών Δεδομένων 

 

 Η παρακάτω λίστα παρέχει μια δομημένη εικόνα για τα πιθανά οφέλη των 

ανοιχτών δεδομένων (Janssen, 2012). 
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Πίνακας 2: Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων των Ανοιχτών Δεδομένων 

(Janssen, 2012) 

Κατηγορία Πλεονεκτήματα 

Πολιτικά και 

κοινωνικά 

Μεγαλύτερη διαφάνεια 

Δημοκρατική Λογοδοσία 

Περισσότερη συμμετοχή και χειραφέτηση των πολιτών (χρηστών) 

Δημιουργία εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση 

Νέες κυβερνητικές υπηρεσίες για τους πολίτες 

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 

Βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών 

Βελτίωση των διαδικασιών χάραξης πολιτικής 

Νέες (καινοτόμες) κοινωνικές υπηρεσίες 

Οικονομικά Οικονομική ανάπτυξη και τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

Τόνωση της καινοτομίας 

Συμβολή στη βελτίωση των διαδικασιών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

Δημιουργία ενός νέου τομέα προστιθέμενης αξίας για την οικονομία 

Διαθεσιμότητα πληροφοριών για τους επενδυτές και τις επιχείρησες  

Λειτουργικά και 

Τεχνικά 

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων/δε χρειάζεται να συλλεχθούν 

ξανά τα ίδια δεδομένα και να αντιμετωπιστούν οι περιττές επικαλύψεις και οι 

συναφής δαπάνες (και από άλλους δημόσιους φορείς) 

Βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

Βελτίωση των δημόσιων πολιτικών 

Πρόσβαση στην εξωτερική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

Δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας τη σύγκριση 

Ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα  

Δημιουργία νέων δεδομένων που βασίζονται στο συνδυασμό δεδομένων 

Εξωτερικοί έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων (επικύρωση) 

Βιωσιμότητα των δεδομένων (χωρίς απώλεια δεδομένων) 

Η ικανότητα να συγχωνεύονται και να ενσωματώνονται δημόσια και ιδιωτικά 

δεδομένα 

 

 

 Υπάρχουν τρία κύρια επίπεδα στα οποία έχουμε απτά οφέλη από την 

απελευθέρωση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα: 

 Σε επίπεδο κατόχου, τα οφέλη προκύπτουν από την  αύξηση της 

αποδοτικότητας ειδικά σε σχέση με:  
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o τη μείωση του κόστους συναλλαγών 

o την αυξημένη επικέντρωση σε βασικά καθήκοντα 

o την πιο αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων/γραφείων 

 Σε επίπεδο χρηστών προκύπτει:  

o άμεση εξοικονόμηση από την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα 

o έμμεση εξοικονόμηση από την επαναχρησιμοποίηση λόγω του ότι 

δαπανάται λιγότερος χρόνος για καινούριες έρευνες 

 Σε επίπεδο οικοσυστήματος,  με την ευρύτερη έννοια: 

o δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

o ανάπτυξη συμπληρωματικών προϊόντων που βασίζονται στις 

πληροφορίες του δημόσιου τομέα  (Iemma, 2012). 

 Παρόλο που τα Ανοιχτά Δεδομένα μπορούν να παρέχουν πολυάριθμα οφέλη 

δημιουργούν επίσης μια σειρά από εμπόδια (Janssen, 2012).  

 

Πίνακας 3: Επισκόπηση των εμποδίων στη χρήση των Ανοιχτών Δεδομένων 

(Janssen, 2012) 

Κατηγορία Εμπόδια 

Θεσμικά Ασαφής αντιστάθμιση ανάμεσα στις δημόσιες αξίες (διαφάνεια έναντι ιδιωτικής 

ζωής) 

Μη ενιαία πολιτική για τη δημοσιοποίηση δεδομένων 

Δημοσίευση μόνο μη προστιθέμενης αξίας δεδομένων 

Μη ύπαρξη πόρων για τη δημοσιοποίηση δεδομένων 

Σύστημα εσόδων βασισμένο στη δημιουργία εισοδήματος από τα δεδομένα 

Προώθηση των συμφερόντων των τοπικών οργανώσεων εις βάρος των 

συμφερόντων των πολιτών 

Πολυπλοκότητα 

της εργασίας 

Η έλλειψη της ικανότητας να ανακαλυφθούν τα κατάλληλα δεδομένα 

Δεν παρέχεται πρόσβαση στα πρωτότυπα δεδομένα (μόνο επεξεργασμένα 

δεδομένα) 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των ανοιχτών δεδομένων 

Οι εφαρμογές κρύβουν την πολυπλοκότητα αλλά και την πιθανή άλλη χρήση 

των ανοιχτών δεδομένων 

Επανάληψη των δεδομένων που διατίθενται σε διάφορες μορφές με αποτέλεσμα 

να μην είναι ξεκάθαρο ποια είναι  η πηγή 

Δυσκολία στην αναζήτηση και την περιήγηση 

Ακόμα κι αν μπορούν να βρουν Δεδομένα, οι χρήστες δεν μπορούν να 
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γνωρίζουν τις πιθανές χρήσεις τους 

Οι μορφών δεδομένων και τα σύνολα είναι υπερβολικά πολύπλοκα για να 

χειριστούν και να χρησιμοποιηθούν εύκολα 

Εστίαση στο τι κάνουν μοναδικά σύνολα δεδομένα, ενώ η πραγματική αξία 

μπορεί να προέλθει από συνδυασμούς 

Χρήση και 

συμμετοχή 

Δεν υπάρχουν κίνητρα για τους χρήστες 

Να υπάρχει ένα ποσό πληρωμής για τα δεδομένα 

Απροσδόκητο κλιμακωτό κόστος 

Να χρειάζεται εγγραφή πριν να είναι σε θέση κάποιος να κατεβάσει τα δεδομένα 

Έλλειψη γνώσεων για να κάνουν χρήση ή να έχουν νόημα τα δεδομένα 

Δεν υπάρχει στατιστική γνώση ή κατανόηση των δυνατοτήτων και των 

περιορισμών των στατιστικών 

Νομοθεσία Παραβίαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Καμία άδεια για τη χρήση δεδομένων  

Περιορισμένες προϋποθέσεις για τη χρήση δεδομένων 

Ποιότητα των 

πληροφοριών 

Έλλειψη πληροφόρησης 

Έλλειψη ακρίβειας των πληροφοριών 

Παρωχημένα και μη έγκυρα δεδομένα 

Πάρα πολλές πληροφορίες για επεξεργασία 

Παρόμοια δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά συστήματα δίνουν 

διαφορετικά αποτελέσματα 

Τεχνικά Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε μια καλά καθορισμένη μορφή που να είναι 

εύκολα προσβάσιμη: ενώ η μορφή των δεδομένων είναι αυθαίρετη, η μορφή των 

ορισμών των δεδομένων θα πρέπει να καθορίζεται με αυστηρότητα 

Απουσία προτύπων 

Καμία κεντρική πύλη ή αρχιτεκτονική 

Δεν υπάρχει υποστήριξη για τη διάθεση των δεδομένων 

Μη τυποποιημένο λογισμικό για την επεξεργασία ανοιχτών δεδομένων  

 

 Μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη χρήση των δεδομένων αυτών 

είναι η ποιότητά τους. Τα σύνολα των δεδομένων είναι συχνά αντιφατικά, είτε σε 

ολόκληρους οργανισμούς, είτε εντός της ίδιας περιόδου συλλογής στοιχείων. Τα 

παλαιότερα δεδομένα είναι συχνά διαθέσιμα υπό τη μορφή αρχείων .pdf αντί των 

αρχείων δεδομένων. Δεδομένης της εξάρτησης του ιδιωτικού τομέα από τα δημόσια 

δεδομένα, αυτή η έλλειψη τυποποίησης επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα 

και τα κέρδη.  Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αναλυτές δαπανούν το 80-90% του χρόνου 

τους στη προετοιμασία των δεδομένων. (π.χ. τον καθαρισμό, τον εντοπισμό σε  
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διαφορετικά αρχεία ή βάσεις δεδομένων, τη διαχείριση της αλλαγής, τα συνδεδεμένα 

δεδομένα και το φιλτράρισμα) (Bulger, 2014). 

 

2.7 Συμπεράσματα 

 

 Για να μπορούν να έχουν εφαρμογή όλες οι δυνατότητες των Ανοιχτών 

Δεδομένων, θα πρέπει να υπάρχει και η διάθεση από τις κυβερνήσεις όλων των 

χωρών να ανοίξουν τα δεδομένα τους, με δέσμευση από τους πολιτικούς τους. Θα 

πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ώστε τα δεδομένα αυτά να 

βγουν στη δημοσιότητα, συναρτήσει πάντα του κόστους που θα προκύψει από την 

τεχνολογία που θα χρειαστεί, για τους πολίτες των χωρών (Druke, 2007). 
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3 Μεθοδολογία 

3.1 Εισαγωγή 

 

 Τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα είναι ένας βασικός επιχειρηματικός πόρος 

για εκατοντάδες εταιρείες και πολλές μελέτες έχουν εκτιμήσει την ευρεία οικονομική 

αξία τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στην προσπάθεια να βρεθούν εταιρείες που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα, ώστε 

να μελετηθούν οι εφαρμογές που προέρχονται από αυτές.   

 

3.2 Εφαρμογές Ανοιχτών Δημοσίων Δεδομένων στο Διαδίκτυο 

 

 Σύμφωνα με το στόχο της παρούσας εργασίας, αρχικά έγινε μια αναζήτηση 

στον Ιστό χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της Google, ώστε να βρεθούν 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα. Κάποιες από τις λέξεις κλειδιά 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: open data apps, open data applications, apps that use 

open data, open government data, εφαρμογές ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, 

ανοιχτά δεδομένα καθώς επίσης και διάφοροι συνδυασμοί αυτών. Η αναζήτηση έγινε 

στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

 Σε δεύτερο επίπεδο μελετήθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από την 

παραπάνω αναζήτηση. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν άρθρα που προέκυψαν από την 

έρευνα, τα οποία πρότειναν εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα, 

όπως επίσης ιστοσελίδες φορέων και χωρών που σε συνεργασία δημιούργησαν 

διαγωνισμούς, όπου ιδιώτες και ιδρύματα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις 

εφαρμογές τους.  

 Μετά την πρώτη απόπειρα αναζήτησης, εντοπίσαμε τη μελέτη OpenData500 

του GovLab του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, τα αποτελέσματα της οποίας 

δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα www.opendata500.com. Μέσω του 

OpenData500 βρήκαμε εταιρείες Ανοιχτών Δεδομένων μεγάλες και μικρές, με έδρα 

τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που προέρχονται από 16 διαφορετικούς τομείς. 

   

 

 

 

http://www.opendata500.com/
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3.3 Υλοποίηση έρευνας και οπτικοποίηση 

 

 Στη συνέχεια της μελέτης αυτής έγινε έλεγχος και των 500 εταιρειών που 

απαρτίζουν το OpenData500. Έγινε μια προσπάθεια να απαντηθούν τα τρία 

ερωτήματα που τέθηκαν εξ' αρχής: 

i. Ποιος είναι ο στόχος της κάθε επιχείρησης 

ii. Ποια είναι η πηγή εσόδων κάθε επιχείρησης 

iii. Πώς εμπλέκονται τα ανοιχτά δεδομένα στη δημιουργία εφαρμογών  

Επίσης ελέχθησαν και άλλες παράμετροι όπως: 

 Η παρουσίαση της ιστοσελίδας/εφαρμογής 

 Πόσο ξεκάθαρα μπορούσε ο μέσος χρήστης να αντιληφθεί το αντικείμενο της 

εταιρείας 

 Σε ποια κατηγορία ανήκει η εφαρμογή 

 Από που αντλεί τα δεδομένα της 

 Αν η εταιρεία διέθετε mobile εφαρμογή ή desktop  

 Το κόστος χρήσης της εφαρμογής 

 Η παρουσία στα social media 

 Η αναζήτηση περιλάμβανε έλεγχο της ιστοσελίδας για κάθε μία από τις 498 

εταιρείες και συμπληρωματική αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξεις κλειδιά για 

επιπλέον πληροφορίες που δεν υπήρχαν στην ιστοσελίδα. 

  Έτσι καταλήξαμε σε 35 αξιόλογες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έσοδα, έχουν 

παρουσία στα social media και έχουν προοπτική για περαιτέρω εξέλιξη στο μέλλον.  

 

 

3.4 Περιορισμοί της έρευνας 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στον Ιστό και δεν έγινε επέκτασή 

της σε έντυπα ή βιβλία. Για την αναζήτηση πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η 

ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ως πηγή για την ανεύρεση εταιριών χρησιμοποιήθηκε 

η μελέτη OpenData500. Η έρευνα για κάθε εταιρεία έγινε με βάση τις πληροφορίες 

που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της αλλά και τον Ιστό. Δεν υπήρχε επικοινωνία 

με τους δημιουργούς της κάθε εφαρμογής. 
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4 Εφαρμογές Ανοιχτών Κυβερνητικών Δεδομένων 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Η βασική πηγή εφαρμογών της εργασίας αυτής προέρχεται από τη μελέτη 

OpenData500 του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Στο κεφάλαιο 4.2 γίνεται 

παρουσίαση της ιστοσελίδας της μελέτης www.opendata500.com, αναφέρεται ο 

τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι εφαρμογές, σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται 

και από ποια τμήματα της Κυβέρνησης αντλούν τα στοιχεία τους. Στο κεφάλαιο 4.3 

παρουσιάζονται 35 επιχειρήσεις οι οποίες απαντούν στα τρία ερωτήματα που τέθηκαν 

στους στόχους της εργασίας αυτής. Συγκεκριμένα πρόκειται για επιχειρήσεις για τις 

οποίες μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα με ποιο αντικείμενο ασχολούνται, έχουν κέρδος 

και χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα.  

 
 

4.2 Το OpenData500 

 

 Το OpenData500 είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη των αμερικανικών 

εταιρειών που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα για τη δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  Πολλές 

εταιρείες χρησιμοποιούν περισσότερες από 100 διαφορετικές πηγές δεδομένων από 

μια σειρά από κυβερνητικές υπηρεσίες και εξυπηρετούν διάφορους τομείς της 

οικονομίας. 

  Το OpenData500 κάνει μια πιο αναλυτική, εμπειρική προσέγγιση και εξετάζει 

μεμονωμένες εταιρείες σε βάθος. Τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν ότι ποικιλία 

Κυβερνητικών Δεδομένων χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων όλων 

των ειδών. Οι εταιρείες Ανοιχτών Δεδομένων λειτουργούν σε ένα μεγάλο αριθμό 

τομέων και χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές πηγές Δεδομένων Ανοιχτής 

Διακυβέρνησης.  

 Ο ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι να εκτιμηθεί η οικονομική αξία 

των Δεδομένων Ανοιχτής Διακυβέρνησης, με στόχο την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

Ανοιχτών Δεδομένων και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των 

επιχειρήσεων σχετικά με τη χρήση τους. (Atz, 2014) 
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Διάγραμμα 5: Ιστοσελίδα www.opendata500.com τον Δεκέμβριο του 2014 

(OpenData500, 2014) 

 

 Το OpenData500 χωρίζει τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες ανάλογα με το 

αντικείμενό τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

 

 Business & Legal Services 

 Data/Technology 

 Education 

 Energy 

 Environment & Weather 

 Finance & Investment 

 Food & Agriculture 

 Geospatial/Mapping 

 Governance 

 Healthcare 

 Housing/Real Estate 

 Insurance 

 Lifestyle & Consumer 

 Research & Consulting 

 Scientific Research 

 Transportation

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προέρχονται από τις Ομοσπονδιακές 

Υπηρεσίες:  

 

www.opendata500.com%20
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 Department of Commerce 

 HHS (Department of Health and Human Services) 

 SEC (Securities and Exchange Commission) 

 Department of Energy 

 Department of Labor 

 Department of Education 

 EPA (Environmental Protection Agency) 

 Department of Agriculture 

 Department of the Treasury 

 Department of Transportation 

 Department of the Interior 

 Department of Defense 

 Department of Homeland Security 

 Department of Justice 

 Federal Reserve Board 

 NASA 

 Για να συμμετέχει μια εταιρεία στην έρευνα θα πρέπει να πληρoί τρία 

κριτήρια: 

i. Να έχει έδρα τις ΗΠΑ 

ii. Να έχει έσοδα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

iii. Να χρησιμοποιεί ανοιχτά δεδομένα ως βασικό πόρο της επιχείρησης 

Αν η εταιρεία ικανοποιεί τα τρία αυτά κριτήρια μπορεί να συνεχίσει με τη 

συμπλήρωση μιας φόρμας με τα στοιχεία της. Κάποια από αυτά είναι: 

 URL 

 Έτος ίδρυσης 

 Περιοχή 

 Ταχυδρομικός κώδικας 

 Αριθμός Υπαλλήλων Πλήρους Ωραρίου 

 Τύπος Εταιρείας (δημόσια, ιδιωτική, μη κερδοσκοπική) 

 Κατηγορία 

 Πηγή εσόδων 

 Τομείς κοινωνικών επιπτώσεων 
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 Κατά προσέγγιση τον αριθμό των πηγών των κυβερνητικών ανοιχτών 

δεδομένων 

 Περιγραφή της επιχείρησης  

 

 

Διάγραμμα 6: Ιστοσελίδα www.opendata500.com τον Δεκέμβριο του 2014 

(OpenData500, 2014) 

 

 Οι εταιρείες Ανοιχτών Δεδομένων δημιουργούν αξία μέσα από μια ευρεία 

ποικιλία μοντέλων λειτουργίας και κερδίζουν έσοδα από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της πώλησης υπηρεσιών, παραπομπές σε 

άλλες επιχειρήσεις κλπ.  

  Στόχοι του OpenData500 είναι να παρέχει μια βάση για την αξιολόγηση της 

οικονομικής αξίας των Ανοιχτών Κυβερνητικών Δεδομένων, να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη νέων εταιρειών που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα και να προωθήσει 

το διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων σχετικά με το πώς τα 

κυβερνητικά δεδομένα μπορούν να γίνουν πιο χρήσιμα.  

 Η μελέτη OpenData500 διενεργείται από το Govlab στο Πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης με χρηματοδότηση από το John L. and James S. Knight Foundation. 

(OpenData500, 2014) 

 

www.opendata500.com%20
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4.3 Επιλογή Εφαρμογών 

 

 Χρησιμοποιώντας τη μελέτη του OpenData500 ως σημείο αναφοράς έγινε 

ανάλυση 35 εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα. Για την επιλογή των 

εφαρμογών αυτών αποκλείστηκαν ιστοσελίδες που είχαν απλά ενημερωτικό 

χαρακτήρα. Τέτοιες είναι για παράδειγμα Ιστοσελίδες εταιρειών που έχουν μόνο 

πληροφορίες για αυτές και στοιχεία επικοινωνίας. Αποκλείστηκαν επίσης εφαρμογές 

που δεν ήταν δυνατόν να βρούμε οικονομικά στοιχεία ή δεν ήταν ξεκάθαρη η 

χρησιμότητά τους.  

 Το προφίλ των εταιρειών που αναλύονται παρακάτω είναι εταιρείες οι οποίες 

έχουν κάποιο είδους εφαρμογή, ο χρήστης δηλαδή μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές 

είτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου/tablet, είτε μέσω του υπολογιστή του. Ο 

χρήστης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορεί να καλύψει κάποια του ανάγκη όπως 

για παράδειγμα να βρει σπίτι, χώρο στάθμευσης, εστιατόριο ή γιατρό. Μπορεί επίσης 

να βρει χρηματοδότηση ώστε να ανοίξει δική του επιχείρηση ή συμβουλές για το πως 

θα διαχειριστεί τα οικονομικά του. Άρα συμπεράνουμε ότι οι εφαρμογές αυτές 

απευθύνονται σε ένα μέσο χρήστη και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Ο 

χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να "κατεβάσει" την εφαρμογή και δεν απαιτείται 

κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό. 

 Για την ανάλυση των εταιρειών εξετάστηκαν αρχικά οι Ιστοσελίδες τους όπου 

αντλήθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους και τις απαιτήσεις ώστε να 

μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης. Παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες 

από αυτές δεν αναγράφονταν το κόστος χρήσης τους. Για να εντοπιστεί ο τρόπος με 

τον οποίο έχει έσοδα κάθε μία από αυτές έγινε περαιτέρω έρευνα στον Ιστό με λέξεις 

κλειδιά όπως monetisation, make money, earn money.  

 Όσον αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα βασιστήκαμε εξολοκλήρου στην παραδοχή 

ότι εφόσον η κάθε μία εφαρμογή βρίσκεται στη μελέτη OpenData500 κατά συνέπεια 

χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα. Έγινε προσπάθεια για εντοπισμό πληροφοριών 

σχετικά με τη χρήση τους με λέξεις κλειδιά στον Ιστό όμως δεν ήταν εφικτό να 

βρούμε πληροφορίες σχετικά με το πως η κάθε εταιρεία τα χρησιμοποιεί και μόνο 

εικασίες μπορούμε να κάνουμε με βάση τη φύση της κάθε εφαρμογής.  
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4.4 Εφαρμογές Ανοιχτών Δεδομένων 

 

BillGuard 

 Η BillGuard
1
 είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010 και έχει την έδρα της 

στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία παρέχει στους χρήστες κινητών τηλεφώνων μια 

εφαρμογή με την οποία μπορούν να ελέγξουν τις χρεώσεις από πιστωτικές και 

χρεωστικές κάρτες, όπως επίσης και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, έτσι ώστε 

να μπορούν να ανιχνεύουν πιθανή απάτη.  

 Το περιβάλλον της BillGuard έχει ένα κουμπί με το οποίο ο χρήστης επιλέγει 

μία χρέωση και ρωτάει το σύστημα αν αυτή είναι απάτη. Το ερώτημα πηγαίνει σε μια 

βάση όπου άλλοι χρήστες της εφαρμογής έχουν εντοπίσει συναλλαγές ή εμπόρους ως 

απάτη. Μέρος του συστήματος είναι ότι η BillGuard μπορεί να κατευθύνει το χρήστη 

για το πως θα ανακτήσει τα χρήματά του από μια κακή χρέωση. Ακόμα, το σύστημα 

παρέχει ένα σκορ για την αξιοπιστία της εμπορικής κίνησης, έτσι ώστε οι πελάτες να 

αποφύγουν καταστήματα που έχουν τακτικές καταγγελίες. Όσο περισσότερους 

χρήστες έχει το δίκτυο τόσο πιο αποτελεσματικό γίνεται. Εάν ο έμπορος δεν αφαιρεί 

τη χρέωση, μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει απευθείας με την τράπεζα ή την 

εταιρεία της πιστωτικής κάρτας. O χρήστης μπορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθμό 

καρτών δωρεάν.  

 Οι έμποροι πληρώνουν ετήσια συνδρομή για το πρόγραμμα. Άρα η BillGuard 

έχει έσοδα από τους εμπόρους για την επίλυση διαφορών και από συναφείς 

υπηρεσίες.  

 Η εφαρμογή χρησιμοποιεί 2 datasets από το Γραφείο Χρηματοπιστωτικής 

Προστασίας Καταναλωτών των ΗΠΑ  http://catalog.data.gov/organization/cfpb-gov  

και συγκεκριμένα τη Βάση Δεδομένων που αφορά στις καταγγελίες πιστωτικών 

καρτών https://data.consumerfinance.gov/dataset/Credit-card-complaint-responses-

by-issue/3jqb-9gp3. Με τη βοήθεια της βάσης αυτής μπορούν να εντοπιστούν οι 

λόγοι για τους οποίους κάποιος έχει παράπονα για την κάρτα του και ποιοι είναι οι 

πιο συχνοί από αυτούς.  

 

 

                                                 
1
 www.billguard.com 

 

http://catalog.data.gov/organization/cfpb-gov
https://data.consumerfinance.gov/dataset/Credit-card-complaint-responses-by-issue/3jqb-9gp3
https://data.consumerfinance.gov/dataset/Credit-card-complaint-responses-by-issue/3jqb-9gp3
https://www.billguard.com/
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BuildZoom 

 Το BuildZoom
2
, ιδρύθηκε το 2011 και είναι μια υπηρεσία που βοηθάει τους 

ιδιοκτήτες σπιτιών στην Αμερική να βρίσκουν αδειοδοτημένες εταιρείες για τη 

δημιουργία έργων ανάπλασης. Η βάση δεδομένων της εταιρείας περιλαμβάνει κάθε 

αδειούχο εργολάβο στις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια.  Οι 

χρήστες μπορούν να αναζητήσουν στη βάση δεδομένων τον εργολάβο μέσω των 

κατηγοριοποιημένων προφίλ.  

 Η εταιρεία συγκεντρώνει τις πληροφορίες της σχετικά με τους 

κατασκευαστές: πρώτον, από αξιόπιστες πηγές συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών 

και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δεύτερον, από όλα τα μέλη του BuildZoom. 

Τέλος, συγκεντρώνει πληροφορίες απευθείας από τους κατασκευαστές για το ποιοι 

είναι και παραδείγματα της δουλειάς που έχουν κάνει στο παρελθόν.  

 Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν το BuildZoom για να μάθουν αν ο 

ανάδοχος έχει άδεια, ποιάς τάξης είναι η άδεια που έχουν, τη χρονιά που εκδόθηκε, 

αν έχει ποτέ ανασταλεί ή υπάρχει κάποια καταγγελία εναντίον τους και αν είναι 

ασφαλισμένοι ανάλογα με τις απαιτήσεις της πολιτείας τους. Όλα αυτά είναι δημόσια 

δεδομένα.  

 Η εταιρεία έχει έσοδα πουλώντας διαφημίσεις στην ιστοσελίδα όπως επίσης  

επιτρέποντας στους εργολάβους να ανεβάσουν το προφίλ τους και  να γίνουν χορηγοί 

του BuildZoom. Οι εργολάβοι που έχουν προφίλ και είναι χορηγοί έχουν τη 

δυνατότητα να προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρησή τους στην 

ιστοσελίδα, να παρουσιάζουν με φωτογραφίες τα έργα τους στο κοινό και να τους 

δίνεται προβολή σε συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας που προορίζονται για τους 

χορηγούς.  

 Ένα κομμάτι των Ανοιχτών Δεδομένων που χρησιμοποιεί η BuildZoom 

προέρχονται από το https://data.sfgov.org/ και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν 

τις πιστοποιήσεις των αναδόχων κατασκευαστών και τον αριθμό αδείας τους από την 

πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης χρησιμοποιεί το χάρτη της πόλης για να 

τοποθετήσει πάνω τα έργα που έχουν αναλάβει οι εργολάβοι. 

 

 

                                                 
2
 www.buildzoom.com 

 

https://data.sfgov.org/
http://www.buildzoom.com/
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Cappex 

Το Cappex
3
 είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει τα προφίλ κολεγίων ώστε 

να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν το πανεπιστήμιο που επιθυμούν να 

εισαχθούν. Το Cappex καθιστά απλή τη διαδικασία εύρεσης κολεγίου και θέτει ως 

στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας αποδοχής, βοηθώντας τα πανεπιστήμια και τους 

μαθητές να συνδεθούν.  

Οι μαθητές λυκείου συμπληρώνουν το προφίλ τους στο Cappex το οποίο τους 

επιτρέπει να κάνουν μια λίστα με τα ενδιαφέροντα και τις επιτυχίες τους, έτσι ώστε 

να λάβουν προσκλήσεις για να κάνουν αίτηση σε πανεπιστήμια που μπορεί να μην 

είχαν ακούσει για αυτά. Μπορούν να κάνουν αναζήτηση σε πάνω από 3.000 κολέγια, 

να διαβάσουν κριτικές φοιτητών και να βρουν μια υποτροφία που να ταιριάζει στα 

προσόντα τους.  

Ακόμα μπορούν να φτιάξουν λίστα με τα αγαπημένα τους κολέγια και να 

ελέγξουν τις πιθανότητες που έχουν να εισαχθούν σε αυτά μέσω του What Are My 

Chances® Calculator. Μόλις ενημερωθούν για το ποιες είναι οι πιθανότητες, η 

ιστοσελίδα τους παρέχει στοιχεία, βίντεο και κριτικές για τα επιλεγμένα κολέγια και 

μπορούν να σχεδιάσουν μια επίσκεψη στους χώρους του. Επίσης, με το Cappex 

δίνεται και το εσωτερικό κομμάτι της υποτροφίας. Δηλαδή πόση προσπάθεια 

χρειάζεται για να κάνει κάποιος αίτηση και ποιος είναι ο ανταγωνισμός, ώστε να μη 

σπαταλάει ώρα σε αυτά που έχει λιγότερες πιθανότητες να εισαχθεί και να 

μεγιστοποιήσει το ποσό της υποτροφίας που θα του χορηγηθεί.  

Το Cappex είναι δωρεάν για μαθητές, φοιτητές γονείς και σχολικούς 

συμβούλους. Προκειμένου να διατηρηθεί η υπηρεσία, το Cappex πουλάει διαφήμιση 

στην ιστοσελίδα για την επιλογή ιδρυμάτων και εταιρειών.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Υπουργείο Παιδείας των 

ΗΠΑ http://catalog.data.gov/organization/ed-gov για να συνθέσει τη λίστα των 

κολλεγίων. Επίσης χρησιμοποιεί έρευνες σχετικά με το έγκλημα και την ασφάλεια 

ώστε να συνθέσει τη λίστα των ασφαλέστερων κολεγίων της χώρας 

http://catalog.data.gov/dataset/2010-school-survey-on-crime-and-safety.                                                    

 

 

 

                                                 
3
 http://www.cappex.com/  

http://www.cappex.com/
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Carfax 

Το Carfax
4
 είναι μια εμπορική υπηρεσία που παρέχει εκθέσεις με το ιστορικό 

οχημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ελαφρών 

φορτηγών για τις αμερικάνικες και καναδικές αγορές.  

Τα CARFAX Vehicle History Reports™ είναι διαθέσιμα για όλα τα 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά τα οποία είναι μοντέλα του 1981 

ή έπειτα. Χρησιμοποιώντας το μοναδικό 17-ψήφιο αριθμό αναγνώρισης οχήματος 

(VIN), παράγεται άμεσα μια έκθεση CARFAX από τη βάση δεδομένων που περιέχει 

πάνω από δέκα δισεκατομμύρια αρχεία. Κάθε έκθεση περιέχει πληροφορίες που 

μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση του καταναλωτή για ένα μεταχειρισμένο 

όχημα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ιστορικό ζημιών, ιστορικό ατυχημάτων, 

αριθμός ιδιοκτητών, αρχεία σέρβις, χρήση του οχήματος (ταξί, ενοικίαση, μίσθωση 

κλπ.). 

Η έκθεση ιστορικού είναι το βασικό προϊόν της εταιρείας. Οι χρήστες 

αγοράζουν είτε μια ενιαία έκθεση ή δημιουργούν ένα λογαριασμό για πολλαπλές 

εκθέσεις για διάφορα οχήματα, επιτρέποντας στους καταναλωτές να 

χρησιμοποιήσουν το Carfax για ένα χρονικό διάστημα, καθώς ψάχνουν για ένα 

όχημα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να ζητήσουν μια δωρεάν έκθεση από τους 

εμπόρους αυτοκινήτων που προσφέρουν την υπηρεσία.  

Η εταιρεία προσφέρει δωρεάν τέσσερις υπηρεσίες έρευνας - Έλεγχος για 

Κρυφές Ζημιές, Έλεγχος Αρχείων, Έλεγχος Ανάκλησης και Προβληματικά 

Αυτοκίνητα. Παρόλο που οι υπηρεσίες αυτές είναι χρήσιμες, δεν περιέχουν όλες τις 

πληροφορίες που περιέχονται σε μια πλήρη έκθεση.  

Η εταιρεία αντλεί Ανοιχτά Δεδομένα από πηγές όπως την Υπηρεσία Εθνικής 

Οδικής Ασφάλειας και το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια στους 

Αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ.  Επίσης, λαμβάνει πληροφορίες από περισσότερες 

από 34.000 πηγές δεδομένων συμπεριλαμβανομένων το ιστορικό κάθε αυτοκινήτου 

από κάθε επαρχιακό γραφείο των ΗΠΑ και του Καναδά, δημοπρασίες αυτοκινήτων, 

πυροσβεστικά και αστυνομικά τμήματα, γραφεία ενοικίασης και συνεργεία.  
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Climate Corporation 

 Η Climate Corporation
5
 ιδρύθηκε το 2006 και έχει έδρα της το Σαν 

Φρανσίσκο. Η εταιρεία εξετάζει δεδομένα καιρού και παρέχει ασφάλεια στους 

αγρότες οι οποίοι μπορούν να κλειδώσουν τα κέρδη τους σε περίπτωση ξηρασίας, 

υπερβολικών βροχών ή άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συνδυάζει Big Bata, 

κλιματολογία και γεωπονία για την προστασία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της 

παγκόσμιας βιομηχανίας γεωργίας από ακραίες καιρικές συνθήκες με πλήρως 

αυτοματοποιημένα προϊόντα ασφάλισης. 

 Η πλατφόρμα της εταιρείας συλλέγει μετρήσεις από 2,5 εκατομμύρια θέσεις 

και προβλέψεις μεγάλων κλιματικών μοντέλων σε καθημερινή βάση και 

επεξεργάζεται δεδομένα μαζί με 150 δισεκατομμύρια παρατηρήσεις εδάφους για τη 

δημιουργία 10 τρισεκατομμυρίων δεδομένων προσομοίωσης του καιρού. Τα 

δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στην τιμολόγηση των ασφαλίσεων και τα 

συστήματα ανάλυσης κινδύνου. Η εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 50 terabytes 

δεδομένων κάθε δεδομένη στιγμή.  

 Η εταιρεία διαθέτει δύο εφαρμογές για κινητά την Climate Basic™ και την 

Climate Pro™ οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Επίσης προσφέρει μια σειρά από λύσεις 

διαχείρισης κινδύνου, όπως την ασφάλεια ενάντια στον καιρό, η οποία πληρώνει 

αυτόματα τους αγρότες για τον κακό καιρό ο οποίος μπορεί να έχει αντίκτυπο στα 

κέρδη τους και χρησιμεύει ως εξουσιοδοτημένος πάροχος στο ομοσπονδιακό 

πρόγραμμα ασφάλισης των καλλιεργειών των ΗΠΑ.  

 Η Climate Corporation έχει έσοδα πουλώντας τα δεδομένα που συλλέγει και 

τις υπηρεσίες της στους αγρότες. 

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί μια σειρά Ανοιχτών Κυβερνητικών Δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων το ιστορικό των καιρικών συνθηκών και των προβλέψεων 

από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, χάρτες εδάφους και το είδος του εδάφους 

από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, την ποιότητα του εδάφους από την Υπηρεσία 

Διατήρησης Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), την 

απόδοση των καλλιεργειών από το Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, και δεδομένα 

παρατήρησης του καιρού και της γης από τη NASA. 
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Credit Karma 

 Η Credit Karma
6
 είναι μια υπηρεσία βασισμένη στον Ιστό η οποία προσφέρει 

πιστωτική και οικονομική διαχείριση στους καταναλωτές. Ιδρύθηκε το 2007 και 

προσφέρει δωρεάν πιστωτικά αποτελέσματα και παρακολούθηση του πιστωτικού 

χρέους από μία μόνο πηγή.  

 Η υπηρεσία αυτή βοηθά τους χρήστες να διαχειρίζονται το χρέος και τα 

οικονομικά τους, βρίσκοντας τις καλύτερες επιλογές εξοικονόμησης για πιστωτικές 

κάρτες, στεγαστικά δάνεια κλπ.  

 Επίσης προσφέρει με την Credit Karma Card πρόσθετα εργαλεία, τα οποία 

συνοψίζουν την πιστωτική έκθεση του καταναλωτή με συνιστώσες που 

βαθμολογούνται με κλίμακα από Α έως F. Ο Credit Score Simulator προσομοιώνει 

την επίδραση ορισμένων χρηματοοικονομικών δράσεων (πχ. το κλείσιμο μιας 

πιστωτικής κάρτας, το άνοιγμα μιας καινούριας, την αύξηση του πιστωτικού ορίου 

κλπ.) στα πιστωτικά αποτελέσματα και στέλνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πιστωτική έκθεση του 

καταναλωτή. 

 Εκτός από τα πιστωτικά αποτελέσματα, η Credit Karma προσφέρει επίσης 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας παρακολούθησης του 

λογαριασμού. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν την 

τράπεζα, την πιστωτική τους κάρτα, τις αποταμιεύσεις τους και τις συναλλαγές που 

αφορούν στα δάνεια. 

 Η Credit Karma είναι δωρεάν για τους καταναλωτές. Εάν ο χρήστης κάνει 

εγγραφή θα λαμβάνει περιοδικά προσφορές από συνεργάτες της εταιρείας, που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να του εξοικονομήσουν χρήματα.  

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα που αφορούν πτωχεύσεις, 

δικαστικές αποφάσεις, προνόμια φορολογικής αρχής και κατασχέσεις μισθών. Τα 

δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να μπορεί να συνταχθεί η κλίμακα με την 

οποία βαθμολογούνται οι χρήστες της εφαρμογής. 
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Credit Sesame 

Η Credit Sesame
7
 ξεκίνησε ως υπηρεσία το 2010. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

της είναι ότι προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες που αφορούν στα πιστωτικά 

αποτελέσματα, την παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας και ειδοποιήσεις 

και αναλύσεις πιστωτικών καρτών και δανείων.  

Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα για να κάνει ο χρήστης εγγραφή και οι 

λογαριασμοί ενημερώνονται αυτόματα σε μηνιαία βάση, μαζί με την ενημέρωση του 

πιστωτικού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αυτά είναι σχετικά ακριβή, αλλά δεν 

είναι το ίδιο σκορ που εξετάζουν οι δανειστές όταν κάνει κάποιος αίτηση για δάνειο.  

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να θέσει στόχους, όπως για 

παράδειγμα το πώς θα αυξήσει το πιστωτικό του αποτέλεσμα, και έπειτα λαμβάνει 

συμβουλές για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.  

Η Credit Sesame έχει έσοδα με την παρουσίαση προσαρμοσμένων δανείων 

και πιστωτικών καρτών στα μέλη της. Όταν ένα μέλος κάνει αίτηση ή εγκρίνεται η 

αίτηση για αυτά τα προϊόντα αυτά, τότε η εταιρεία λαμβάνει προμήθεια. Επίσης έχει 

έσοδα μέσω συνεργασιών. Ακόμα προσφέρει μια μηνιαία πιστωτική έκθεση η οποία 

κοστίζει $9.95 ανά μήνα.  

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ανοιχτά δεδομένα από το Υπουργείο Εμπορίου και 

την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ. Από το Υπουργείο Εμπορίου χρησιμοποιεί  

datasets που αφορούν την Ετήσια επισκόπηση των συστημάτων συνταξιοδότησης 

Δημόσιων Υπάλληλων http://catalog.data.gov/organization/doc-gov  και από την 

Υπηρεσία Απογραφής http://catalog.data.gov/organization/census-gov  datasets με 

έρευνες και στατιστικά στοιχεία ώστε η υπηρεσία να μπορεί να δημιουργήσει το 

πιστωτικό αποτέλεσμα κάθε χρήστη. Επίσης χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα για να 

καθορίσει την αξία των σπιτιών. 
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Earth Networks 

Η Earth Networks
8
 προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και 

προϊόντων πληροφοριών για επιχειρήσεις, σχολεία και κρατικούς φορείς ώστε να 

λαμβάνουν ακριβείς, ζωντανές καιρικές συνθήκες, οπτικοποίηση και έγκαιρες 

προειδοποιήσεις για την προστασία της ζωής και της περιουσίας. Η Earth Networks 

παρέχει λύσεις που αφορούν στον καιρό για καταναλωτές και επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας το διεθνές δίκτυο μετεωρολογικών 

σταθμών της Earth Networks είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο με αισθητήρες και 

κάμερες που βρίσκονται σε σχολεία, μεγάλα αθλητικά γήπεδα και εγκαταστάσεις 

δημόσιας ασφάλειας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, το δίκτυο συνεχίζει 

να επεκτείνεται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής παρουσίας στον 

Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Περισσότερες από 100 πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 

και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, βασίζονται στις καιρικές 

πληροφορίες του Earth Networks για τη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία 

του κοινού. 

Η εταιρεία ανέπτυξε το WeatherBug, μια κινητή εφαρμογή για Android, iOS 

και Windows Phone πλατφόρμες που προειδοποιεί για τις καιρικές συνθήκες, σε 

πραγματικό χρόνο με βάση τη θέση. Το Spark είναι ένα στοιχείο της εφαρμογής που 

αναφέρει την κοντινότερη αστραπή, με βάση τη θέση GPS του τηλεφώνου.  

Η εταιρεία έχει έσοδα από τη διαφήμιση προσφέροντας στους πελάτες 

στοχευμένα και προσαρμοσμένα πακέτα διαφήμισης είτε μέσω των κινητών, είτε 

στην ιστοσελίδα.   

Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί προέρχονται από το Τμήμα Εμπορίου, την 

Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας και την Εθνική Υπηρεσία Καιρού των 

ΗΠΑ. Μερικά από τα datasets που χρησιμοποιεί έχουν να κάνουν με ιστορικές 

καταγραφές ακραίων καιρικών συνθηκών, παρατηρήσεις σχετικά με τις στάθμες 

ποταμιών και δεδομένα καταιγίδων και χιονοπτώσεων. Επίσης χρησιμοποιεί χάρτες 

για την οπτικοποίηση των δεδομένων αυτών. 
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Everyday Health 

Η Everyday Health
9
 είναι ένας πάροχος λύσεων ψηφιακής υγείας και ευεξίας. 

Συνδυάζει το περιεχόμενο από εταιρείες που έχουν σχέση με την υγεία, με προηγμένα 

δεδομένα και τεχνολογία αναλύσεων για να παρέχει μια εξατομικευμένη και 

διαφοροποιημένη εμπειρία στους χρήστες. Κατά τη διάρκεια του 2013, εκτιμάτε ότι 

κατά μέσο όρο 43 εκατομμύρια καταναλωτές και 500.000 επαγγελματίες της υγείας, 

ασχολήθηκαν με την εταιρεία μέσω πολλαπλών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων 

του διαδικτύου, κινητών συσκευών, βίντεο και τα social media. 

Η εταιρεία παρέχει στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες της υγείας 

περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε όταν πρέπει να 

πάρουν κάποια απόφαση σχετικά με την υγεία. Το χαρτοφυλάκιο της Everyday 

Health αποτελείται από  περίπου 25 ιστοσελίδες, 26 εφαρμογές για κινητά και 31 

προορισμούς κοινωνικών δικτύων. Στους καταναλωτές παρέχονται διαδραστικά 

εργαλεία και κινητές εφαρμογές για να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα αναγκών 

υγείας και ευεξίας σε καθημερινή βάση. Επίσης παρέχει στους επαγγελματίες υγείας 

τα νέα, τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι ενημερωμένοι 

σχετικά με τη βιομηχανία και τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις σε 

σημαντικές ιατρικές ειδικότητες.  

Η Everyday Health έχει έσοδα μέσω της διαφήμισης που γίνεται στις 

ιστοσελίδες, τις ιατρικές εφαρμογές για κινητές συσκευές, στα κανάλια της στο 

Youtube και γενικά μέσω του χαρτοφυλακίου της.  

Τα Ανοιχτά Δεδομένα που χρησιμοποιεί η εταιρεία προέρχονται από το 

Τμήμα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ και τον Οργανισμό Τροφίμων 

και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Για παράδειγμα η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά 

με τα φάρμακα και τις παρενέργειές τους. Επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά 

τους παρόχους της υγείας και πόσο χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους. 
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FarmLogs 

Η FarmLogs
10

 είναι μια εφαρμογή, που αφορά στη γεωργία και βοηθάει τους 

αγρότες γρήγορα και αποτελεσματικά να προβλέψουν τα κέρδη τους, να εντοπίσουν 

τα έξοδά τους και να δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα εργασιών. 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί GPS για πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τα ιστορικά 

δεδομένα του καιρού για κάθε περιοχή που δίνεται.   

Μια από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την FarmLogs είναι η θέση της 

φάρμας πάνω στο χάρτη. Ο χρήστης μπορεί να δει τη βροχή στο χωράφι χωρίς τον 

έλεγχο μετρητών και να δει το ιστορικό των τελευταίων πέντε ετών. Το εργαλείο 

σχεδιασμού επιτρέπει στο χρήστη να δει τις καλλιέργειες, να προσαρμόσει τις εισροές 

και τα ποσοστά, και να προγραμματίσει τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου 

μέσα σε δύο λεπτά. Μπορεί να δει που ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα και τι 

αναμένεται να γίνει. Μπορεί να λάβει πιο σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση 

των καλλιεργειών, των θρεπτικών ουσιών, του εδάφους και των υδάτων, με τη 

βοήθεια των χαρτών του εδάφους για συγκεκριμένα χωράφια. Παρέχονται αναλύσεις 

των καλλιεργειών, πρόβλεψη και μέτρηση των κερδών και διαχείριση του κινδύνου. 

Η εταιρεία υποστηρίζεται από τεχνολογία cloud και τα δεδομένα συγχρονίζονται 

αυτόματα μεταξύ όλων των συσκευών, σταθερών ή κινητών. Τέλος, ο αγρότης 

μπορεί να δει το ιστορικό των συναλλαγών με τους εμπόρους και μέσω 

διαγραμμάτων να πετύχει την καλύτερη τιμή πώλησης.  

Η FarmLogs προσφέρει τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή συνδρομές. Μετά 

την εγγραφή για μια συνδρομή επί πληρωμή, η εταιρεία ζητάει πληροφορίες σχετικά 

με τα στοιχεία του χρήστη και μια πιστωτική κάρτα ως μέσω πληρωμής. Η τιμή για 

τη χρήση των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Τμήμα Γεωργίας, την 

Εθνική Αγροτική Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εμπορίου και την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν με χάρτες, 

ιστορικό καιρικών συνθηκών δεδομένα σχετικά με τα εδάφη καλλιέργειας.. Επίσης 

προσφέρει GPS δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των 

ΗΠΑ σχετικά με περιοχές υψηλού κινδύνου για τη δημιουργία τυφώνων.    
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FindTheBest 

Η FindTheBest
11

 είναι μια μηχανή αναζήτησης που επικεντρώνεται στη 

συλλογή, τη διάρθρωση και τη σύνδεση δεδομένων για να δώσει στους χρήστες όλες 

τις πληροφορίες που χρειάζονται στην έρευνά τους. Η ιστοσελίδα, η εφαρμογή για το 

κινητό και τα ενσωματωμένα γραφικά στοιχεία επιτρέπουν στους χρήστες να 

ερευνήσουν, να φιλτράρουν και να συγκρίνουν σε βάθος χιλιάδες θέματα (από 

έξυπνα κινητά μέχρι φυλές σκύλων και από εταιρείες μέχρι μέλη του Κογκρέσου) με 

ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας. Η FindTheBest συγκεντρώνει τιμές, σχόλια και 

προδιαγραφές προϊόντων από χιλιάδες πηγές και τα παρουσιάζει στους χρήστες σε 

οπτικοποιημένο πίνακα με φίλτρα και βαθμολογίες. Η εταιρεία ξεκίνησε στα τέλη του 

2010 και γρήγορα έγινε μια κορυφαία μηχανή αναζήτησης. 

Η εταιρεία άρχισε να βγάζει χρήματα από τις διαφημίσεις του Google 

AdSense και από την πώληση του προϊόντος με τα κουμπιά “Αγόρασε Τώρα” που 

συνδέονται με την Amazon.com και τη Nextag. Ο ιδρυτής Kevin O’Connor 

ισχυρίζεται ότι το 15 τοις εκατό των επισκεπτών τις ιστοσελίδας έπειτα θα 

επισκεφτούν, τηλεφωνήσουν ή θα στείλουν e-mail σε έναν από τους καταχωρημένους 

πωλητές στη βάση δεδομένων, ένα αξιόλογο ποσοστό που αποτελεί καλό οιωνό για 

τις μελλοντικές προοπτικές των εσόδων της εταιρείας.  

Τα κυβερνητικά δεδομένα ενσωματώνονται σε εκατοντάδες θέματα σε όλη 

την έκταση της ιστοσελίδας, από την εκπαίδευση (π.χ. τα κολλέγια και τα δημόσια 

σχολεία) έως την υγεία (π.χ. κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικών 

υπηρεσιών) και τις επιχειρήσεις. Συνεχώς ενσωματώνονται σε αυτό το περιεχόμενο 

και άλλα θέματα για να κάνουν την ερευνητική εμπειρία ακόμη καλύτερη. Έτσι, για 

παράδειγμα, αν ερευνά κανείς την αγορά σπιτιού, μπορεί να εξερευνήσει τα κοντινά 

σχολεία, τα επίπεδα απόδοσης των μαθητών, δημογραφικά στοιχεία ή τις σχετικές 

δαπάνες. Μεγάλο μέρος των συμπληρωματικών αυτών δεδομένων προέρχονται 

σχεδόν από όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ όπως το Υπουργείο Υγείας, 

το Υπουργείο Γεωργίας ή το Υπουργείο Ενέργειας. 
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FlightAware 

Η FlightAware
12

 ιδρύθηκε το 2005 και ήταν η πρώτη εταιρεία που προσέφερε 

δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων τόσο για ιδιωτική όσο και για εμπορική 

εναέρια κυκλοφορία. Επί του παρόντος παρέχει ιδιωτική παρακολούθηση της 

εναέριας πτήσης σε πάνω από 45 χώρες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και 

την Ωκεανία, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για αεροσκάφη με ζεύξη δεδομένων 

(δορυφορική / VHF) μέσω κάθε μεγάλου παρόχου. Η εταιρεία συνεχίζει, επίσης, να 

οδηγεί τη βιομηχανία στην ελεύθερη, παγκόσμια παρακολούθηση αεροπορικής 

πτήσης και την κατάσταση του αεροδρομίου για τους επιβάτες των αεροπλάνων.  

Η FlightAware παρέχει ζωντανά στοιχεία της πτήσης, των καθυστερήσεων 

στα αεροδρόμια, τις τιμές των καυσίμων, τις κρατήσεις, μετεωρολογικούς χάρτες, 

σχεδιασμό και δρομολόγια πτήσεων, καθώς και ειδήσεις αερομεταφορών και 

φωτογραφίες για πάνω από τρία εκατομμύρια χρήστες το μήνα μέσω του site 

FlightAware.com όπως επίσης και εφαρμογών για iPhone, iPad, Android, Windows 

Phone και Windows 8.  

Η FlightAware παρέχει διάφορες πληρωμένες εμπορικές υπηρεσίες που έχουν 

σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αεροπορία, 

καταναλωτές και παρόχους σταθερής βάσης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν ένα 

σημαντικό μέρος των εσόδων της εταιρείας. Επιπλέον μέσω της στοχευόμενης 

διαφήμισης επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει την αγορά-στόχο ώστε να 

επικεντρωθεί η εκστρατεία του.  

Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση πάνω από 50 πραγματικού χρόνου, παγκόσμιων 

πηγών δεδομένων σε συνδυασμό με το ισχυρό διαδικτυακό περιβάλλον κάνουν τη  

FlightAware μια ικανή και χρήσιμη εφαρμογή παρακολούθησης πτήσης. Η εταιρεία 

χρησιμοποιεί δεδομένα από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και την 

Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί είναι 

καταχωρήσεις των πτήσεων και των αεροσκαφών, αλλά και χάρτες πάνω στους 

οποίου προβάλλεται σε ζωντανό χρόνο η εξέλιξη των πτήσεων.  
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FlightStats 

Η FlightStats
13

 είναι ένα παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών και εφαρμογών 

δεδομένων για την ταξιδιωτική βιομηχανία και το επιβατικό κοινό. Η εταιρεία 

παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση και παρακολούθηση 

πτήσεων, μηνύματα και συναγερμούς, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες οι 

οποίες ενισχύουν πολλές ταξιδιωτικές εφαρμογές και υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες εταιρειών, οργανισμών και αεροδρομίων.  

Η εταιρεία χαρτογραφεί σχεδόν 150.000 πτήσεις σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα 

και δημοσιεύει τα τρέχοντα δεδομένα για τις πτήσεις και τα αεροδρόμια μέσω 

υπηρεσιών APIs, RSS και στην ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες μπορούν να ελέγξουν την 

κατάσταση της πτήσης, να δουν την έγκαιρη αξιολόγηση της πτήσης ή της 

αεροπορικής εταιρείας, να ελέγξουν την τρέχουσα καθυστέρηση του αεροδρομίου, να 

πάρουν πληροφορίες για τον καιρό και πολλά άλλα.  

Το δίκτυο της FlightStats αποτελείται από το FlightStats.com, το 

FlightStats.co.uk, το FlightStats iPhone App, το FlightStats iPad Aoo, το FlightStats 

Android App και το FlightStats Mobile Website. 

Η ιστοσελίδα για κινητές συσκευές παρέχει στο χρήστη εργαλεία όπως, την 

κατάσταση της πτήσης, χάρτες ανά περιοχή με την καθυστέρηση του αεροδρομίου, 

χάρτες για την ανίχνευση των πτήσεων, τις καιρικές συνθήκες του αεροδρομίου, την 

επόμενη διαθέσιμη πτήση και πληροφορίες επαφής για τις αεροπορικές εταιρείες  

Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η 

εταιρεία έχει έσοδα από τις διαφημίσεις. Με 5 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες 

ανά μήνα και 100 εκατομμύρια μηνιαίες εμφανίσεις σε ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο 

σε web και mobile συσκευές, μπορεί να τοποθετήσει έξυπνες διαφημίσεις μπροστά σε 

ταξιδιώτες υψηλής αξίας.  

Η FlightStats χρησιμοποιεί ανοιχτά δεδομένα από το Υπουργείο Μεταφορών 

των ΗΠΑ και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιεί είναι καταχωρήσεις των πτήσεων και των αεροσκαφών, αλλά και 

χάρτες πάνω στους οποίου προβάλλεται σε ζωντανό χρόνο η εξέλιξη των πτήσεων. 
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Foursquare 

Το Foursquare
14

 είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, που βασίζεται 

στην τοποθεσία, για έξυπνα κινητά. Οι χρήστες κάνουν "check in" σε χώρους 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, ανταλλάσουν μηνύματα κειμένου ή επιλέγουν ένα 

χώρο από μια λίστα, που η εφαρμογή τοποθετεί σε κοντινή απόσταση. Η τοποθεσία 

βασίζεται στο GPS της κινητής συσκευής και ο χάρτης βασίζεται σε δεδομένα του 

OpenStreetMap project.  

Η κοινότητα των χρηστών απαριθμεί πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους 

σε όλο τον κόσμο, έχει πάνω από 6 δισεκατομμύρια check-in και πάνω από 1,7 

εκατομμύρια επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Εμπορική Πλατφόρμα.  

Το Foursquare έχει έσοδα μέσω της διαφήμισης. Προσφέρει έξι 

διαφορετικούς τύπους διαφημιστικών λύσεων για τις επιχειρήσεις. Με το Foursquare 

Audience Network οι επιχειρήσεις απευθύνονται σε χρήστες που επισκέπτονται το 

φυσικό τους χώρο και όχι την ιστοσελίδα τους. Με το Place-Based Ads επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να εμφανίζουν διαφημίσεις μετά το check-in σε συναφή κατηγορία. Με 

το Promoted Places οδηγεί πελάτες μέσα στο κατάστημα όταν ο χρήστης ψάχνει 

πράγματα γύρω από το κατάστημα. Με το Merchant Claims παρέχει στις επιχειρήσεις 

τον έλεγχο της καταχώρησής τους στο Foursquare και τους παρέχει μια σειρά από 

εργαλεία και αναλύσεις με αμοιβή 20 δολάρια. Με το Data Deals τα δεδομένα 

παρέχονται ανώνυμα σε συνεργάτες για τη βελτίωση των προϊόντων τους. Για όλα τα 

διαφημιστικά προϊόντα, στο Foursquare καταβάλλεται ένα κόστος ανά δράση. Αυτό 

σημαίνει ότι αν προβάλλεται μια διαφήμιση σε ένα χρήστη, το Foursquare 

πληρώνεται μόνο αν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη διαφήμιση για να πάρει πληροφορίες 

ή αν κάνει check-in σε μια φυσική τοποθεσία μέσα σε 72 ώρες από τη στιγμή που θα 

δει τη διαφήμιση.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Υπουργείο Εμπορίου και 

την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, όπως επίσης Ανοιχτά 

Γεωγραφικά Δεδομένα από τα: OSM, geonames.org, USCensus’TIGER, 

Canada’s geogratis, Mexico’s INEGI και  EuroGeoGraphics. Τα δεδομένα αυτά είναι 

ουσιαστικά οι χάρτες και οι τοποθεσίες πάνω στα οποία ο χρήστης μπορεί να κάνει 

check-in. 
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Funding Circle 

Η Funding Circle
15

 είναι μια online αγορά, που ιδρύθηκε το 2010, και μπορεί 

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε γρήγορη και απλή 

χρηματοδότηση, ενώ οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν καλύτερες 

αποδόσεις μέσω των δανεισμών τους. Με την απευθείας σύνδεση των ανθρώπων και 

των οργανισμών που θέλουν να δανείσουν, με ελεγμένες και καθιερωμένες 

επιχειρήσεις που θέλουν να δανειστούν, εξαλείφεται η πολυπλοκότητα του 

τραπεζικού κόσμου.  

Η εταιρεία παρέχει μια πλατφόρμα όπου οι επενδυτές μπορούν να 

περιηγηθούν σε επιχειρήσεις που η εταιρεία έχει αξιολογήσει και εγκρίνει για 

δανεισμό. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μία αίτηση που εξετάζεται από τους 

πιστωτικούς αξιολογητές της εταιρείας. Μόλις εγκριθεί, οι επιχειρήσεις κοινοποιούν 

την αίτηση δανείου τους στην αγορά χρηματοδότησης της Funding Circle. Εδώ, οι 

επενδυτές επιλέγουν τον τύπο των επιχειρήσεων που δανείζουν και το επιτόκιο που 

θέλουν να κερδίσουν. Αφού η επιχείρηση δέχεται ένα δάνειο, αρχίζουν να το 

εξοφλούν ανά μήνα μέσω της Funding Circle και το ποσό αυτό διανέμεται σε όλους 

τους επενδυτές. Οι αιτήσεις για δάνεια συνήθως αποτελούνται από πολλούς 

επενδυτές σε εκατοντάδες διαφορετικές επιχειρήσεις για να ελαχιστοποιήσουν τον 

κίνδυνο. Ένας επενδυτής μπορεί να δανείσει σε μια σειρά από φερέγγυες επιχειρήσεις 

με επιτόκια που θα επιλέξει. Μία επιχείρηση συνήθως δανείζεται από πολλούς 

διαφορετικούς επενδυτές, αλλά μόνο τα χαμηλότερα επιτόκια θα γίνουν δεκτά.  

Η επιχείρηση πληρώνει στην εταιρεία ένα ετήσιο τέλος 1% όταν επιστρέφεται 

σε αυτή το ποσό που δάνεισε αλλιώς δεν πληρώνει το τέλος αυτό. Αν η επιχείρηση 

πουλήσει μέρη του δανείου σε άλλους επενδυτές πληρώνει μια αμοιβή πώλησης 

0,25%.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από πολλαπλές πηγές όπως για 

παράδειγμα αποφάσεις τοπικών δικαστηρίων που αφορούν εταιρείες που έχουν κάνει 

έναρξη εργασιών αλλά και πτωχεύσεις.  
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Healthgrades 

Η Healthgrades
16

 είναι μια εταιρεία που παρέχει πληροφορίες σχετικά με  

γιατρούς, νοσοκομεία και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και αξιολογεί τα 

προφίλ των νοσοκομείων, γηροκομείων και γιατρών για τους καταναλωτές, τις 

επιχειρήσεις και τα προγράμματα υγείας. Η Healthgrades έχει συγκεντρώσει 

πληροφορίες για πάνω από 3 εκατομμύρια παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 

πολλοί καταναλωτές, εργοδότες και νοσοκομεία βασίζονται στις ανεξάρτητες 

αξιολογήσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα προϊόντα της για τη λήψη 

αποφάσεων με βάση την ποιότητα της περίθαλψης.  

Η εταιρεία αξιολογεί τα νοσοκομεία αποκλειστικά από τον κίνδυνο 

θνησιμότητας και τις νοσοκομειακές επιπλοκές. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε 40 

εκατομμύρια εξιτήρια τα τελευταία 3 χρόνια. 

Με τη χρήση της εφαρμογής ο καταναλωτής μπορεί να βρει τον κατάλληλο 

γιατρό με βάση το πτυχίο του, τις διαδικασίες που προσφέρει και τις ασφάλειες που 

δέχεται και το νοσοκομείο που πρέπει να απευθυνθεί για την πάθησή του. Επίσης ο 

γιατρός μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ και να προωθήσει τη δουλειά του. 

Ακόμη, η Healthgrades παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 350 

νοσοκομεία για το πως θα διατηρήσουν ή θα βελτιώσουν την ποιότητα της 

περίθαλψης καθώς και την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.   

Η εταιρεία έχει έσοδα από την πώληση λεπτομερών εκθέσεων (οι βασικές 

είναι δωρεάν) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νοσοκομεία που έχουν 

πρόβλημα. Επίσης πουλάει εκθέσεις σχετικά με γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστοποιήσεων τους και τις πειθαρχικές τους κυρώσεις.  

Οι αντικειμενικές αξιολογήσεις της Healthgrades βασίζονται σε πληροφορίες 

που προέρχονται από διάφορες πηγές, ως επί το πλείστον δημόσιες. Χρησιμοποιεί 

κυβερνητικά δεδομένα για να αναλύσει τον αριθμό και τα είδη των διαδικασιών και 

των εγχειρήσεων ανά πολιτεία. Παραθέτει συνεργασίες νοσοκομείων και γιατρών και 

πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των νοσοκομείων αλλά και τις χρεώσεις τους. 

Επίσης χρησιμοποιεί λίστες σχετικά με τον αριθμό των νοσοκομείων και των 

κλινικών, την τοποθεσία τους και της δυναμικότητάς τους. 
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Honest Buildings 

Η Honest Buildings
17

 ιδρύθηκε το 2011 και είναι μια κορυφαία μηχανή 

αναζήτησης για έργα που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων. Η εταιρεία αυτή 

διευκολύνει την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τα κτήρια και τη δαπανηρή 

διαδικασία εύρεσης ποιοτικών επαγγελματιών για νέα έργα. Επίσης διευκολύνει την 

επικαιροποίηση και την εμπορία επαγγελματικών χαρτοφυλακίων εργασιών ώστε οι 

κατασκευαστές να κερδίσουν νέους πελάτες. 

Η Honest Buildings λειτουργεί με μια πλατφόρμα λογισμικού, εστιάζοντας σε 

κτίρια στη Νέα Υόρκη, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η 

πλατφόρμα της συνδέει τους παρόχους υπηρεσιών, τους ιδιοκτήτες και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη σε μια ενιαία πύλη ανταλλαγής πληροφοριών, προσφορών και 

αναγκών και προβάλει εργάζομένους ή είναι ιδιοκτήτες κτηρίων. Ουσιαστικά η 

Honest Buildings είναι φτιαγμένη για να βοηθήσει αυτούς που ασχολούνται με την 

αγορά ακινήτων να βρουν και να συναντήσουν άμεσα τους κατάλληλους ανθρώπους.  

Για να έχει έσοδα η εταιρεία, αντί να χρεώνει τους πελάτες, παίρνει 

προμήθεια, συνήθως μεταξύ 3 με 5 τοις εκατό, από τους κατασκευαστές εάν 

προσληφθούν μέσω του δικτύου.  

Η Honest Buildings έχει γραφεία στο Ινστιτούτο Ανοιχτών Δεδομένων στο 

Shoreditch και ο σκοπός του δικτύου είναι να κάνει τα δεδομένα που αφορούν στα 

κτίρια ανοιχτά. Για παράδειγμα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται 

δεδομένα από τη βάση δεδομένων που αφορά στην Ενεργειακή Ένταση των 

Δημοτικών Κτιρίων της Νέας Υόρκης και χάρτης συμμόρφωσης της Ενεργειακής 

Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης η εταιρεία 

χρησιμοποιεί datasets από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 

http://catalog.data.gov/organization/epa-gov. Επίσης χρησιμοποιεί στοιχεία ώστε οι 

επαγγελματίες του χώρου που χρησιμοποιεί να είναι πιστοποιημένοι.  
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iTriage 

Η iTriage LLC
18

, με έδρα στο Ντένβερ του Κολοράντο, είναι μια παγκόσμια 

εταιρεία τεχνολογίας πάνω σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης που ιδρύθηκε το 

2008 από δύο γιατρούς. Η πλατφόρμα της εταιρείας και οι εφαρμογές για κινητό ή 

τον ιστό προσφέρουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παίρνουν καλύτερες 

αποφάσεις που αφορούν στην υγειονομική τους περίθαλψη.  

Η δωρεάν εφαρμογή για κινητό και η ιστοσελίδα βοηθούν στην απάντηση των 

δύο πιο συνηθισμένων ιατρικών ερωτημάτων: «Τι δεν πάει καλά;» και «Που μπορώ 

να πάω;». Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα συμπτώματα του και να μάθει για τις 

πιθανές αιτίες και τις θεραπείες. Η αναζήτηση γίνεται από ένα κατάλογο 

συμπτωμάτων, επιλέγοντας ένα μέρος του σώματος ή να περιηγηθεί στην αλφαβητική 

λίστα. Επίσης ο χρήστης μπορεί να κάνει έρευνα για συγκεκριμένες ασθένειες και να 

μάθει για τις επιλογές θεραπείας, τις διαδικασίες, το κόστος και συχνές επιπλοκές. 

Όλο το ιατρικό περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από γιατρούς και έχει αξιολογηθεί από 

την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.  

Ακόμη ο χρήστης μπορεί να μάθει αν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί στα 

επείγοντα και ποιος ειδικός είναι κατάλληλος για την κατάσταση του ασθενή. Μπορεί 

να ελέγξει τους χρόνους αναμονής στο νοσοκομείο, να ταξινομήσει τους γιατρούς με 

βάση την απόσταση ή τις αξιολογήσεις και να δουν τις εγκαταστάσεις ή τα γραφεία 

πάνω σε χάρτες. 

Η εταιρεία έχει έσοδα από τους υπάρχοντες παρόχους στη βάση δεδομένων 

της εφαρμογής που επιλέγουν να καταβάλλουν μια ετήσια αμοιβή για να είναι πρώτοι 

στη λίστα. Αυτό τους επιτρέπει να διαφημίσουν το λογότυπο της εγκατάστασης, τις 

ώρες γραφείου, ακόμη και ζωντανούς χρόνους αναμονής. 

Η iTriage χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα που έχουν σχέση με την υγεία 

όπως για παράδειγμα από το Τμήμα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ 

συλλέγει δεδομένα για τις Κοινοτικές Κλινικές Υγείας της χώρας, τα Κέντρα Ελέγχου 

και Πρόληψης Νοσημάτων, τα Κέντρα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

Υπηρεσία που αφορά στην Κατάχρηση Ουσιών και Αγωγής Υγείας. Τα δεδομένα 

αυτά αφορούν το που βρίσκονται τα κέντρα και το κόστος χρήσης τους. 
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Lenddo 

Η Lenddo
19

 είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που επιτρέπει στην αναδυόμενη 

μεσαία τάξη να χρησιμοποιήσει τις online κοινωνικές συνδέσεις της για να χτίσει την 

πιστοληπτική της ικανότητα και να έχει πρόσβαση σε τοπικές χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες. Το όραμά της είναι «να συμβάλει στη δημιουργία μιας οικονομικά 

ενδυναμωμένης και ακμάζουσας μέσης τάξης στις αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον 

κόσμο». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται σε τρεις χώρες μέχρι 

σήμερα: Φιλιππίνες (από το 2011), Κολομβία (από το 2012), και Μεξικό (από το 

2013). 

Ένα από τα προβλήματα που προσπαθεί να λύσει η Lenddo είναι η δυσκολία 

να πάρει κανείς το πρώτο του δάνειο με βάση το πιστωτικό του αποτέλεσμα, ειδικά 

σε αναδυόμενες οικονομίες. Η εταιρεία παρακάμπτει εντελώς την ανάγκη του 

οφειλέτη για ένα πιστωτικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας το δικό της σύστημα 

βαθμολόγησης, με βάση τα κοινωνικά δεδομένα. Επιπλέον, με την online διαδικασία 

υποβολής της αίτησης, ο αιτών δε χρειάζεται να επισκεφθεί μια φυσική τράπεζα και 

μπορεί να κάνει αίτηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Για να μπορεί να κάνει 

αίτηση κάποιος πρέπει πρώτα να έχει την ελάχιστη βαθμολογία (LenddoScore) 300. 

Ο χρήστης βαθμολογείται με βάση 3 κύριους παράγοντες: την κοινωνική 

δραστηριότητα του δικτύου του (ο αλγόριθμος σαρώνει στοιχεία από το Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Gmail, και λογαριασμούς Yahoo), τις "Αξιόπιστες Συνδέσεις" του 

χρήστη (αναφορές του χαρακτήρα του που θα εγγυώνται για τον δανειολήπτη), και τις 

οικονομικές επιδόσεις, αν το άτομο είναι κατ’ επανάληψη δανειολήπτης.  

Η Lenddo έχει έσοδα χρεώνοντας τους εταίρους της για υπηρεσίες στην 

προετοιμασία, τη διαχείριση και το κλείσιμο των δανείων.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί πολλαπλές κυβερνητικές ανοικτές πηγές δεδομένων 

όπως για παράδειγμα δεδομένα από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς δανεισμού 

για να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 www.lenddo.com 

www.lenddo.com


 
53 

Lose It! 

Το Lose It!
20

 είναι μια εταιρεία που βασίζεται στις καθιερωμένες αρχές της 

απώλειας βάρους, την παρακολούθηση και την αμοιβαία υποστήριξη, για να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν το βάρος τους και να βελτιώσουν την 

υγεία τους. Αρχικά δημιουργήθηκε το 2008 για  iPhone και τώρα είναι διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο και στο Android Market. 

Μετά την εγκατάσταση ο χρήστης προσθέτει τα προσωπικά του δεδομένα 

δηλαδή το βάρος, το ύψος και τον αριθμό εβδομάδων που θέλει να ακολουθήσει τη 

δίαιτα και θέτει στόχους για την απώλεια βάρους, την άσκηση, την πρόσληψη 

θρεπτικών συστατικών, την αρτηριακή πίεση, τον ύπνο και πολλά άλλα. Η εφαρμογή 

διαθέτει μια ισχυρή βάση δεδομένων με τροφές και χιλιάδες εστιατόρια, παντοπωλεία 

και επώνυμα τρόφιμα. Ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode μιας τροφής και να 

το προσθέσει στη λίστα του. Επίσης η πλατφόρμα μπορεί να ενσωματώσει τις πιο 

δημοφιλείς συσκευές, όπως ασύρματες ζυγαριές, βηματόμετρα και τις διαθέσιμες 

εφαρμογές για την υγεία, την προπόνηση και την καλή φυσική κατάσταση. Ακόμη με 

το Lose It! ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο υποστήριξης, να 

συνδεθεί δηλαδή με φίλους, την οικογένειά του και συνομηλίκους όλο το 

εικοσιτετράωρο και να λάβει την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται.  

Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή δωρεάν. Μπορεί όμως να 

αγοράσει μια premium συνδρομή που κοστίζει 39,99 δολάρια το χρόνο και να έχει 

μια πληθώρα πρόσθετων δυνατοτήτων και ένα πιο εξατομικευμένο πρόγραμμα 

απώλειας βάρους. Επιπλέον μέσω του Lose It! ο χρήστης μπορεί να αγοράσει με 

69,99 δολάρια μια ζυγαριά η οποία συνδέεται με Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο 

και μπορεί να πάρει απευθείας τη μέτρηση του βάρους, του λίπους και το επίπεδο 

ενυδάτωσης του οργανισμού.  

Το Lose It! χρησιμοποιεί δημόσια δεδομένα από το Τμήμα Γεωργίας των 

ΗΠΑ. Επίσης χρησιμοποίει δεδομένα που αφορούν την Υγεία, όπως χρόνια 

νοσήματα που χρειάζονται ειδική δίαιτα ή στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη 

φυσική υγεία ώστε ο χρήστης να έχει ένα μέσο σύγκρισης με βάση την ηλικία και το 

βάρος του. 
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MedWatcher 

Το MedWatcher
21

 είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τα κινητά και το διαδίκτυο 

που επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν σχετικά με τις παρενέργειες των φαρμάκων, 

των ιατρικών συσκευών και των εμβολίων. Με την εφαρμογή αυτή ο χρήστης μπορεί 

να ενημερωθεί για τυχών προειδοποιήσεις ασφαλείας της κυβέρνησης και να μάθει 

για τις παρενέργειες που άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει από ιατρικά προϊόντα. Επίσης 

μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες ειδήσεις και την έρευνα σχετικά με το 

προϊόντα που έχουν βάλει στη λίστα.  

Αν ο χρήστης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που πιστεύει ότι προκλήθηκε από 

ένα φάρμακο, ιατροτεχνικό προϊόν ή εμβόλιο, μπορεί να υποβάλει μια έκθεση στο 

MedWatcher χρησιμοποιώντας το κουμπί “Αναφορά” και να το MedWatcher και ο 

Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων να μάθουν για αυτό. Μπορεί  επίσης να 

ανεβάσει μια φωτογραφία της ιατρικής του συσκευής ώστε να μπορεί να εντοπιστεί 

κάποιο εμφανές πρόβλημα όπως θραύση ή διάβρωση. 

Ακόμη, η εταιρεία έχει μία πλατφόρμα παρακολούθησης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και παρέχει αναλύσεις σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 

μπορούν εύκολα και γρήγορα να παρακολουθήσουν τα προϊόντας τους ή των 

ανταγωνιστών τους για τα οποία έχει γίνει αναφορά, συναρτήσει των συναισθημάτων 

του καταναλωτή και της εκπαίδευσής του. Τα δεδομένα μπορούν να προσαρμοστούν 

και να απεικονιστούν σε διαδραστικούς πίνακες και να σταλούν ειδοποιήσεις μέσω 

email.  

Η MedWatcher  χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Τμήμα Υγείας και 

Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και από τον Οργανισμό Τροφίμων για την επικύρωση των 

δικών της ευρημάτων. Τα δεδομένα αυτά περιέχουν μια πλήρη λίστα φαρμάκων, 

εμβολίων και συσκευών όπως επίσης και των παρενεργειών που έχουν προκαλέσει 

κατά τη χρήση τους και έχουν καταγραφεί.  

 

 

 

 

 

                                                 
21

 https://medwatcher.org  

https://medwatcher.org/


 
55 

Mint 

Το Mint
22

 είναι μια δωρεάν Online υπηρεσία προσωπικής χρηματοδότησης 

που έχει ως στόχο τον εύκολο και ασφαλή τρόπο να διαχειριστεί κανείς και να 

εξοικονομήσει χρήματα σε απευθείας σύνδεση. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη 

οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή μέσω του διαδικτύου.  

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή σε 

λιγότερο από 5 λεπτά. Η εγγραφή είναι ανώνυμη χρησιμοποιώντας μόνο μια έγκυρη 

διεύθυνση email. Το Mint "τραβά" αυτόματα συναλλαγές από τράπεζες, πιστωτικές 

κάρτες, υποθήκες, δάνεια και επενδύσεις από πάνω από 7.500 χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα των ΗΠΑ ημερησίως δίνοντας στους χρήστες ακριβή ενημέρωση των 

χρημάτων τους χωρίς την εισαγωγή δεδομένων ή συγχρονισμό.   

Η τεχνολογία του Mint κατηγοριοποιεί όλες τις συναλλαγές, δείχνοντας στο 

χρήστη πόσα ξόδεψε για το φυσικό αέριο, παντοπωλεία, εστιατόρια και πολλά άλλα. 

Επίσης δείχνει τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών και των λογαριασμών, το ποσό 

των τόκων από όπου και αν κερδίζει/πληρώνει και την ταμειακή ροή κάθε μήνα. 

Ακόμη μπορεί να οριστεί ένας προϋπολογισμός και να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για 

την επίτευξη των προσωπικών οικονομικών στόχων. Όλα αυτά μπορεί κανείς να τα 

ελέγξει είτε μέσω της web εφαρμογής, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet.  

Η εφαρμογή είναι δωρεάν στη χρήση της. Η εταιρεία έχει έσοδα 

προσφέροντας στο χρήστη τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων με τη σύσταση 

διάφορων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τις οποίες παίρνει μια αμοιβή 

παραπομπής. Επίσης πουλάει συνολικά οικονομικά στοιχεία όπως τις καταναλωτικές 

δαπάνες, το μέσο υπόλοιπο πιστωτικών καρτών, πόσους συνταξιοδοτικούς 

λογαριασμούς μπορεί να έχει κάποιος και άλλα σε διάφορους παρόχους. 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί κυβερνητικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές. Τα 

δεδομένα αυτά προέρχονται από διάφορα  χρηματοπιστοτικά ιδρύματα ώστε να 

μπορεί να σχηματιστεί το προφίλ του πελάτη και η φερεγγυότητά του ως 

δανειολήπτης. Επίσης χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως τα δάνεια και οι υποθήκες 

που μπορεί να κατέχει κάποιος.  
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Porch 

Η Porch
23

 που ιδρύθηκε το 2012, είναι ένα ελεύθερο δίκτυο βελτίωσης 

κατοικιών που συνδέει τους ιδιοκτήτες σπιτιού ή ενοικιαστές με τους σωστούς 

επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον, με βάση ποιους από αυτούς έχουν 

χρησιμοποιήσει οι γείτονες, τι έργα έχουν υλοποιηθεί και το ιστορικό του κόστους. 

Επιπλέον η Porch βοηθά τους επαγγελματίες να πάρουν περισσότερες δουλειές, να 

έχουν καλύτερη έκθεση και αύξηση των εσόδων τους με δωρεάν επιχειρηματικό 

προφίλ και επί πληρωμή εργαλεία μάρκετινγκ και ανάλυσης.   

Οι επαγγελματίες που εντάσσονται στην Porch, δημιουργούν ένα 

επαγγελματικό προφίλ που περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ιστορικό των 

έργων τους, φωτογραφίες, υπηρεσίες που προσφέρονται και περιγραφή της εταιρείας. 

Όταν ένας ιδιοκτήτης σπιτιού ψάχνει για έναν επαγγελματία, η εφαρμογή εμφανίζει 

επαγγελματίες που έχουν εργαστεί στο παρελθόν στη γειτονιά ενός ιδιοκτήτη σπιτιού 

(το ιστορικό του έργου), επαγγελματίες με θεωρήσεις και επαγγελματίες που έχουν 

εργαστεί σε παρόμοιου τύπου σπίτια. Οι επαγγελματίες επωφελούνται από την 

προσθήκη έργων (τόσο από τις φωτογραφίες όσο και τις λεπτομέρειες του έργου) για 

την «κατασκευή» της περιοχές κάλυψής τους και με την προσέλκυση καταχωρήσεων 

από προηγούμενους πελάτες.  

Η Porch είναι δωρεάν για τους ιδιοκτήτες σπιτιού. Επίσης είναι δωρεάν για 

τους επαγγελματίες να δημιουργήσουν ένα προφίλ για να βοηθηθούν στην ανάπτυξη 

της επιχείρησής τους. Η Porch προσφέρει ένα συνδρομητικό προφίλ με 35$ ανά 

μήνα, το οποίο παρέχει ορατότητα, ενισχυμένο προφίλ και υποστήριξη 

πρότζεκτ/προφίλ. Για επιπλέον προβολή, η εφαρμογή προσφέρει μια επιλογή για 

προτεραιότητα ανάλογα  με τον τοπικό ταχυδρομικό κώδικα του χρήστη.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα σχετικά με τις άδειες εργασίας 

και επαγγελματικές άδειες των τεχνιτών από διάφορες πόλεις, καθώς και άλλες 

πληροφορίες από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της πόλης του Σιατλ 

όπως για παράδειγμα χάρτες πάνω στους οποίους τοποθετούνται τα έργα που έχουν 

υλοποιήσει διάφοροι επαγγελματίες.  
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Practice Fusion 

Η αποστολή της Practice Fusion
24

 είναι να συνδεθούν γιατροί, ασθενείς και  

δεδομένα ώστε να σωθούν ζωές και να υπάρχει καλύτερη ποιότητα υγείας. Ιδρύθηκε 

το 2005 και έχει δημιουργήσει ένα δωρεάν, cloud-based μοντέλο για τεχνολογία 

ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Από το Μάιο του 2014, σύμφωνα με τις αναφορές 

της εταιρείας, μηνιαία πάνω από 112.000 ενεργοί επαγγελματίες του ιατρικού τομέα 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και 81 εκατομμύρια αρχεία ασθενών.   

Το λογισμικό της εταιρεία περιλαμβάνει υπηρεσίες για γιατρούς: Δωρεάν, 

ηλεκτρονικό μητρώο υγείας, λογισμικό για γιατρούς και ιατρικό προσωπικό. Το 

λογισμικό αυτό περιλαμβάνει ιατρικά γραφήματα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, online κρατήσεις και προγραμματισμός, μηνύματα 

και παραπομπές σε απευθείας σύνδεση. Εργαστήρια, απεικονίσεις και χρεώσεις, 

ενσωματώνονται σε ένα δίκτυο τρίτων εργαστηρίων. Επίσης περιλαμβάνει υπηρεσίες 

για ασθενείς: Το σύστημα προσωπικών ιατρικών αρχείων δίνει στους ασθενείς την 

πρόσβαση στις συνταγές, τις διαγνώσεις τους και τα αποτελέσματα. Τα αρχεία 

ανανεώνονται όταν οι γιατροί προσθέτουν πληροφορίες για τα διαγράμματα των 

ασθενών τους. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν γιατρούς ανά περιοχή και 

ειδικότητα και να ζητήσουν απευθείας ένα ραντεβού. 

Η εταιρεία έχει κέρδος χρεώνοντας πάνω από 70.000 φαρμακεία, 300 

διαγνωστικά εργαστήρια και 21 κέντρα απεικόνισης για την πρόσβαση σε δεδομένα. 

Για παράδειγμα, τα εργαστήρια πληρώνουν για τη διευκόλυνση της μετάδοσης των 

αποτελεσμάτων από το να τα στέλνουν με φαξ, ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες 

πληρώνουν για στοχευόμενες διαφημίσεις σε γιατρούς. Με μια επιπλέον χρέωση οι 

εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο της Practice Fusion για να 

αναζητήσουν σε περισσότερα από 80 εκατομμύρια ιατρικά αρχεία για την 

αναγνώριση προτύπων ώστε οι γιατροί να είναι σε θέση να επιλέξουν κάποιο 

φάρμακο έναντι κάποιου άλλου. Από τα δεδομένα έχει αφαιρεθεί κάθε πληροφορία 

που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα των ασθενών.  

Η  Practice Fusion χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα και συγκεκριμένα datasets 

από το Τμήμα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για την καταγραφή 

όλων των πιστοποιημένων γιατρών, νοσοκομείων και κλινικών, τα Εθνικά Ινστιτούτα 

Υγείας και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.  
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Propeller Health 

H Propeller Health
25

 είναι μια εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης 

του άσθματος για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Παρά τις προόδους 

στην κατανόηση της νόσου και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, η 

νοσηρότητα και η θνησιμότητα από το άσθμα δεν έχουν μειωθεί. Παρατηρείται 

επίσης ότι υπάρχει έλλειψη επίκαιρων δεδομένων, καθώς και αδυναμία συλλογής 

πληροφοριών σχετικά με το πού και το πότε οι ασθενείς έχουν έξαρση των 

συμπτώματα.  

Ο αισθητήρας της Propeller παρακολουθεί τη χρήση των φαρμάκων και 

κρατάει σε αρχείο τον χρόνο και τον τόπο που έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή 

εισπνοής. Ο αισθητήρας είναι μια μικρή συσκευή που συνδέεται στη συσκευή 

εισπνοής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της δόσης των φαρμάκων και 

την παρακολούθηση των συμπτωμάτων. Τα δεδομένα που συλλέγει και η 

ανατροφοδότηση που παίρνει ο ασθενής τον βοηθάει να κατανοήσει και να 

διαχειριστεί καλύτερα το άσθμα ή τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.  

Ο αισθητήρας της Propeller συγχρονίζεται ασύρματα με smart phones που 

έχουν ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth. Η σύνδεση του αισθητήρα είναι εύκολη 

και μόλις γίνει η σύνδεση, το τηλέφωνο αυτόματα λαμβάνει δεδομένα κάθε φορά που 

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.  

Η Propeller Health πουλάει τη συσκευή που εφαρμόζει στην κορυφή της 

συσκευής εισπνοών, για να παρακολουθεί τη χρήση από τους ασθενείς.  

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί τοπικά δεδομένα πόλεων και γεωγραφικά δεδομένα 

ώστε να τοποθετήσει πάνω σε χάρτες τα σημεία που πρέπει να αποφεύγει ο ασθενής 

να κυκλοφορεί λόγο αυξημένων επιπέδων ρίπων και μόλυνσης του αέρα. Επίσης 

χρησιμοποιεί δεδομένα και στατιστικά στοιχεία από έρευνες σχετικά με το άσθμα από 

το Υπουργείο και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.   
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Spokeo 

 To Spokeo
26

,  που ιδρύθηκε το 2006, είναι μια ιστοσελίδα αναζήτησης 

ανθρώπων στις ΗΠΑ. Η ιστοσελίδα καθιστά εύκολη την επανένωση φίλων και 

οικογενειών, την αναζήτηση διασημοτήτων και την εύρεση πληροφοριών σχετικά με 

το online αποτύπωμα κάποιου. Η αναζήτηση είναι απλή, ο χρήστης συμπληρώνει ένα 

όνομα, μια διεύθυνση, ένα email, τηλέφωνο ή όνομα χρήστη και η ιστοσελίδα 

ψάχνοντας σε όλο τον ιστό βρίσκει την ανάλογη αντιστοίχιση.  

 Πέρα από την επανένωση οικογενειών μπορεί κανείς να εντοπίσει παλιούς 

συμμαθητές, συμπαίκτες ή πρώην στρατιωτικούς φίλους με  τη βοήθεια ενός παλιού 

στοιχείου επικοινωνίας ή με τη βοήθεια των κοινοτήτων. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο για μικρές επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, για την έρευνα πιθανών πελατών και δωρητών ή για να 

ανακαλύψει την ταυτότητα άγνωστων καλούντων, ώστε να προλάβει πιθανή απάτη. 

 Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί την ιδιόκτητη τεχνολογία της για να οργανώσει 

τις πληροφορίες της, σε ένα εύκολο στην κατανόηση online προφίλ. Το Spokeo 

επιμελείται δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

δεδομένων. 

 Για να δει ο χρήστης τις πληροφορίες για το άτομο που αναζητά θα πρέπει 

αρχικά να γίνει μέλος στην εφαρμογή και έπειτα να πληρώσει μια συνδρομή $3,95 

για 6 μήνες ή $4,95 για 3 μήνες. Με τη συνδρομή μπορεί να εντοπίσει κρυμμένες 

φωτογραφίες και blogs, όπως επίσης πληροφορίες που οι μηχανές αναζήτησης δεν 

μπορούν να βρουν. 

 Η εταιρεία συγκεντρώνει δεδομένα από πολλές online και offline πηγές (όπως 

τηλεφωνικούς καταλόγους, κοινωνικά δίκτυα, άλμπουμ φωτογραφιών, έρευνες 

μάρκετινγ, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυβερνητικές απογραφές, λίστες 

ακίνητης περιουσίας και διαδικτυακούς τόπους επιχειρήσεων). Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ του ατόμου το οποίο θέλουμε να 

εντοπίσουμε και παράλληλα δύνονται στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κάποιος για να το εντοπίσει και να έρθει σε επαφή μαζί του. 
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SpotCrime 

Η SpotCrime
27

 είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007 και παρέχει σε εθνικό 

επίπεδο πληροφορίες σχετικά με την εγκληματικότητα. Συλλήψεις, εμπρησμοί, 

επιθέσεις, διαρρήξεις, ληστείες, πυροβολισμοί, κλοπές και βανδαλισμοί 

τοποθετούνται σε ένα χάρτη της Google.  

Τα στοιχεία για τα εγκλήματα είναι κυρίως από τα αστυνομικά τμήματα, τις 

ειδησεογραφικές εκπομπές και τους χρήστες. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αυτούς τους χάρτες και έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί για να λαμβάνει ειδοποιήσεις 

για εγκλήματα δωρεάν μέσω email και γραπτό μήνυμα στο κινητό. Η ειδοποίηση 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει ένα χάρτη με λεπτομέρειες για το 

έγκλημα που συνέβη στο συγκεκριμένο χώρο. Το 2012 η εταιρεία ενσωμάτωσε μια 

υπηρεσία όπου οι χρήστες, αφού κάνουν εγγραφή και εισέλθουν στην εφαρμογή, 

μπορούν ανώνυμα να αναφέρουν εγκλήματα στην περιοχή τους. Πέρα από την 

ιστοσελίδα, η εταιρεία παρέχει την εφαρμογή και σε χρήστες iPhone.  

Σε αντίθεση με άλλους δικτυακούς τόπους χαρτογράφησης τρίτων, η 

SpotCrime δεν είναι επιχείρηση πώλησης λογισμικού. Λειτουργεί περισσότερο σαν 

εφημερίδα και βγάζει χρήματα από τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην 

ιστοσελίδα της.  

Η SpotCrime χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από τα αρχεία των τοπικών 

αστυνομικών τμημάτων. Η εταιρεία παρακολουθεί τα αρχεία των αστυνομικών 

τμημάτων που δημοσιεύονται και τα τοποθετεί πάνω στο χάρτη ανάλογα με τον τύπο 

του εγκλήματος και που πραγματοποιήθηκε. Τα δεδομένα αυτά τα συγκεντρώνει 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες εταιρείες για τη δημιουργία 

εφαρμογών, αναλύσεων και την εύρεση μοτίβων εγκληματικότητας.  
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SpotHero 

Η SpotHero
28

 είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χώρους στάθμευσης 

και τα γκαράζ να έχουν περισσότερους πελάτες για τις υπάρχουσες θέσεις τους. Η 

πλατφόρμα αυτή καθιστά εύκολη στον οδηγό την έγκαιρη δέσμευση ενός χώρου 

στάθμευσης για όλη την ημέρα ή το μήνα. Με τη ραγδαία της ανάπτυξη, η εταιρεία 

προσφέρει θέσεις στάθμευσης όχι μόνο στο Σικάγο, αλλά και στη Νέα Υόρκη, την 

Ουάσινγκτον, τη Βοστόνη και σε άλλες πόλεις.  

Η εταιρεία διαθέτει εκτός από την ιστοσελίδα, μια εφαρμογή για κινητό που 

επιτρέπει στους οδηγούς να βρουν την κατάλληλη θέση στάθμευσης εν κινήσει. Ο 

χρήστης απλά ανοίγει την εφαρμογή και η υπηρεσία θα του δείξει τα κοντινά σημεία 

στάθμευσης, για τη δεδομένη τοποθεσία. Μπορεί επίσης να δει τις τιμές στάθμευσης 

από διάφορους χώρους πάνω στο χάρτη, που βρίσκονται κοντά στη διεύθυνση 

αναζήτησης. Όταν γίνει η κράτηση της θέσης, θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό 

για να εξασφαλιστεί η θέση για το αυτοκίνητό του.  

Οι χώροι στάθμευσης έχουν ένα διαδικτυακό περιβάλλον που τους επιτρέπει 

να ανεβάσουν τον αριθμό των θέσεων που είναι διαθέσιμες και να τις ενημερώνουν 

σε πραγματικό χρόνο. Οι επαγγελματίες των χώρων αυτών αποδέχονται την υπηρεσία 

αυτή γιατί τους φέρνει περισσότερους πελάτες και τους μετατρέπει σε μια προηγμένη 

επιχείρηση.  

Η SpotHero έχει έσοδα με τη λήψη μιας προμήθειας από κάθε θέση 

στάθμευσης που πωλείται από την εφαρμογή της.  

Η εταιρεία με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων επέτρεπε στους χρήστες, να 

βρουν όλους τους ιστορικούς και δημοφιλείς προορισμούς στην πόλη του Σικάγο. Με 

αυτόν τον τρόπο η εταιρεία διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν για 

πάρκινγκ στις γειτονιές και όχι κατ’ ανάγκη σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Άλλα 

πρόσθετα datasets που βοηθούν τη SpotHero είναι ο αριθμός των εισιτηρίων 

στάθμευσης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η κυριότητα των αυτοκινήτων ανάλογα με 

την ηλικία και την περιοχή και μια λίστα των κρατικών δομών στάθμευσης των 

πόλεων.  
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Symcat 

Η Symcat
29

 χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ιατρικών δεδομένων που επιτρέπει 

στους χρήστες να ελέγχουν έξυπνα τα συμπτώματά τους, να κάνουν πιθανές 

διαγνώσεις και να σχεδιάσουν την ιατρική τους περίθαλψη, αν αυτό είναι 

απαραίτητο.  

Οι χρήστες εισάγουν τα συμπτώματά τους στην εφαρμογή και μπορούν να 

δουν τις πιο πιθανές διαγνώσεις βάσει αυτών και των δημογραφικών τους στοιχείων. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν τους παρόχους υγείας και να κάνουν 

κριτική στην ποιότητα και το κόστος τους. Η Symcat επιτρέπει επίσης στους χρήστες 

να ερευνήσουν πιθανές θεραπείες και να είναι καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές 

της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η εφαρμογή υπολογίζει τη συχνότητα των συμπτωμάτων της νόσου από μισό 

εκατομμύριο ιατρικά ιστορικά ασθενών και παρουσιάζει εξατομικευμένα στατιστικά 

για την υγεία σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους 

μηχανικής μάθησης, κατατάσσει την πιο πιθανή ιατρική πάθηση ανάλογα με τα 

συμπτώματά και προτείνει εναλλακτικές λύσεις φροντίδας με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές διαλογής από τον Οργανισμό Έρευνας για την Υγεία και την 

Ποιότητα. Παρέχει επίσης οδηγίες για τη φροντίδα στο σπίτι, διευκολύνει τον 

προγραμματισμό ραντεβού, και παρέχει χάρτες για επείγουσα περίθαλψη σε κοντινή 

απόσταση και αίθουσες επειγόντων περιστατικών. 

Η εταιρεία έχει έσοδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα δίκτυα υγείας 

γιατί πληρώνουν άμεσα όταν οι ασθενείς επιλέγουν την αντίστοιχη φροντίδα. Οι 

ασφαλιστές, προσφέροντας τη Symcat ως υπηρεσία,  βοηθούν τους ασθενείς να 

ανακαλύψουν το δίκτυο και να έχουν πιο αποτελεσματική φροντίδα από πλευράς 

κόστους. Για τα δίκτυα υγείας, η Symcat βοηθά τους ασθενείς με μηχανική 

υποστήριξη να έχουν μια πιο κατάλληλη επιλογή φροντίδας μέσα από προσφορές. 

Η Symcat χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Τμήμα Υγείας των ΗΠΑ 

και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και από τα Κέντρα 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία 

ώστε να γίνει σύγκριση της πάθησης του ασθενούς με άλλους ασθενείς με παρόμοια 

συμπτώματα. 
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TrueCar 

 Η αποστολή της TrueCar
30

 είναι να διευκολύνει την εμπειρία της αγοράς 

αυτοκινήτου για τους καταναλωτές και τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι 

προσελκύουν πελάτες και πωλούν αυτοκίνητα. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια 

online πλατφόρμα που λειτουργεί με μια κοινή τεχνολογική υποδομή, που 

τροφοδοτείται από ιδιόκτητα δεδομένα και αναλύσεις. Επιπλέον, προσαρμόζει και 

λειτουργεί την πλατφόρμα για συγγενικούς εταίρους της εταιρείας, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Boeing και η 

Verizon. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν στοιχεία τιμολόγησης 

νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που βασίζονται στην αγορά και να 

συνδεθούν με τον δίκτυο πιστοποιημένων εμπόρων της TrueCar. 

 Η εταιρεία ωφελεί τους καταναλωτές με την παροχή πληροφοριών που 

σχετίζονται με το τι έχουν πληρώσει άλλοι για μια μάρκα και μοντέλο αυτοκινήτου 

στην περιοχή τους και, εφόσον είναι διαθέσιμα, κατ' εκτίμηση τιμές για την εν λόγω 

μάρκα και μοντέλο, η οποία αναφέρεται στις εκ των πληροφορίες για τις τιμές από το 

δίκτυο των πιστοποιημένων εμπόρων της TrueCar. 

 Ο χρήστης συμπληρώνει στη φόρμα της ιστοσελίδας τη μάρκα αυτοκινήτου 

που τον ενδιαφέρει, το μοντέλο (καινούριο ή μεταχειρισμένο) και τον ταχυδρομικό 

κώδικα της περιοχής, ώστε να γίνει η αναζήτηση με βάση τις τρέχουσες τιμές στην 

περιοχή αυτή.  Η εφαρμογή παρουσιάζει στο χρήστη τις προδιαγραφές του 

αυτοκινήτου, κριτικές και διαγράμματα με τις τιμές για το μοντέλο. 

Η TrueCar έχει έσοδα χρεώνοντας τον έμπορο 299 δολάρια για κάθε 

επιτυχημένη συναλλαγή καινούργιων αυτοκινήτων και 399 δολάρια για κάθε 

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που πωλείται μέσω της υπηρεσίας. 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα για την κυκλοφορία των οχημάτων, από 

κρατικές υπηρεσίες. Ουσιαστικά με τη βοήθεια των Ανοιχτών Δεδομένων εντοπίζει τι 

τύποι αυτοκινήτων προτιμούνται σε διάφορες περιοχές αναλογικά με το κόστος 

διαβίωσης ώστε οι έμποροι να μπορούν να προωθήσουν τις κατάλληλες μάρκες ανά 

περιοχή.  

 

 

 

                                                 
30

 http://www.truecar.com  

http://www.truecar.com/


 
64 

Trulia 

Η Trulia
31

 είναι μια online ιστοσελίδα που ασχολείται με την αγορά ακινήτων 

και απευθύνεται σε αγοραστές σπιτιών, πωλητές, ενοικιαστές και επαγγελματίες. 

Παρέχει ακίνητα για πώληση και ενοικίαση, καθώς και εργαλεία και πληροφορίες 

που απαιτούνται για να είναι επιτυχής η διαδικασία αναζήτησης σπιτιού.  

Η εταιρεία προσφέρει μια ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες για τους 

καταναλωτές και τους επαγγελματίες ακίνητης περιουσίας μέσω της ιστοσελίδας και 

των κινητών εφαρμογών. Παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις των τιμών, 

χρησιμοποιώντας καταχωρημένα και Δημόσια Δεδομένα που δείχνουν πώς η τιμή 

ενός σπιτιού έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς και 

σύγκριση της τιμής ενός σπιτιού με άλλα σπίτια με ίδιο ταχυδρομικό κώδικα και στη 

ίδια πόλη. Επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη και με 

την σύναψη μιας υποθήκης για την αγορά σπιτιού. 

Ακόμη η εταιρεία παρέχει χάρτες της εγκληματικής δραστηριότητας που 

χρησιμοποιούν γεωγραφικά δεδομένα από εταίρους της, όπως την SpotCrime.com, 

πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σχολεία και τις ανέσεις που παρέχονται για κάθε 

ακίνητο.  

Για τους κτηματομεσίτες η Trulia παρέχει διαφημιστικά προϊόντα επί 

πληρωμή. Αυτά περιλαμβάνουν το Trulia Pro για υψηλή θέση στις μηχανές 

αναζήτησης, τις τοπικές διαφημίσεις για συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα και 

διαφημίσεις μέσω κινητού, όπου οι πράκτορες μπορούν να επιλέξουν ταχυδρομικούς 

κώδικες ή πόλεις όπου θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις.  

Η Trulia χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Υπουργείο Εμπορίου, την 

Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, 

την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, το 

Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γεωλογική Επισκόπηση των ΗΠΑ, το Τμήμα Γεωργίας 

και το Χάρτη Δασικής Υπηρεσίας.  
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Unigo 

Το Unigo
32

 είναι ένας δωρεάν οδηγός κολεγίων και μια πλατφόρμα 

σπουδαστών που προσπαθεί να καλύψει περισσότερα από 1.600 κολέγια και 

πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διαδικτυακός τόπος του Unigo 

χρησιμοποιείται από φοιτητές για να μοιραστούν φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα και 

σχόλια για το σχολείο τους. Οι μαθητές λυκείου και οι γονείς τους χρησιμοποιούν την 

ιστοσελίδα ως ερευνητικό εργαλείο για να διερευνήσουν τις επιλογές τους για την 

επιλογή κολεγίου και τη φοίτηση σε αυτό. Ο κύριος σκοπός του Unigo είναι να 

δημιουργήσει έναν online οδηγό κολεγίων για φοιτητές,  που δεν έχει τους 

περιορισμούς μιας αντίστοιχης έντυπης έκδοσης.  

Επίσης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα 

επαγγελματικών συμβούλων κολλεγίων στις ΗΠΑ και προσφέρει κατ’ ιδίαν παροχή 

συμβουλών από περισσότερους από 1000 κορυφαίους εμπειρογνώμονες, με 100 

δολάρια ανά ώρα, μέσω μιας ζωντανής βιντεοσύσκεψης και πάνω από 15.000 

φοιτητές από το εκάστοτε κολέγιο, με 30 δολάρια ανά ώρα εξ' ολοκλήρου μέσα από 

τη πλατφόρμα.  

Η ιστοσελίδα πουλάει στους ενδιαφερόμενους την υπηρεσία Absolute Admit, 

ένα online μάθημα που διδάσκει στους μαθητές πως να αυξήσουν τις πιθανότητες 

αποδοχής τους από κάποιο κολέγιο και τη διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης. Πέρα 

από τις κατ’ ιδίαν συνεδρίες, η πλατφόρμα παρέχει επιπλέον δυνατότητες για τους 

συνδρομητές της. Διατίθεται οι ετήσιες συνδρομές Advantage για 249 δολάρια  και η 

Advantage+ για 599 δολάρια. 

Το Unigo χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Υπουργείο Παιδείας και 

συγκεκριμένα 211 datasets  http://catalog.data.gov/organization/ed-gov  που αφορούν 

σχολεία, κολέγια και μαθητές. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν πιο συγκεκριμένα 

με την καταγραφή των κολλεγίων που υπάρχουν στις ΗΠΑ και εκθέσεις σχετικά με 

τον τρόπο λειτουργίας τους, την εγκληματικότητα και προγράμματα σχετικά με την 

έκδοση δανείων.  
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WalkScore 

Η WalkScore
33

 είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με το πόσο βατή είναι μια πόλη, μέσα από μια ιστοσελίδα και την εφαρμογή για 

κινητό τηλέφωνο. Η ναυαρχίδα των προϊόντων της είναι ένας δείκτης, που αποδίδει 

μια αριθμητική βαθμολογία για οποιαδήποτε διεύθυνση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και 

την Αυστραλία. Με το δείκτη αυτό ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει πόσο εύκολα 

μπορεί να περπατηθεί η συγκεκριμένη γειτονιά. Η αποστολή της εταιρείας είναι να 

προωθήσει γειτονιές που μπορούν να περπατηθούν, με την πεποίθηση ότι είναι η 

απλούστερη και καλύτερη λύση για το περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.  

Η ιστοσελίδα της WalkScore χρησιμοποιεί το Google Maps, και ειδικά το 

Google Local Search API, για να βρει ο χρήστης καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, 

πάρκα και άλλες ανέσεις σε κοντινή απόσταση με τα πόδια για κάθε διεύθυνση που 

εισάγει. Χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που καθορίζει το όρια της γειτονιάς 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από την ιστοσελίδα αγορά ακινήτων Zillow και 

υπολογίζει τις αποστάσεις από τη θέση που έχει εισάγει ο χρήστης. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά, η WalkScore κατατάσσει μια διεύθυνση με σκορ 

μεταξύ μηδέν και 100 (100 είναι το καλύτερο). Στις ανέσεις που βρίσκονται 0,4Km 

από την κεντρική θέση δίνονται οι περισσότεροι πόντοι (μεγαλύτερη απόσταση, 

λιγότεροι βαθμοί). Για μέρη πιο μακρινά από 1,6Km δίνονται μηδέν βαθμοί. Η 

WalkScore εξαρτάται από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, για παράδειγμα δε 

γνωρίζει αν στην περιοχή υπάρχει μια καφετέρια, αν κάποιος δεν το εισάγει στο 

Google's Local Search API και επίσης δε μπορεί να γνωρίζει πόσο καλαίσθητη 

μπορεί να είναι μια γειτονιά.  

Η WalkScore έχει έσοδα λειτουργώντας ως μηχανή αναζήτησης 

διαμερισμάτων, μέσω της online διαφήμισης στην ιστοσελίδα, καθώς και παρέχοντας 

την τεχνολογία της σε συνδρομητικές εταιρείας αγοράς ακινήτων. Η αδειοδότηση 

ξεκινά από 25 δολάρια και μπορεί να φτάσει τα χιλιάδες δολάρια ανάλογα με το 

μέγεθος της ιστοσελίδας.  

Η WalkScore χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα από το Υπουργείο Εμπορίου 

για την καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων, την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ, το 

Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γεωλογική  Επισκόπηση των ΗΠΑ.  
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Zillow 

Η Zillow
34

 είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων ακινήτων, που ιδρύθηκε το 

2005. Αποστολή της είναι να παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες και εργαλεία 

για να πάρουν έξυπνες αποφάσεις σχετικά με ακίνητα και στεγαστικά δάνεια. Η 

εταιρεία απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σπιτιών, αγοραστές,  πωλητές,  ενοικιαστές,  

κτηματομεσίτες,  επαγγελματίες υποθηκών, διαχειριστές, που βρίσκουν και 

μοιράζονται πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την αγορά ακινήτων. Η εταιρεία έχει 

δεδομένα για 100 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών 

προς πώληση, ενοικίαση και σπιτιών που δεν κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.  

Εκτός από την παροχή εκτιμήσεων της αξίας των σπιτιών, προσφέρει πολλές 

άλλες δυνατότητες, όπως μεταβολές της αξίας κάθε σπιτιού σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (ένα, πέντε ή 10 έτη), την εναέρια θέα των σπιτιών, και τις τιμές 

των συγκρίσιμων κατοικιών στην περιοχή. Σε περίπτωση που μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε κατάλληλα δημόσια δεδομένα, παρέχει επίσης βασικές πληροφορίες 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο σπίτι, όπως τα τετραγωνικά μέτρα και τον αριθμό των 

υπνοδωματίων και των μπάνιων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δουν ποια θα ήταν η 

τρέχουσα τιμή του ακινήτου, αν έκαναν μια σημαντική αλλαγή σε αυτό, όπως μια 

πρόσφατα ανακαινισμένη κουζίνα.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Zillow σχετίζεται με τα μέσα ενημέρωσης. 

Βγάζει χρήματα πουλώντας στοχευμένη και συναφή διαφήμιση στους επαγγελματίες 

ακινήτων και συνδέοντας τους αγοραστές σπιτιών και ενυπόθηκων δανείων με τους 

επαγγελματίες που μπορούν να τους βοηθήσουν. 

Η εταιρεία τροφοδοτείται, με Δεδομένα Ανοιχτής Διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων διαθέσιμων δεδομένων από το Γραφείο 

Στατιστικών Εργασίας, τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, και 

την Υπηρεσία Απογραφής. Η Zillow χρησιμοποιεί datasets σχετικά με τις τιμές των 

ακινήτων και τις υποθήκες στις τράπεζες, επίσης χρησιμοποιεί χάρτες πάνω στους 

οποίους τοποθετεί τα ακίνητα τα οποία είναι προς ενοικίαση.  
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ZocDoc 

Το ZocDoc
35

, που ιδρύθηκε το 2007, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και είναι απλός και δωρεάν τρόπος για να 

βρει ο ασθενής έναν κοντινό επαγγελματία υγείας που δέχεται την ασφάλειά του και 

μπορεί να κλείσει άμεσα ένα ραντεβού online, μέσω των εφαρμογών για Android και 

iOS, αλλά και την ιστοσελίδα. Η υπηρεσία σήμερα χρησιμοποιείται από 

περισσότερους από 5 εκατομμύρια ασθενείς ανά μήνα και εξυπηρετεί το 40 τοις 

εκατό του πληθυσμού των ΗΠΑ σε 2000 σχεδόν πόλεις.  

Με την υπηρεσία αυτή, οι ασθενείς αποφεύγουν την ταλαιπωρία της ουράς 

αναμονής, την αναζήτηση ενός καλού γιατρού ή την απορία για το αν ένας γιατρός 

καλύπτεται από τη συγκεκριμένη ασφάλιση. Στην υπηρεσία συμμετέχουν 

επαγγελματίες υγείας που επωφελούνται από την προσέλκυση νέων ασθενών και την 

αναπλήρωση των κενών από τις ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.  

Το 2012, το ZocDoc παρουσίασε το πρώτο σημαντικό προϊόν από την ίδρυση 

της εταιρείας, το ZocDoc Check-In. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους ασθενείς να 

συμπληρώνουν τις ιατρικές φόρμες τους σε απευθείας σύνδεση, πριν από την 

επίσκεψή τους και να αποθηκεύει πληροφορίες για μελλοντικές επισκέψεις. Αυτή η 

δυνατότητα είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό που ζητάνε οι ασθενείς από μια 

τέτοια εφαρμογή, το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια και την ευκολία τόσο για τους 

ασθενείς όσο και τους γιατρούς.  

Το ZocDoc παρέχει επί πληρωμή ένα σύστημα προγραμματισμού για το 

ιατρικό προσωπικό το οποίο κοστίζει 250 δολάρια το μήνα. Στο σύστημα 

προγραμματισμού μπορούν να έχουν πρόσβαση τόσο οι συνδρομητές, όσο και μια 

online υπηρεσία που μπορεί να αναπτυχθεί στις ιστοσελίδες τους. Τα τελικά 

χρονοδιαγράμματα είναι διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους ασθενείς, 

δωρεάν.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί datasets από το Υπουργείο Εμπορίου 

http://catalog.data.gov/organization/doc-gov  και την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ 

http://catalog.data.gov/organization/census-gov. Τα datasets αφορούν καταγραφή των 

πιστοποιημένων γιατρών ανά ειδικότητα σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ. Επίσης 

καταγράφονται όλες οι ειδικότητες γιατρών ανά νοσοκομείο. 
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4.5 Συμπεράσματα 

 

Το OpenData500 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους θέλουν να 

μελετήσουν εφαρμογές ανοιχτών δεδομένων λόγω του ότι όχι μόνο είναι 

συγκεντρωμένες σε μία ιστοσελίδα, αλλά είναι ταυτόχρονα κατηγοριοποιημένες ώστε 

να είναι πιο εύκολη η αναζήτησή τους.  

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορεί  να βελτιωθεί περαιτέρω βάζοντας και 

άλλα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εταιρείες που συμμετέχουν στην 

έρευνα αυτή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ποια datasets 

συγκεκριμένα χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούν, ώστε να είναι 

ξεκάθαρο στον αναγνώστη.  

Για τη μελέτη των 35 πιο αξιόλογων εφαρμογών αποκλείστηκαν ιστοσελίδες 

που είχαν απλά ενημερωτικό περιεχόμενο. Μελετήθηκαν εφαρμογές τις οποίες 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μέσος χρήστης σε καθημερινή βάση και μπορούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ή να του δώσουν λύση σε κάποια ανάγκη του. Οι 

εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν (με λίγες εξαιρέσεις) κυρίως στις 

ΗΠΑ και είναι είτε δωρεάν, είτε με κάποιο κόστος συνδρομής.  

Για κάθε μία από τις εταιρείες που μελετήθηκαν το δυσκολότερο κομμάτι 

ήταν να εντοπίσουμε τις πηγές εσόδων. Συνήθως πέρα από ένα ποσό συνδρομής για 

τις υπηρεσίες τους, οι τρόποι με τους οποίους έχουν έσοδα είναι πολλοί περισσότεροι 

και σύνθετοι και δεν είναι εύκολο για τον μελετητή να τους εντοπίσει.  
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5 Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων   

5.1 Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την έρευνα εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα στον Ιστό και θα γίνει 

ανάλυση των εφαρμογών που εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της μελέτης OpenData500.  

 

 

5.2 Αναζήτηση εφαρμογών ανοιχτών δεδομένων στον Ιστό 

5.2.1 Αναζήτηση εφαρμογών με λέξεις κλειδιά 

 Όπως έχει αναφερθεί στη μεθοδολογία η αναζήτηση εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα ξεκίνησε με λέξεις κλειδιά στον Ιστό. Από την 

αναζήτηση αυτή προέκυψαν κυρίως άρθρα που παρουσίαζαν έναν αριθμό εφαρμογών 

τις οποίες ο συγγραφέας θεωρούσε απαραίτητες για τους χρήστες και σχετίζονταν σε 

μεγάλο ποσοστό με την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων στις πόλεις. Οι εφαρμογές 

αυτές, αν και χρήσιμες, σε πολλές περιπτώσεις ήταν σχετικά απλές, με μία μόνο 

λειτουργία. 

 Για παράδειγμα με την εφαρμογή FillThatHole
36

 ο χρήστης αναφέρει ένα 

πρόβλημα στο οδόστρωμα που έχει εντοπίσει στην περιοχή του ώστε οι αρμόδιοι να 

την καλύψουν άμεσα. Με την εφαρμογή Where Does My Money Go
37

 ο χρήστης 

μπορεί να δει σε οπτικοποιημένο χάρτη που ξοδεύονται από την κυβέρνηση τα λεφτά 

που πληρώνει σε φόρους. 

 Κοινό χαρακτηριστικό των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας είναι ότι 

χρησιμοποιούν ένα χάρτη, όπου πάνω σε αυτόν παρουσιάζουν τα δεδομένα τους. Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να εναλλάσσονται στο χρόνο, όπως για παράδειγμα το Bus 

Guru
38

, όπου σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται οι διαδρομές των λεωφορείων ή 

μπορούν να έχουν μια στατική απεικόνιση όπως το City of San Francisco Recreation 

and Parks Official
39

, όπου γίνεται μια απλή απεικόνιση πάνω στο χάρτη των πάρκων 

της πόλης.  

  Αρκετές από τις εφαρμογές αυτές προέκυψαν έπειτα από παρότρυνση πόλεων 

ή κρατών, με τη διενέργεια διαγωνισμών. Στους διαγωνισμούς αυτούς ο καθένας 
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μπορούσε να παρουσιάσει μια εφαρμογή που να έχει ως σημείο αναφοράς τη 

διαβίωση στην πόλη. Κάποιες από αυτές αξιοποιήθηκαν περεταίρω μετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ενώ ένας μεγάλος αριθμός παρέμεινε στο στάδιο της 

υλοποίησης. Συνήθως οι εφαρμογές που απευθύνονται σε κατοίκους πόλεων είναι 

δωρεάν προς το χρήστη και έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 Κατά συνέπεια, με την αναζήτηση με λέξεις κλειδιά συμπεράναμε ότι 

υπάρχουν εφαρμογές Ανοιχτών Δεδομένων, όμως δεν έχουν εμπορική χρήση. Επίσης, 

οι εφαρμογές δεν αναφέρουν στις ιστοσελίδες τους ότι χρησιμοποιούν ανοιχτά 

δεδομένα ώστε να είναι ξεκάθαρη η αναζήτησή τους. Τέλος, στο σημείο αυτό της 

έρευνας, δεν προέκυψαν δεδομένα που να ενισχύουν την πεποίθηση ότι έχει γίνει 

πρόοδος όσον αφορά στην αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων, παρόλο που στο 

κομμάτι του ανοίγματος από τα κράτη έχουν γίνει αρκετά βήματα.  

 

5.2.2 Αναζήτηση εφαρμογών στο OpenData500 

 Με βάση τη μελέτη OpenData500 του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην 

οποία βασίστηκε η παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν 498 εταιρείες οι οποίες 

χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα. Από τα μεταδεδομένα που παρουσιάζονται για 

κάθε εταιρεία εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα:  

i. Το όνομα της εταιρείας 

ii. Σε ποια κατηγορία ανήκει 

iii. Πόσους εργαζόμενους έχει 

iv. Ποιος είναι ο τύπος της εταιρείας 

v. Αν αναφέρονται τα datasets που χρησιμοποιεί 

vi. Τις πηγές εσόδων της 

vii. Αν είναι desktop εφαρμογή 

viii. Αν διαθέτει εφαρμογή για κινητό ή tablet  

ix. Αν έχει παρουσία στα social media 

x. Αν είναι δωρεάν  

xi. Τις πηγές εσόδων της 

 Τα πρώτα έξι στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια από την ιστοσελίδα ενώ 

για τα υπόλοιπα έξι έπρεπε να γίνει επίσκεψη στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας. 

Για τη διευκόλυνση της έρευνας τα μεταδεδομένα τοποθετήθηκαν σε έναν πίνακα 

excel. Για κάθε μία στήλη χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα ώστε να μπορεί να γίνει πιο 

εύκολα η ταξινόμηση και η αναζήτηση των κατηγοριών.  
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 Η μελέτη των εταιρειών έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο 

του 2014 και η δεύτερη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Από τον έλεγχο τον εταιρειών 

σε χρονικό διάστημα 4 μηνών παρατηρήθηκε ότι κάποιες εταιρείες αφαιρέθηκαν από 

την ιστοσελίδα, ενώ κάποιες άλλες προστέθηκαν στη θέση τους. Επίσης αρκετές 

εταιρείες ενώ τον Αύγουστο δεν είχαν παρουσία στα social media, το Δεκέμβριο 

απέκτησαν. Ακόμη αρκετές εταιρείες απέκτησαν εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο ή 

μετέτρεψαν την ιστοσελίδα τους, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί και από κινητή 

συσκευή.  

 

 

5.3 Αποτελέσματα έρευνα και οπτικοποίηση των δεδομένων 

5.3.1 Κατηγορία που ανήκει η εταιρεία 

 Αρχικά επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα http://www.opendata500.com/us/list/ 

όπου παρουσιάζεται η πλήρης λίστα με τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ανοιχτά 

δεδομένα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εταιρείες εναλλάσσονται 

στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή κάποιες προστίθενται ενώ άλλες αφαιρούνται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Το Δεκέμβριο του 2014 που προσπελάστηκαν μία προς 

μία οι ιστοσελίδες ήταν 498. Στο Παράρτημα Α υπάρχουν όλες οι ιστοσελίδες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. 

 Στην καρτέλα κάθε εταιρείας αναφέρονται τα στοιχεία της. Ένα από αυτά 

είναι σε ποια κατηγορία ανήκει. Οι κατηγορίες αυτές είναι 18 στον αριθμό, με βάση 

την κατηγοριοποίηση που έγινε από το OpenData500. Στο Διάγραμμα 7 αναφέρονται 

οι κατηγορίες και ο αριθμός των εταιριών που προέκυψαν για κάθε εταιρεία. Σε κάθε 

κομμάτι της πίτας ο πρώτος αριθμός παρουσιάζει πόσες εταιρείες βρέθηκαν από κάθε 

εταιρεία, ενώ ο δεύτερος το ποσοστό επί της εκατό. 

 Παρατηρήσαμε ότι με σημαντική διαφορά ξεχωρίζουν δύο κατηγορίες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται οι περισσότερες εταιρείες. Αυτές είναι όσες ασχολούνται 

με τα δεδομένα και την τεχνολογία, αλλά και με τα οικονομικά και τις επενδύσεις. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 20% ανήκει στα Δεδομένα/Τεχνολογία ενώ ακολουθεί με 14% 

τα Οικονομικά/Επενδύσεις. 

  Οι εφαρμογές που σχετίζονται με τα δεδομένα και τεχνολογία είναι κυρίως 

εφαρμογές που συγκεντρώνουν ανοιχτά δεδομένα σε πλατφόρμες. Τα δεδομένα αυτά 

ανήκουν συνήθως σε συγκεκριμένες κατηγορίες, για παράδειγμα γεωγραφικά ή 
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ιατρικά. Ο χρήστης με κάποια συνδρομή μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα 

με τα δεδομένα, χωρίς να χάσει χρόνο να τα βρει ο ίδιος.  

 Οι εφαρμογές που σχετίζονται με τα οικονομικά και τις επενδύσεις έχουν 

κυρίως να κάνουν με την έκδοση δανείων ανάλογα με τις ανάγκες και την οικονομική 

δυνατότητα των χρηστών. Με τη χρήση κάποιας πλατφόρμας ο χρήστης εισάγει τα 

οικονομικά του στοιχεία και η εφαρμογή του υπολογίζει αν μπορεί να πάρει δάνειο 

και με ποιο τρόπο θα το αποπληρώσει.  

 

 

Διάγραμμα 7: Κατηγορίες εφαρμογών 

 

5.3.2 Πηγές εσόδων 

 Στο Παράρτημα Α παρατηρούμε ότι για τις 163 από 498 εταιρείες γνωρίζουμε 

ποιες είναι οι πηγές κέρδους τους. Οι πηγές αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 4. Οι 

εταιρείες αυτές έχουν κυρίως έσοδα από τη διαφήμηση, την ανάλυση δεδομένων για 

πελάτες, συνδρομές και τις άδειες λογισμικού και την αδειοδότηση της βάσης 
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δεδομένων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν περισσότερες 

από μία πηγές εσόδων.  

 

Πίνακας 4: Πηγές εσόδων για τις επιχειρήσεις Ανοιχτών Δεδομένων 

Πηγές Εσόδων 
Διαφήμιση 

API 

Πώληση εφαρμογών  

Μεσιτείες 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Προσαρμοσμένη Ανάπτυξη και Στρατηγική Συμβουλευτική 

Προσαρμοσμένη ανάλυση λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

Πελάτες 

Ανάλυση δεδομένων για πελάτες 

Αδειοδότηση Βάσης Δεδομένων 

Ανάπτυξη 

Εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Αναβαθμίσεις των εφαρμογών 

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 

ICT Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Πληροφορίες διαμεσολάβησης 

Επιχειρήσεις υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική 

Ανάπτυξη πύλης ανοιχτών δεδομένων 

Φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις 

Τέλη δημοσίευσης 

Πώληση συνόλων δεδομένων 

Πώληση υδρογραφικής χαρτογραφίας 

Άδειες λογισμικού 

Συνδρομές 

Προμήθειες συναλλαγών σε όλη την πλατφόρμα 

Τέλη χρήσης για web ή κινητή πρόσβαση 

Κατασκευή Ιστοσελίδων 

 

 Στο Διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι συχνότερες πηγές εσόδων που 

συναντήσαμε στη μελέτη OpenData500. Από τις 163 εταιρείες που αναφέρουν τις 

πηγές εσόδων τους, οι 68 χρησιμοποιούν τις συνδρομές ως τρόπο δημιουργίας 

κέρδους. Η συνδρομή μπορεί να έχει κάποιο χρονικό όριο π.χ. 6μηνη, ετήσια ή να 

είναι κάποιο ποσό εφάπαξ. Οι συνηθέστεροι τρόποι πληρωμής είναι μέσω πιστωτικής 

κάρτας ή PayPal. Ακολοθούν η Αδειοδότηση Βάσεων Δεδομένων και οι Άδειες 

Λογισμικού με τιμές 64 και 53 αντίστοιχα και η Διαφήμηση με τιμή 24.  
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 Οι 334 εταιρείες που δεν αναφέρουν την πηγή εσόδων τους θεωρούμε ότι 

είναι ενας αρκετά μεγάλος αριθμός και θα μπορούσε να αλλάξει τα αποτελέσμα του 

παρακάτω διαγράμματος. 

  

 

Διάγραμμα 8: Πηγές Εσόδων 

 

5.3.3 Τύπος της εταιρείας  

 Ένα ακόμη στοιχείο που χρησιμοποιήσαμε από την ιστοσελίδα OpenData500 

είναι ο τύπος των εταιρειών. Καταμετρήθηκαν 7 είδη εταιρειών. Όπως ήταν 

αναμενόμενο η πλειοψηφία ήταν ιδιωτικές. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 351 ιδιωτικές 

δηλαδή το 70%, και 88 δημόσιες δηλαδή το 18%. Στην κατηγορία "δημόσια εταιρεία" 

συναντάμε δύο εταιρείες που αναλύσαμε στο κεφάλαιο 4, την Climate Corporation 

που  δημιουργεί κέρδος από την αδειοδότηση λογισμικού και την Trulia που 

δημιουργεί κέρδος από τη διαφήμιση.  

 Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει κάνει άνοιγμα στη χρήση των 

ανοιχτών δεδομένων και στην αξιοποίηση τους, αλλά παρόλα αυτά το ποσοστό των 

δημόσιων εταιρειών είναι αρκετά αξιόλογο.  Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζονται όλοι 
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οι τύποι. Από τη μελέτη προέκυψαν 38 εταιρείες για τις οποίες δεν έχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για τον τύπο τους και 14 οι οποίες είναι μη κερδοσκοπικές. 

 

 

Διάγραμμα 9: Τύπος της εταιρείας 

 

5.3.4 Εφαρμογές για χρήση μέσω ιστοσελίδας 

 Στη συνέχεια της παρούσας μελέτης πέρα από τα στοιχεία που προϋπήρχαν 

στην καρτέλα κάθε εταιρείας, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και επισκεφθήκαμε 

κάθε μία ιστοσελίδα ξεχωριστά. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αν υπήρχε κάποια 

εφαρμογή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη μέσω σταθερού 

υπολογιστή ή laptop. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή μπορεί να επισκεφτεί την 

ιστοσελίδα με τη χρήση ενός browser χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσει κάποιο 

λογισμικό στον υπολογιστή του.  

 Το 73% των ιστοσελίδων που επισκεφθήκαμε ήταν απλές ιστοσελίδες χωρίς 

κάποια εφαρμογή, ενημερωτικού μόνο περιεχομένου. Σε κάποιες από αυτές ο 

χρήστης είχε τη δυνατότητα να κατεβάσει κάποιο πρόγραμμα ή πλατφόρμα στον 

υπολογιστή του. Για να μπορεί όμως να έχει πρόσβαση στα προγράμματα αυτά 

έπρεπε να γίνει συνδρομητής και να πληρώσει κάποιο αντίτιμο. Τις εφαρμογές αυτές 

τις εντάξαμε στο 73%. Στις υπόλοιπες 27% ο χρήστης μπορούσε είτε απευθείας, είτε 

κάνοντας login να χρησιμοποιήσει online την εφαρμογή ώστε να έχει κάποιο 

αποτέλεσμα. 
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  Στο Διάγραμμα 10 παρατηρούμε ότι οι 132 ιστοσελίδες είχαν κάποιου είδους 

εφαρμογή, συνήθως κάποιο χάρτη όπου ο χρήστης μπορούσε να εντοπίσει κάποια 

χρήσιμη πληροφορία πάνω σε αυτόν ή ο χρήστης μπορούσε να εισάγει προσωπικά 

του στοιχεία και να λάβει άμεσα αποτελέσματα.  

 

 

Διάγραμμα 10: Εφαρμογές για χρήση μέσω ιστοσελίδας 

 

5.3.5 Εφαρμογές για κινητές συσκευές 

 Από τη μελέτη κάθε μία ιστοσελίδας εντοπίσαμε ότι το 25% των εταιρειών 

έχουν εφαρμογή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητό τηλέφωνο ή tablet. 

Ελάχιστες από αυτές ήταν για αποκλειστική χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι 

περισσότερες αντιστοιχούσαν σε κάποια εφαρμογή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  

από σταθερό υπολογιστή ή laptop. Την εφαρμογή μπορεί να την κατεβάσει ο χρήστης 

στο κινητό του τηλέφωνο ή το tablet. Οι ιστοσελίδες που διέθεταν mobile έκδοση το 

"διαφήμιζαν" στην αρχική τους σελίδα, οπότε αυτό μας διευκόλυνε στην έρευνα. 
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Διάγραμμα 11: Εφαρμογές για κινητές συσκευές 

 

5.3.6 Εφαρμογές με παρουσιά στα social media 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 338 εταιρείες, δηλαδή το 68% έχουν κάποια 

παρουσία στα social media. Στις ιστοσελίδες τους υπάρχουν ειδικά κουμπιά στην 

αρχική τους σελίδα που παραπέμπουν στη σύνδεσή τους με την αντίστοιχη 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δημοφιλέστερα από αυτά είναι το Facebook, το 

Twitter, το google+ και το YouTube. 

 

 

Διάγραμμα 12: Εφαρμογές με παρουσιά στα social media 
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5.3.7 Εφαρμογές έναντι αμοιβής 

 Σύμφωνα με το Διάγραμμα 13 από την μελέτη των ιστοσελίδων μόνο για τις 

32, δηλαδή το 7% μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατόπιν αμοιβής, ενώ το για τις 33, δηλαδή το 7% είναι ότι είναι σίγουρα δωρεάν για 

το χρήστη. Για τις υπόλοιπες 85% δεν ήταν δυνατόν από την επίσκεψη στην 

ιστοσελίδα τους να προκύψει το αν υπάρχει κάποια χρέωση για τις υπηρεσίες τους. 

 Σε πολλές από αυτές ο χρήστης έπρεπε να γίνει μέλος της ιστοσελίδας ή να 

έρθει σε επαφή μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τους διαχειριστές της ώστε να έχει 

πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία χρέωσης. Ακόμη υπήρχαν περιπτώσεις που η εφαρμογή 

ήταν αρχικά δωρεάν για απλή χρήση, αλλά για πιο σύνθετη χρήση έπρεπε να υπάρχει 

η αντίστοιχη συνδρομή.  

 

 

Διάγραμμα 13: Εφαρμογές έναντι αμοιβής 

 

5.3.8 Αριθμός εργαζομένων υπαλλήλων 

 Από την καρτέλα της κάθε εταιρεία στο OpenData500 συγκεντρώσαμε το 

δυναμικό τους σε προσωπικό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, το 60% 

είναι μικρές εταιρείες με 1-200 άτομα προσωπικό.  
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Διάγραμμα 13: Αριθμός εργαζομένων υπαλλήλων 

 

 

 

5.4 Συμπεράσματα 

 Με τη βοήθεια της μελέτης OpenData500, η οποία συγκέντρωσε σε μία 

ιστοσελίδα εταιρείες που χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα, εντοπίσαμε σε ποιες 

κατηγορίες υπάγονται, ποιες είναι οι συνηθέστερες πηγές εσόδων, σε ποιους τύπους 

διαχωρίζονται, αν διατίθενται κατόπιν αμοιβής, αν διαθέτουν εφαρμογή για κινητή 

συσκευή και πόσο ανθρώπινο δυναμικό έχουν.  

 Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 20% αφορά 

επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα Δεδομένα και την Τεχνολογία και ακολουθούν με 

14% τα Οικονομικά και οι Επενδύσεις. Ο συνηθέστερη πηγή εσόδων τους είναι οι 

Συνδρομές και πρόκειται κυρίως για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Το 27% των 

ιστοσελίδων που μελετήθηκαν έχουν κάποιου είδους εφαρμογή που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης, το 25% των εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από κινητή συσκευή, ενώ το 68% έχει παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος το 23% 

των εταιρειών αυτών διαθέτουν από 1 έως 10 υπαλλήλους και ακολουθεί με 20% από 

11 έως 50. 
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6 Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

  

 Το Άνοιγμα των Δεδομένων τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και 

περισσότερο τις κυβερνήσεις και αποτελεί δέσμευση των πολιτικών τους.  Η πρόοδος 

που έχει γίνει όσον αφορά στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ώστε να είναι 

εφικτή η διαδικασία αυτή, είναι εντυπωσιακή.  Για να θεωρηθούν όμως επιτυχημένες 

οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να υπάρχει και 

ανάλογη ανταπόδοση που μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη και διαφάνεια.  

 Στη βιβλιογραφική επισκόπηση εξετάσαμε και αναλύσαμε τι είναι τα Ανοιχτά 

Κυβερνητικά Δεδομένα, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν ώστε να είναι τα δεδομένα 

ανοιχτά, και τι είναι τα  Συνδεδεμένα Δεδομένα. Επίσης παρουσιάσουμε πως οι 

εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Ανοιχτά Δεδομένα ώστε να 

δημιουργήσουν εφαρμογές και σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Τέλος αναλύσαμε τα οφέλη από τη χρήση τους αλλά και τα 

εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν.  

 Η εμπορική αξία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των Ανοιχτών 

Δεδομένων μας οδήγησε στη μελέτη OpenData500 του Πανεπιστημίου της Νέας 

Υόρκης και την ιστοσελίδα της www.OpenData500.com. Στη μελέτη αυτή 

παρουσιάζονται εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα ως βασικό 

πόρο και έχουν έσοδα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

 Μελετήσαμε τις 498 ιστοσελίδες εταιρειών που παρουσιάζονται στο 

OpenData500 και από αυτές ξεχωρίσαμε τις 35 πιο αξιόλογες. Τα κριτήρια για να 

επιλεγούν οι εταιρείες αυτές ήταν ότι ο στόχος της κάθε επιχείρησης είναι ξεκάθαρος,  

έχουν έσοδα και χρησιμοποιούν Σύνολα Ανοιχτών Δεδομένων για την υλοποίησή 

τους.  

 Από τις 35 αυτές εταιρείες χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η iTriage. Η 

εταιρεία αυτή ξεχώρισε διότι η έρευνα στο διαδίκτυο όχι μόνο καθιστά εμφανές ότι 

χρησιμοποιεί Ανοιχτά Δεδομένα, αλλά συμβάλει και στην προώθηση της χρήσης 

τους. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε είδους συσκευή, desktop ή 

mobile και είναι δωρεάν για το χρήστη. Είναι ιδιωτική επιχείρηση, έχει παρουσία στα 

κοινωνικά δίκτυα και η πηγή των εσόδων της είναι από την αμοιβή που λαμβάνει από 

τους γιατρούς ώστε να τους παρέχει διαφήμιση. Αυτό όμως που κάνει την εφαρμογή 

να ξεχωρίζει είναι ότι ο ασθενής γνωρίζει εκ των προτέρων ποια ειδικότητα είναι η 
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κατάλληλη για αυτόν και κατά συνέπεια δεν περιμένει άδικα στα επείγοντα 

περιστατικά για να εξεταστεί. Αυτό έχει ως συνέπεια μικρότερους χρόνους αναμονής 

στις ουρές, αλλά και όφελος για το κράτος διότι εξοικονομεί πόρους.  

 Από τη μελέτη 498 ιστοσελίδων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοιχτά 

Δεδομένα καταλήξαμε ότι οι  τρόποι χρήσης των εφαρμογών είναι: είτε δωρεάν, είτε 

με συνδρομή, είτε δωρεάν για την απλή έκδοση και με πληρωμή η πιο σύνθετη. Σε 

κάποιους τύπους εφαρμογών υπήρχαν δύο είδη χρηστών. Ο απλός χρήστης της 

εφαρμογής (πχ ο ασθενής που χρειάζεται γιατρό) και ο επαγγελματίας (πχ ο γιατρός 

που θέλει να διαφημίσει τις υπηρεσίες του). Σε αυτήν την περίπτωση ενώ η χρήση 

είναι δωρεάν για τον απλό χρήστη, ο επαγγελματίας πληρώνει κάποιο αντίτιμο ώστε 

οι υπηρεσίες του να προηγούνται από κάποιον άλλο επαγγελματία.  

 Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή είναι τα εξής: 

 Το 20% των εταιρειών δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δεδομένων και 

της Τεχνολογίας και ακολουθεί με 14% τα Οικονομικά και οι Επενδύσεις 

 Το 70% είναι ιδιωτικές εταιρίες, ενώ μόλις το 18% δημόσιες 

 Στο 68% των εταιρειών γνωρίζουμε από ποιους οργανισμούς αντλούν τα 

δεδομένα τους και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά και να τα 

κατεβάσουμε 

 Στο 27% των ιστοσελίδων που επισκεφθήκαμε υπήρχε κάποιου είδους 

εφαρμογή την οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο χρήστης είτε άμεσα, είτε 

κάνοντας εισαγωγή των στοιχείων του, ενώ το 25% των εταιρειών διαθέτει 

εφαρμογή για κινητό ή tablet την οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει 

 Το 68% των εταιρειών έχει παρουσία σε τουλάχιστον ένα κοινωνικό δίκτυο με 

συνηθέστερα το Facebook, το Twitter, το google+ και το YouTube. 

 Τέλος για τις 163 από 498 εταιρείες γνωρίζουμε ποιες είναι οι πηγές εσόδων 

τους με συνηθέστερες τη διαφήμιση, την ανάλυση δεδομένων για πελάτες, 

συνδρομές και τις άδειες λογισμικού  

 Παρόλο που για το 68% των εταιρειών είχαμε ενημέρωση για το ποια datasets 

χρησιμοποιούν, δεν ήταν δυνατόν μέσα από αυτή την έρευνα να πούμε με ασφάλεια 

σε ποιο κομμάτι της εφαρμογής ακριβώς χρησιμοποιούνται. Μόνο υποθέσεις 

μπορούμε να κάνουμε με βάση από ποιον κυβερνητικό τομέα αντλούν τα δεδομένα.  

 Κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής η δυσκολία που συναντήσαμε ήταν ότι 

από τις 498 ιστοσελίδες που εξετάσαμε, οι περισσότερες ήταν απλές ιστοσελίδες με 
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ενημερωτικό περιεχόμενο, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη ότι χρησιμοποιούνται 

κάπου Ανοιχτά Δεδομένα. Βασιστήκαμε εξ ολοκλήρου στην παραδοχή ότι οι 

εταιρείες που βρίσκονται στο OpenData500 όντως χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα.  

 Μία ακόμη δυσκολία που συναντήσαμε ήταν ότι οι εφαρμογές λειτουργούσαν 

μόνο για συγκεκριμένες πόλεις ή μόνο για την Αμερική. Άρα δεν υπήρχε η 

δυνατότητα να εξεταστούν σε όλο το φάσμα τους.  

 Στις ιστοσελίδες των εφαρμογών αρκετές φορές δεν υπήρχε καμία 

πληροφορία σχετικά με το κόστος της χρήσης τους. Για να έχει ο χρήστης πρόσβαση 

στα στοιχεία αυτά θα έπρεπε ή να γίνει μέλος της ιστοσελίδας ή να στείλει email 

στους διαχειριστές της για περαιτέρω ενημέρωση. Επίσης, πέρα από το κόστος 

χρήσης υπήρξε η δυσκολία να εντοπίσουμε τις πηγές εσόδων για κάθε επιχείρηση 

από την έρευνα στο Διαδίκτυο. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αν δεν υπήρχε η μελέτη 

www.opendata500.com, όπως αντίστοιχα το www.data.gov και το www.data.gov.uk 

θα ήταν πολύ δύσκολο για τον μελετητή να εντοπίσει εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

Ανοιχτά Δεδομένα. Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα 

βήματα στο κομμάτι του ανοίγματος των δεδομένων και οι εφαρμογές που τα 

χρησιμοποιούν και έχουν εμπορική και προστιθέμενη αξία πολλαπλασιάζονται χρόνο 

με το χρόνο. Παρόλα αυτά οι ίδιες οι εταιρείες δεν αναφέρουν πουθενά στις 

ιστοσελίδες τους ότι χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα.  

 Ως μελλοντική εργασία προτείνεται πέρα από το www.opendata500.com να 

εξεταστούν και οι εφαρμογές που δημοσιεύονται στο www.data.gov και στο 

www.data.gov.uk. Θα μπορούσαν να προστεθούν στήλες στον πίνακα σχετικά με την 

προέλευση της εφαρμογής, Αμερική ή Ευρώπη, αν η εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πέρα από μια συγκεκριμένη περιοχή ή παγκόσμια, τον εξοπλισμό που 

χρειάζεται για να τρέξει η εφαρμογή και ποια είναι η κύρια πηγή εσόδων. 

 Ακόμη θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια καταγραφή των datasets που 

χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Θα μπορούσε να γίνει ένας κατάλογος 

με τα θέματα που πραγματεύονται τα datasets, τις κατηγορίες τους, τους τύπους τους, 

τις μορφές τους και τους οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται. 
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Παράρτημα Α: Συγκεντρωτικός πίνακας excel - 498 Apps που μελετήθηκαν 
 Όνομα εταιρείας Κατηγορία Υπάλληλοι Τύπος Δεδο

μένα 
Des
kto
p 

Mobil
e App 

Social 
Media 

Δωρ
εάν 

Πηγές Εσόδων 

1 3 Round Stones, Inc. Data/Technology 1-10 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

2 5PSolutions Data/Technology 1-10 Private d  no no  Subscriptions, User fees for web or mobile access 

3 Abt Associates Research & Consulting 1001-5000 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

4 Accela Governance 501-1000 Private d- yes yes yes no Not reported by company 

5 Accelrys Scientific Research 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

6 Accenture Data/Technology 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

7 AccuWeather Environment & Weather 201-500  Private d yes yes yes no Subscriptions 

8 Acxiom  Data/Technology 5001-10000 Public d-  no yes  Not reported by company 

9 Adaptive Business & Legal Services 11-50 Private d-  no yes  Not reported by company 

10 Adobe Digital 
Government 

Data/Technology 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

11 Aidin Healthcare 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

12 Alarm.com  Lifestyle & Consumer 201-500 Private d  no yes  Not reported by company 

13 Allianz Finance & Investment 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

14 Allied Van Lines Transportation 5001-10000 Private d  no yes  Not reported by company 

15 AllState Insurance Group  Insurance 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

16 Alltuition Education 1-10 Private d yes no yes  Not reported by company 

17 Altova Data/Technology 51-200 Private d yes yes no no Not reported by company 

18 Amazon Web Services Data/Technology na Public d-  no no  Not reported by company 

19 American Red Ball 
Movers  

Transportation 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

20 Amida Technology 
Solutions 

Healthcare 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

21 Analytica Data/Technology 11-50 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing, Information Brokering 

22 Apextech LLC Data/Technology 11-50 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

23 Aquicore Energy 1-10 Private d yes no yes  Not reported by company 

24 Archimedes Inc. Healthcare 11-50 Private d yes no yes  Software licensing 

25 AreaVibes Inc. Data/Technology 1-10 Private d yes no no yes Not reported by company 

26 Arpin Van Lines Transportation 201-500 Private d yes no yes  Not reported by company 

27 Asset4 Finance & Investment 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

28 Atlas Van Lines Transportation 201-500 Private d yes yes yes yes Customers 

29 AtSite Research & Consulting 51-200 Private d  yes yes  Not reported by company 

30 Aunt Bertha, Inc. Governance 11-50 Private d yes no no  Software licensing, Subscriptions 

http://3roundstones.com/
http://www.5psolutions.com/
http://abtassoc.com/
http://www.accela.com/
http://accelrys.com/
http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx
http://www.accuweather.com/
http://acxiom.com/
http://www.adaptive.com/
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
http://www.myaidin.com/
http://www.alarm.com/
http://www.allianzusa.com/
http://www.allied.com/
http://www.allstate.com/
https://www.alltuition.com/
http://www.altova.com/
http://aws.amazon.com/
http://www.redball.com/
http://www.redball.com/
http://amida-tech.com/index.html
http://amida-tech.com/index.html
http://www.analytica.net/
http://apextechllc.com/
http://www.aquicore.com/
http://archimedesmodel.com/
http://www.areavibes.com/
http://www.arpin.com/
http://asset4.com/
http://www.atlasvanlines.com/
http://www.atsiteinc.com/
http://auntbertha.com/


 

31 Aureus Sciences (*Now 
part of Elsevier) 

Scientific Research 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

32 AutoGrid Systems Energy 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

33 Avalara Finance & Investment 501-1000 Private d-  no yes  Not reported by company 

34 Avvo Business & Legal Services 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

35 Ayasdi Data/Technology 51-200 Private d yes no yes  Not reported by company 

36 Azavea Geospatial/Mapping 11-50 Private d yes no no  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions, 
Software Development Services, Open Source Software 

37 BaleFire Global  Data/Technology 1-10 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Open Data 
Portal Deployment 

38 Barchart Data/Technology 51-200 Private d yes yes no  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Software licensing, Subscriptions, User fees for web or 
mobile access 

39 Be Informed Data/Technology 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

40 Bekins Transportation 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

41 Berkery Noyes 
MandAsoft 

Finance & Investment 1-10 Private d- yes no yes no Not reported by company 

42 Berkshire Hathaway  Insurance 5001-10000 Public d  no no  Not reported by company 

43 BetterLesson Education 11-50 Private d- yes no yes yes Not reported by company 

44 BillGuard Finance & Investment 11-50 Private d no yes yes yes Not reported by company 

45 Bing Data/Technology 10001+ Private d yes no no yes Not reported by company 

46 BizVizz Governance na Private d- no yes yes yes Not reported by company 

47 BlackRock Finance & Investment 10001+ Public d no no yes  Not reported by company 

48 Bloomberg Finance & Investment 10001+ Public d- no no yes  Not reported by company 

49 Booz Allen Hamilton Research & Consulting 10001+ Public d no yes no yes Not reported by company 

50 Boston Consulting Group Research & Consulting 5001-10000 Private d  yes yes  Not reported by company 

51 Boundless Geospatial/Mapping 11-50 Private d yes no no no Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions, 
User fees for web or mobile access 

52 Bridgewater  Finance & Investment 1001-5000 Private d no no no  Not reported by company 

53 Brightscope Finance & Investment 51-200 Private d yes yes yes no Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing, Subscriptions, User fees for web or mobile 
access 

54 BuildFax Business & Legal Services 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

55 Buildingeye Housing/Real Estate 1-10 Public d- yes no yes yes Not reported by company 

56 BuildZoom  Housing/Real Estate 11-50 Private d yes no no yes Advertising, Lead generation to other businesses 

57 Business and Legal 
Resources 

Business & Legal Services 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

58 Business Monitor 
International 

Business & Legal Services 201-500 Private d- yes no yes  Not reported by company 

59 Calcbench, Inc. Finance & Investment 1-10 Private d yes no no no Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

60 Cambridge Information 
Group 

Data/Technology 11-50 Private d-  no no  Not reported by company 

61 Cambridge Semantics Data/Technology 11-50 Private d-  no no no Not reported by company 

http://www.aureus-sciences.com/
http://www.aureus-sciences.com/
http://www.auto-grid.com/
http://www.avalara.com/
http://www.avvo.com/
http://www.ayasdi.com/
http://azavea.com/
http://balefireglobal.com/
http://www.barchartmarketdata.com/
http://www.beinformed.com/BeInformed/website/en?init=true
http://www.bekins.com/
http://www.berkerynoyes.com/
http://www.berkerynoyes.com/
http://www.berkshirehathaway.com/
http://betterlesson.com/
https://www.billguard.com/
http://www.bing.com/
http://bizvizz.com/
http://www.blackrock.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.boozallen.com/
http://www.bcg.com/
http://www.boundlessgeo.com/
http://www.bwater.com/
http://www.brightscope.com/
http://www.buildingeye.com/
http://www.buildzoom.com/
http://www.blr.com/
http://www.blr.com/
http://www.businessmonitor.com/
http://www.businessmonitor.com/
http://calcbench.com/
http://www.cig.com/
http://www.cig.com/
http://www.cambridgesemantics.com/home


 

62 CAN Capital Finance & Investment 201-500 Private d no no yes  Financial Products and Services 

63 Canon Data/Technology 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

64 Capital Cube Finance & Investment 11-50 Partnership d  no yes  Not reported by company 

65 Capital IQ Finance & Investment na na d  no yes  Not reported by company 

66 Cappex Education 51-200 Private d yes no yes yes Not reported by company 

67 Captricity Data/Technology 1-10 Private d yes no yes no Subscriptions, User fees for web or mobile access, Monthly 
and Annual Subscriptions, Pay as You Go, Professional 
Services 

68 CARFAX Transportation 501-1000 Private d yes yes no  Not reported by company 

69 Caspio Data/Technology 51-200 Private d- yes yes no no Not reported by company 

70 Castle Biosciences Scientific Research 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

71 CB Insights Finance & Investment 11-50 Private d yes no no  Lead generation to other businesses, Subscriptions, API 

72 Ceiba Solutions Scientific Research 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

73 Center for Responsive 
Politics 

Research & Consulting 11-50 Nonprofit d   no yes  Not reported by company 

74 Cerner  Healthcare 10001+ Public d  yes yes  Not reported by company 

75 Certara Scientific Research 201-500 Private d  no yes  Not reported by company 

76 CGI Business & Legal Services 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

77 Charles River Associates Research & Consulting 501-1000 Public d no no yes  Not reported by company 

78 Charles Schwab Corp.  Finance & Investment 10001+ Public d no no yes  Not reported by company 

79 Chemical Abstracts 
Service 

Scientific Research 1001-5000 Nonprofit d no no yes  Not reported by company 

80 Child Care Desk Lifestyle & Consumer na Private d yes no no  Not reported by company 

81 Chubb Insurance 10001+ Public d- no no yes  Not reported by company 

82 Citigroup Finance & Investment 10001+ Public d- no no yes  Not reported by company 

83 CityScan Geospatial/Mapping 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

84 CitySourced Data/Technology 11-50 Private d- yes yes no  Software licensing 

85 Civic Impulse LLC Governance 1-10 Private d-  no yes  Advertising 

86 Civic Insight Housing/Real Estate 1-10 Private d- yes no no no Data analysis for clients, Database licensing 

87 Civinomics Governance 1-10 Private d  no yes  Lead generation to other businesses 

88 Civis Analytics Data/Technology 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

89 Clean Power Finance Energy 51-200 Private d  no yes  Software licensing, Transaction fees across our platform 

90 ClearHealthCosts Insurance 1-10 Public d- yes no yes  Advertising, Software licensing, User fees for web or mobile 
access, Philanthropic grants, Data analysis for clients, 
Database licensing 

91 ClearStory Data Data/Technology 51-200 Private d yes no yes  Not reported by company 

92 Climate Corporation Environment & Weather 51-200 Public d yes yes yes no Software licensing 

93 CliniCast Healthcare 1-10 Private d- yes no no  Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing, Subscriptions, User fees for web or mobile 
access 

http://www.cancapital.com/
http://www.canon.com/
http://www.capitalcube.com/
https://www.capitaliq.com/
http://captricity.com/
http://www.carfax.com/
http://www.castlebiosciences.com/
http://www.castlighthealth.com/
http://www.ceibasolutions.com/
http://www.opensecrets.org/
http://www.opensecrets.org/
http://www.cerner.com/
http://www.certara.com/
http://crai.com/
https://www.schwab.com/
https://www.cas.org/
https://www.cas.org/
http://childcaredesk.com/
http://www.chubb.com/
http://www.citigroup.com/citi/
http://www.cityscan.com/
http://www.citysourced.com/
https://www.govtrack.us/civicimpulse
http://civicinsight.com/
http://civinomics.com/
http://civisanalytics.com/
http://www.cleanpowerfinance.com/
http://clearhealthcosts.com/
http://www.clearstorydata.com/
http://www.climate.com/
http://clinicast.net/


 

94 Cloudmade Geospatial/Mapping 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

95 Cloudspyre Data/Technology 1-10 Private d  no yes  Consulting, App Sales 

96 Code for America Data/Technology 51-200 Nonprofit d  no yes  Not reported by company 

97 Code-N  Data/Technology 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

98 College Abacus Education 501-1000 Nonprofit d yes no yes  No revenue; this is an ECMC non-profit initiative. 

99 College Board Education 1001-5000 Nonprofit d  yes yes  educational assessment, Data analysis for clients, 
Database licensing 

100 Compendia Bioscience 
Life Technologies 

Data/Technology 11-50 Public d  no no  Database licensing, Software licensing, Subscriptions 

101 Compliance and Risks Business & Legal Services 11-50 Private d-  no yes  Not reported by company 

102 Computer Packages Inc Data/Technology 51-200 Private d  no no  Not reported by company 

103 ConnectEDU Education 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

104 Connotate Data/Technology 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

105 Construction Monitor LLC Housing/Real Estate 11-50 Private d  no yes no Database licensing, Subscriptions 

106 Consumer Reports Lifestyle & Consumer 501-1000 Nonprofit d yes no yes yes Subscriptions, Philanthropic grants 

107 Copyright Clearance 
Center 

Business & Legal Services 201-500 Private d-  no yes no Not reported by company 

108 CoreLogic  Business & Legal Services 1001-5000 Public d-  no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

109 CostQuest Business & Legal Services 11-50 Partnership d  no yes  Not reported by company 

110 Credit Karma Finance & Investment 51-200 Private d yes no yes yes Not reported by company 

111 Credit Sesame Finance & Investment 11-50 Private d yes yes yes yes Advertising, Lead generation to other businesses 

112 Dabo Health Healthcare 11-50 Private d yes yes no  Software licensing 

113 DataLogix Data/Technology 201-500 Private d  no yes  Not reported by company 

114 DataMade  Governance 1-10 Private d  no yes  Philanthropic grants 

115 DataMarket  Data/Technology 11-50 Private d  no yes  Software licensing 

116 Datamyne Business & Legal Services 51-200 Private d  yes yes no Not reported by company 

117 Deloitte Research & Consulting 10001+ Private d-  no no  Not reported by company 

118 DemystData Finance & Investment 11-50 Private d-  no no  Not reported by company 

119 Department of Better 
Technology 

Governance 1-10 Private d  yes yes  Software licensing 

120 Development Seed Governance 1-10 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Custom open 
source software development 

121 Dow Jones & Co. Finance & Investment 5001-10000 Public d  no yes  Not reported by company 

122 Dun & Bradstreet Finance & Investment 1001-5000 Public d  no yes  Subscriptions, Credit Risk and Business Insight, Lead 
generation to other businesses, Data analysis for clients, 
Database licensing 

123 Earth Networks Environment & Weather 51-200 Private d yes yes no  Not reported by company 

124 EarthObserver App Geospatial/Mapping na na d  yes no no Not reported by company 

125 Earthquake Alert!  Geospatial/Mapping na Public 
(Federal-
USGS) 

d no yes no yes Not reported by company 

http://cloudmade.com/
http://www.cloudspyre.com/
http://codeforamerica.org/
http://www.code-n.com/
https://collegeabacus.com/
http://www.collegeboard.org/
http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/life-science/cancer-research/cancer-genomics/compendia-bioscience-life-technologies.html
http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/life-science/cancer-research/cancer-genomics/compendia-bioscience-life-technologies.html
http://www.complianceandrisks.com/
http://www.computerpackages.com/
http://www.connectedu.com/
http://www.connotate.com/
http://www.constructionmonitor.com/
http://www.consumerreports.org/
http://www.copyright.com/
http://www.copyright.com/
http://www.corelogic.com/
http://www.costquest.com/
https://www.creditkarma.com/
http://creditsesame.com/
https://www.dabohealth.com/#/
http://www.datalogix.com/
http://datamade.us/
http://datamarket.com/
http://www.datamyne.com/
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/index.htm
http://demystdata.com/
http://dobt.co/
http://dobt.co/
http://developmentseed.org/
http://www.dowjones.com/
http://www.dnb.com/
http://www.earthnetworks.com/
http://www.earth-observer.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joshclemm.android.quake&hl=en


 

126 Eat Shop Sleep Lifestyle & Consumer na na d no yes no yes Not reported by company 

127 Ecodesk Business & Legal Services 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

128 eInstitutional Finance & Investment na na d  no yes  Not reported by company 

129 Embark Transportation 1-10 Private d-  yes no yes Not reported by company 

130 EMC Data/Technology 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

131 Energy Points, Inc. Energy 11-50 Private d  no no  Software licensing, Subscriptions 

132 Energy Solutions Forum  Energy 1-10 Private d  no yes no Subscriptions 

133 Enervee Corporation Data/Technology 1-10 Private d yes no yes  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Lead generation to other businesses, Software licensing 

134 Enigma.io Data/Technology 11-50 Private d yes no no  Subscriptions, API Licenses 

135 Enco Energy 5001-10000 Public d-  no no  Not reported by company 

136 Environmental Data 
Resources 

Environment & Weather 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

137 Epsilon Data/Technology 5001-10000 Public d-  no yes  Not reported by company 

138 Equal Pay for Women Business & Legal Services na na d yes no no  Not reported by company 

139 Equifax Finance & Investment 5001-10000 Public d-  no yes no Not reported by company 

140 Equilar Data/Technology 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

141 Ernst & Young LLP Finance & Investment 10001+ Private d-  no yes  Not reported by company 

142 eScholar LLC. Education na na d-  no yes  Not reported by company 

143 Esri Geospatial/Mapping 1001-5000 Private d-  yes yes  Subscriptions, Software licensing 

144 Estately Housing/Real Estate 1-10 Private d-  yes no  Lead generation to other businesses 

145 Everyday Health Lifestyle & Consumer 501-1000 Private d  yes yes  Not reported by company 

146 Evidera Healthcare 201-500 Private d-  no no  Not reported by company 

147 Experian  Finance & Investment 10001+ Public d yes no no no Not reported by company 

148 Expert Health Data 
Programming, Inc 

Healthcare 1-10 Private d  no no  Software licensing 

149 Exversion  Data/Technology 1-10 Private d-  no no  User fees for web or mobile access 

150 EZGrantFiling Finance & Investment na na d  no yes  Not reported by company 

151 Ez-XBRL  Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Software licensing 

152 Factset Finance & Investment 5001-10000 Public d  no yes  Not reported by company 

153 Factual Data/Technology 51-200 Private d  no yes  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Subscriptions 

154 Farmers Insurance 10001+ Public d yes no yes  Not reported by company 

155 FarmLogs Food & Agriculture 11-50 Private d yes yes yes  Subscriptions, User fees for web or mobile access 

156 Fastcase Business & Legal Services 51-200 Private d  yes no  Subscriptions 

157 Fidelity Investments Finance & Investment 10001+ Private d  no no  Not reported by company 

158 FindTheBest.com Internet Services 51-200 Private d yes yes no  Advertising 

159 First Fuel Software Energy 51-200 Private d yes no yes  Not reported by company 

160 FirstPoint, Inc. Business & Legal Services 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

https://itunes.apple.com/us/app/eat-shop-sleep/id465262611
https://www.ecodesk.com/
http://einstitutional.com/
http://letsembark.com/
http://www.emc.com/index.htm
http://energypoints.com/
http://energysolforum.com/
http://enervee.com/
http://enigma.oi/
http://www.edrnet.com/
http://www.edrnet.com/
http://www.epsilon.com/
http://resources.alljobopenings.com/equality
http://www.equifax.com/home/en_us
http://www.equilar.com/
http://www.ey.com/
http://www.escholar.com/
http://esri.com/
http://www.estately.com/
http://www.everydayhealth.com/
http://www.evidera.com/
http://www.experian.com/
https://www.explorys.com/
https://www.explorys.com/
https://exversion.com/
http://www.ezgrantfiling.com/
http://ez-xbrl.com/
http://www.factset.com/
http://www.factual.com/
http://www.farmers.com/
http://farmlogs.com/
http://fastcase.com/
https://www.fidelity.com/
http://www.findthebest.com/
http://firstfuel.com/
https://www.firstpointresources.com/


 

161 Fitch Finance & Investment 1001-5000 na d-  no yes  Not reported by company 

162 FlightAware Transportation 51-200 Private d yes yes yes  Not reported by company 

163 FlightStats Transportation 51-200 Private d yes yes yes  Not reported by company 

164 FlightView Transportation 11-50 Private d yes yes yes  Not reported by company 

165 Food+Tech Connect Food & Agriculture 1-10 Private d  yes yes  Not reported by company 

166 Forrester Research Research & Consulting 1001-5000 Public d-  no no  Not reported by company 

167 Foursquare Lifestyle & Consumer 51-200 Private d yes yes yes yes Not reported by company 

168 Fujitsu Data/Technology 10001+ Private d  no no  ICT Product and Services, Software licensing, Data 
analysis for clients, Database licensing 

169 Funding Circle Finance & Investment 51-200 Private d-  no no  Not reported by company 

170 FutureAdvisor Finance & Investment 11-50 Private d  yes yes  Not reported by company 

171 Fuzion Apps, Inc. Data/Technology 1-10 Public d  no yes  Advertising, Lead generation to other businesses, Software 
licensing, User fees for web or mobile access, Feature 
upgrades within the app 

172 Gallup Research & Consulting 1001-5000 Private d  no no  Not reported by company 

173 Galorath Incorporated  Business & Legal Services 11-50 Private d-  no no  Software licensing 

174 Garmin Geospatial/Mapping 5001-10000 Public d  yes no  Not reported by company 

175 Genability Energy 1-10 Private d- yes yes yes  Data analysis for clients, Database licensing 

176 GenoSpace Healthcare 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

177 Geofeedia Geospatial/Mapping 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

178 Geolytics Data/Technology 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

179 Geoscape Lifestyle & Consumer 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

180 GetRaised Finance & Investment 1-10 Private d yes no yes  Not reported by company 

181 GitHub Data/Technology 201-500 Private d-  no no  Not reported by company 

182 Glassy Media Governance 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

183 Golden Helix Research & Consulting 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

184 GoodGuide Environment & Weather 11-50 Private d yes yes no  Not reported by company 

185 Google Maps  Geospatial/Mapping 5001-10000 Public d yes yes no yes Not reported by company 

186 Google Public Data 
Explorer  

Data/Technology 5001-10000 Public d-  no no  Not reported by company 

187 Govini Governance 11-50 Private d- yes yes yes  Subscriptions 

188 GovTribe Governance 1-10 Private d  yes yes  Subscriptions, User fees for web or mobile access 

189 Govzilla, Inc. Governance na Private d-  no no  Advertising, Subscriptions, Data analysis for clients, 
Database licensing 

190 Graebel Van Lines Transportation 1001-5000 Private d yes no yes  Not reported by company 

191 Graematter, Inc. Data/Technology 1-10 Private d yes no no no Subscriptions, Services 

192 Granicus Governance 51-200 Private d-  no yes no Not reported by company 

193 GreatSchools Education 51-200 Nonprofit d yes no yes  Advertising, Philanthropic grants 

194 GuideStar Governance 51-200 Nonprofit d yes no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Philanthropic 
grants, Software licensing, Subscriptions, User fees for web 

https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp
http://www.flightaware.com/
http://www.flightstats.com/
http://www.flightview.com/
http://www.foodtechconnect.com/
http://www.forrester.com/
https://foursquare.com/
http://www.fujitsu.com/us/
https://www.fundingcircle.com/
https://www.futureadvisor.com/
http://www.fuzionapps.com/
http://www.gallup.com/
http://www.galorath.com/
http://www.garmin.com/en-US
http://genability.com/
https://www.genospace.com/
http://geofeedia.com/
http://www.geolytics.com/
http://www.geoscape.com/
https://getraised.com/
https://github.com/
http://www.glassymedia.com/
http://www.goldenhelix.com/
http://www.goodguide.com/
https://www.google.com/maps/about/explore/
https://www.google.com/intl/en/about/
https://www.google.com/intl/en/about/
http://www.govini.com/
http://govtribe.com/
http://fdazilla.com/
http://www.graebelmoving.com/
http://www.graematter.com/
http://www.granicus.com/
http://greatschools.org/
http://www.guidestar.org/


 

or mobile access 

195 H3 Biomedicine Scientific Research 51-200 Private d  no no  Lead generation to other businesses 

196 Harris Corporation Environment & Weather 10001+ Public d  no yes  Government & Defense, Data analysis for clients, Database 
licensing 

197 HDScores, Inc Lifestyle & Consumer 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

198 Healthgrades  Healthcare 501-1000 Private d yes no yes  Not reported by company 

199 Healthline Healthcare 51-200 Private d yes no yes  Not reported by company 

200 HealthMap Healthcare 11-50 nonprofit + 
commercial 
spinoff 

d  yes yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

201 HealthPocket, Inc. Healthcare 1-10 Private d yes no yes  Advertising 

202 HelloWallet Finance & Investment 11-50 Private d yes yes yes  Not reported by company 

203 HERE Geospatial/Mapping 5001-10000 Private d yes yes no  Not reported by company 

204 Honest Buildings Housing/Real Estate 11-50 Private d yes no no  Not reported by company 

205 HopStop Transportation 1-10 Private d- yes no no  Not reported by company 

206 Housefax Housing/Real Estate 1-10 Private d- yes no yes no Not reported by company 

207 How's My Offer? Education na na d yes no no  Not reported by company 

208 IBM  Data/Technology 10001+ Public d  no no  IT and business hardware, software, and services 

209 ideas42 Research & Consulting na na d  no yes  Not reported by company 

210 iFactor Consulting Research & Consulting na na d yes yes yes  Not reported by company 

211 iMedicare Healthcare na na d  no no  Not reported by company 

212 Impact Forecasting (Aon) Insurance 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

213 Impaq International Research & Consulting 201-500 Private d-  no yes  Not reported by company 

214 Import.io Data/Technology 11-50 Private d yes no yes yes Database licensing, sell data sets 

215 IMS Health Healthcare 5001-10000 Public d  no yes  Not reported by company 

216 InCadence Data/Technology 1-10 Private d-  yes yes  Not reported by company 

217 indoo.rs Geospatial/Mapping na na d  yes yes  Not reported by company 

218 InfoCommerce Group Research & Consulting 1-10 Private d-  no yes  Not reported by company 

219 Informatica Data/Technology 1001-5000 Public d  no yes  Not reported by company 

220 InnoCentive Scientific Research 51-200 Private d-  no no  Not reported by company 

221 Innography  Business & Legal Services 51-200 Private d  no yes  Subscriptions 

222 Innovest Systems Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

223 Inovalon Healthcare 1001-5000 Private d  no yes  Not reported by company 

224 Inrix Traffic Transportation 201-500 Private d  yes yes  Not reported by company 

225 Intelius Business & Legal Services 51-200 Private d-  no no  Not reported by company 

226 Intermap Technologies Geospatial/Mapping 51-200 Public d  no no  Not reported by company 

227 Investormill Finance & Investment 1-10 Private d yes no no no Database licensing, Subscriptions 

228 Iodine Healthcare 1-10 Private d yes no yes  Not reported by company 

http://www.h3biomedicine.com/
http://www.harris.com/
http://hdscores.com/
http://www.healthgrades.com/
http://www.healthline.com/
http://healthmap.org/
http://www.healthpocket.com/
http://www.hellowallet.com/
http://here.com/
https://www.honestbuildings.com/
https://www.hopstop.com/
http://housefax.com/
http://hmo.launchrock.com/
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities
http://ideas42.org/
http://www.ifactorconsulting.com/
http://imedicare.com/
http://www.aon.com/impactforecasting/impact-forecasting.jsp
http://www.impaqint.com/
http://import.io/
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://incadence.com/
http://indoo.rs/
http://infocommercegroup.com/
http://www.informatica.com/
http://www.innocentive.com/
http://www.innography.com/
http://www.innovestsystems.com/
http://www.inovalon.com/pages/default.aspx
http://www.inrixtraffic.com/
http://corp.intelius.com/
http://www.intermap.com/
http://www.investormill.com/
http://www.iodine.com/


 

229 IPHIX Data/Technology 1-10 Private d  no no  Software licensing, Consulting Services 

230 iTriage Healthcare na na d yes yes no yes Not reported by company 

231 IVES Group Inc Data/Technology 11-50 Private d  no yes  Database licensing, Subscriptions 

232 IW Financial Finance & Investment na na d  no no  Not reported by company 

233 JJ Keller Business & Legal Services 1001-5000 Private d  no yes  Not reported by company 

234 J.P. Morgan Chase Finance & Investment 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

235 Junar, Inc. Data/Technology 1-10 Private d yes no yes no Software licensing 

236 Junyo Education 11-50 Private d  yes no  Data analysis for clients, Database licensing 

237 Jurispect Business & Legal Services 1-10 Private d  no no  Subscriptions, User fees for web or mobile access 

238 Kaiser Permanante Healthcare 10001+ Nonprofit d  no yes  Not reported by company 

239 karmadata Healthcare na na d  no yes  Not reported by company 

240 KLD Research  Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

241 Knoema Data/Technology 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

242 Knowledge Agency Research & Consulting na na d-  no no  Not reported by company 

243 KPMG Business & Legal Services 10001+ Partnership d-  no no  Not reported by company 

244 Kroll Bond Ratings 
Agency 

Finance & Investment 51-200 Private d  no no  Not reported by company 

245 kWhOURS Housing/Real Estate na na d  yes yes  Not reported by company 

246 Kyruus  Healthcare 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

247 Lawdragon  Business & Legal Services 11-50 Private d  no yes  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Subscriptions 

248 (Leg)Cyte  Governance na Public d-  no yes  Software licensing 

249 LegiNation, Inc. Governance 1-10 Private d-  yes yes  Subscriptions 

250 LegiStorm  Governance 1-10 Private d-  no no no Not reported by company 

251 Lenddo Finance & Investment 51-200 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

252 Lending Club Finance & Investment 501-1000 Private d-  no yes  Not reported by company 

253 Level One Technologies Data/Technology 1-10 Private d-  no no  Not reported by company 

254 LexisNexis  Business & Legal Services 10001+ Public d-  yes yes  Not reported by company 

255 Liberty Mutual Insurance 
Cos. 

Insurance 10001+ Private d-  no yes  Not reported by company 

256 Lilly Open Innovation 
Drug Discovery 

Scientific Research na na d  no no  Not reported by company 

257 Liquid Robotics Geospatial/Mapping 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

258 Locavore Food & Agriculture 1-10 Private d  yes no yes Not reported by company 

259 LOGIXDATA, LLC Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Subscriptions 

260 LoopNet  Housing/Real Estate 201-500 Public d-  no no  Not reported by company 

261 Loqate, Inc. Geospatial/Mapping 11-50 Private d  no no  Software licensing, Subscriptions, User fees for web or 
mobile access 

262 LoseIt.com  Lifestyle & Consumer 11-50 Private d  yes yes no Not reported by company 

http://iphix.net/
http://itriagehealth.com/
http://auditanalytics.com/
http://info.iwfinancial.com/
http://www.jjkeller.com/
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Home/home.htm
http://www.junar.com/
http://junyo.com/
http://jurispect.com/
https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml
http://www.karmadata.com/
http://www.msci.com/products/esg/
http://knoema.com/
http://www.knowledgeagency.com/
http://www.kpmg.com/
https://www.krollbondratings.com/
https://www.krollbondratings.com/
http://www.kwhours.com/
http://kyruus.com/
http://lawdragon.com/
http://www.legcyte.com/
http://www.billtrack50.com/
http://www.legistorm.com/
https://www.lenddo.com/pages/what_is_lenddo/office
https://www.lendingclub.com/
http://www.levelonetechnologies.com/
http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page
http://www.libertymutual.com/
http://www.libertymutual.com/
https://openinnovation.lilly.com/dd/
https://openinnovation.lilly.com/dd/
http://liquidr.com/
http://www.getlocavore.com/
http://www.logixdata.com/
http://www.loopnet.com/
http://www.loqate.com/
http://loseit.com/


 

263 LOVELAND 
Technologies 

Data/Technology 1-10 Private d-  yes yes  Subscriptions, Special Projects 

264 Lucid Energy 11-50 Private d yes yes yes  Software licensing, Subscriptions 

265 Lumesis, Inc. Data/Technology 11-50 Private d  no yes  Subscriptions, Software licensing, Data analysis for clients, 
Database licensing 

266 Mango Transit Geospatial/Mapping na na d- no yes no no Not reported by company 

267 MapBox Geospatial/Mapping 11-50 Private d yes yes yes  Database licensing, Philanthropic grants, Software 
licensing, Subscriptions, User fees for web or mobile 
access 

268 Maponics Geospatial/Mapping 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

269 Marinexplore, Inc. Geospatial/Mapping 1-10 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing 

270 MarketSense Business & Legal Services 1-10 Private d-  no no  Data analysis for clients, Database licensing 

271 MarkLogic  Data/Technology na na d-  no yes  Not reported by company 

272 Marlin & Associates Finance & Investment 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

273 Marlin Alter and 
Associates 

Business & Legal Services na na d-  no no  Not reported by company 

274 McGraw Hill Financial Finance & Investment 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

275 McKinsey Research & Consulting 10001+ Private d-  no yes  Not reported by company 

276 MedWatcher Healthcare na Private d  yes yes  Data analysis for clients, Database licensing, Database 
licensing 

277 Mercaris  Food & Agriculture 1-10 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

278 Merrill Corp.  Data/Technology 10001+ Private d  no no  Not reported by company 

279 Merrill Lynch Finance & Investment 10001+ Public d  no no  Not reported by company 

280 MetLife Insurance 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

281 mHealthCoach Healthcare na na d  yes yes  Not reported by company 

282 MicroBilt Corporation Business & Legal Services 201-500 Private d-  no yes  Not reported by company 

283 Microsoft Windows Azure 
Marketplace 

Data/Technology 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

284 Mint Finance & Investment 5001-10000 Public d-  yes yes yes  Not reported by company 

285 Moody's  Finance & Investment 1001-5000 Public d-  no yes  Not reported by company 

286 Morgan Stanley Finance & Investment 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

287 Morningstar, Inc. Finance & Investment 1001-5000 Public d  no no  Not reported by company 

288 Mozio  Transportation 11-50 Private d- yes no yes  Not reported by company 

289 MuckRock.com  Business & Legal Services 1-10 Private d-  no yes  Not reported by company 

290 Munetrix Governance 1-10 Partnership d  no yes  Database licensing, Software licensing 

291 Municode Business & Legal Services 51-200 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

292 National Van Lines Transportation 51-200 Private d  no no  Not reported by company 

293 Nationwide Mutual 
Insurance Company 

Insurance 10001+ Private d-  no yes  Not reported by company 

294 Nautilytics Data/Technology 1-10 Partnership d yes no yes  Not reported by company 

295 Navico Geospatial/Mapping 1001-5000 Private d  no no  Sale of hydrographic cartography 

http://www.makeloveland.com/
http://www.makeloveland.com/
http://www.luciddesigngroup.com/
http://www.lumesis.com/
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/mango-transit/34083d75-dca6-4631-99be-4f9a3813dd73
http://mapbox.com/
http://www.maponics.com/
http://www.marinexplore.com/
http://www.marketsense.com/
http://www.marklogic.com/
http://www.marlinllc.com/
http://www.marlinalter.com/
http://www.marlinalter.com/
http://www.mhfi.com/
http://www.mckinsey.com/
http://www.medwatcher.org/
http://www.mercaris.com/
http://www.merrillcorp.com/
http://www.ml.com/index.asp?id=7695_15125
https://www.metlife.com/
http://mhealthcoach.com/
http://www.microbilt.com/
http://datamarket.azure.com/
http://datamarket.azure.com/
https://www.mint.com/
https://www.moodys.com/
http://www.morganstanley.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.mozio.com/
https://www.muckrock.com/
http://www.munetrix.com/
http://www.municode.com/
http://www.nationalvanlines.com/
http://www.nationwide.com/
http://www.nationwide.com/
http://www.nautilytics.com/
http://www.navico.com/


 

296 NERA Economic 
Consulting 

Research & Consulting 501-1000 Public d  no yes  Not reported by company 

297 NerdWallet Finance & Investment 11-50 Private d yes no yes  Lead generation to other businesses 

298 New Media Parents Geospatial/Mapping 1-10 Private d yes yes yes  Advertising, User fees for web or mobile access 

299 Next Step Living Energy 501-1000 Private d  no yes  Not reported by company 

300 NextBus Transportation 11-50 Public d yes yes no  Not reported by company 

301 nGAP Incorporated Governance na na d  no no  Not reported by company 

302 Nielsen Research & Consulting 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

303 Noesis Energy 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

304 NonprofitMetrics Data/Technology 1-10 Private d  no yes  Database licensing, Subscriptions 

305 North American Van 
Lines 

Transportation 501-1000 Private d  no no  Not reported by company 

306 Nuams (New Amsterdam 
Ideas) 

Governance na na d  no yes  Not reported by company 

307 Noveda Technologies Data/Technology 51-200 Private d  no yes  Database licensing, Subscriptions 

308 NuCivic  Governance 11-50 Private d  no yes  Software licensing 

309 Numedii Scientific Research 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

310 Oliver Wyman Research & Consulting 1001-5000 Public d  no yes  Not reported by company 

311 OnDeck Finance & Investment 201-500 Private d  no yes  Growing number of small businesses we are able to serve 

312 OnStar Geospatial/Mapping 10001+ Public d  yes yes  Not reported by company 

313 Ontodia, Inc Data/Technology 1-10 Private d  no yes  Software licensing, Subscriptions 

314 Onvia Governance 51-200 Public d-  no no  Subscriptions 

315 OpenCounter Governance 1-10 Permitting 
Assistance 

d  no no  Data analysis for clients, Database licensing 

316 OpenGov Governance 11-50 Private d yes no no  Subscriptions 

317 OpenPlans Governance 11-50 na d- yes no no  Not reported by company 

318 OpportunitySpace, Inc. Housing/Real Estate 1-10 Private d yes no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

319 Optensity Data/Technology 1-10 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

320 optiGov Governance na na d-  no no  Not reported by company 

321 OptumInsight Healthcare 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

322 Orlin Research Data/Technology 1-10 Private d yes no no  Not reported by company 

323 OSIsoft Data/Technology 501-1000 Private d-  no no  Not reported by company 

324 OTC Markets Finance & Investment 51-200 Public d  no yes  Advertising, Subscriptions, User fees for web or mobile 
access 

325 Outline Governance 201-500 Private d- yes no yes no Not reported by company 

326 Oversight Systems Business & Legal Services 51-200 Private d yes no yes yes Not reported by company 

327 Overture Technologies Data/Technology 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

328 Owler  Business & Legal Services 51-200 Private d yes yes yes yes Database licensing 

329 Palantir Technologies Data/Technology 501-1000 Private d-  no yes  Not reported by company 

http://www.nera.com/
http://www.nera.com/
http://www.nerdwallet.com/
http://mommaps.com/
http://www.nextstepliving.com/
http://www.nextbus.com/
http://ngap.com/
http://www.nielsen.com/us/en.html
https://www.noesisenergy.com/site/
https://www.nonprofitmetrics.com/
http://northamericanvanlines.com/
http://northamericanvanlines.com/
http://www.nuams.com/
http://www.nuams.com/
http://www.noveda.com/
http://www.nucivic.com/
http://numedii.com/
http://www.oliverwyman.com/index.html
http://www.ondeck.com/
https://www.onstar.com/web/portal/home?g=1
http://ontodia.com/
http://www.onvia.com/
http://opencounter.us/
http://opengov.com/
http://openplans.org/
http://opportunityspace.org/
http://www.optensity.com/
http://optigov.com/
http://www.optuminsight.com/
http://www.orlinresearch.com/
http://www.osisoft.com/
http://www.otcmarkets.com/home
http://outline.com/
http://www.oversightsystems.com/
http://www.overturecorp.com/
http://owler.com/
https://www.palantir.com/


 

330 Panjiva Business & Legal Services 11-50 Private d  yes yes no Software licensing, Subscriptions 

331 Parsons Brinckerhoff Transportation 10001+ Private d  no yes  Consulting 

332 PatientsLikeMe Healthcare 51-200 Private d  no no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

333 Pave Finance & Investment 1-10 Private d  no yes  Philanthropic grants, User fees for web or mobile access 

334 Paxata  Data/Technology 11-50 Private d-  no yes  Software licensing 

335 PayScale, Inc. Business & Legal Services 51-200 Private d  no yes  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Subscriptions 

336 PeerJ Scientific Research 1-10 Private d  no yes  Publication fees 

337 People Power Data/Technology 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

338 Persint Finance & Investment 1-10 Private d-  no yes  Not reported by company 

339 Personal Democracy 
Media  

Governance 1-10 na d-  no yes  Advertising, Philanthropic grants, Subscriptions, User fees 
for web or mobile access 

340 Personal, Inc. Lifestyle & Consumer 11-50 Private d yes yes yes  Subscriptions, User fees for web or mobile access 

341 Personalis Scientific Research na Private d  no no  Not reported by company 

342 PEV4me.com  Energy 1-10 Private d  no no  Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Software licensing 

343 PIXIA Corp Data/Technology 51-200 Private d-  no no  Software licensing 

344 PlanetEcosystems Energy 11-50 Private d yes yes no  Not reported by company 

345 PlotWatt Energy 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

346 Plus-U Education 11-50 na d  no yes yes Not reported by company 

347 PolicyMap Geospatial/Mapping 1-10 Nonprofit d yes no yes no Philanthropic grants, Subscriptions 

348 Poncho App Environment & Weather na Private d- yes yes yes  Not reported by company 

349 POPVOX Governance 1-10 Private d-  no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

350 Porch Housing/Real Estate 51-200 Private d yes yes yes  Subscriptions 

351 PossibilityU Education 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

352 PowerAdvocate Energy 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

353 Practice Fusion Healthcare 201-500 Private d  yes yes no Not reported by company 

354 Predilytics Healthcare 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

355 PricewaterhouseCoopers 
(PWC) 

Finance & Investment 10001+ Private d-  no yes  Not reported by company 

356 Priceweave  Data/Technology 1-10 Private d-  no no  Not reported by company 

357 ProgrammableWeb Data/Technology 11-50 Public d-  no no  Not reported by company 

358 Progressive Insurance 
Group 

Insurance 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

359 Propeller Health Healthcare 11-50 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

360 ProPublica Governance 11-50 Nonprofit d-  no yes  Not reported by company 

361 PublicEngines Governance 11-50 Private d-  yes yes  Not reported by company 

362 Qado Energy, Inc. Energy 1-10 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing 

363 Quandl  Data/Technology 1-10 Private d-  no yes  Not reported by company 

http://www.panjiva.com/
http://www.pbworld.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.pave.com/
http://www.paxata.com/
http://www.payscale.com/
https://peerj.com/
http://www.peoplepowerco.com/
http://www.persint.com/
http://personaldemocracy.com/
http://personaldemocracy.com/
http://personal.com/
http://www.personalis.com/
http://www.pev4me.com/
http://www.pixia.com/
http://planetecosystems.com/
https://plotwatt.com/
https://plus-u.com/
http://policymap.com/
http://poncho.is/register/
http://popvox.com/
http://porch.com/
http://www.possibilityu.com/
http://www.poweradvocate.com/index.html
http://www.practicefusion.com/
http://www.predilytics.com/
http://www.pwc.com/us/en/index.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/index.jhtml
http://www.priceweave.com/
http://www.programmableweb.com/
http://www.progressive.com/
http://www.progressive.com/
http://propellerhealth.com/
http://www.propublica.org/
http://www.publicengines.com/
http://www.qadoenergy.com/
http://www.quandl.com/


 

364 Quertle Data/Technology 11-50 Private d  no yes  Software licensing 

365 Quid Data/Technology 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

366 R R Donnelley Business & Legal Services 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

367 RAND Corporation Research & Consulting 1001-5000 Nonprofit d-  no yes  Not reported by company 

368 Rand McNally Geospatial/Mapping 201-500 Private d yes yes yes  Not reported by company 

369 Ranku Education 1-10 Sole 
Proprietors
hip 

d yes no yes  Not reported by company 

370 Rapid Cycle Solutions Data/Technology 1-10 Private d  no yes  IT related consulting services 

371 RapLeaf  Data/Technology na na d-  no yes  Not reported by company 

372 Realtor Housing/Real Estate na na d  yes yes  Not reported by company 

373 Recargo Energy 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

374 ReciPal Food & Agriculture na na d  no yes yes Not reported by company 

375 Redfin Housing/Real Estate 201-500 Private d yes no yes  Brokerage Fees 

376 RedLaser Lifestyle & Consumer 11-50 Public d yes yes yes yes Not reported by company 

377 Reed Elsevier Business & Legal Services 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

378 REI Systems Data/Technology 501-1000 Private d-  no yes  Data analysis for clients, Database licensing 

379 Relationship Science Business & Legal Services 501-1000 Private d yes no no  Not reported by company 

380 Remi Governance 51-200 Private d  no no  Not reported by company 

381 ReportLinker Data/Technology na na d-  no yes  Not reported by company 

382 Retroficiency Energy 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

383 Revelstone Governance 11-50 Private d-  no yes  Software licensing 

384 Rezolve Group  Education 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

385 Rivet Software  Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

386 Roadify Transit Transportation 1-10 Private d-  yes yes  Lead generation to other businesses, Subscriptions 

387 Robinson + Yu Research & Consulting na na d-  no no  Not reported by company 

388 Russell Investments Finance & Investment 1001-5000 Private d  no no  Not reported by company 

389 Sage Bionetworks Scientific Research 11-50 Nonprofit d  no no  Storage, provenance, version control, and collaboration on 
open biological data. 

390 SAP Data/Technology 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

391 SAS Data/Technology 10001+ Private d  no yes  Not reported by company 

392 Scale Unlimited Data/Technology 1-10 Private d-  no no  Not reported by company 

393 Science Exchange  Scientific Research 11-50 Private d yes no yes  User fees for web or mobile access 

394 Seabourne Data/Technology 201-500 Private d-  yes yes  Not reported by company 

395 SeeClickFix Governance 11-50 Private d yes no yes  Advertising, Software licensing 

396 SigFig Finance & Investment 11-50 Private d yes yes yes  Not reported by company 

397 Simple Energy Energy 11-50 Private d yes no yes  Software licensing 

398 SimpleTuition Education 11-50 Private d yes no yes  Not reported by company 

http://quertle.com/
http://quid.com/
http://www.rrdonnelley.com/
http://www.rand.org/
http://www.randmcnally.com/
http://goranku.com/
http://www.rapidcyclesolutions.com/
http://www.rapleaf.com/
http://www.realtor.com/?source=web
http://www.recargo.com/
https://www.recipal.com/
http://www.redfin.com/
http://redlaser.com/
http://www.reedelsevier.com/Pages/Home.aspx
http://www.reisystems.com/
https://www.relsci.com/
http://www.remi.com/
http://www.reportlinker.com/
http://www.retroficiency.com/
http://www.revelstonelabs.com/
http://www.rezolvegroup.com/
http://rivetsoftware.com/
http://www.roadify.com/
http://www.robinsonyu.com/
http://www.russell.com/indexes/
http://sagebase.org/
http://www.sap.com/
http://www.sas.com/
http://www.scaleunlimited.com/
http://scienceexchange.com/
http://www.seabourneinc.com/
http://en.seeclickfix.com/
https://www.sigfig.com/
http://simpleenergy.com/
http://www.simpletuition.com/


 

399 SlashDB Data/Technology 1-10 Private d  no no  Consulting, Data analysis for clients, Database licensing, 
Software licensing 

400 Smart Utility Systems Energy 201-500 Private d  yes yes  Not reported by company 

401 SmartAsset Finance & Investment 1-10 Private d yes no yes  Advertising, Lead generation to other businesses, 
Subscriptions 

402 SmartProcure Governance 11-50 Private d-  no yes  Subscriptions 

403 Smartronix Data/Technology 501-1000 Private d-  no yes  Not reported by company 

404 SnapSense Research & Consulting 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

405 Social Explorer Data/Technology 11-50 Private d yes no yes  Software licensing, Subscriptions, partnerships 

406 Social Health Insights Healthcare 1-10 Private d  yes yes  Data analysis for clients, Database licensing, Custom 
Development and Strategic Consulting 

407 SocialEffort Inc Lifestyle & Consumer 1-10 Private d- yes yes yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

408 Socrata Data/Technology 51-200 Private d-  no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

409 Solar Census Energy 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

410 SolarList Energy 1-10 Private d  no yes  Lead generation to other businesses 

411 Sophic Systems Alliance Scientific Research 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

412 SpaceCurve Data/Technology 11-50 Private d  no no  Not reported by company 

413 SpeSo Health Healthcare 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

414 Spikes Cavell Analytic Inc Data/Technology 11-50 Private d-  no no  Data analysis for clients, Database licensing 

415 Splunk Data/Technology 501-1000 Public d-  no yes  Software licensing 

416 Spokeo Lifestyle & Consumer 51-200 Private d- yes no yes  Not reported by company 

417 SpotCrime Governance 11-50 Private d- yes no yes  Advertising 

418 SpotHero.com Transportation 1-10 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

419 Stamen Design Geospatial/Mapping na Private d-  no no  Not reported by company 

420 Standard and Poor's Finance & Investment 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

421 State Farm Insurance Insurance 10001+ Private d-  yes yes  Not reported by company 

422 Sterling Infosystems Business & Legal Services 11-50 Private d-  no yes  Not reported by company 

423 Stevens Worldwide Van 
Lines 

Transportation 201-500 Private d  no yes  Not reported by company 

424 STILLWATER 
SUPERCOMPUTING 
INC 

Research & Consulting na na d  no no  Not reported by company 

425 Stormpulse Environment & Weather 1-10 Private d yes yes yes  Not reported by company 

426 StreamLink Software  Data/Technology 11-50 Private d-  no yes  Software licensing 

427 StreetCred Software, Inc Governance 11-50 Private d  no yes  Software licensing, Subscriptions 

428 StreetEasy Housing/Real Estate 11-50 Private d- yes yes yes  Not reported by company 

429 Suddath Transportation 1001-5000 Private d  no yes  Not reported by company 

430 Symcat Healthcare 1-10 Private d yes no yes  Philanthropic grants 

431 Synthicity Housing/Real Estate 1-10 Private d-  no no  Data analysis for clients, Database licensing 

432 T. Rowe Price Finance & Investment na Public d  no yes  Not reported by company 

http://www.slashdb.com/
http://smartusys.com/
http://smartasset.com/
http://smartprocure.us/
http://smartronix.com/
http://www.snapsense.co/
http://www.socialexplorer.com/
http://socialhealthinsights.com/
http://socialeffort.co/
http://www.socrata.com/
http://www.solarcensus.com/
http://solarlist.com/
http://www.sophicalliance.com/
http://www.spacecurve.com/
http://www.spesohealth.com/
http://www.spikescavell.com/
http://www.splunk.com/
http://www.spokeo.com/
http://www.spotcrime.com/
http://spothero.com/
http://stamen.com/
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
http://www.statefarm.com/
http://www.sterlinginfosystems.com/
http://www.stevensworldwide.com/
http://www.stevensworldwide.com/
http://www.stillwater-sc.com/
http://www.stillwater-sc.com/
http://www.stillwater-sc.com/
http://stormpulse.com/
http://www.streamlinksoftware.com/
http://streetcredsoftware.com/
http://streeteasy.com/
http://www.suddath.com/
http://www.symcat.com/
http://www.synthicity.com/
http://www.troweprice.com/


 

433 Tableau Software  Data/Technology 1001-5000 Public d- yes no yes  Not reported by company 

434 TagniFi Finance & Investment 1-10 Private d  no yes  Database licensing 

435 Telenav Geospatial/Mapping 501-1000 Public d  yes yes  Not reported by company 

436 Tendril  Energy 51-200 Private d  yes yes  Not reported by company 

437 Teradata Data/Technology na Public d-  no yes  Not reported by company 

438 The Advisory Board 
Company 

Research & Consulting 1001-5000 Public d  yes no  Not reported by company 

439 The Bridgespan Group  Research & Consulting 51-200 Private d-  no yes  Not reported by company 

440 The DocGraph Journal Healthcare 1-10 Private d  no yes  Database licensing 

441 The Govtech Fund Finance & Investment na Private d-  no no  Not reported by company 

442 The Schork Report  Energy 1-10 Private d  no no  Subscriptions 

443 The Vanguard Group Finance & Investment 10001+ Private d  no no  Not reported by company 

444 Thinknum  Finance & Investment 1-10 Private d yes no yes  Software licensing, Subscriptions 

445 Thomson Reuters Business & Legal Services 10001+ Public d  no yes  Not reported by company 

446 TopCoder Data/Technology 51-200 na d-  no yes  Not reported by company 

447 TransUnion Business & Legal Services 1001-5000 Private d  no yes  Not reported by company 

448 TrialTrove Healthcare na na d  no yes  Not reported by company 

449 TrialX Healthcare 1-10 Private d  no yes  Software licensing, Subscriptions 

450 Trintech Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

451 TrueCar  Transportation 201-500 Private d-  yes yes  Not reported by company 

452 Trulia Housing/Real Estate 201-500 Public d yes yes yes  Advertising 

453 TrustedID Lifestyle & Consumer 51-200 Private d-  no no  Not reported by company 

454 TuvaLabs  Education 1-10 Private d-  no yes  Philanthropic grants, Subscriptions 

455 Uber  Transportation 1001-5000 Private d  yes yes  Not reported by company 

456 Unigo LLC Education 11-50 Private d yes no yes  Not reported by company 

457 United Mayflower  Transportation 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

458 Urban Airship Business & Legal Services 51-200 Private d  yes yes  Not reported by company 

459 Urban Mapping, Inc Geospatial/Mapping 1-10 Private d-  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

460 US Green Data Energy na Private d  no yes  Not reported by company 

461 U.S. News Schools Education na Private d  no yes  Not reported by company 

462 USAA Group Finance & Investment 10001+ Private d  yes yes  Not reported by company 

463 USSearch Business & Legal Services 51-200 Private d yes no no  Not reported by company 

464 Verdafero Data/Technology 1-10 Private d  no no  Subscriptions, Data analysis for clients, Database licensing 

465 VisualDoD, LLC Aerospace and Defense 1-10 Private d yes no yes  Software licensing, Subscriptions, Advisory services 

466 Vital Axiom | Niinja  Data/Technology 1-10 Private d yes no yes yes Subscriptions, User fees for web or mobile access 

467 VitalChek Governance 51-200 Public d-  no no  Not reported by company 

468 Vitals Healthcare 51-200 Private d yes no yes yes Not reported by company 

http://www.tableausoftware.com/
http://tagnifi.com/
http://www.telenav.com/
http://www.tendrilinc.com/
http://www.teradata.com/
http://www.advisory.com/
http://www.advisory.com/
http://www.bridgespan.org/
http://docgraph.org/
http://www.govtechfund.com/
http://schorkreport.com/
http://www.vanguard.com/
http://www.thinknum.com/
http://thomsonreuters.com/
http://www.topcoder.com/
http://www.transunion.com/
http://www.citeline.com/products/trialtrove/
http://trialx.com/
http://www.trintech.com/
http://www.truecar.com/
http://trulia.com/
https://www.trustedid.com/
https://www.tuvalabs.com/
https://www.uber.com/
http://www.unigo.com/
http://www.unitedmayflower.com/
http://urbanairship.com/
http://www.urbanmapping.com/
http://www.usgreendata.com/
http://www.usnews.com/
https://www.usaa.com/
http://www.ussearch.com/
http://www.verdafero.com/
http://www.visualdod.com/
http://niinja.co/
https://www.vitalchek.com/
http://www.vitals.com/


 

469 Vizzuality Geospatial/Mapping 1-10 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

470 Votizen Governance 1-10 Private d-  no no  Not reported by company 

471 Walk Score Lifestyle & Consumer 1-10 Private d  yes yes  Advertising, Database licensing, Subscriptions 

472 WaterSmart Software  Environment & Weather 11-50 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Software 
licensing, Subscriptions 

473 WattzOn Energy 11-50 Private d yes yes no  Not reported by company 

474 Way Better Patents Business & Legal Services 1-10 Private d  no yes  Subscriptions, Custom Reports and Analysis 

475 Weather Channel  Environment & Weather 1001-5000 Public d  no yes  Not reported by company 

476 Weather Decision 
Technologies 

Environment & Weather 51-200 Private d  no yes   Not reported by company 

477 Weather Underground  Environment & Weather 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

478 WebFilings Finance & Investment 501-1000 Private d  no yes  Not reported by company 

479 Webitects Data/Technology 11-50 Private d  no no  Data analysis for clients, Database licensing, Web Design, 
Development 

480 WebMD Healthcare 1001-5000 Public d  yes yes  Not reported by company 

481 Weight Watchers Lifestyle & Consumer 10001+ Public d  yes yes no Not reported by company 

482 WeMakeItSafer Lifestyle & Consumer 1-10 Private d yes no yes  Not reported by company 

483 Wheaton World Wide 
Moving  

Transportation 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

484 Wolfram Research Data/Technology 501-1000 Private d  no yes  Not reported by company 

485 Wolters Kluwer Business & Legal Services 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

486 Workhands Lifestyle & Consumer na na d- yes yes yes  Not reported by company 

487 Xatori Energy 1-10 Private d  no yes  Not reported by company 

488 xDayta  Data/Technology 1-10 Private d-  no yes  Lead generation to other businesses, User fees for web or 
mobile access, Marketplace Broker Fees 

489 Xignite  Finance & Investment 51-200 Private d  no yes  Not reported by company 

490 Yahoo Lifestyle & Consumer 10001+ Public d-  no no  Not reported by company 

491 YEI Healthcare Healthcare 11-50 Private d  no yes  Data analysis for clients, Database licensing, Subscriptions 

492 Yelp Lifestyle & Consumer 1001-5000 Public d- yes yes no yes Not reported by company 

493 YourMapper  Geospatial/Mapping 1-10 Private d  yes yes yes Advertising, Data analysis for clients, Database licensing, 
Software licensing, Subscriptions, API 

494 Zillow Housing/Real Estate 1001-5000 Public d yes yes yes  Not reported by company 

495 ZocDoc Healthcare 501-1000 Private d yes yes yes yes Not reported by company 

496 Zonability Housing/Real Estate 11-50 Private d  no yes  Not reported by company 

497 Zoner Housing/Real Estate 1-10 Private d  no no  Not reported by company 

498 Zurich Insurance (Risk 
Room) 

Insurance 10001+ Public d-  no yes  Not reported by company 

 

 

 

 

http://vizzuality.com/
http://www.votizen.com/
http://www.walkscore.com/
http://www.watersmartsoftware.com/
http://www.wattzon.com/
http://waybetterpatents.com/
http://www.weather.com/
http://www.wdtinc.com/
http://www.wdtinc.com/
http://www.wunderground.com/
https://www.webfilings.com/
http://webitects.com/
http://www.webmd.com/
http://www.weightwatchers.com/
http://wemakeitsafer.com/
http://www.wheatonworldwide.com/
http://www.wheatonworldwide.com/
http://www.wolfram.com/
http://www.wolterskluwer.com/
https://www.workhands.us/
http://www.xatori.com/
http://www.xdayta.com/
http://www.xignite.com/
http://www.yahoo.com/
http://yeihealthcare.com/
http://www.yelp.com/
http://www.yourmapper.com/
http://www.zillow.com/
http://www.zocdoc.com/
http://www.zonability.com/
http://www.zonerapp.com/
http://www.zurichna.com/
http://www.zurichna.com/


 

Παράρτημα Β: Συγκεντρωτικός πίνακας excel - 35 Αpps που επιλέχθηκαν 
  Όνομα URL του APP Ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν 

1 BillGuard https://www.billguard.com/# http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2014/02/11/billguard-offers-free-card-fraud-app-for-mobile-phones/ 

     http://singularityhub.com/2012/01/07/billguard-raises-10-million-to-protect-your-credit-cards-detect-fraud-and-save-you-money/ 

     http://www.opendata500.com/Billguard/ 

     http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2014/02/11/billguard-offers-free-card-fraud-app-for-mobile-phones/ 

     http://en.wikipedia.org/wiki/BillGuard  

     http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2424246,00.asp  

     http://www.nytimes.com/2014/04/16/your-money/app-makes-it-easier-to-spot-and-dispute-questionable-payment-transactions.html?_r=1 

     http://singularityhub.com/2012/01/07/billguard-raises-10-million-to-protect-your-credit-cards-detect-fraud-and-save-you-money/ 

      http://www.androidcentral.com/billguard-launches-all-new-version-app-makes-tracking-spending-simple-and-beautiful  

        

2 BuildZoom http://www.buildzoom.com/ http://techcrunch.com/2013/06/25/yc-backed-contractor-directory-buildzoom-raises-1-4-million-seed-round/ 

     http://support.buildzoom.com/knowledgebase/articles/203365-how-does-buildzoom-make-money 

     http://techcrunch.com/2013/03/14/buildzoom-connects-homeowners-with-contractors-for-remodeling-projects-doesnt-charge-for-access-or-
leads/ 

     http://venturebeat.com/2013/09/12/buildzoom-uses-big-data-to-prevent-home-renovation-nightmares-exclusive/ 

     http://www.buildzoom.com/about 

        

3 Climate Corporation http://www.climate.com/ http://www.opendatanow.com/2013/06/new-how-open-data-can-fight-climate-change/#.U1jNIVV_svw 

     http://news.monsanto.com/press-release/corporate/climate-corporation-makes-landmark-data-access-and-privacy-commitments-farme 

     https://www.data.gov/food/apps-for-farmers/ 

     http://www.businesswire.com/news/home/20140220006353/en/Climate-Corporation-Announces-Acquisition-Soil-Analysis-
Business#.U3RpjdJ_svx 

     http://www.crunchbase.com/organization/the-climate-corporation# 

     http://en.wikipedia.org/wiki/The_Climate_Corporation 

     http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2013/10/02/monsanto-buys-climate-corp-for-930-million/ 

       

4 Credit Karma https://www.creditkarma.com/  http://dealbook.nytimes.com/2014/03/12/credit-karma-a-credit-score-service-raises-85-million/?_php=true&_type=blogs&_r=0 

     http://www.cashreb.com/2013/03/08/credit-karma-review/  

     http://20somethingfinance.com/credit-karma-review/ 

     http://travelwithgrant.com/how-to-guides/credit-karma-credit-sesame/ 

     http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Karma 

       

5 Credit Sesame http://www.creditsesame.com/  http://www.doctorofcredit.com/credit-monitoring-services/creditsesame-com-review/ 

     http://creditcardforum.com/blog/credit-sesame-review/ 
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