
 

 
 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne. 

Dokument udostępniony na licencji Creative 
Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/  

 

 

                                

Przegląd 

systemów 

eksponujących 

Open Data  

 

Systemy  

i platformy  

do ekspozycji 

zbiorów danych 

w Internecie 

Jarosław Legierski 

Adam Filisiński 

Jakub Jankowski 

Henryk Rosa  

Piotr Pątek 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


  

1 
 

Spis treści 

1 Wprowadzenie 2 

2 Przykłady systemów dedykowanych do ekspozycji open data 2 

2.1 CKAN 2 

2.1. Open Government Platform (OGPL) 10 

2.2. DKAN 14 

2.3. DataPublic 18 

2.4. Socrata 19 

2.5. Junar Open data  Platform 27 

3 Platformy hybrydowe oparte o CKAN 27 

3.1 Fraunhofer FOKUS Open Data  Platform 27 

3.2 CKAN + Wordpress (1) 28 

3.3 CKAN + Wordpress (2) 28 

3.4 CKAN + Liferay CMS 29 

3.5 CKAN + OpenCMS 29 

4 Przykładowe platformy eksponujące API czasu rzeczywistego 30 

4.1 Oracle Communication Service Gatekeeper 30 

4.2 APIGee 31 

4.3 WSO2 API Manager 31 

5 Podsumowanie 33 

6 Słowniczek – lista skrótów 36 

7 Bibliografia 37 

 



  

2 
 

1 Wprowadzenie 
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie różnych rozwiązań technologicznych  

(w rozumieniu oprogramowania: platform, portali i systemów CMS),  jakie są wykorzystywane  

lub mogą być użyte do ekspozycji Otwartych Danych w Internecie w postaci interfejsów 

programistycznych API (ang. Application Programming Interface). 

2 Przykłady systemów dedykowanych do 
ekspozycji open data   

 

2.1 CKAN 

Opis 

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) – jest opisywany na stronach ckan.org 

[1] jako wiodący na świecie, open source data portal oraz platforma eksponująca dane 

otwarte. Projekt CKAN jest prowadzony przez The Open Knowledge Foundation [2] [3]  i 

rozpoczął się w marcu 2006 [3] roku, a pierwsza wersja oprogramowania została 

udostępniona w czerwcu 2007 roku [4] . Platforma CKAN jest rozwijana przez 10-osobowy 

zespół [6] . Aktualnie na świecie funkcjonuje ponad 60 instancji systemu [27] min. np. portale: 

brytyjski data.gov.uk [7] (powstały w celu spełnienia dyrektywy EU INSPIRE [8] )  IATI 

Registry [9] lub też portal publicdata.eu [11] .   

Funkcje oferowane przez platformę CKAN koncentrują się na czterech podstawowych 

obszarach: 

 Przechowywanie i zarządzanie repozytorium open data . 
 Publikowanie i przeszukiwanie zbiorów danych. 
 Mechanizmy umożliwiające nawiązania interakcji z użytkownikami. 
 Mechanizmy oraz interfejsy umożliwiające dostosowania systemu do potrzeb 

użytkownika i budowy modułów rozszerzających funkcjonalność środowiska CKAN. 
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Rysunek 1 CKAN – wygląd instancji przykładowej (http://demo.ckan.org/) 

W pierwszym z w/w obszarów  CKAN umożliwia w prosty sposób rejestrację, aktualizację  

i modyfikację danych  w modelu autoryzacji opartym o „Organizacje”.  

A. Publikowanie danych  
 

Dane mogą być dodawane i modyfikowane poprzez następujące interfejsy:  

 Bezpośrednio przez stronę www 
 Poprzez CKAN’s rich JSON API 
 Z wykorzystaniem mechanizmów polegających na imporcie 

 

Tworząc dany zestaw danych w oparciu o zewnętrzne źródło (np. źródło danych dostępne 

poprzez url) można przesłać dane na serwer CKAN tworząc ich kopię w platformie CKAN. 

B. Import danych 
 

CKAN posiada zaimplementowane mechanizmy importu z istniejących już repozytoriów 

danych (harverting mechanisms) w postaci narzędzi do importu danych z: 

 Serwerów Geospatial CSW (Catalogue Service for the Web), 
 Istniejących katalogów web, 
 Prostych indeksów stron HTML lub folderów dostępnych przez web (Web Accessible 

Folders), 
 Serwerów ArcGIS (ESRI), Geoportal  i bazy danych dostępnych poprzez protokół 

Z39.50,  
 Innych instancji systemu CKAN.  
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Osoba publikująca dane ma do dyspozycji narzędzia umożliwiające: zarządzania 

użytkownikami, zbiorami danych oraz upublicznianie zbioru danych. CKAN posiada również 

możliwość definiowania i wypełnienia dodatkowych formularzy opisujących dane. Każdy 

pojedynczy zbiór danych (data set) może zostać zdefiniowany jako publiczny albo prywatny. 

Data sets zdefiniowane, jako prywatne dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników  

z danej organizacji. 

C. Wyszukiwanie i eksploracja danych 
 

CKAN oferuje możliwość wyszukiwania i eksploracji danych w sposób znany z przeglądarki 

Google (wyszukiwanie tekstowe) z uwzględnieniem filtrów. Możliwe jest również 

wyszukiwanie poprzez API. Wyszukiwanie obejmuje full text search z przeszukiwaniem 

wszystkich atrybutów w metadanych opisujących zbiory danych. 

Tabela 1 Lista metadanych opisujących zbiór danych w systemie CKAN 

Parametr Opis 

Unique identifier Każdy zestaw danych ma unikatowy adres URL, który jest 

konfigurowalny przez administratora, zawierający unikatowy 36-o 

znakowy identyfikator data set’a 

Tytuł Nazwa zestawu danych 

Groups 

 

Opisuje, do jakiej grupy danych należy dany zbiór. Grupy danych 

(np. dane naukowe, geograficzne itp.) pozwalają na łatwiejsze 

łączenie danych, ich wyszukiwanie i udostępnianie 

zainteresowanym użytkownikom.  

Opis 

 

Dodatkowe informacje opisujące dane. Opis może być w formie 

statycznej lub tez w formie edytowalnego wiki, które może być 

edytowane przez każdego użytkownika i moderowane przez 

administratora. 

Tags Zbiór etykiet opisujących dany data set. 

License 

 

Informacja o licencji, na jakiej dany zbiór danych jest udostępniany 

(lista dostępnych licencji: http://opendefinition.org/licenses/) 

Organizacja Jednostka organizacyjna, do której należ dany zbiór danych. 

Status zbioru 

danych 

Status zbioru danych – prywatny lub publiczny. 

Źródło  Źródło data set (np. url) 

Wersja  Wersja data set 

Autor Autor zbioru danych  

e-mail autora e-mail autora zbioru danych 

Opiekun Opiekun zbioru danych  

e-mail opiekuna e-mail opiekuna zbioru danych 

http://opendefinition.org/licenses/
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Extra fields 

 

Dodatkowe informacje np. lokalizacyjne informacje o wydawcy 

danych itp. dodatkowe konfigurowalne pola i atrybuty (format 

klucz-wartość) 

 

Tabela 2 Lista dodatkowych danych opisujących zbiór danych w systemie CKAN 

Parametr Opis 

Data utworzenia Data utworzenia 

Data ostatniej modyfikacji  Data ostatniej modyfikacji 

Status Zbiór aktywny /nieaktywny  

Revision history  

 

Historia zmian w zbiorze danych w pełni edytowalna przez 

użytkowników  

Multiple formats (if 

provided) 

 

Informacja o różnych formatach, w jakich dany zbiór jest 

udostępniany (atrybut opcjonalny) 

API url 

 

ulr z identyfikatorem zbioru, pod którym dany data set jest 

eksponowany (w celu pobrania danych lub ich modyfikacji 

poprzez API) 
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Rysunek 2 CKAN - przykładowy data set [10]  
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Rysunek 3 CKA Przykładowy data set - informacje dodatkowe [10]  

W obszarze dostępu do danych CKAN wspiera następujące opcje: 

- Preview (podgląd danych w formie tabeli, zawartości pliku lub odpowiedzi http na 
wywołanie usługi sieciowej) 

- Download – możliwość pobrania danych w formie pliku np. csv. xls itp. 
- Wykresy – prezentacja danych w formie graficznej (możliwość wyboru serii danych 

oraz orientacji osi wykresu) 
- Dostęp poprzez API (REST url) 

 

Rysunek 4 CKAN - definiowanie wykresu [10]  
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Rysunek 5 CKAN - przykładowy wykres wizualizujący zestaw danych [10]  

 
 

Rysunek 6 CKAN - przykładowy atrybuty dostępu do zbioru danych poprzez API  

[10]  

D. Wsparcie dla danych geoprzestrzennych 
 

CKAN posiada wbudowane wsparcie dla atrybutów geoprzestrzennych, obejmujące: podgląd 

danych, ich wyszukiwanie oraz wykrywanie danych takiego typu. Podgląd danych – polega na 

przedstawieniu danych na interaktywnej mapie. Wyszukiwanie danych - umożliwia 

wyszukiwanie danych, bazując na informacjach o położeniu geograficznym poprzez www i 

API.  
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Wykrywanie danych geoprzestrzennych – polega na wsparciu dla dyrektywy INSPIRE EU - 

możliwości importu zbiorów zawierających metadane wg standardów  ISO19139, GEMINI 2.1 

i  FGDC.  CKAN zapewnia również możliwość pobierania danych przestrzennych z 

zewnętrznych źródeł w standardzie CSW - Catalogue Service for the Web, portali WAFs, 

ArcGIS, serwerów Geoportal oraz baz danych wspierających standard Z39.50. CKAN posiada 

również własny interfejs CSW. 

E. Wsparcie dla integracji z mediami społecznościowymi 
 

W systemie CKAN wsparcie dla integracji z mediami społecznościowymi polega na 

udostępnieniu mechanizmów dla środowisk: Facebook, Twitter Google+ w zakresie: 

komentowania, dzielenia się informacjami oraz śledzenia zmian związanych z danym zbiorem 

danych. 

 

Rysunek 7 CKAN - Wsparcie dla mediów społecznościowych na poziome data set 

[10]  

F. API  
 

CKAN wspiera RESTful JSON API, które umożliwia zarówno wyszukiwanie jak i eksplorację 

danych w zakresie: 

 Wyszukiwania zbiorów danych, 
 Pozyskiwania pełnych informacji o dataset wraz z url, 
 Dostępu do informacji statystycznych o użyciu danego zbioru danych, 
 Użycia rozszerzeń RDF, 
 Możliwości dokonania pobrania pełnego katalogu w formie CSV i  JSON.  

 

Przykład wywołania API: 

http://demo.ckan.org/api/action/datastore_search?resource_id=b9aae52b-b082-4159-b46f-

7bb9c158d013&limit=5  

CKAN udostępnia również przykłady użycia API dla Python i Java Script. 

http://demo.ckan.org/api/action/datastore_search?resource_id=b9aae52b-b082-4159-b46f-7bb9c158d013&limit=5
http://demo.ckan.org/api/action/datastore_search?resource_id=b9aae52b-b082-4159-b46f-7bb9c158d013&limit=5
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G. Pozostałe funkcje 
 

Możliwość dostosowana wyglądu 

CKAN oferuje możliwość zmiany szaty graficznej systemu w postaci wyboru jednego z kilku 

predefiniowanych schematów lub stworzenia własnego schematu.  

Wsparcie dla wersjonowania danych 

CKAN posiada wsparcie dla stworzonego przez Open Knowledge Foundation Versioned 

Domain Model (VDM) – zapewniającego dokumentowanie pełnej historii zmian danego 

zestawu open data . 

Rozszerzenia 

CKAN posiada ponad 60 różnych rozszerzeń (Google analytics extension, QA extension itp.) 

zwiększających funkcjonalność systemu. 

Model integracji – federacja serwerów 

CKAN posiada możliwość stworzenia sieci serwerów wymieniających miedzy sobą dane. W 

tym celu system posiada wsparcie dla standardu DCAT i może zostać zintegrowany z innymi 

niż CKAN katalogami zawierającymi dane otwarte.  

Wsparcie dla Cloud 

CKAN w wersji komercyjnej jest dostępny w wersji hostowanej, jako SaaS w czterech 

wariantach o zróżnicowanej liczbie dostępnych funkcji i różnej wielkości przestrzeni dyskowej 

na dane. 

H. Użyte technologie 
 

CKAN jest systemem napisanym z użyciem języka programowania Python (backend) i 

Javascript (frontend), Jako repozytorium bazy danych używa PostgreSQL. Zastosowano w nim 

kontener aplikacyjny Pylons oraz   SQLAlchemy jako ORM. Jako search engine wykorzystano 

SOLR. 

I. Status oprogramowania 
Open Source – licencja AGPL - Affero GNU GPL v3.0. kod źródłowy dostępny pod url: 

https://github.com/okfn/ckan . Wersja skompilowana dla Ubuntu jest udostępniona pod 

adresem: http://packaging.ckan.org/.  

 

2.1.  Open Government Platform (OGPL) 

A. Opis 
 

OGPL [12] to platforma eksponująca open data  stworzona przez zespoły programistów z Indii 

i Stanów Zjednoczonych, w celu promocji przejrzystości rządów i zaangażowania obywateli  

w proces zarządzania państwem poprzez udostępnienie danych rządowych, oraz 

udostępnienie odpowiedniej dokumentacji i narzędzi. OGPL jest dostępny, jako produkt open 

https://github.com/okfn/ckan
http://packaging.ckan.org/
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source. OGPL jest wykorzystywana np. przez Ghana open data  Initiative (http://data.gov.gh/) 

lub tez portal OPEN Government Data Platform India  http://data.gov.in/. 

OGPL składa się z 4 głównych komponentów: 

1. OGPL Web Site – moduł dla użytkowników publikujących zestawy danych. Zawiera 

również zbiór dokumentów, usług, narzędzi i aplikacji przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Data Management System (DMS) - moduł do zarządzania użytkownikami z różnych 

organizacji, którzy mogą publikować zestawy danych, które po końcowej akceptacji będą 

dostępne na stronie internetowej OGPL. 

3. Content Management System (CMS) – moduł do zarządzania treścią i różnymi funkcjami 

OGPL. 

4. Visitor Relationship Management (VRM) – moduł do gromadzenia i analizy informacji 

zwrotnej pochodzącej od konsumenta danych. 

B. Publikowanie danych  
 

System umożliwia publikowanie danych, dokumentów oraz aplikacji i narzędzi przez 

organizacje i agendy rządowe występujące w roli producenta open data . OGPL posiada 

rozbudowany system autoryzacji udostępnianych danych przez użytkowników i 

administratorów platformy (workflow), którzy w tym celu mają przypisane następujące role: 

 PMO (Program Management Office– Kierownik Programu) 
 Organization Point of Contact  (POC) 
 Data Steward 
 Manager 

 

C. Wyszukiwanie i eksploracja danych 
 

OGPL umożliwia:  

Łatwe wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i wykorzystanie zbiorów danych generowanych 

i przechowywanych przez rząd i jego agencje. 

Przeglądanie informacji o danych i przekierowywanie użytkownika do źródłowych witryn 

www agend rządowych i innych organizacji będących źródłem poszczególnych data sets. 

Pozyskiwanie Informacji zwrotnych, komentarzy i rekomendacji na temat treści i 

funkcjonowania portalu i jakości eksponowanych danych w celu poprawy działania systemu 

OGPL. 

System oceny i komentowanie udostępnianych zbiorów danych. 

Mechanizm generowania prośby o przygotowanie i udostępnienie konkretnego zestawu 

danych. 

http://data.gov.gh/
http://data.gov.in/


  

12 
 

 

Rysunek 8 OGPL - przegląd danych [14]  

 

 

Rysunek 9 OGPL – opis pojedynczego data set [14]  
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Rysunek 10 OGPL - wizualizacja danych [14]  

 

Rysunek 11 OGPL – aplikacje [14]  

D. Wsparcie dla mediów  społecznościowych 
 

W zakresie integracji z portalami społecznościowymi Open Government Platform posiada 

integrację z portalami: Twitter, Facebook i możliwość subskrypcji kanału RSS.  
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E. API 
System posiada bardzo proste RESTlike API oparte na wywołaniach url przypisanych do 

konkretnych zbiorów danych: 

Przykład wywołania:  http://data.gov.in/sites/default/files/Rose%28Loose%29_2014.xml  

  

F. Pozostałe funkcje 
 

OGPL posiada wbudowany, oparty na Drupal system zarządzania treścią witryny (CMS). Gdy 

na portalu wymagane jest umieszczenie nowych treści, administrator CMS tworzy odpowiedni 

obiekt. Administrator CMS możne tworzyć następujące typy obiektów: 

 Blok (w znaczeniu Iframe HTML)  
 Informacja o kraju/ agencji rządowej 
 FAQ 
 Galeria 
 Strona  
 Rotating panel 

 

Workflow Visitor Relationship Management (VRM) obejmuje procesy przepływu informacji, 

które pomagają budować relacje z odwiedzającymi portal, takie jak np. zbieranie opinii 

odwiedzających. 

 

 

G. Użyte technologie 
 

Użyte technologie: środowisko programistyczne: PHP, CMS: Drupal, wyszukiwanie danych: 

SOLR,  baza danych MySQL,  Web Server Apache. 

H. Status oprogramowania 
OGPL jest dostępny na licencji Open Source GPL V2. Kod źródłowy jest dostępny pod 

adresem: https://github.com/opengovplatform/opengovplatform-beta.  

System OGPL w chwili tworzenia niniejszego raportu był dostępny jedynie w wersji beta.  

 

2.2.  DKAN 

A. Opis 
 

DKAN jest bazującą na CMS Drupal platformą do ekspozycji open data  z funkcjami 

katalogowania, publikowania oraz wizualizacji danych. System pozwala organizacjom 

rządowym, instytucjom non-profit oraz uniwersytetom w sposób prosty upubliczniać różnego 

rodzaju dane. Projekt DKAN jest zarządzany przez organizację Nuams (NuAmsterdam). 

Główna witryna projektu to: https://drupal.org/project/dkan. 

http://data.gov.in/sites/default/files/Rose%28Loose%29_2014.xml
https://github.com/opengovplatform/opengovplatform-beta
https://drupal.org/project/dkan
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B. Publikowanie danych  
DKAN – zapewnia wsparcie dla poniższego zestawu funkcji dla organizacji publikujących dane 

otwarte: 

 Publikowanie danych za pośrednictwem strony lub importu poprzez API  
z udostępnionych źródeł danych. 

 Możliwość definiowania własnych metadanych, tematów graficznych i modyfikacji 
warstwy prezentacji systemu. 

 Przechowywanie danych w obrębie systemu DKAN lub w repozytoriach 
zewnętrznych. 

 Zarządzanie kontrolą dostępu, wsparcie dla przechowywania informacji o historii 
zmian eksponowanych danych, wsparcie dla INSPIRE / RDF, wbudowana analityka.  

 

 

Rysunek 12 DKAN – strona startowa platformy [15]  

C. Wyszukiwanie i eksploracja danych 
System wspiera następujące funkcje w zakresie wyszukiwania i eksploracji danych:  

 Przeglądanie danych, wyszukiwanie, dodawanie, opisywanie zbiorów danych, 
dodawanie  tag’ów, z użyciem poprzez interfejsów: strony  www lub RESTlike API. 

 Użycie metadanych, podgląd danych i ich wizualizacja. 
 Zarządzanie kontrolą dostępu, historia modyfikacji wersji zestawów danych oraz 

narzędzia analityczne do monitorowania pobierania danych (statystyki użycia danych). 
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Rysunek 13 DKAN – przykładowe zbiory danych [15]  

 

Rysunek 14 DKAN – podgląd data set’a  [15]  

D. Wsparcie dla danych geoprzestrzennych 
 

DKAN wspiera dane geoprzestrzenne w zakresie wizualizacji (prezentacji informacji z 

rekordów na mapach). 
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Rysunek 15 DKAN -  Wsparcie dla danych geoprzestrzennych [15]  

 

E. Wsparcie dla mediów społecznościowych 
 

DKAN umożliwia integrację z profilami użytkowników dla Google+, Twitter i Facebook w 

zakresie umieszczania komentarzy o udostępnianych zestawach danych otwartych. 

F. API 
 

Platforma DKAN zapewnia dostęp do zasobów poprzez REST API  z użyciem Resource ID 

przypisanego do data set’u (przykładowy format identyfikatora to 84fe15ba-f867-40b9-

8d61-3fde5b4b7e35). 

Przykład wywołania API: 

http://demo.getdkan.com/api/action/datastore/search.json?resource_id=84fe15ba-f867-

40b9-8d61-3fde5b4b7e35&limit=5 

Wspierane standardy serializacji przesyłanych danych to JSON I XML (w formacie RDF). 

G. Pozostałe funkcje 
 

Platforma DKAN posiada możliwość instalacji różnych rozszerzeń (ze względu na fakt, iż jest 

oparta o CMS Drupal dostępne ponad 18000 modułów rozszerzeń dla tego CMS, które 

potencjalnie można zainstalować w systemie DKAN).  

http://demo.getdkan.com/api/action/datastore/search.json?resource_id=84fe15ba-f867-40b9-8d61-3fde5b4b7e35&limit=5
http://demo.getdkan.com/api/action/datastore/search.json?resource_id=84fe15ba-f867-40b9-8d61-3fde5b4b7e35&limit=5
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H. Użyte technologie 
 

DKAN wykorzystuje: Drupal, jako framework (z użyciem np. Apache, jako serwera www), 

wyszukiwarkę: SOLR, PHP, jako środowisko programistyczne, oraz bibliotekę Recline.js do 

tworzenia aplikacji data-oriented w oparciu o JavaScript i HTML. Wspierane bazy danych to: 

MySQL, PostgreSQL, SQL Server lub Oracle. 

I. Status oprogramowania 
 

Oprogramowanie DKAN jest udostępnione na licencji  Open Source  GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE  Version 2. W chwili obecnej dostępna wersja 1.0 Platformy.  

Kod źródłowy DKAN dostępny pod adresem: https://github.com/nuams/dkan , natomiast  

wersja skompilowana jest upubliczniona pod adresem: 

https://github.com/nuams/dkan/archive/7.x-1.0.zip. 

 

2.3.  DataPublic 

A. Opis 
 

DataPublic jest definiowana, jako otwarta platforma dla inicjatyw rządowych. DataPublic 

używa architektury Web 2.0 w celu umożliwienia wymiany informacji, danych i opinii między 

rządem a obywatelami. Projekt powstał w kooperacji pomiędzy Microsoft z społecznościami 

tworzącymi wolne oprogramowanie i organizacjami wspierającymi Open Government. 

 

https://github.com/nuams/dkan
https://github.com/nuams/dkan/archive/7.x-1.0.zip
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Rysunek 16 Główne okno platformy DataPublic [16]  

System bazuje na systemie Drupal w wersji 7.0 osadzonym w środowisku Cloud Azure firmy 

Microsoft. System funkcjonalnie dzieli się na następujące elementy [16] : 

 Data Service, – będący w pełni funkcjonalnym API, zarządzającym katalogiem open 
data , pozwalającym na programowy dostęp do bazy danych. Eksponuje dane z 
wykorzystaniem wielu różnych formatach, takich jak: ODP (open data  Protocol), KML 
(Keyhole Markup Language), JSON i JSONP (JSON with padding).  
Cechy modułu:  

Przeglądanie zawartości zbiorów danych poprzez interfejs oparty na formacie XML.  

Obsługa zapytań  On-the-fly do katalogu poprzez API.  

Dostęp do danych z użyciem różnych formatów. 

 Data Loader -  to narzędzie wykorzystywane do importowania danych do katalogu 
z użyciem formatów CSV oraz KML. Użytkownicy mogą ładować dane z systemu – 
klienta platformy DataPublic, istnieje też dostęp do importu danych z użyciem 
narzędzia tekstowego (korzystając wiersza poleceń).  

 Data Browser -  zapewnia interfejs www do obsługi otwartych danych, pozwala 
użytkownikom na wizualny sposób przeglądania i pobierania danych. Używa jQuery i 
innych składników open source do przeglądania i kwerendy opublikowanych danych. 
Dane mogą być wizualizowane z użyciem powszechnie używanych i rozpoznawalnych 
formatów, takich jak tabele, mapy, wykresy słupkowe i wykresy kołowe. 
Cechy modułu: 

Nawigacja, wyszukiwanie, filtrowanie zestawów danych. 

Wizualizacja i pobieranie zestawów danych w różnych formatach. 

Data Service i Data Browser mogą być stosowane jako samodzielne aplikacje (mogą 

być osadzone w istniejącym stronie www). Łatwo integrują się z Systemami Informacji 

Geograficznej (GIS).  

 

Ze względu na pełną integrację z Cloud Azure (brak wersji standalone) i dostępność jedynie 

wersji beta nie przeprowadzono rozszerzonych analiz platformy DataPublic. 

 

2.4.  Socrata   

A. Opis 
Socrata open data  Portal jest systemem oferującym publikowanie i dostęp do informacji 

udostępnianych w modelu open data . System umożliwia: publikację, przeglądanie, 

porównywanie, wizualizację oraz analizę danych. System jest również dostępny w wersji open 

source - Socrata open data  Server Community Edition. Socrata jest zaimplementowana m.in. 

w: Edmonton (http://data.edmonton.ca/) i Halifax (https://www.halifaxopendata.ca/)  

w Kanadzie jak również udostępna otwarte dane Lombardii (https://dati.lombardia.it/)  [27]  

Socrata w wersji SaaS dostarcza bardzo rozbudowany i zaawansowany system, który oferuje 

następujące funkcje: 

B. Publikacja danych  
Socrata zapewnia szereg funkcji związanych publikacją danych: 

 okresowy update danych z pierwotnym repozytorium z użyciem dedykowanych 
narzędzi, 

http://data.edmonton.ca/
https://www.halifaxopendata.ca/
https://dati.lombardia.it/
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 biblioteki klienckie oparte API (SDK klienckie do publikacji danych),  
 narzędzia firm trzecich, takich jak np. Pentaho,  
 konfigurowalne uprawnienia do publikowania i udostępnia zestawów danych, 
 zgodność z amerykańskimi standardami schematu metadanych (z Federal Project Open 

Data  Specifications), 
 definiowalne, standardowe słowniki metadanych,  
 możliwość rozszerzania schematu metadanych,  
 wsparcie dla różnych typów danych, takich jak np.: lokalizacja, waluty, dokumenty lub 

pliki graficzne. 
 

Strategie publikacji danych: 

Socrata zdefiniowała następującą strategie publikacji otwartych danych. Data sets rzadko lub 

nigdy nieaktualizowane są aktualizowane manualnie przez administratora danego zbioru 

danych poprzez stronę web: 

W przypadku tworzenia zestawu danych z wykorzystaniem interface www wymagane do 

zdefiniowania atrybuty przestawiono w poniższej tabeli 

Tabela 3 Lista danych opisujących zbiór danych w systemie Socrata 

Parametr Tytuł zbioru danych 

Opis 

(description) 

Krótki opis zbioru danych 

Kategoria Kategoria, do jakiej należy przypisać zbiór Business, Education, 

Personal itp. 

Tagi słowa kluczowe 

Licencja Licencja, na jakiej udostępniony jest data set: CC -, No license, Public 

Domain itp. 

Data provided 

by: 

Dostawca danych (pierwotne źródło danych) 

Source Link Link (url) do danych źródłowych  

Attachment Załącznik – plik z danymi  

Privaty & 

Security 

Atrybut danych – prywatne lub publiczne (private /public) 

 

Dla danych wymagających częstszych aktualizacji Socrata przewiduje użycie dedykowanych 

narzędzi i definiuje następujące metody ich aktualizacji:  

Bezpośrednia manipulacja  wierszami (Direct Row Manipulation) 

Metoda ta polega na wykonywaniu operacji takich jak uaktualnianie, usuwanie, 

modyfikowanie na poszczególnych wierszach danych z całego data set. 
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Aktualizacja skomasowanego zbioru wierszy (Updating Rows in Bulk with Upsert) 

Metoda ta polega na przygotowaniu określonego zestawu rekordów do 

zaktualizowania (wspierane formaty danych to JSON i csv) i dokonaniu ich modyfikacji.  

Pełne zastąpienie zbioru (Full replace)  

Metoda ta polega na a przygotowaniu określonego zestawu rekordów do usunięcia i 

ponownego wgrania do platformy (wspierane formaty danych to JSON i csv).  

Narzędzia do aktualizacji danych wspierane przez Socrata  

Socrata udostępnia narzędzie Socrata DataSync, będące aplikacją napisaną w środowisku 

Java, której głównym zadaniem jest automatyzacja procesu aktualizacji danych pomiędzy 

platformą a pierwotnym repozytorium. Narzędzie to wraz z kodem źródłowym udostępnione 

na GITHub  

 

Rysunek 17 Główne okno aplikacji Socrata DataSync 

Safe FME® – jest to narzędzie stworzone przez zewnętrzną firmę Safe Software Inc.,   

pozwalające automatyzacje procesu aktualizacji danych. 

Socrata Publisher API – to zestaw interfejsów programistycznych, umożliwiających integrację 

we własnej aplikacji mechanizmów synchronizacji danych pozwalających na:  

 dodawanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów,   
 zarządzanie metadanymi data set’ów i atrybutami określającymi dostępność danych 

(zbiór prywatny/publiczny),  
 tworzenie i importowanie zestawów danych.  

 

Biblioteki i SDK dla publikacji danych zapewniają wsparcie dla następujących środowisk: 

 Java (https://github.com/socrata/soda-java), 
 R - https://github.com/Chicago/RSocrata, 
 Ruby on the Rails (https://github.com/socrata/soda-ruby).  

 

https://github.com/socrata/soda-java
https://github.com/Chicago/RSocrata
https://github.com/socrata/soda-ruby
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Na stronie  http://dev.socrata.com/publishers/  znajduje się poradnik publikującego dane – 

zbiór wytycznych i narzędzi umożliwiający integrację zewnętrznego zbioru danych z 

repozytoriami.  

 

C. Wyszukiwanie i eksploracja danych 
 

Socrata zapewnia bogate środowisko do wyszukiwania i eksploracji danych otwartych. 

 

Rysunek 18 Przykładowe zestawy danych ze strony Open Baltimore [18]  

Wyszukiwanie i eksploracja danych zawiera takie funkcje jak: 

 Automatyczne sortowanie i filtrowanie danych służące do tworzenia 
spersonalizowanych widoków takich jak: wykresy, mapy i inne. 

 Wyszukiwanie danych z użyciem dedykowanego kreatora – polegające na 
kontekstowym wyszukiwaniu i wizualizacji danych krok po kroku. 

 Zaawansowane funkcje dla doświadczonych użytkowników (zaawansowane 
filtrowanie i sortowanie, dodatkowe możliwości analityczne, takie jak przeglądanie, 
grupowanie i pobieranie danych w wielu formatach, w tym: JSON, CSV, PDF, RDF, 
RSS, XLS, XLSX, lub XML. 

 Social Experience Designer, zawierający funkcje takie jak sugerowanie innych 
potencjalnie interesujących zestawów danych, głosowanie na dany data set,  
komentowanie i ocena danego zestawu danych otwartych.  

 

http://dev.socrata.com/publishers/
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D. Inne funkcje 
 

Środowisko Socrata zapewnia szereg innych funkcji istotnych zarówno dla publikujących jak i 

konsumujących dane otwarte: 

 Kontrolę dostępu na poziomie każdego zestawu danych (dane prywatne, 
współdzielone selektywnie albo dane udostępniane publicznie). 

 Funkcja Socrata Data Federation  - np. regionalne centrum danych zintegrowane z 
repozytoriami znajdującymi się w sąsiednich miastach. 

 Real-time reporting - monitorowanie użycia API w czasie rzeczywistym. 
 Socrata dostarcza dla developerów:  

Forum 

developer blog 

 

 

E. API  
 

Socrata dostarcza wraz z platformą: interface API oparty na specyfikacji REST, przykłady kodu 

oraz, dynamiczne biblioteki SDK, które zawierają próbki kodu w językach: Ruby, Java, Python, 

JavaScript, C # i PHP. 

Socrata Open Data  API (SODA) jest środowiskiem dla programistów w skład którego 

wchodzą:  

 narzędzia dla programistów, 
 przykłady kodu, 
 interaktywna konsola developera – pozwalająca na interaktywne użycie API z 

wykorzystaniem różnych danych i różnych typów ich serializacji (JSON, XML, RDF), 
 pomoc online oraz natywne biblioteki dla: Ruby, Java, Python, JavaScript, C#, and 

PHP. 
 

Socrata eksponuje open data  poprzez REST like API o następujących parametrach:  

http://<portal site>/api/<service>.<format>?<parameters>  

Przykładowe wywołanie: 

https://soda.demo.socrata.com/resource/earthquakes.json?$limit=5&$offset=0    

Wartości parametrów: service, format i parameters zebrano w poniższej tabeli [19] : 

Tabela 4 Lista parametrów API Socrata [20]  

Paramet

r 

Wartość Opis 

portal 

site 

data.cityofchicago.org – City of 

Chicago data portal, 

datacatalog.cookcountyil.gov – Cook 

County data portal, data.illinois.gov – 

Adres dns lub  IP portalu 

eksponującego open data  

https://soda.demo.socrata.com/resource/earthquakes.json?$limit=5&$offset=0
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State of Illinois data portal 

service views Pobranie widoku spełniającego 

kryteria określone w parametrach: 

 category –  pasujący do danej 
kategorii, 

 name – o określonej nazwie data 
set’a, 

 description – o określonym 
opisie zestawu danych, 

 tags – pasujący do listy słów 
kluczowych, 

 full – zawierający określony tekst 
w metadanych lub w treści 

 count – jeśli true  zwraca tylko 
liczbę wierszy  

 limit – łączna liczba wyników 
max 200  

 page – zdefiniowana ilość stron  
service views/<viewID> Pobiera metadane dla widoku - 

viewID (wymagane) – widok do 

pobrania  

service views/<viewID>/columns uzyskanie listy wszystkich kolumn w 

widoku 

service views/<viewID>/columns/<columnID> uzyskanie szczegółowych informacji 

na temat określonego widoku: 

Columns, viewID (wymagane), 

columnID (wymagane).  

service views/<viewID>/columns/<columnID>

/sub_columns 

Uzyskanie listy wszystkich pod-

kolumn dla zagnieżdżonego widoku 

z: viewID (wymagane), ColumnID 

(wymagane). 

service views/<viewID>/files/<fileID> Pobranie pliku, który jest dołączony 

do  

widoku:  

fileid (wymagane) – id pliku,   

viewID (wymagane - id widoku),  

Nazwa pliku, rozmiar – rozmiar pliku 

jeśli plik ma format graficzny. 

service views/<viewID>/rows Pobranie wierszy z widoku jako 

zagnieżdżonej tablicy zamiast  

formularza rozszerzonego. 

Paremetry: 

viewID (wymagane)  

row_ids_only - jeśli true, zwraca 

identyfikatory wierszy; w 

przeciwnym razie zwróci zawartość 

wierszy 
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MAX_ROWS - ograniczenie liczby 

zwracanych wierszy,  

include_ids_after – zwraca liczbę 

wierszy, po których są zwracane 

identyfikatory wierszy, 

search – zwraca wiersze zawierające 

podany tekst, 

meta - jeśli true, zapisuje obiekt 

widoku. Działa tylko z JSON. 

Domyślną wartością jest true. 

method = GetRows & start = 

<rowId> i długość = <numRows> - 

pozwala na zwracanie określonej 

strony danych 

as_hashes - jeśli true, zapisuje pola w 

formie funkcji skrótu; w przeciwnym 

razie zapisuje w formie tablicy (tylko 

JSON). 

most_recent - jeśli true, zwraca tylko 

najnowsze wiersze. (tylko dla RSS). 

Domyślną wartością jest true. 

access_type - PRINT, EMAIL, API, 

RSS, WIDGET, DOWNLOAD, 

WEBSITE  

ids  - zwraca tylko dany wiersz. 

Można zdefiniować w formie: 

ids=<rowID>&ids=<rowID>… 

service views/INLINE/rows Pobranie wyników wyszukiwania 

filtrowanego. Pozwala to na 

skomplikowane  wyszukiwania z 

użyciem położenia geograficznego 

Metoda = index{<doc>} – gdzie 

<doc> musi zawierać originalViewID 

i nazwę 

<format> może być zdefiniowany, 

jako JSON lub XML. Najlepiej 

utworzyć filtr z interfejsu www, 

zapisać i zastosować 

to do tworzenia obiektu <doc>. Geo-

zapytanie jest możliwe za pomocą 

kolumny i lokalizacji oraz  operatora 

within_circle. 

service views/<viewID>/rows/<rowID> Pobiera wyspecyfikowany wiersz: 

viewID (wymagane), rowID 

(wymagane)  

service views/<viewID>/tags Pobiera słowa kluczowe dla widoku 
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z: viewID (wymagane)  

service views/<viewID>/user_tags Pobiera słowa kluczowe 

użytkownika dla widoku z: viewID 

(wymagane)  

format json 

xml  

rdf  

xls  

xlsx  

csv  

txt  

pdf 

JSON - działa na wszystkich typów 

zasobów  xml – działa na wszystkich 

typów zasobów  RDF - działa na 

większości rodzajów zasobów 

xls - działa na danych wiersza 

xlsx - działa na danych wiersza 

CSV - działa na danych wiersza 

txt - działa na danych wiersza 

pdf - działa na danych wiersza 

 

Socrata na stronie (http://dev.socrata.com/) – umieściła portal dla programistów zawierający 

min sekcje: 

Dla Developerów - z sekcją jak rozpocząć (getting started), przykładami wywołań API, opisami 

do pakietów SDK i  bibliotek (linki do repozytoriów na Github).  

Biblioteki i SDK – zbiór udostępnianych narzędzi dla programistów wspierających następujące 

środowiska developerskie: 

 Java, 
 Apple iOS, 
 Google Android, 
 Scala, 
 R, 
 Ruby. 

 

Specyfikacja API jest udostępniona na licencji Creative Commons, przykłady kodu zawiera 

repozytorium na Github dostępne pod adresem: https://github.com/socrata. 

 

F. Użyte technologie 
 

Środowisko Socrata’s cloud oraz wersja developerska systemu zostały zbudowane z 

wykorzystaniem komponentów takich jak: Linux Ubuntu, PostgreSQL, MongoDB, 

Elasticsearch, Angular, D3.js, Chef.  

Socrata aktywnie bierze udział w projektach open source takich jak: PostgreSQL, Scala, 

JClouds, WAL-E, Apache, Chef, Breeze, and Astyanax. 

http://dev.socrata.com/
https://github.com/socrata
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G. Status oprogramowania 
 

Oprogramowanie Socrata jest płatne, istnieje jednak wersja Socrata Open Data  Server 

Community Edition udostępniona na licencji open source [17]  

 

2.5.  Junar Open data  Platform  

 

A. Opis 
Junar (http://www.junar.com) jest firmą działająca w obszarze open data, która dostarcza 

dedykowaną platformę w modelu SaaS do ekspozycji danych przez organizacje rządowe, non 

profit i inne podmioty.  

Z systemu korzystają min: 

San Jose (http://data.sanjoseca.gov),  

Lima (http://lima.datosabiertos.pe/home),  

Sacramento (http://data.cityofsacramento.org/).  

Ze względu na brak wersji open source – system ten nie był obiektem rozszerzonej analizy w 

ramach projektu MUNDO. 

3 Platformy hybrydowe oparte o CKAN 
W poniższym rozdziale przedstawiono przykłady kilku wdrożonych platform eksponujących 

dane otwarte zbudowanych w oparciu o system CKAN połączony z systemem zarządzania 

treścią CMS. W rozwiązaniach tych CKAN pełni rolę katalogu danych, natomiast głównym 

serwerem treści jest system CMS.  

 

3.1 Fraunhofer FOKUS Open Data  Platform 

 

Fraunhofer FOKUS opracował własną implementację Open Data  Platform, jako zintegrowane 

rozwiązanie oparte na oprogramowaniu open source. Platforma składa się z trzech części: 

 Katalog danych na oparty o CKAN, 
 CMS LifeRay, który pełni funkcje portala www,  
 Virtuoso DBMS jako repozytorium do składowania połączonych danych (linked data). 

 

Fraunhofer FOKUS w systemie Open Data  Platform dokonał uzupełnienia CKAN o frontend 

w formie otwartego, łatwo rozszerzalnego portala o bogatej funkcjonalności. 

Zaimplementowany z  użyciem CMS LifeRay, portal jest oparty na języku programowania 

Java, integrując z systemem Open Data  Platform media społecznościowe i wspierając 

http://www.junar.com/
http://data.sanjoseca.gov/
http://lima.datosabiertos.pe/home
http://data.cityofsacramento.org/
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działalności community poprzez zarządzanie użytkownikami, a także dostarczając przyjazny 

interfejs użytkownika. Open Data  Platform została uruchomiona przez Fraunhofer FOKUS 

dla Amsterdamu i Barcelony. 

Główna strona projektu: http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?page_id=8&lang=en  

 

3.2 CKAN + Wordpress (1) 

 

Data.gov jest portalem rządu Stanów Zjednoczonych uruchomionym pod koniec maja 2009. 

Data.gov opiera się na dwóch elementach bazujących na open source: CMS WordPress  

i katalogu danych - CKAN. 

Część publikacyjna widoczna na portalu data.gov jest zasilana przez WordPress  

(url: data.gov/*), podczas gdy katalog danych (url: catalog.data.gov)  jest zasilany przez system 

CKAN. 

W ramach projektu data.gov zostało opracowane kilka rozszerzeń CKAN, np. rozszerzenie 

wspierające pobierania zbiorów danych w formacie data.json. 

Projekt Data.gov wykorzystuje kod licencjonowany na zasadach licencji GNU General Public 

License v2 lub nowszej. Repozytorium projektu: https://github.com/GSA/data.gov/.  

 

3.3 CKAN + Wordpress (2) 

 

Portal open data  Unii Europejskiej stanowi pojedynczy punkt dostępu do szerokiego zakresu 

danych gromadzonych przez instytucje UE, agencje EU i inne organy administracyjne. Portal 

jest kluczowym elementem unijnej strategii w obszarze otwartych danych.  

Witryna ta została uruchomiona w grudniu 2012 roku w trybie beta i została formalnie 

ustanowiona decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2011 r. (2011/833/EU) jako 

podstawowe narzędzie do dystrybucji open data oraz promowania danych otwartych w celu 

uzyskania wysokiego stopnia ich reużywalności. 

Portal dostępny jest pod adresem:  http://open-data.europa.eu/     

Portal jest zbudowany z wykorzystaniem rozwiązań open source, takich jak system 

zarządzania treścią CMS Drupal i CKAN. Wykorzystuje Virtuoso, jako bazę danych RDF i 

posiada zaimplementowany punkt końcowy do zapytań SPARQL.  

Drupal: http://open-data.europa.eu/*   

CKAN: http://open-data.europa.eu/en/data  

Katalog metadanych EU Open Data Portal jest zbudowany w oparciu o międzynarodowe 

standardy, takie jak Dublin Core, DCAT i schemat opisu metadanych ADMS. 

 

http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?page_id=8&lang=en
https://github.com/GSA/data.gov/
http://open-data.europa.eu/
http://open-data.europa.eu/*
http://open-data.europa.eu/en/data
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3.4 CKAN + Liferay CMS 

 

Rotterdam Open Data  Store – to projekt Uniwersytetu w Rotterdamie, miasta Rotterdam  

i lokalnych firm. Rotterdam Open Data  jest zbudowany przy użyciu CKAN jako katalogu 

danych jako oraz CMS LifeRay jako systemu zarządzania treścią. Katalog CKAN jest dostępny 

pod url: http://rotterdamopendata.nl/dataset 

 

3.5 CKAN + OpenCMS 

 

Linz Open Data  to katalog otwartych danych Miasta i regionu Linz w Austrii. System 

eksponuje kilka zestawów otwartych danych udostępnionych na licencji Creative Commons — 

Uznanie autorstwa (CC-BY). Portal został zbudowany w użyciem  systemu zarządzania treścią 

OpenCMS z CKAN jako repozytorium i katalogiem danych. Portal jest dostępny pod adresem: 

http://ckan.data.linz.gv.at. 

 

 

 

 

 

 

http://rotterdamopendata.nl/dataset
http://ckan.data.linz.gv.at/
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4 Przykładowe platformy eksponujące API 
czasu rzeczywistego 

W celach porównawczych, w niniejszym rozdziale przedstawiono kilka rozwiązań, które służą 

do ekspozycji API, wymagających interakcji w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do 

większości statycznych danych udostępnianych przez systemy dedykowane dla ekspozycji 

open data, funkcje takie jak wysłanie SMS, nawiązanie połączenia telefonicznego lub 

sprawdzenie lokalizacji wymagają interakcji aplikacja – system docelowy przeprowadzonej w 

czasie rzeczywistym lub quasi-rzeczywistym. W podobny sposób powinny być tez 

udostępniane niektóre dane otwarte takie jak np.: położenie i czas dojazdu środka transportu 

komunikacji miejskiej, długość kolejki w urzędzie lub też zajętość miejsc parkingowych. Dane 

takie należą do kategorii real-time lub quasi real-time open data i w chwili obecnej w 

większości eksponowane są przez dedykowane platformy sprzętowe i programowe. 

4.1 Oracle Communication Service Gatekeeper 

Oracle Communication Service Gatekeeper (OCSG) [21]  jest platforma dedykowaną dla 

operatorów telekomunikacyjnych pozwalającą na udostępnienie rożnych usług sieciowych w 

formie interfejsów programistycznych API w Internecie. Poza funkcjami pozwalającymi na 

ekspozycje usług sieciowych w standardach SOA/SOAP i ROA/REST OCSG pozwala na 

integracje z elementami sieci z użyciem protokołów i standardów natywnych takich jak Parlay 

X 2.1/3.0 (ETSI OSA), SMPP 3.4, MM7 5.3/6.8, PAP (OMA), INAP (ETSI), MLP 3.0/3.2, IMS 

(3GPP), UCP 4.0/4.6/5.0, MAP. 

System OCSG został wykorzystany do ekspozycji API w ramach Open API Hackathon [22] , 

podczas którego oprócz API telekomunikacyjnych, system udostępniał również API UM 

Warszawa takie jak: rozkłady jazdy komunikacji miejskiej - ZTM, położenie i status parkingów 

P&R oraz położenie i status wypożyczalni rowerów Veturilo.  

  

Rysunek 19 Portal Open API Hackathon [22]  



  

31 
 

OCSG zapewnia jedynie warstwę ekspozycji API, portal developerski na potrzeby konkursu 

został stworzony z użyciem CMS Joomla!. 

Oracle Communication Service Gatekeeper zapewnia obsługę warstwy bezpieczeństwa 

(security) , orchiestrację API, możliwość  budowy API wyższego poziomu, stanowi gateway do 

pierwotnych źródeł danych oraz przenosi ruch w czasie rzeczywistym (real time).  

OCSG wykorzystuje Java jako środowisko programistyczne, kontener aplikacyjny i serwer 

www WebLogic, baza danych: Oracle10/11g lub MySQL. 

4.2 APIGee  

Z punktu widzenia niniejszego projektu istotne są dwa elementy oferowane przez firmę 

APIGee w ramach APIGee Enterprise [23] : API Server i  Developers Portal.  API Server 

stanowi gateway do pierwotnych źródeł danych oraz przenosi ruch polegający na 

wywołaniach API w czasie rzeczywistym. Środowisko APIGee zapewnia  wsparcie dla 

deweloperów i zarządzanie dostępem do API np. poprzez wsparcie dla specyfikacji OAuth i 

kontroli ruchu sieciowego (traffic control).  

System zapewnia wsparcie dla organizacji udostępniających API poprzez dostarczenie 

mechanizmów do pobierania opłat za produkty API oraz zapewnia narzędzia do 

przeprowadzania analiz biznesowych i operacyjnych. 

Środowisko APIGee cechuje wysoka wydajność i skalowalność. 

Jeśli chodzi o API to system zapewnia mediacja i transformacja pomiędzy formatami i 

protokołami:- SOAP, REST, JSON, XML. 

Użyte technologie: Java, Cassandra, Zookeeper. PHP, Drupal, MySQL, Postgres [24]  

 

 

4.3 WSO2 API Manager 

WSO2 API Manager to kompletne rozwiązanie dedykowane do projektowania i publikowania 

API, tworzenia i zarządzania społecznościami programistów oraz dla zarządzania routingiem 

ruchu API. Wykorzystuje sprawdzone, gotowe do integracji, produkcji, zabezpieczenia i 

elementy zarządzania: Enterprise Service Bus, Identity Server i Governance Registry. Ponadto 

system wykorzystuje Business Activity Monitor służący do przeprowadzania analiz 

statystycznych, co daje natychmiastowy wgląd w zachowania API.  

System  WSO2 API Manager jest w 100% rozwiązaniem open source opartym o środowisko 

Java.  
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Rysunek 20 Strona główna projektu WSO2 API Manager [25]  
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5 Podsumowanie 

 

Bazując na przeprowadzonym przeglądzie dostępnych platform programistycznych 

dedykowanych do ekspozycji danych otwartych można zauważyć, iż lista systemów jest 

stosunkowo krótka. Oprócz rozwiązań dostępnych na licencji open source: CKAN, OGPL, 

DKAN, DataPublic istnieją również platformy płatne: Socrata i Junar. Z w/w rozwiązań jako 

wersje stand alone  można pobrać z zasobów internetowych systemy: CKAN, DKAN, OGPL 

oraz Socrata w wersji Community 

Tabela 5 Lista wersji stand-alone/cloud platform do ekspozycji open data   

Platforma Wersja stand alone Wersja cloud 

CKAN T T 

DKAN T N 

OGPL T N 

DataPublic N T 

Socrata T T 

Junar N T 

  

Biorąc pod uwagę ilość wdrożeń oraz ilość funkcji oferowanych przez poszczególne platformy, 

wśród systemów open source - pierwsze miejsce zajmuje CKAN.  Ze względu na bardzo 

bogatą funkcjonalność szczególnie w obszarze wizualizacji danych i narzędzi do synchronizacji 

repozytorium wśród systemów płatnych liderem jest oprogramowanie oferowane przez firmę 

Socrata. 

Tabela 6 Porównanie dostępnych w wersji stand alone platform open source do 

ekspozycji danych otwartych 
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CKAN 2.2 +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ - 

DKAN 1.0 + ++ + ++ + ++ + + 

OGPL 1.0 + + + + ++ ++ + + 
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Socrata  2.0 ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ - 

 

Na uwagę zwraca znaczna ilość zbudowanych platform hybrydowych, gdzie repozytorium 

i katalog danych (najczęściej CKAN) łączy się z zaawansowanym systemem zarządzania treścią 

CMS. Takie połączenie umożliwia stworzenie zaawansowanego systemu gdzie oprócz samych 

danych otwartych i dokumentacji API do ich użycia można publikować: artykuły 

dokumentacje blogi itp. Taka też funkcjonalność stoi za powstaniem platformy DKAN, w 

której katalog danych został zbudowany, jako rozszerzenie systemu CMS Drupal. Zaletą 

połączenia katalogu danych z CMS jest też możliwość skorzystania z wielu rozszerzeń i 

plugin’ów, które posiadają systemy CMS, natomiast największą wadą jest konieczność obsługi 

większej ilości kontenerów aplikacyjnych najczęściej w oparciu o różne serwery www, co 

komplikuje architekturę platformy. Systemy CMS, jakie używane są to budowy rozwiązań 

open data  to oprócz wspomnianego już Drupal ’a, Wordpress, LifeRay oraz Open CMS. 

Należy również zauważyć, iż właściwie wszystkie przedstawione platformy open data  są 

dedykowane do ekspozycji danych statycznych i wolnozmiennych. Dane takie są ładowane w 

formie tabel lub plików do repozytorium open data  i z niego udostępniane poprzez interface 

web lub API. Należy podkreślić brak możliwości efektywnej ekspozycji danych zmieniających 

czasie rzeczywistym (w przypadku CKAN możliwe jedynie wizualizacja takich danych w trybie 

proxy o ile są one udostępniane w formie usług sieciowych - Web Services i praca jako 

katalog dla danych real time). Dla danych zmieniających się w czasie rzeczywistym developer 

otrzymuje dostęp do pierwotnego Web Service a co za tym idzie brak jest możliwości 

zapewnienia jednego punktu dostępu, warstwy security oraz scentralizowanych statystyk 

wywołań API. 

W przypadku platform open data  często zachodzi konieczność duplikowania zbioru danych i 

przechowywania kopii repozytorium macierzystego w platformie a co za tym idzie dla takiego 

typu systemu wymagana jest duża przestrzeń dyskowa. Należy jednak podkreślić, że istniejące 

systemy dedykowane dla obsługi danych otwartych posiadają zaawansowane funkcje do 

katalogowania i ekspozycji danych, wsparcie dla semantyki (standardy RDF/SPARQL), oraz 

posiadają zaimplementowane narzędzia do wizualizacji eksponowanych zbiorów danych. 

 

W celach porównawczych w niniejszym raporcie przedstawiono również kilka systemów 

komercyjnych eksponujących API czasu rzeczywistego, biorąc pod uwagę zarówno systemy 

komercyjne jak i open source. Systemy takie umiejscowione są jako gateway znajdujący się 

pomiędzy wewnętrzną siecią przedsiębiorstwa a Internetem i eksponują wybrane funkcje 

oferowane przez firmę (np. dostęp do wysyłki SMS, MMS lokalizacji terminala w przypadku 

operatora telekomunikacyjnego, dostępu do systemu sprzedażowego, systemu rezerwacji 

miejsc w hotelu itp.) za pomocą API. Należy podkreślić, iż systemy te są dedykowane do 

ekspozycji funkcji czasu rzeczywistego a praca w trybie API gateway’a zapewnia 

implementację warstwy zabezpieczeń, oraz rozliczalności dostępu do API a zatem 

monetyzację posiadanych przez firmę funkcji udostępnianych poprzez interfejsy 

programistyczne. W większości (np. poza systemem APIGee) rozwiązania te nie posiadają 

dedykowanego portala developerskiego i systemu CMS. Nie posiadają również funkcji do 

katalogowania i wizualizacji eksponowanych funkcji i danych.   Należy podkreślić, iż 

systemach tego rodzaju nie ma konieczności duplikowania zbioru danych, wymagana jest też 
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w nich relatywnie mała przestrzeń dyskowa natomiast kluczowe jest szybkie przetwarzanie 

wywołań API a zatem istotne są pozostałe wymagania sprzętowe (głównie ilość CPU i RAM).   
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6 Słowniczek – lista skrótów 
Glossary 

Nb. Abbreviation Explanation 

1 API Application Programming Interface 

2 ADMS 

Asset Description Metadata Schema słownictwo do opisania aktywów 

interoperacyjności umożliwiające programistom ICT ich eksplorowanie i 

wyszukiwanie 

3 MD metadane (dane o danych), 

4 CSW 
Catalog  Service for the Web – standard dla ekspozycji danych 

geoprzestrzennych poprzez HTTP 

5 KML 

Keyhole Markup Language (KML) – język znaczników oparty na XML-u, 

otwarty standard zatwierdzony przez Open Geospatial Consortium 

pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych. 

6 CMS system zarządzania treścią (content management system) 

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

plików RDF. 

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

Przyjęty jako standard  ISO 15836-2003. 

9 OWL 
Web Ontology Language – język ze składnią opartą na XML, a semantyką 

opartą na logice opisowej 

10 RDF 

Ang. Resource Description Framework - język/metoda pozwalająca na 

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

W3C 

11 HTTP Hypertext Transfer Protocol 

12 SSL Secure Socket Layer 

13 ODP 

Open Data  Protocol  - opracowany przez Microsoft protokół służący do 

pobierania oraz aktualizowania danych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Data_Protocol 

14 SaaS Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) 

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

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

dostępu do obiektów oparty o XML 

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

18 REST Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania 

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

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Data_Protocol
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