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1 Cel projektu 
Celem projektu MUNDO [1]  jest diagnoza możliwości ekspozycji oraz przygotowanie danych, 

które mogą zostać udostępnione przez Miasto Warszawa w modelu Open Data, a przede 

wszystkim budowa warstwy ekspozycji dla tych danych w formie platformy eksponującej API. 

Projekt MUNDO łączy w sobie opracowanie technologii do udostępnienia otwartych danych 

z metodologią społeczną dotyczącą włączania różnych grup społecznych w działania na rzecz 

poprawy życia w mieście. W ramach prac konsorcjum prowadzone są działania, które 

przygotują techniczne zaplecze dla części społecznej projektu. Natomiast w części pilotażowej 

konsorcjum przeprowadzi konkurs na aplikacje internetowe dla Warszawy, by w ten sposób 

przekonać społeczeństwo o wadze otwartych danych (szczególnie publicznych) dla rozwoju 

miasta i ułatwienia funkcjonowania jego mieszkańców. 

Innowacyjność projektu MUNDO polega na jego złożoności oraz na łączeniu ram 

technicznych z ramami metodologii partycypacji społecznej w życiu miasta. Wartością 

projektu jest również jego replikowalność w innych miastach Polski, gdyż zarówno 

oprogramowanie platformy do ekspozycji otwartych danych, jak i metodologia prowadzenia 

działań społecznych zostaną udostępnione do wykorzystania dla zainteresowanych jednostek 

z użyciem wolnych licencji (GPL, LGPL, FDL, CC). 

2 Wymagania sprzętowe i programowe  
W skład platformy wchodzą następujące komponenty: 

 Proxy Server (opcjonalny) – warstwa bezpieczeństwa odpowiedzialna min za rozdział 
ruchu 

 Data Server – oparty na systemie CKAN serwer będący: katalogiem danych, serwerem 
www i repozytorium danych plikowych i tabelarycznych 

 Function Server – oparty na Jboss/Java serwer, będący middleware dla wywołań API 
do źródeł danych opartych o Web Services, bazy danych itp. System ten ma zapewnić 
dostęp do danych dynamicznych, tj. danych, których źródłem są usługi sieciowe i bazy 
danych. Ten podsystem jest również odpowiedzialny za limitowanie wywołań, 
buforowanie danych, konwersje wywołań oraz konwersję serializacji danych w celu 
uzyskania możliwie spójnego formatu API do wszystkich danych i funkcji UM 
Warszawa. 
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Rysunek 1 Elementy platformy 

W celu instalacji platformy zdefiniowano następujące minimalne wymagania sprzętowe: 

Tabela 1 

Serwer CPU RAM HD Konfiguracja 

Proxy 

server 

2 rdzenie 4 GB 40 GB publiczny adres IP  

Data server 2 rdzenie 4 GB 40 GB + 100 GB z opcją 

rozbudowy do 1 TB na dane 

W przypadku braku proxy 

serwera publiczny adres IP  

Function 

server 

2 rdzenie 4 GB 40 GB  

 

Oraz zalecane wymagania sprzętowe 

Tabela 2 

Serwer CPU RAM HD Konfiguracja 

Proxy 

server 

4 rdzenie 8 GB 80 GB publiczny adres IP  

Data server 4 rdzenie 8 GB 80 GB + 500 GB z opcją 

rozbudowy do 1 TB na dane 

W przypadku braku procy 

publiczny adres IP  
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Function 

server 

4 rdzenie 8 GB 80 GB  

Przetestowane systemy operacyjne: CentOS 6.6, CentOS 7.0, Ubuntu 12.4. Uwaga niniejsza 

dokumentacja jest dedykowana do instalacji platformy w oparciu o system operacyjny 

CentOS 7.0 

3 Dokumentacja instalacyjna platformy 
W poniższym rozdziale zamieszczono procedurę instalacji platformy MUNDO obejmującą opis 

instalacji zarówno Data Server jak i Function Server  

 

3.1 Instalacja Data Server (CKAN) 

ISO wykorzystane do instalacji VM 

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso 

Niniejszy dokument utworzono na podstawie dokumentacji: 

https://github.com/ckan/ckan/wiki/How-to-install-CKAN-2.0-on-CentOS-6.3-%28new%29  

weryfikacja wersji OS 

cat /etc/*release* 

1. Instalacja wymaganych pakietów 

Instalacja i aktywacja CentOS Continuous Release (CR) Repository 

yum install centos-release-cr 

uwaga – yum nie doinstalował żadnych pakietów 

No package centos-release-cr available. 

Error: Nothing to do 

Opis CentOS Continuous Release (CR) Repository 

http://wiki.centos.org/AdditionalResources/Repositories/CR  

Wykonanie update oraz reboot systemu 

yum update 

shutdown -r now 

Instalacja wget i policycoreutils-python, które będą wymagane w późniejszym etapie. 

yum install wget policycoreutils-python 

dodatkowo instalacja midnight commander mc (opcja dla zainteresowanych)  

yum install mc 

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso
https://github.com/ckan/ckan/wiki/How-to-install-CKAN-2.0-on-CentOS-6.3-%28new%29
http://wiki.centos.org/AdditionalResources/Repositories/CR
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Installacja i aktywacja Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) Repository 

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm 

Instalacja wymaganych pakietów 

yum install xml-commons git subversion mercurial postgresql-server postgresql-devel 

postgresql python-devel libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel python-virtualenv gcc 

gcc-c++ make java-1.6.0-openjdk-devel java-1.6.0-openjdk tomcat6 xalan-j2 unzip 

policycoreutils-python  mod_wsgi httpd 

uwaga w repozytoriach CentOS 7.0 brak pakietu o nazwie tomcat6 – instalacja tomcata jest 

opisana w dalszych rozdziałach niniejszego dokumentu 

2. Instalacja CKAN 

Utworzenie użytkownika CKAN. Użytkownik ckan  user jest kreowany z shell /sbin/nologin  

oraz z home directory /usr/lib/ckan  na podstawie dokumentacji CKAN Deployment 

http://docs.ckan.org/en/ckan-2.0/install-from-source.html   

useradd -m -s /sbin/nologin -d /usr/lib/ckan -c "CKAN User" ckan 

Nowo utworzony katalog /usr/lib/ckan powinien mieć ustawione odpowiednie prawa do 

odczytu, aby jego zawartość mogła być hostowana za pomocą  httpd. 

chmod 755 /usr/lib/ckan 

Modyfikowanie ustawień domyślnych  dla nowo utworzonego katalogu, na takie, aby mogły 

być hostowane za pośrednictwem httpd. 

semanage fcontext --add --type httpd_sys_content_t "/usr/local/ckan(/.*)?" 

restorecon -vR /usr/lib/ckan 

Przełączenie poprzez su na użytkownika ckan. 

su -s /bin/bash - ckan 

Instalacja wydzielonego, izolowanego środowiska  Python. 

virtualenv --no-site-packages default 

Aktywacja nowo zainstalowanego środowiska Python. 

. default/bin/activate 

Pobranie i instalacja CKAN w wersji 2.2.1. w wydzielonym izolowanym środowisku Python 

pip install --ignore-installed -e 'git+https://github.com/ckan/ckan.git@ckan-2.2.1#egg=ckan' 

uwaga opcja --ignore-installed jest opcjonalna lecz może być przydatna w przypadku istnienia 

wcześniejszej instalacji CKAN’a 

pip install -r /usr/lib/ckan/default/src/ckan/requirements.txt 

Powrót do sesji użytkownika root poprzez exit  lub naciśnięcie Ctrl + D 

http://docs.ckan.org/en/ckan-2.0/install-from-source.html
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3. Konfiguracja bazy danych PostgreSQL 

Ustawienie PostgreSQL, aby uruchamiał się przy starcie systemu 

chkconfig postgresql on 

Inicjalizacja bazy danych PostgreSQL  

service postgresql initdb 

Edycja /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf aby umożliwić dostęp do postgres'a poprzez 

interface localhost oraz ewentualnie dostęp poprzez sieć  z innych hostów  

local   all         postgres                         ident 

local   all         all                              trust 

# IPv4 local connections: 

host    all         all         127.0.0.1/32          md5 

# IPv6 local connections: 

host    all         all         ::1/128               md5 

 

uwaga dla dostępu z PostgressAdmin dodać siec lub hosta na którym jest zainstalowana 

aplikacja PostgressAdmin 

# IPv4 local connections: 

host    all         all         10.10.10.0/24          trust 

 

Edycja postgresql.conf i ustawienie na jakim adresie i porcie ma działać PostgreSQL 

 

listen_addresses = '*'  # what IP address(es) to listen on; 

port = 5432    # (change requires restart) 

 

Uruchomienie  PostgreSQL 

service postgresql start 

Przełączenie na użytkownika postgres   

su - postgres 

Wylistowanie istniejących baz danych: 

psql -l 

Sprawdzenie, czy kodowanie znaków w bazach danych jest w standardzie UTF8, jeśli nie jest 

ustawiona internacjonalizacja bazy danych może to powodować problemy przy instalacji 

CKAN. Zmiana kodowania PostgreSQL może oznaczać usunięcie istniejących baz danych !  

Utworzenie nowego użytkownika PostgreSQL o nazwie ckan_default, i ustawienie jego hasła  

createuser –S –D –R –P ckan_default 

password 

Utworzenie nowej bazy danych w PostgreSQL, o nazwie ckan_default 



  

7 
 

createdb -O ckan_default ckan_default -E utf-8 

Wyjście z sesji użytkownika postgres user poprzez naciśnięcie Ctrl + D lub exit 

4. Modyfikacja konfiguracji CKAN  

Na koncie użytkownika root – utworzenie katalogu  do przechowywania środowiska CKAN: 

mkdir -p /etc/ckan/default 

chown -R ckan /etc/ckan/ 

Przełączenie na użytkownika ckan i utworzenie pliku konfiguracyjnego dla CKAN’a: 

su -s /bin/bash - ckan 

. default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

paster make-config ckan /etc/ckan/default/production.ini 

Edycja pliku development.ini i zmiana poniższych ustawień: 

 

sqlalchemy.url = postgresql://ckan_default:pass@127.0.0.1/ckan_default 

 

ckan.site_id = default 

 

Ustawienie dostępu do SOLR  (dla SOLR zainstalowanego na Jetty - jetty-solr) 

solr_url = http://127.0.0.1:8983 

 

Ustawienie dostępu do SOLR  (dla SOLR hostowanego na serwerze tomcat6) 

solr_url = http://127.0.0.1:8080/solr/ckan-schema-2.0 

 

Wylogowanie z sesji użytkownika ckan poprzez naciśnięcie  Ctrl + D lub exit. 

5. Instalacja i konfiguracja Apache SOLR 

Instalacja Java JDK 

yum install java-1.6.0-openjdk-devel 

yum install  java-1.6.0-openjdk 

weryfikacja zainstalowanej wersji środowiska Java  

java –version 

java version “1.7.0_25″ 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_25-b02) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode) 

alternatives --config java 



  

8 
 

w  przypadku gdy domyślna wersja Java jest inna niż 1.6 ustawiamy 1.6 

yum install net-tools 

6. Instalacja Tomcat6 

Pobranie Tomcat6  

cd /opt 

wget http://ftp.ps.pl/pub/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.41/bin/apache-tomcat-

6.0.41.tar.gz 

rozpakowanie  

tar zxvf apache-tomcat-6.0.41.tar.gz 

Przeniesienie zawartości do katalogu tomcat 

groupadd tomcat 

useradd -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat 

chown -R tomcat.tomcat /opt/tomcat 

cd /opt 

mv apache-tomcat-6.0.41/* tomcat 

uwaga user tomcat powinien mieć prawa read do  zawartości katalogu tomcat (do niektórych 

plików (logs write +w)  

chown -R tomcat /opt/tomcat/ 

chown -R tomcat /opt/tomcat/* 

Ustawienie zmiennych środowiskowych poprzez utworzenie I edycję pliku tomcat w  

/etc/profile.d/  

vi /etc/profile.d/tomcat 

Zawartość pliku: 

#!/bin/bash 

CATALINA_HOME=/opt/tomcat 

PATH=$CATALINA_HOME/bin:$PATH 

export PATH CATALINA_HOME 

export CLASSPATH=. 

 

Nadanie praw do pliku tomcat.sh 

chmod +x /etc/profile.d/tomcat 

Ustawienie zmiennych środowiskowych poprzez wykonanie 

source /etc/profile.d/tomcat 
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Ustawienie uprawnień do skryptów sterujących usługą tomcat  

chmod +x /opt/tomcat/bin/startup.sh 

chmod +x /opt/tomcat/bin/shutdown.sh 

chmod +x /opt/tomcat/bin/catalina.sh 

Uruchomienie serwera Tomcat: 

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

Sprawdzenie czy na porcie 8080 działa serwer tomcat 

netstat -an | grep 8080 

Ustawienie reguł firewall w systemie CentOS 7.0: 

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload 

Konfiguracja kont admina I użytkowników serwera tomcat 

Edycja pliku conf/tomcat-users.xml i wstawienie w tagi <tomcat-users> </tomcat-users> 

danych kont użytkowników  

vi  $CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml 

[...] 

<!-- 

  NOTE:  The sample user and role entries below are wrapped in a comment 

  and thus are ignored when reading this file. Do not forget to remove 

  <!.. ..> that surrounds them. 

--> 

<!-- 

  <role rolename="tomcat"/> 

  <role rolename="role1"/> 

  <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/> 

  <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/> 

  <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/> 

--> 

<role rolename="manager-gui"/> 

 <role rolename="manager-script"/> 

 <role rolename="manager-jmx"/> 

 <role rolename="manager-status"/> 

 <role rolename="admin-gui"/> 

 <role rolename="admin-script"/> 

 <user username="admin" password="admin" roles="manager-gui,manager-script,manager-

jmx,manager-status,admin-gui,admin-script"/> 

</tomcat-users> 

 

W powyższej konfiguracji ustawiono  username=admin  oraz hasło password=admin 

Restart serwera tomcat  

$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh  

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

Utworzenie i edycja pliku /etc/rc.d/init.d/tomcat   
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#!/bin/bash 

#chkconfig: 2345 95 20 

#description: tomcat 

#processname: tomcat 

 

  

CATALINA_HOME=/opt/tomcat 

PATH=$CATALINA_HOME/bin:$PATH 

export PATH CATALINA_HOME 

export CLASSPATH=. 

 

case $1 in 

start) 

/bin/su tomcat $CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

;; 

stop) 

/bin/su tomcat $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh 

;; 

restart) 

/bin/su tomcat $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh 

/bin/su tomcat $CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

;; 

status) 

netstat -an | grep 8080 

;; 

 

esac 

exit 0 

 

Należy wyedytować plik sudoers i na końcu dodać poniższą linię  

tomcat ALL=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh, /opt/tomcat/bin/startup.sh 

 

Ustawienie autostart dla usługi Tomcat 

chkconfig --add tomcat    

chkconfig --level 234 tomcat on 

chkconfig --list tomcat    

tomcat          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:off   6:off  

Weryfikacja - sprawdzenie logów 

less /opt/tomcat/logs/catalina.out  

7. Instalacja SOLR 

Uwaga CKAN nie używa najnowszej wersji Apache SOLR i  wymaga SOLR version w wersji 

1.4.1. 

Pobranie i rozpakowanie Apache SOLR 

curl http://archive.apache.org/dist/lucene/solr/1.4.1/apache-solr-1.4.1.tgz | tar xzf - 

Utworzenie katalogów do przechowywania wielu core’ów SOLR. 
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mkdir -p /usr/share/solr/core0 /usr/share/solr/core1 /var/lib/solr/data/core0 

/var/lib/solr/data/core1 /etc/solr/core0 /etc/solr/core1 

Skopiowanie pliku Apache SOLR war do docelowej lokalizacji 

cp apache-solr-1.4.1/dist/apache-solr-1.4.1.war /usr/share/solr 

Skopiowanie przykładowej konfiguracji Apache SOLR do katalogu core0. 

cp -r apache-solr-1.4.1/example/solr/conf /etc/solr/core0 

Edycja pliku konfiguracyjnego, /etc/solr/core0/conf/solrconfig.xml, poprzez modyfikację linii: 

<dataDir>${dataDir}</dataDir> 

 

Skopiowanie konfiguracji core0 do core1. 

cp -r /etc/solr/core0/conf /etc/solr/core1 

Utworzenie symbolicznego linka miedzy konfiguracjami w /etc i /usr 

ln -s /etc/solr/core0/conf /usr/share/solr/core0/conf 

ln -s /etc/solr/core1/conf /usr/share/solr/core1/conf 

Usunięcie domyślnych schematów z obu konfigurowanych core’ów i utworzenie linków do 

schematów CKAN 

rm -f /etc/solr/core0/conf/schema.xml 

ln -s /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckan/config/solr/schema-2.0.xml 

/etc/solr/core0/conf/schema.xml 

rm -f /etc/solr/core1/conf/schema.xml 

ln -s /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckan/config/solr/schema-1.4.xml 

/etc/solr/core1/conf/schema.xml 

Utworzenie nowego pliku /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost/solr.xml, z następującą 

zawartością  

<Context docBase="/usr/share/solr/apache-solr-1.4.1.war" debug="0" 

privileged="true" allowLinking="true" crossContext="true"> 

    <Environment name="solr/home" type="java.lang.String" value="/usr/share/solr" 

override="true" /> 

</Context> 

 

Utworzenie nowego pliku /usr/share/solr/solr.xml, z następującą zawartością: 

<solr persistent="true" sharedLib="lib"> 

    <cores adminPath="/admin/cores"> 

        <core name ="ckan-schema-2.0" instanceDir="core0"> <property name="dataDir" 

value="/var/lib/solr/data/core0" /></core> 

        <core name="ckan-schema-1.4" instanceDir="core1"> <property name="dataDir" 

value="/var/lib/solr/data/core1" /></core> 

    </cores> 

</solr> 
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Użytkownik tomcat powinien być właścicielem katalogu solr. 

chown -R tomcat:tomcat /usr/share/solr /var/lib/solr 

8. Utworzenie tabel w bazie danych dla CKAN 

Przelogowanie a użytkownika ckan, aktywowanie izolowanego środowiska Python 

environment, and zmiana katalogu na default/src/ckan. 

su -s /bin/bash - ckan 

. default/bin/activate 

cd default/src/ckan 

Inicjalizacja bazy danych platformy CKAN. 

paster db init -c /etc/ckan/default/production.ini 

You should see Initialising DB: SUCCESS. 

9. Link do who.ini  

Należy aktywować wirtualne środowisko Pythona  

su -s /bin/bash - ckan 

. default/bin/activate 

cd default/src/ckan 

Plik  who.ini (Repoze.who configuration file) powinien być dostępny z tego samego katalogu 

co plik konfiguracyjny CKAN należy zatem stworzyć symbolic link do niego: 

ln -s /usr/lib/ckan/default/src/ckan/who.ini /etc/ckan/default/who.ini 

10. Utworzenie pliku WSGI  

Należy utworzyć skrypt WSGI w katalogu /etc/ckan/default/apache.wsgi. Plik apache.wsgi 

powinien posiadać poniższą zawartość. 

import os 

activate_this = os.path.join('/usr/lib/ckan/default/bin/activate_this.py') 

execfile(activate_this, dict(__file__=activate_this)) 

 

from paste.deploy import loadapp 

config_filepath = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), 

'production.ini') 

from paste.script.util.logging_config import fileConfig 

fileConfig(config_filepath) 

application = loadapp('config:%s' % config_filepath) 

 

Moduł modwsgi serwera Apache dokonuje przekierowania wywołania do serwera www do 

skryptu WSGI. Plik skryptu to obsługuje wywołania, kierując je do instancji CKAN.  

Wylogowanie sesji użytkownika ckan poprzez naciśnięcie Ctrl + D lub exit. 
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11. Utworzenie pliku config dla serwera Apache  

Należy utworzyć plik konfiguracyjny dla serwera Apache 

/etc/httpd/conf.d/ckan_default.conf, z poniższą zawartością  

WSGISocketPrefix /var/run/wsgi 

<VirtualHost 0.0.0.0:80> 

    ServerName 10.10.10.10 

    ServerAlias www.default.ckanhosted.com 

    WSGIScriptAlias / /etc/ckan/default/apache.wsgi 

 

 

    # Pass authorization info on (needed for rest api). 

    WSGIPassAuthorization On 

 

    # Deploy as a daemon (avoids conflicts between CKAN instances). 

    WSGIDaemonProcess ckan_default display-name=ckan_default processes=2 threads=15 

 

    WSGIProcessGroup ckan_default 

 

    ErrorLog /var/log/httpd/ckan_default.error.log 

    CustomLog /var/log/httpd/ckan_default.custom.log combined 

 

<Directory /etc/ckan/default> 

Require all granted 

</Directory> 

 

 

<Directory /usr/lib/ckan/default/bin/> 

Require all granted 

</Directory> 

 

 

</VirtualHost> 

 

Należy zmodyfikować ServerName oraz ServerAlias 

12. Konfiguracja serwera Apache 

Włączenie uprawnień dla httpd do obsługi połączeń sieciowych 

setsebool -P httpd_can_network_connect 1 

Włączenie uruchamiania httpd podczas startu  systemu 

chkconfig httpd on 

Uruchomienie httpd 

service httpd start 

12. Konfiguracja iptables 

Włączenie reguły otwierającej port 80.  

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload 
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13. Połączenie z interface www CKAN 

Uruchomić przeglądarkę i wpisać nazwę domeny lub adres ip serwera – powinniśmy otrzymać 

dostęp do strony www CKAN 

14. Aktywacja Filestore 

Utworzenie katalogu w którym CKAN będzie przechowywał wgrywane do platform pliki. 

mkdir -p /var/lib/ckan/default 

Dodanie poniższej linii do pliku konfiguracyjnego CKAN (production.ini) w sekcji [app:main]  

ckan.storage_path = /var/lib/ckan/default 

Ustawienie uprawnień do katalogu ckan.storage_path. NP. Dla serwera Apache użytkownik na  

jakim działa demon httpd (user apache dla CentOS 7.0) musi mieć prawa read, write i execute. 

chown apache /var/lib/ckan/default 

chmod u+rwx /var/lib/ckan/default 

Reload serwera www 

service httpd reload 

Test Filestore z użyciem API następuje poprzez wywołanie CKAN API z użyciem curl 

curl -H'Authorization: your-api-key' 'http://yourhost/api/action/resource_create' --form 

upload=@filetoupload --form package_id=my_dataset 

np. dodanie resource dla dataset o package_id=85ee85fd-09ef-404d-9edf-f2aace7e2420 

Uwaga  wartość package_id dla danego data set znajdziemy w URL zasobu np.: 

http://10.10.10.10/dataset/package_id/resource/resource_id/dscn0001.jpg 

http://10.10.10.10/dataset/85ee85fd-09ef-404d-9edf-f2aace7e2420/resource/4e3e8a56-

b2a5-4c1d-89d3-98e7a1ebf640/dscn0001.jpg 

curl -H 'Authorization: cde10f4f-2d84-407c-86d7-b0281eb8723b' 

http://10.10.10.10/api/action/resource_create --form upload=@Miasta.jpg --form 

package_id=85ee85fd-09ef-404d-9edf-f2aace7e2420 

W celu nadpisania pliku nową wersją należy użyć funkcji resource_update() 

15. Aktywacja DataStore  

Należy wykonać edycję pliku konfiguracyjnego CKAN production.ini i dodać datastore plugin do listy 

ckan.plugins 

ckan.plugins = datastore 

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/configuration.html#ckan-storage-path
http://10.255.248.77/dataset/package_id/resource/resource_id/dscn0001.jpg
http://10.255.248.77/dataset/85ee85fd-09ef-404d-9edf-f2aace7e2420/resource/4e3e8a56-b2a5-4c1d-89d3-98e7a1ebf640/dscn0001.jpg
http://10.255.248.77/dataset/85ee85fd-09ef-404d-9edf-f2aace7e2420/resource/4e3e8a56-b2a5-4c1d-89d3-98e7a1ebf640/dscn0001.jpg
http://10.255.248.77/api/action/resource_create
http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html#ckan.logic.action.update.resource_update
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Konfiguracja bazy danych dla datastore  

Należy przełączyć się na użytkownika postgres  

su - postgres 

Wylistowanie istniejących baz danych: 

psql -l 

Sprawdzenie, czy kodowanie znaków w bazach danych jest w standardzie UTF8, jeśli nie ma 

aktywowanej internacjonalizacji bazy danych może to generować błędy. Zmiana kodowania 

PostgreSQL może oznaczać usunięcie istniejących baz danych !  

Utworzenie użytkownika i bazy danych dla datastore  

 
Utworzenie użytkownika datastore_default 
 
createuser -S -D -R -P -l datastore_default 
Password 
 
Utworzenie  bazy danych (właściciel ckan_default), o przykładowej nazwie datastore_default: 
 
createdb -O ckan_default datastore_default -E utf-8 
 
Nadanie uprawnień dla datastore_default 
 
Edytujemy  plik set_permissions.sql (/usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/bin)  
 
-- name of the main CKAN database 

\set maindb ckan_default 

-- the name of the datastore database 

\set datastoredb datastore_default 

-- username of the ckan postgres user 

\set ckanuser ckan_default 

-- username of the datastore user that can write 

\set wuser ckan_default 

-- username of the datastore user who has only read permissions 

\set rouser datastore_default 

 
Uruchomienie skryptu set_permissions.sql  
 
psql postgres -f /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/bin/set_permissions.sql 
 
 
weryfikacja – listing istniejących baz danych 
 
psql -l 

Edycja pliku konfiguracyjnego CKAN (production.ini) ustawienie uzytkowników, którzy mają dostęp do 
datastore oraz ich haseł.   

 
/etc/ckan/default/production.ini 
 
ckan.datastore.write_url = 

postgresql://ckan_default:pass@localhost/datastore_default 

 

ckan.datastore.read_url = 

postgresql://datastore_default:pass@localhost/datastore_default 

 

mailto:pass%40localhost/
mailto:pass%40localhost/
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Aktywacja połączeń z innych hostów z bazą danych postgresql – modyfikacja pliku pg_hba.conf 
poprzez dodanie wpisu 
 

/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf 

host    all         all         10.10.10.0/24    trust 

Restart usługi postgresql. 

service postgresql restart 

Otwarcie portu 5432 na firewall  

firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload 

Test datastore poprzez CKAN JSON API 

curl -X GET "http://127.0.0.1/api/3/action/datastore_search?resource_id=_table_metadata" 

wynikiem działania funkcje powinien być zwracany json bez błędów 

Dodanie resource do datastore poprzez JSON CKAN API 

curl -X POST http://127.0.0.1/api/3/action/datastore_create -H "Authorization: {YOUR-

API-KEY}" -d '{"resource": {"package_id": "{PACKAGE-ID}"}, "fields": [ {"id": "a"}, {"id": "b"} ], 

"records": [ { "a": 1, "b": "xyz"}, {"a": 2, "b": "zzz"} ]}' 

Adres dataset (pogrubiono package_id do którego dodajemy dane)  

http://10.10.10.10/dataset/2280bc40-1e6b-4256-be57-

8b5e471aa4a3/resource/c9c09817-3a08-4662-b647-b15d72f9271c/download/plik.txt 

curl -X POST http://10.72.1.80/api/3/action/datastore_create -H "Authorization: 

c5203da7-e1f1-40f9-89de-358de6cbb6d4" -d '{"resource": {"package_id": "128a74d4-

84ec-4cee-83d3-5147f88f7245"}, "fields": [ {"id": "a"}, {"id": "b"} ], "records": [ { "a": 1, "b": 

"xyz"}, {"a": 2, "b": "zzz"} ]}' 

Wywołanie powyższej funkcje powinno skutkować dodaniem kolejnego resource (tabeli) do 

dataset  

 

16. Instalacja i konfiguracja DataPusher – automatyczne dodawanie danych do DataStore 

Instalacja pluginu DataPuser  

Utworzenie wirtualnego środowiska Python (virtualenv) dla datapusher 

virtualenv /usr/lib/ckan/datapusher 

Utworzenie katalogu dla źródeł datapusher  

mkdir /usr/lib/ckan/datapusher/src 

cd /usr/lib/ckan/datapusher/src 
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Sklonowanie źródeł datapusher z github.  

git clone -b stable https://github.com/ckan/datapusher.git 

Instalacja DataPusher  

cd datapusher 

/usr/lib/ckan/datapusher/bin/pip install -r requirements.txt 

/usr/lib/ckan/datapusher/bin/python setup.py develop 

Skopiowanie pliku konfiguracyjnego dla serwera Apache  

cp deployment/datapusher /etc/httpd/conf.d/datapusher.conf 

Modyfikacja pliku datapusher.conf – należy zmodyfikować min położenie logów i prawa do 

katalogów  

ErrorLog /var/log/httpd/datapusher.error.log 

CustomLog /var/log/httpd/datapusher.custom.log combined 

<Directory /etc/ckan/> 

Require all granted 

</Directory> 

<Directory /usr/lib/ckan/default/bin/> 

Require all granted 

</Directory> 

 

Otwarcie portu 8800 dla usługi httpd oraz w ustawieniach firewall  

semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8800 

firewall-cmd --zone=public --add-port=8800/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload 

Skopiowanie pliku wsgi dla DataPusher 

cp deployment/datapusher.wsgi /etc/ckan/ 

Skopiowanie standardowych ustawień dla DataPusher. 

cp deployment/datapusher_settings.py /etc/ckan/ 

Aktywacja VirtualHost w pliku httpd.conf  

Należy dodać I zmodyfikować poniższe linie w pliku httpd.conf   

Listen 80 

Listen 8800 

 

Oraz dopisać na końcu pliku httpd.conf 

<VirtualHost *:80> 

 ServerAdmin admin@linuxdrops.com 

 ServerName ckan 
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ProxyRequests Off 

 <Proxy *> 

 Order deny,allow 

 Allow from all 

 </Proxy> 

 ProxyPass / http://localhost:8080/ 

 ProxyPassReverse / http://localhost:8080/  

 

<Location /> 

 Order allow,deny 

 Allow from all 

 </Location> 

 

 ErrorLog logs/tomcat-apache-error_log 

 CustomLog logs/tomcat-apache-access_log common 

 </VirtualHost> 

 

 <VirtualHost *:8800> 

 ServerAdmin admin@linuxdrops1.com 

 ServerName datapusher 

 

ProxyRequests Off 

 <Proxy *> 

 Order deny,allow 

 Allow from all 

 </Proxy> 

 ProxyPass / http://localhost:8080/ 

 ProxyPassReverse / http://localhost:8080/  

 

<Location /> 

 Order allow,deny 

 Allow from all 

 </Location> 

  

 ErrorLog logs/databusher_error_log 

 CustomLog logs/datapusher-access_log common 

 </VirtualHost> 

 

WSGISocketPrefix /var/run/wsgi 

 

Test DataPusher – należy w przeglądarce połaczyć sie z hostem CKAN na porcie 8800  

http://10.10.10.10:8800/ 

W wyniku powinniśmy otrzymać następujący JSON  

{ 

  "help": "\n        Get help at:\n        http://ckan-service-provider.readthedocs.org/." 

} 

Dodanie lub modyfikacja poniższych linii do pliku konfiguracyjnego CKAN  development.ini 

ckan.datapusher.url = http://10.10.10.10:8800/ 

ckan.site_url = http://10.10.10.10 

ckan.plugins = <other plugins> datapusher 
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3.2 Instalacja Function Server  (Java) 

Niniejszy rozdział zawiera instalację komponentów systemu Function Server 

1. Instalacja Java 7 

sudo apt-get install oracle-java7-installer 

2. Instalacja JBOSS 7.1.1 

Pobranie jboss 7.1.1 

wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz 

rozpakowanie jboss 7.1.1 

sudo tar xfvz jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz 

Skopiowanie do katalogu 

sudo mv jboss-as-7.1.1.Final /usr/local/share/jboss 

Dodanie użytkownika jboss 

sudo adduser jboss 

Zmiana uprawnień do katalogu jboss 

sudo chown -R jboss /usr/local/share/jboss 

sudo chgrp -R jboss /usr/local/share/jboss 

3. Dodanie usera – administratora z użyciem Management Console  

su - jboss 

cd /usr/local/share/jboss/bin 

jboss@mundo-be:/usr/local/share/jboss/bin$ ./add-user.sh 

Po uruchomieniu Management Console należy wybrać następujące opcje: 

What type of user do you wish to add? 

a) Management User (mgmt-users.properties) 

b) Application User (application-users.properties) 

(a): a 

Enter the details of the new user to add. 

Realm (ManagementRealm) : 

Username : jbossAdmin 

Password : 
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Re-enter Password : 

About to add user 'jbossAdmin' for realm 'ManagementRealm' 

Is this correct yes/no? yes 

Added user 'jbossAdmin' to file '/usr/local/share/jboss/standalone/configuration/mgmt-

users.properties' 

Added user 'jbossAdmin' to file '/usr/local/share/jboss/domain/configuration/mgmt-

users.properties' 

 

 

 

4. Management console – aktywacja dostępu dla połączeń z zewnątrz 

Edytujemy plik standalone.xml 

$ vi /usr/local/share/jboss/standalone/configuration/standalone.xml 

zmieniając 

<!--<socket-binding name="management-http" interface="management" 

port="${jboss.management.http.port:9990}"/>--> 

<socket-binding name="management-http" interface="public" 

port="${jboss.management.http.port:9990}"/> 

5. Konfiguracja jboss jako service – (uwaga zależy od dystrybucji Linux) 

Skrypt jbosas7  kopiujemy do /etc/init.d/ 

Modyfikujemy $JBOSS_HOME i $JBOSS_OTPS 

Nadajemy atrybut wykonalności 

$ sudo chmod +x /etc/init.d/jbossas7 

Testy start/stop/log 

Uwaga najlepiej je wykonać jako user jboss 

service jbossas7 start 

service jbossas7 stop 

service jbossas7 log 

6. Konfiguracja bazy danych dla aplikacji java backend (PostgreSQL) 

Używamy tej samej bazy danych PostgreSQL co dla CKAN tworząc tylko nową instancję. 

Dodajemy nowego użytkownika oraz  bazę. 
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sudo -u postgres createuser -S -D -R -P java_backend 

sudo -u postgres createdb -O java_backend java_backend -E utf-8 

Opcjonalnie udostępniamy możliwość połączenia z bazą z innych sieci IP 

sudo vi /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf 

sudo vi /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf 

sudo service postgresql restart 

 

6.Instalacja PostgreSQL driver dla  JBOSS i dodanie nowego DataSource 

 

Instalację sterownika jdbc dla PostgreSQL wykonujemy z użyciem GUI konsoli 

administracyjnej 

Runtime Manage deployments – wybieramy z pliku sterownik jdbc 

 

Rysunek 2 Instalacja PostgreSQL driver 

 

W kolejnym kroku aktywujemy sterownik (enable)  
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Rysunek 3 Instalacja PostgreSQL driver 

 

Konfiguracja połączenia dla bazy danych  

W Menu Runtime Datasources wybieramy Datasources Add 

 

 

Rysunek 4 Konfiguracja połączenia do PostgreSQL  

Ustawiamy jego parametry: 

Parametry data source 

Name:java_backend 

JNDI:java:jboss/datasources/java_backend 
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Driver:postgresql-9.2-1002.jdbc3.jar 

Connection URL :jdbc:postgresql://10.10.10.10:5432/java_backend 

Użytkownik: java_backend 

Hasło: zgodne z poprzednim punktem 

Oraz wykonujemy aktywację (enable)  

 

Rysunek 5 Konfiguracja połączenia do PostgreSQL  

 

7. Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

Aplikację w formie pliku mundo-java-backend.war wgrywany na serwer poprzez Jboss 

Management Console 

Runtime – Manage Deployments - Add 
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Rysunek 6 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

 

Wskazujemy plik mundo-java-backend.war 

 

Rysunek 7 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

 

 

Oraz dokonujemy aktywacji (Enable) 

 

Rysunek 8 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 
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Rysunek 9 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

 

 

 

Rysunek 10 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

 

Weryfikacja instalacji  

Po wejściu na stronę http://adres_ip_servera:8080/cbr/mundo-java-backend/ powinna się 

wyświetlić strona logowania: 

http://adres_ip_servera:8080/cbr/mundo-java-backend/
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Rysunek 11 Instalacja aplikacji mundo-java-backend 

 

 

3.3 Instalacja plugin’ów w CKAN 

 

W celu zapewnienia poprawnej współpracy Data Server z Function Server opracowano 

szereg rozszerzeń dla systemu CKAN zapewniających wsparcie w zakresie: przekazywania 

komunikacji pomiędzy DS. a FS, konfiguracji zbiorów danych i zasobów oraz  wyświetlania 

pomocy w formie strony www (snippets) po stronie serwera CKAN 

Tabela 3 

lp Rozszerzenie  Wspierany typ danych  

1 mundo Wspólny komponent dla wszystkich pozostałych 

rozszerzeń 

2 wmsstore Mapy rastrowe z zasobów WMS 

3 wfsstore Mapy wektorowe z zasobów WFS 

4 wsstore Usługi sieciowe – kolejki  

5 dbstore Bazy danych  - tramwaje online 

6 19115store API systemu zgłoszeniowego 19115 

 

1.Instalacja pluginów 

Katalog z plugin’ami należy skopiować do /usr/lib/ckan/default/src/ 

2. Zmiana uprawnień do zawartości katalogów 
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chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-mundo/* 

chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wmsstore/* 

chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wfsstore/* 

chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wsstore/* 

chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-dbstore/* 

chown -R ckan  /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-19115store/* 

 

3. Instalacja i aktywacja plugin’u mundo 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-mundo 

python setup.py develop 

 

4. Instalacja i aktywacja plugin’u wmsstore 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wmsstore 

python setup.py develop 

 

5. Instalacja i aktywacja plugin’u wfsstore 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wfsstore 

python setup.py develop 

 

6. Instalacja i aktywacja plugin’u wsstore 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-wsstore 

python setup.py develop 

 

7. Instalacja i aktywacja plugin’u dbstore 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-dbstore 

python setup.py develop 

 

8. Instalacja i aktywacja plugin’u 19115store 
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. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-19115store 

python setup.py develop 

 

9. Instalacja i aktywacja plugin’u dbstore 

 

. /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-dbtimetable 

python setup.py develop 

 

10. Włączenie plugin’ów w CKAN 

 

Do pliku /etc/ckan/default/production.ini należy dopisać do sekcji plugins: 

mundo – wymagany dla pozostałych pluginów 

wmsstore -  obsługa WMS 

wfsstore -   obsługa WFS 

wsstore -  obsługa WS 

dbstore -   obsługa DB 

19115store - obsługa 19115 

dbtimetable – obsluga rozkładów jazdy ZTM 

 

10. Restart serwera Apache 

service httpd stop 

service httpd start 

lub  

service httpd restart 

 

11. Weryfikacja instalacji  

Po wejściu na główną stroną CKAN sewer nie powinien zwracać jakichkolwiek błędów.  
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4 Słowniczek – lista skrótów 
Glossary 

Nb. Abbreviation Explanation 

1 API Application Programming Interface 

2 GPL GNU Public License – Licencja  wolnego i otwartego oprogramowania 

3 LGPL 
Lesser GNU Public License - słabsza powszechna licencja publiczna GNU, 

powszechna licencja publiczna dla bibliotek 

4 FDL Free Documentation License - Licencja Wolnej Dokumentacji 

5 CC Creative Commons  

6 CKAN 

Comprehensive Knowledge Archive Network – sieć archiwizacyjna dla 

kompleksowej wiedzy – system www będący repozytorium danych i 

eksponujący dane otwarte stworzony przez Open Knowledge Foundation 

7 WS Web Service – usługa sieciowa oparta o SOA/SOAP lub ROA/REST 

8 SOA architektura zorientowana na usługi (ang.  Service Oriented Architecture) 

9 SOAP 
SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego 

dostępu do obiektów oparty o XML 

10 ROA Architektura oparta o zasoby (ang. resource-oriented architecture)  

11 REST Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania 

12 MD metadane (dane o danych), 

13 WMS  
Web Map Service - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) 

standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP 

14 WFS 
Web Feature Service  stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) 

standard udostępniania map w postaci wektorowej za pomocą interfejsu http 

15 DS DS – data set  zbiór danych 

16 FS FS - function set - zbiór funkcji (np. realizowanych przez web service) 

17 APIKey 
Kod alfanumeryczny przekazanego do serwera API przez programy 

komputerowe wywołujące API 

18 RDF 

Ang. Resource Description Framework - język/metoda pozwalająca na 

opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez 

W3C 

19 Dublin Core 
Dublin Core Metadata Element Set, DC, DCES) – ogólny standard metadanych. 

Przyjęty jako standard  ISO 15836-2003. 

20 DCAT W3C Data Catalog Vocabulary - standard schematu katalogowego dla danych 

21 CSV Comma separated values – plik z wartościami oddzielanymi przecinkami  

22 CMS system zarządzania treścią (content management system) 

23 SPARQL 
SPARQL Protocol And RDF Query Language - język zapytań i protokół dla 

plików RDF. 

24 OWL 
Web Ontology Language – język ze składnią opartą na XML, a semantyką 
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opartą na logice opisowej 

25 HTTP Hypertext Transfer Protocol 

26 SSL Secure Socket Layer 
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