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1 Wprowadzenie 

1.1 Cel zadania 
 

 Przygotowanie danych w formie umożliwiającej ich ekspozycję w Internecie jako dane 

otwarte.  

 Identyfikacja potencjalnie najważniejszych obszarów i sposobów wykorzystania 

otwartych danych publicznych. 

 

1.2 Wyniki 

 wybór algorytmów i opracowanie narzędzi dokonujących anonimizacji danych, 

 przygotowanie algorytmów i narzędzi dokonujących transformacji danych do postaci 

umożliwiającej ich ekspozycję w Internecie, 

 analiza najlepszych formatów docelowych dla poszczególnych rodzajów danych 

źródłowych. 

 finalna wersja ontologii opisującej pojęcia występujące w przetwarzanych zasobach 

informacyjnych. 

 identyfikacja potencjalnie najważniejszych obszarów i sposobów wykorzystania 

otwartych danych publicznych 

1.3 Sposób realizacji zadania  
 

W celu umożliwienia ekspozycji danych w formie usług sieciowych dokonano odpowiedniego 

sformatowania, zanonimizowania i przygotowania do umieszczenia w docelowych 

repozytoriach: 

 bazach danych,  
 zasobach plikowych, 
 serwerach katalogowych. 
 

W tym celu konieczne było: 

 Przeanalizowanie standardowych rozwiązań technologicznych (formaty plików, rodzaje 

baz danych, sposób udostępniania) wykorzystywanych do upubliczniania otwartych 

danych – dla każdego rodzaju danych podlegających upublicznieniu. 

 Dla każdego zestawu danych źródłowych: przygotowanie docelowej struktury danych do 

upublicznienia. Opracowanie otwartych narzędzi do dokonania transformacji danych z 

postaci źródłowych do w/w zasobów docelowych, tak aby ich struktura była dostosowana 

do formatu używanego przez docelowe repozytorium (np. struktura tabel bazy danych, 

format LDIF dla serwera katalogowego czy też odpowiedni format pliku). Narzędzia takie 

powinny reużywalne i np. zapewnić bieżącą aktualizację danych eksponowanych jako 

open data. 
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W ramach realizacji zadania został opracowany projekt ontologii opisującej pojęcia 

występujące w przetwarzanych zasobach informacyjnych. Będzie ona mogła być 

wykorzystywana w procesie ekstrakcji w celu dodania semantycznego opisu danym, które 

mają zostać udostępnione w modelu open data. 

 

1.4 Konstrukcja ontologii  
 

W kontekście projektu MUNDO pożyteczne jest wykorzystanie doświadczeń i dobrych 

praktyk z innych miast (np. Nowego Jorku – NYC Open Data 

[http://nycopendata.tumblr.com/ ], czy miast europejskich – Amsterdamu, Barcelony, Berlina, 

Helsinek, Paryża, Rzymu, Bolonii) które udostępniły otwarte dane. Mogą one służyć jako 

inspiracja i źródło doświadczeń dla Warszawy. W tym celu przeprowadzono analizę 

wybranych przypadków udostępnienia otwartych danych w miastach UE i na świecie. 

Przedmiotem analizy będą między innymi: rodzaje i formaty udostępnianych danych, sposoby 

anonimizacji danych, wykorzystywane zestawy API i ich uwarunkowania techniczne, główne 

obszary zastosowań, zidentyfikowane bariery i trudności, ocena społecznego oddźwięku na 

udostępnienie otwartych danych.  

 

http://nycopendata.tumblr.com/
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2 Wykorzystanie ontologii do wspomagania 

korzystania z otwartych danych  

2.1 Wprowadzenie 
 

Implementacja rozwiązania w pełni wykorzystującego wiedzę zawartą w danych o mieście  

rodzi potrzebę zdefiniowania odpowiedniej ontologii. Dzięki temu kolejne rozszerzanie 

zakresu udostępnianych publicznie danych będących w dyspozycji UM i innych instytucji 

miejskich wymagać będzie jedynie dodanie danych do odpowiedniej klasy, która będzie 

stanowić rozszerzenie klasy już istniejącej. Tego rodzaju podejście umożliwi także łatwą 

analizę wiedzy na temat wybranej domeny. Może to zostać wykorzystane przy implementacji 

bazy danych przechowującej dane na temat ontologii w taki sposób, aby było możliwe 

wykorzystanie posiadanej wiedzy do wizualizacji podmiotów takich jak np. apteki czy 

akademiki znajdujące się na terenie konkretnych dzielnic Warszawy. 

 

2.2 Zdefiniowanie domeny i zakresu ontologii 
 

Prawidłowa i adekwatna definicja domeny i zakresu klas, które zostaną wykorzystane w 

procesie modelowania ontologii wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: 

 co jest domeną, którą obejmie projektowana ontologia? 

 w jaki sposób ontologia będzie wykorzystywana? 

 na jakie typy pytań informacje z klas ontologii powinny udzielić odpowiedzi? 

Co prawda, zakres odpowiedzi na przedstawione pytania może zmienić się podczas 

projektowania ontologii, jednak wstępne wykonanie tej czynności umożliwia zdefiniowanie 

właściwych ograniczeń dotyczących klas oraz relacji między nimi. 

Z punktu widzenia ontologii Warszawy widzianej jako „Smart City”, domeną jest miasto. 

Przewiduje się, że opracowana dla Warszawy ontologia będzie wykorzystywana do 

reprezentacji podmiotów takich jak np. ulice, urzędy, szkoły, parki, parkingi, obiekty sportowe, 

komunikacja miejska, itd. w podziale terytorialnym z uwzględnieniem wzajemnych powiązań 

między obiektami, w sposób umożliwiający wykorzystanie relacji między obiektami. W 

kontekście użycia ontologii pożyteczne jest wykorzystanie funkcji dostępnych w smartfonach 

i tabletach. Na przykład, udostępnieniu informacji na temat zajętości parkingów miejskich 

powinna towarzyszyć synchronizacja z urządzeniami GPS w terminalach użytkowników, tak  

aby móc informować kierowców gdzie mogą znaleźć najbliższe wolne miejsce parkingowe. 

Jedną z podstawowych czynności przy określaniu zakresu ontologii jest opracowanie listy 

pytań na, które projektowana ontologia powinna dawać odpowiedzi, czyli tak zwana „lista 

kompetencyjna” [1]. Lista ta jest wykorzystywana do przeprowadzenia testów akceptacyjnych  

ontologii polegających na sprawdzeniu, czy obejmuje ona wystarczająco szeroki zakres 
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informacji, aby odpowiadać na typowe pytania i by odpowiedzi treść odpowiedzi była na 

wymaganym poziomie szczegółowości. Przykładowe pytania, to np.: 

1. Ile w dzielnicy Mokotów jest aptek? 

2. Ile w dzielnicy Śródmieście jest akademików? 

3. Ile jest wolnych miejsc na stacjach Veturilo na Placu Konstytucji? 

4. Jakie są ceny oraz powierzchnie nieruchomości do wynajęcia w dzielnicy Ochota? 

5. Który bank ma najwięcej bankomatów zlokalizowanych w dzielnicy Mokotów? 

6. Czy i gdzie (wizualizacja na mapie) przeprowadzane są obecnie interwencje w dzielnicy 

Ursynów? 

 

2.3 Analiza możliwości wykorzystania istniejących ontologii 
 

Prace dotyczące ontologii wspomagających implementację koncepcji Inteligentnego Miasta 

były prowadzone przez wiele ośrodków na świecie i doprowadziły do powstania zbliżonych 

wariantów różniących się zakresem dysponowanych danych i sposobem ich wykorzystywania.   

Jeżeli system wykorzystujący pewną ontologię ma być zgodny z innymi współpracującymi 

aplikacjami, które używają konkretnej ontologii bądź bazują na ustalonym słowniku wyrażeń, 

to zalecane jest odwołanie do już istniejącej definicji ontologii dla Inteligentnego Miasta.  

Istnieje wiele baz danych o zdefiniowanych ontologiach, które są dostępne i można je 

zaimportować, np. cyfrowa biblioteka DAML1. Obecnie biblioteka DAML obejmuje 282 

ontologie, które można przeszukiwać w zakresie takich danych jak np.: data wprowadzenia, 

URI, słowa kluczowe czy nazwy klas wykorzystywane przez model. 

W przeprowadzonej analizie możliwości wykorzystania istniejących ontologii na potrzeby 

Warszawy, wzięto pod uwagę następujące definicje.  

 City2. Ontologia implementuje takie klasy jak: AirRoute, AreaLocus, BodyOfWate. 

Analiza kontekstu i rodzaju zaimplementowanych klas prowadzi do wniosku, że model 

został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o systemach nawigacyjnych i takich 

systemach, które prezentują mapy i zależności między obiektami na niej. W przypadku 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.daml.org/ontologies/  

2 http://horus.isx.com/onts/2001/12/draft/horuslocusont.daml  

http://www.daml.org/ontologies/
http://horus.isx.com/onts/2001/12/draft/horuslocusont.daml


  

6 
 

Warszawy, tylko w bardzo ograniczonym stopniu można by było tę ontologię 

wykorzystać, głownie ze względu na znaczne różnice sposobu wykorzystania modeli. 

Dane miejskie udostępnione w projekcie „Dane po warszawsku”, w szczególności lista 

klas danych, znacznie się różnią od listy przyjętej w ontologii City. 

 Countries3. Ontologia, obejmuje klasy takie jak: Capital City, Country, FIPS, ISO 3661 i 

głównym jej przeznaczeniem jest stworzenie katalogu miast stolic dla państw.  

 DOLCE+DnS Ultralite4. Ontologia charakteryzuje się największym stopniem 

szczegółowości i obejmuje klasy reprezentujące: wydarzenia (event), relacje które nie 

mogą być przedstawione ani w czasie ani przestrzeni (Abstract), zestaw dodatkowych 

informacji na temat konkretnego obiektu (InformationEntity), inne obiekty (Object) 

oraz aspekty obiektów związane z jakością (Quality). Sposób w jaki został 

przedstawiony model pozwala wywnioskować, że ontologię można wykorzystać na 

wiele sposobów, od mediów społecznościowych, w których można publikować 

informacje na temat wydarzeń, po abstrakcyjne informacje na temat regionów i 

dostępnych charakteryzujących je danych, np. różnego rodzaju statystyk. W 

kontekście projektu „Dane po warszawsku” wykorzystanie tej ontologii jest możliwe, 

ale ograniczone przez jakość danych dostępnych za pomocą  interfejsów WMS i WMF. 

 KM4City (Knowledge Model For City). Model ontologii opracowano w ramach 

projektów prowadzonych przez Laboratorium DISIT5 (Distributed Systems and Internet 

Technologies Lab) działające w ramach DINFO na Uniwersytecie we Florencji. W jej 

ramach zdefiniowano następujące makroklasy:  

1. Administration z podklasami: PA (Public Administration), Municipality, Province, 

Region, Resolution),  

2. Street Guide z podklasami: Road, Node, RoadElement, AdministrativeRoad, 

Milestone, StreetNumber, RoadLink, Junction, Entry, EntryRule and Maneuvre. 

3. Points of Interest obejmującą wszystkie usługi i aktywności, które mogą być 

interesujące dla mieszkańców.   

4. Transport publiczny obejmującą, m.in.: rozkłady jazdy, trasy, bieżącą lokalizację 

pojazdów.  

5. Czujniki.   

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

3 http://horus.isx.com/markup/2002/01/countries2.rdf  

4 http://www.loa.istc.cnr.it/ontologies/cDnS.owl  

5 http://www.disit.org/drupal/?q=en-US/home  

http://horus.isx.com/markup/2002/01/countries2.rdf
http://www.loa.istc.cnr.it/ontologies/cDnS.owl
http://www.disit.org/drupal/?q=en-US/home


  

7 
 

6. Temporal obejmująca  punkty w czasie i odcinki czasu wykorzystywane do 

tworzenia chronologii wydarzeń i planowania.  

7. Metadata obejmująca zestaw trójek opisujących kontekst dla każdego zbioru 

danych (opis zasobu, właściciel, informacje powiązane).  

Biorąc pod uwagę zestaw udostępnionych w ramach projektu „Dane po warszawsku” zbiorów 

danych, ich format i zakres oraz przyjęte wymagania uznano, że najbliższy potrzebom wizji 

Inteligentnego Miasta Warszawy jest model ontologii KM4City przyjęty w projekcie 

prowadzonym przez DISIT Lab. Dlatego też wykorzystano ten projekt jako inspirację dla 

opracowania projektu ontologii dla Warszawy. 

2.4 Przykłady ontologii dla Inteligentnych Miast 
Ontologia OTN (ONTOLOGY OF TRANSPORTATION NETWORK) 

Ontologia ta definiuje cały system transportowy zaczynając od pojedynczej drogi po manewr 

jaki może zostać przeprowadzony na tej drodze. Koncepcja OTN jest zdefiniowana przez 5 

makro klas:  

1. atrybuty kompozytowe ( zawierającej klasy takie jak rozkład czasowy, wypadki, zakres 

numerów budynków, elementy drogi, budynki i inne) 

2. Relacje (zawierającej między innymi klasy takie jak manewry, które można wykonać na 

danej drodze) 

3. Punkty transferowe (Droga, element drogi i inne) 

4. Geometria ( punkty, łamane  i inne) 

5. Usługi ( koleje, usługi, promy, transport publiczny) 

Powstało wiele implementacji OTN dodających funkcjonalności związanych z sieciami 

czujników takimi jak np. SemanticSensorNetwork Ontology, która dodaje do istniejących 

makroklas elementy opisujących czujniki i ich odczyty. 

 

Rys.2.1 Schemat makro klas ontologii 
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SII MOBILITY – DIST LAB (Włochy) 

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej i zintegrowanej ontologii dla inteligentnego 

miasta uwzględniającej transport, łączność mobilną i zestaw otwartych danych 

udostępnianych przez administrację publiczną. Podczas opracowywania koncepcji został 

wykorzystany model SCRIBE - komercyjny model przygotowany przez firmę IBM oraz OTN – 

Ontology of Transportation Networks. 

Projekt zapewnia połączenie z udostępnionymi API, przechowanie pobranych danych a 

następnie wykorzystanie informacji pobranych z portali znajdujących się w regionie 

Toskańskim oraz otwartych danych udostępnione przez pojedyncze gminy. Biorąc pod uwagę 

różnorodność danych, które zostaną wykorzystane można założyć, że model będzie bardzo 

duży także niezbędne jest odpowiednie podzielenie ontologii na makro klasy: 

1. Administracja : pierwsza makro-klasa, która jest możliwa do wyodrębnienia. Głównymi 

klasami są administracje publiczne, gminy, prowincje i regiony. 

2. Ulice : na rzecz tej makro klasy składają się takie klasy jak ulica, węzeł, element drogi, 

droga administracyjna, numer budynku, manewr, wjazd oraz skrzyżowanie. 

3. Informacje: zawiera dane takie jak usługi, aktywności, które mogą być przydatne dla 

mieszkańca.  

4. Lokalny transport publiczny: obecnie projekt ma dostęp do danych takich jak tablica 

odjazdów pociągów, graf linii kolejowych. Klasa zawiera elementy takie jak: podróż, 

trasa, przewidziany dojazd, wolne miejsca, skrzyżowania. 

5. Czujniki: klasa ta jest ciągle rozwijana jako, że liczba czujników, które są źródłem 

danych ciągle rośnie. Obecnie przechowywane dane dotyczą prognoz pogody dla 

danego obszaru. 

6. Tymczasowa: makro-klasa, która zawiera odniesienie do elementów tymczasowych, 

które jesteśmy w stanie przewidzieć . Elementy te można powiązać z linią czasu a więc 

wyznaczyć ich początek i koniec. 

7. Metadane: jest to makro-klasa, która zawiera dane będące powiązaniem do każdego 

obiektu i zawiera takie informacje jak opis, źródło oraz rozmiar danych. 

Makro klasa Administracja została zdefiniowana zgodnie ze schematem przedstawionym 

poniżej. 
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Rys.2.2 Schemat makro-klasy Administracja 

 

Główną klasą jest PA, która zostało zdefiniowana jako podklasa foaf:Organization połączenie 

te pozwala na nadanie odpowiedniej hierarchii. Automatycznie definiowane są 3 podklasy 

połączone liniami ciągłymi. Między tymi klasami zostały zaimplementowane odwrotne relacje 

takie jak „maProwincje” oraz „jestCzęściąRegionu”. Ponadto z klasą PA połączona jest 

Resolution oraz StatisticData. Pozostałe makro-klasy zostały zaprojektowane w 

podobny sposób. 

 

311 Ontology (Toronto, Nowy Jork, San Francisco, Chicago) 

Open 311 Data jest projektem, który wykorzystuje dane uzyskane za pomocą telefonów 

alarmowych. 311 jest numerem, pod którym świadczone są usługi o charakterze alarmowym 

lub informacyjnym z wykluczeniem służb takich jak pogotowie, straż pożarna czy policja. 

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności usług miejskich, polepszenie 

efektywności miast w działaniu na rzecz mieszkańców co ma bezpośrednio wpływać na 

poprawę poziomu życia. Open311  osiąga ten cel poprzez wykorzystanie 

zestandaryzowanego i publicznie dostępnego interfejsu API w celu pobrania danych a 

następnie zaprezentowania ich w postaci interaktywnej mapy. 

Omawiana ontologia obejmuję 4 miasta, z których zakres danych jest różny dla każdego z 

nich, generalizując można określić kilka pól które są pobierane w każdym przypadku. 

 

Tabela 2.1 Dane pobierane w San Francisco 

 

 

 nazwa serwisu 

 kod problemu 

 podmiot odpowiedzialny 

 adres 

 źródło zgłoszenia 
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Model Ontologii składa się z następujących klas: 

 AddressType – typ adresu dla żądania usługi 

 Borough: Dzielnica, z której pochodzi zlecenie 

 CloseDate: data zamknięcia zlecenia 

 CommunityBoard: zespół, który został przydzielony do obsługi 

 CrossStreet: dwie ulice, które się przecinają i są najbliższe zgłoszeniu 

 Details: dodatkowe informacje 

 DueDate: termin oraz czas w jakim ma zostać zamknięte zgłoszenie 

 EventID – unikalny identyfikator 

 EventZIP – kod ZIP dla zgłoszenia 

 Intersection – skrzyżowanie najbliższe zgłoszeniu 

 LocationType – typ lokalizacji np. dom wolno stojący 

 Neighborhood: sąsiedztwo zgłoszenia 

 OpenDate: data wprowadzenia 

 Source: opisuje w jaki sposób zgłoszenie zostało stworzone 

 Status: przedstawia status zgłoszenia 

 UpdateDate: data i czas ostatniej aktualizacji 

Ontologia Open311 wykorzystuje istniejące ontologie, takie jak np.: OrganizationOntology, 

TimeOntology i GeoNames Ontology. 
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2.5  Projekt ontologii 
 

Wstępną czynnością przy konstrukcji ontologii poprzedzającą konstrukcję klas jest określenie 

zbioru atrybutów i wartości niezbędnych do udzielania odpowiedzi na oczekiwane ze strony 

jej użytkowników pytania. Nazwy poszczególnych atrybutów będą wykorzystywane w 

zapytaniach i zaleca się zadbać o nazewnictwo, które zapewni również intuicyjne zrozumienie 

ich znaczenia. Odpowiedni dobór kluczowych właściwości jest także ważny, ponieważ 

eliminuje problemy związane z umieszczeniem  jest także danych tego samego typu w różnych 

miejscach. Przykładowe właściwości, których użycie intuicyjnie się nasuwa, to np.: adres, 

strona internetowa, godziny otwarcia, strona internetowa, numer kontaktowy.  

Stworzenie adekwatnie dobranej listy właściwości jest istotne z punktu widzenia wydajności. 

Odpowiednie jej określenie pozwala w późniejszym etapie uniknąć problemów związanego z 

umieszczeniem tych samych danych w różnych miejscach.  

Proponuje się przyjąć następującą listę właściwości dla tworzonej ontologii: 

 Longitude – długość geograficzna danego punktu. 

 Latitude – szerokość geograficzna danego punktu. 

 Vendor – dostawca urządzenia (np. bankomat, stacja Veturilo). 

 Website – strona internetowa obiektu. 

 Description – szczegółowy opis obiektu. 

 Quality – szeroko rozumiana jakość obiektu. Może być różnie rozumiana w zależności 

od klasy do, której się odnosi. 

 Typ – określa typ obiektu, szczególnie istotne dla klasy związanej z interwencjami. 

 DateCreated – data stworzenia obiektu. 

 Hours – godziny otwarcia lub dostępności obiektu. 

 Price – cena. 

 Contact – numer kontaktowy. 

 Name – nazwa obiektu. 
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2.6  Definicja hierarchii klas 
 

Do konstrukcji hierarchii klas można podejść w różny sposób: 1. „od ogółu do szczegółu” – 

„top-down”, 2. „od szczegółu do ogółu” – „bottom-up” lub 3. w sposób mieszany, który łączy 

wcześniejsze dwa. W przypadku 1. proces projektowania zaczyna się od definicji najbardziej 

ogólnych pojęć w domenie oraz na stopniowym definiowaniu kolejnych pojęć, które bardziej 

szczegółowo określają klasę nadrzędną. W przypadku 2. proces projektowania rozpoczyna się 

od klas szczegółowych, które następnie grupuje się lub agreguje w kierunku pojęć 

ogólniejszych. Przypadek 3. kombinacyjny łączy przypadki 1 i 2 i polega na rozpoczęciu 

procesu od zdefiniowania pewnego wybranego pojęcia i jego oczywistych relacji a następnie 

na wyliczeniu dla niego klas dziedziczących. Dla relacji, które są trudniejsze do identyfikacji 

można zdefiniować bardziej szczegółowe klasy i następnie pogrupować je w bardziej ogólne 

pojęcia. 

Propozycję definicji klas dla ontologii Inteligentnej Warszawy przedstawiono na Rys.2.3 

 

 

Rys.2.3 Hierarcha klas ontologii Inteligentna Warszawa 

Klasa Thing określa najbardziej ogólne pojęcie, któremu nie przypisujemy żadnych właściwości 

i jest nadrzędnym węzłem dla pozostałych komponentów definiowanej ontologii.  Na 
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kolejnych poziomach zostały wyróżnione klasy City oraz District, dla których przyjęto z góry 

ustalone wartości oraz opracowano szczegółowe definicje umożliwiające dodanie do ontologii 

Warszawy i ewentualnie kolejnych miast. Dla poszczególnych klas, idąc od góry hierarchii, 

wprowadzono klasyfikację powiązane z ich specyfiką, np. według kryterium rodzaju 

świadczonej usługi bądź dostarczanej funkcji (np. administracja i transport). Pełny opis klas 

ogólnych przedstawiono w Tabeli 2.2. 

Tabela 2.2. Opis klas wyższego rzędu 

Nazwa klasy Opis 

Additional_information Klasa została wyróżniona z uwagi na to, aby informacje 
powtarzające się w innych klasach nie znajdowały się w różnych 
miejscach. Zawiera informację takie jak, współrzędne punktu, 
szczegółowy opis, strona internetowa czy godziny otwarcia. Klasa 
Additional_Information jest podrzędną każdej klasy niższego rzędu.  

Quality Określa jakość. 

Transport Klasa zawiera informacje związane z parkingami, ulicami i innymi 
obiektami lub zdarzeniami, które wpływają na transport publiczny 
lub transport osobowy. 

Recreation Klasa zawiera obiekty związane z wszelkiego typu aktywnościami 
fizycznymi oraz rekreacyjnymi oraz wydarzeniach związanych z 
rekreacją i sportem. 

Service W tym miejscu przechowywane mają być wszystkie obiekty 
związane z sektorem usługowym. W przypadku tej kategorii, 
obecnie udostępniane dane nie zapewniają dużego pokrycia, 
jednak wyszczególnienie tego pojęcia pozwoli na proste 
rozszerzenie zakresu ontologii w przypadku gdy zostaną 
udostępnione nowe dane. 

Point of Interest Jest to punkt przestrzeni, który może być użyteczny lub warty 
uwagi z jakiegoś względu. Punkt użyteczności publicznej. 

Administration Obiekty związane z administracją terytorialną. 

 

Klasy niższego rzędu są przystosowane do przechowywania informacji o bardziej konkretnych 

obiektach. Każdy element klasy niższego rzędu jest również obiektem klasy wyższego rzędu 

ale nie odwrotnie. Każda ulica jest obiektem klasy Transport, ale np. park należący do klasy 

Transport nie jest obiektem klasy Street. Klasy stanowiące rozwinięcie pojęć opisanych w 

Tabeli 2.2, zostały opisane w Tabeli 2.3. 

Tabela 2.3 Opis klas niższego rzędu 

Nazwa klasy 
nadrzędnej 

Nazwa klasy Opis 

Transport Metro Entrance Klasa zawiera obiekty opisujące wejścia do metra. 

Street Klasa zawierające informację na temat ulic. 

Park and Ride Klasa zawiera informację na temat parkingów oznaczonych 
symbolem P & R, które są zlokalizowane w kilku miejscach w 
Warszawie. 

Recreation Sport field Klasa, która zawiera informację o obiektach sportowych 
takich jak boiska wielofunkcyjne Orlik. 

Square Klasa zawiera informacje na temat szeroko rozumianych 
„placów”, które są parkami lub deptakami. 
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Swimming pool Klasa zawiera informację na temat basenów i parków 
wodnych. 

Veturilo Klasa zawiera informację na temat stacji veturilo oraz tego ile 
jest dostępnych rowerów na danej stacji. 

Service 
 

Real estate for 
rent 

Klasa zawiera listę nieruchomości, które zostały wystawione 
na wynajem. 

Real estate for 
sale 

Klasa zawiera listę nieruchomości, które zostały wystawione 
na sprzedaż. 

Cash machine Klasa zawiera informację na temat bankomatów oraz ich 
lokalizacji. 

Vendor Klasa zawierająca informację na temat dostawcy obiektu 
rozumianego jako firmę dostarczającą usługę. 

Point of Interest 
 
 

Pharmacy Klasa zawiera informację na temat aptek. 

Dormitory Klasa zawiera informację na temat akademików. 

Theatre Klasa zawiera informację na temat teatrów. 

Hotel Klasa zawiera informację na temat hoteli. 

Administration Intervention Klasa zawierająca informację na temat zgłoszonych oraz 
obecnie aktualnych interwencji. 

Passport queue Klasa zawiera informację na temat kolejki wydawania 
paszportów. 

Police station Klasa zawiera informację na temat komisariatów policji. 

City Office Klasa zawiera informację na temat urzędów miejskich. 

 

2.7  Definicja atrybutów klas oraz ich typów 
 

Klasy, które zostały przedstawione w poprzednim rozdziale nie zapewniają dostatecznie 

pełnej informacji do tego aby odpowiadać na pytania postawione na początku procesu 

projektowania ontologii. Aby to osiągnąć należy zdefiniować wewnętrzne struktury 

wyodrębnionych pojęć. W szczególności właściwości, które zostały wyszczególnione w 

Rozdziale 2.1 należy przyporządkować do wyróżnionych klas. 

W odniesieniu do atrybutów można wyróżnić kilka ich typów: 

 Wewnętrzny -  np. liczba paszportów do wydania oczekujących w kolejce na odbiór. 

 Zewnętrzny – np. nazwa lub lokalizacja obiektu. 

 Częściowy – właściwy dla obiektów złożonych składających się z wielu struktur. 

 Relacja w stosunku do innych obiektów. 
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Additional Information

Logitude Latitude

Website

Contact

Hours

Description

name

 

Rys.2.4 Definicja atrybutów klasy Additional Information 

Rys.2.5 Definicja atrybutów klasy Administration 

 

 

Rys.2.6 Definicja atrybutów klasy Point of Interest 



  

16 
 

 

Rys.2.7 Definicja atrybutów klasy Recreation 

 

Właściwości klasy mogą być różnego typu (por. Rys.2.4-2.9). Jako przykład może służyć klasa 

Administration, która przyjmuje właściwości takie jak typ  będący ciągiem znaków, oraz 

Additional Information i District, które są obiektami innych klas.  

Liczność właściwości określana jest przez definicję relacji i może przyjmować następujące 

wartości: 

 Some – jest parametrem opcjonalnym, relacja może istnieć ale nie musi. 

 Only – parametr może przyjmować wyłącznie konkretną wartość. 

 Min (n) – parametr musi wystąpić minimum n razy. 

 Max (n) – parametr może wystąpić maksymalnie n razy. 

 Exactly (n) – parametr musi wystąpić dokładnie n razy. 

Typ wartości opisuje jakie typy mogą zostać wprowadzone jako właściwość (w nawiasie 

znajduje się opis, który przedstawia kształt komórki przedstawionej na rysunkach 20-26): 

 String (prostokąt) – najprostszy typ danych, który jest wykorzystywany do takich 

właściwości jak name czy website. 

 Number (trapez) – liczba całkowita lub zmienno-przecinkowa, która opisuję takie pola 

jak współrzędne geograficzne. 

 Boolean – zmienna logiczna przyjmująca wartości ‘Prawda’ lub ‘fałsz’ albo analogicznie 

‘tak’ i ‘nie’. 

 Enumerated - wartość określa liste konkretnych wartości, które są dozwolone dla 

danego atrybutu. 

Rys.2.8  Definicja atrybutów klasy Service 

Rys.2.9 Definicja atrybutów klasy Transport 



  

17 
 

 Instance (elipsa) – definiuję relację pomiędzy dwoma obiektami. 

 

 

2.8  Definicja właściwości obiektów 
 

Właściwości obiektów często nazywane są relacjami między klasami. Relacje określają stopień 

ograniczenia jaki zostaje nałożony na konkretną klasę. Typ właściwości jest zdefiniowany 

przez wbudowaną w OWL klase owl:DataTypeProperty i zarówno owl:DataTypeProperty oraz 

owl:ObjectProperty są klasami podrzędnymi klasy RDF rdf:property. 

O Ile struktura dostępnych danych dla zaprojektowania ontologii dla Inteligentnej Warszawy 

nie pozwala na stworzenie dużej ilości relacji, o tyle istotne jest aby zdefiniować jak 

największą liczbę właściwości tak, aby dodanie kolejnego źródła danych było możliwie proste. 

Lista przedstawiona na Rys.2.7 została stworzona na podstawie ontologii DOLCE+DnS Ultralite 

ontology. Grupa relacji, które nie są wykorzystywane w ontologii dla Inteligentnej Warszawy, 

daje możliwość łatwej implementacji nowych klas związanych np. z zdarzeniami na terenie 

stolicy Polski. 

 

W Tabeli 2.3 zestawiono ograniczenia nakładane na poszczególne klasy. 

Tabela 2.4 Opis właściwości obiektów 

Klasa nadrzędna Ograniczenia klasy Klasa podrzędna Ograniczenia klasy 

Rys.2.10 Hierarchia właściwości obiektów 



  

18 
 

nadrzędnej podrzędnej 

Administration Has_region exactly 1 District City Office Is_expressed_by exactly 1 
Additional Information 

Intervention Is_expressed_by exactly 1 
Additional Information 

Passport queue - 

Police station Is_expressed_by exactly 1 
Additional Information 

Point of Interest Has_region some District, 
Is_classified_by only Quality, 
Is_expressed_by only 
Additional Information 

Dormitory - 

Hotel - 

Pharmacy - 

Theatre - 

Recreation Has_region some District, 
Is_expressed_by only 
Additional Information 

Sport field - 

Square - 

Swimming pool - 

Veturilo  

Service Has_region only District, 
Is_expressed_by exacly 1 
Additional Information 

Cash Machine Acts_through only Vendor 

Vendor - 

Real estates for 
rent 

Acts_through only Vendor 

Real estates for 
sale 

Acts_through only Vendor 

Transport Has_region some District, 
Is_classified_by only Quality, 
Is_expressed_by only 
Additional Information 

Metro Entrance - 

Park and Ride - 

Street - 

 

Klasy podrzędne, oprócz ograniczeń nałożonych bezpośrednio, mają ograniczenia przyjęte w  

ich klasach nadrzędnych. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła zdefiniować propozycję ontologii przystosowaną do 

przechowywania informacji, które są udostępniane za pośrednictwem API dla otwartych 

danych miejskich w Warszawie. Na Rys.2.11 przedstawiony został pełny diagram klas.   



  

19 
 

 

 

Rys.2.11   Diagram opracowanej ontologii Inteligentnej Warszawy wraz z legendą (wygenerowany za pomocą programu Protege)
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2.9 Implementacja schematu ontologii 
 

Aby w pełni wykorzystać opracowany model danych, należy zaimplementować go w 

wybranym silniku bazy danych wspierającym notację RDF oraz XML/RDF a następnie 

wpisanie posiadanych danych w postaci trójek RDF do bazy danych. 

Przechowywanie informacji na temat ontologii w postaci grafu możliwe jest w bazach typu 

NoSQL (Not Only SQL). Obecnie jest dostępnych wiele silników baz danych zgodnych z 

formatem RDF. Różnią się one sposobem licencjonowania, złożonością, dostępnym API oraz 

poziomem złożoności przenoszenia między różnymi systemami.  

W związku ze zgodnością z normami SPARQL i Java, możliwością wykorzystania licencji 

GPLv2 oraz łatwym przenoszeniem, które wiąże się ze skopiowaniem katalogu zawierającym 

bazę danych i wystartowaniu go na dodatkowej maszynie, wybór padł na bazę Stardog. 

Aby stworzyć schemat danych w bazie niezbędne jest posiadanie ontologii zapisanej w 

formacie RDF/XML (format OWL lub RDF/OWL nie jest wspierany przez bazę Stardog). Do 

wykonania konwersji można wykorzystać pakiet oprogramowania Protege, używany wcześniej 

do zdefiniowania i zapisania ontologii. 

Za pomocą wspomnianego narzędzia można utworzyć diagram schematu bazy danych 

reprezentowany jako widok diagramu klas oraz widok hierarchii właściwości (por. Rys.2.12 i 

2.13).  

 

 

Rys.2.12 Widok hierarchii klas w panelu administracyjnym bazy danych 
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Rys.2.13  Widok hierarchii właściwości w panelu administracyjnym bazy danych 

Proces importowania danych do stworzonej bazy został podzielony na 3 etapy. W pierwszym 

etapie dokonano pobrania otwartych danych miejskich dla Warszawy, które zostały 

udostępnione w postaci usługi sieciowej (Web Service) typu REST w formacie JSON (por. 

Tabela 2.5). Drugim etapem była konwersja danych, które zostały pobrane za pomocą API w 

formacie JSON, na trójki zapisane w notacji RDF. W tym celu został stworzony parser danych 

w postaci skryptu PHP, który przeglądając plik zawierający pobrane dane, dekomponuje ciąg 

znaków zapisanych w notacji json, na tablice. Następnie zgodnie z ustalonymi zasadami, dla 

każdej klasy innymi, co jest spowodowane różną kolejnością zwracanych parametrów przez 

API, tworzy trójki RDF. Kolejnym krokiem było skonstruowanie zapytania SPARQL, które 

dodaje utworzoną trójkę RDF do konkretnej bazy danych. Za pomocą zapytań SPARQL, dla 

każdej z klasy możliwe jest wykonanie skryptów, które wypełniają bazę danymi w pożądanej 

postaci. Dla tak skonstruowanych danych przeprowadzono testy za pomocą zapytań SPARQL. 

Przykładowe zapytania i odpowiedzi wyglądają następująco: 

1. Ile w dzielnicy Mokotów jest aptek? 

PREFIX dc: <http://www.semanticweb.org/mundo/ontologies/2015/0/SmartWarsaw#> 
SELECT (COUNT(DISTINCT ?c) AS ?count)  
where{ 
  ?c dc:has_region "Mokotów" ; 
     dc:is_part_of "Pharmacy" .  } 
 

2. Podaj wolne miejsca na stacjach Veturilo na Placu Konstytucji 

SELECT ?c ?t ?p 
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WHERE { ?c dc:is_described_by "PlacKonstytucji"      } 

 

 

Tabela 2.4 Otwarte dane miejskie dla Warszawy 

Nazwa Danych Parametry 

Nazwa 

Danych Parametry 

Veturilo 

Współrzędne 

geograficzne 

Police Stations 

Współrzędne 

geograficzne 

ObjectID Ulica 

Lokalizacja Numer 

NR_stacji Kod 

Rowery Opis 

Stojaki dzielnica 

Park & Ride 

Współrzędne 

geograficzne Kontakt 

Auta 

Squares 

Współrzędne 

geograficzne 

Motory nazwa_podst 

Nazwa nazwa_skroc 

Niepelno nazwa_dopel 

City Office 

Współrzędne 

geograficzne objekt 

ObjectID dzielnica 

Ulica 

Dormitory 

Współrzędne 

geograficzne 

Numer ulica 

Kod numer 

Opis kod 

Dzielnica opis 

Kontakt dzielnica 

Swimming Pools 

Współrzędne 

geograficzne kontakt 

Ulica 

Pharmacy 

Współrzędne 

geograficzne 

numer ulica 

opis numer 

dzielnica kod 

kontakt opis 
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Sport Field 

Współrzędne 

geograficzne godziny_pracy 

Ulica dzielnica 

numer kontakt 

opis 

Cash Machine 

Współrzędne 

geograficzne 

dzielnica ulica 

kontakt numer 

Real Estates For Rend and 

Sale 

Współrzędne 

geograficzne lokalizacja 

dzielnica dostep 

adres dzielnica 

rodzaj kontakt 

usytuowanie 

Intervention 

District 

pow_podstawowa Source 

pow_dodatkowa status 

ogloszenie notificationType 

cena notificationNumber 

aktualne adress 

cena_za_metr category 
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3 Doświadczenia i dobre praktyki z innych miast, 

które udostępniły otwarte dane, oraz 

rekomendacje dla projektu MUNDO.  

3.1 Studium przypadku: Madryt 

Zakres udostępnionych otwartych danych miejskich 

Madrycki portal otwartych danych utworzono w marcu 2014r. Znajduje się na nim 219 

zbiorów danych opisujących różne obszary życia społecznego i gospodarczego hiszpańskiej 

stolicy (np. wypadki drogowe, kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych, położenie dróg 

rowerowych, jakość powietrza). Dopiero powstanie portalu otwartych danych, z których część 

jest dostęna w formatach pozwalających na odczyt maszynowy, poskutkowało zwiększonym 

wykorzystaniem danych publicznych przez użytkowników, choć legislacja odnośnie 

udostępniania danych sektora publicznego obowiązywała już od 2008r. Po wejściu w życie 

ustawy, początkowo udostępniano jedynie dane statystyczne, które do dziś wystawione są w 

osobnym serwisie, do którego linkuje portal otwartych danych.  

W osobnym serwisie Transparencia (Przejrzystość) powstałym w 2012r., zawarto dane 

dotyczące sposobu funkcjonowania i wydatków samorządu, uchwał przyjmowanych przez 

radę miasta, plany zagospodarowania przestrzennego czy informacje o stanie środowiska 

naturalnego i planach w zakresie jego ochrony; w sumie 70 zbiorów danych w formie plików 

pdf. W zamyśle twórców ten serwis ma pomagać mieszkańcom poznać swoje miasto, podczas 

gdy portal otwartych danych jest źródłem informacji o przeznaczeniu biznesowym. 

Samorząd madrycki w związku z przyjęciem wiosną 2015r. Strategii Otwartego Rządu Miasta 

Madrytu prowadzi prace informatyczne nad integracją istniejących serwisów pod wspólnym 

adresem https://decide.madrid.es (kod portalu dostępny na licencji GPL v3 w serwisie 

GitHub). Większość danych dostępnych na madryckich portalach jest udostępniana także 

przez narodowy portal otwartych danych. Docelowo wszystkie dane miejskie mają znaleźć się 

w tym wspólnym serwisie. 

Najpopularniejsze zbiory danych 

Najpopularniejsze zbiory na madryckim portalu otwartych danych to: dane o natężeniu ruchu 

(ponad 38 tysięcy pobrań), kalendarz wydarzeń kulturalnych na kolejne 100 dni (ponad 17 

tysięcy pobrań), lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów i terminy wywozu 

nieczystości (ponad 14 tysięcy pobrań). Mniejszą popularnością cieszą się informacje 

dotyczące lokalizacji publicznych miejsc parkingowych na terenie miasta (ponad 4 tysiące 

pobrań). 

Portal otwartych danych umożliwia użytkownikom głosowanie na ich zdaniem najbardziej 

użyteczne zbiory danych oraz sugerowanie zbiorów do dalszego udostępniania. Taka forma 

http://datos.madrid.es/
../../../../../../../Marek/Projekty/Apps4Waw/Wyniki/Dopiero%20powstanie%20portalu%20otwartych%20danych%20poskutkowało%20zwiększonym%20wykorzystaniem%20danych%20przez%20użytkowników
../../../../../../../Marek/Projekty/Apps4Waw/Wyniki/Dopiero%20powstanie%20portalu%20otwartych%20danych%20poskutkowało%20zwiększonym%20wykorzystaniem%20danych%20przez%20użytkowników
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Transparencia
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2015/03Marzo/23Lunes/NotasdePrensa/GobiernoAbierto/ficheros/Estrategia_Gob_Abierto.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2015/03Marzo/23Lunes/NotasdePrensa/GobiernoAbierto/ficheros/Estrategia_Gob_Abierto.pdf
https://decide.madrid.es/
https://github.com/AyuntamientoMadrid/participacion
https://github.com/AyuntamientoMadrid/participacion
http://datos.gob.es/
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dialogu z użytkownikami została przez nich bardzo dobrze przyjęta. Często jednak zdarzają się 

prośby o udostępnienie danych niebędących w gestii miasta Madrytu. 

Brak informacji o popularności danych zawartych w serwisie Transparencia (dotyczącym 

przejrzystości samorządu). 

Przykłady najpopularniejszych aplikacji wykorzystujących otwarte dane  

Największą popularnością cieszą się aplikacje transportowe, dostarczane przez miejskie spółki 

transportowe jak i zewnętrzne firmy (np. EMT, Madrid Metro|Bus|Cercanias). Aplikacje 

wspierające planowanie podróży metrem, autobusami lub kolejką dojazdową, a także łączące 

wszystkie dostępne środki transportu, mają od ok. 100 do 500 tysięcy pobrań. Narzędzia 

wykorzystujące inne otwarte dane miejskie znajdują znacznie mniej użytkowników. Dla 

przykładu, Aire de Madrid, strona internetowa i aplikacja informująca w czasie rzeczywistym o 

stanie powietrza w stolicy, doczekała się ok. tysiąca pobrań. Podobnie Madrid Gratis, 

narzędzie ułatwiające darmowe uczestnictwo w kulturze czy Mercamad, aplikacja lokalizująca 

najbliższe targi spożywcze. Więcej przykładów wykorzystania madryckich danych publicznych 

można znaleźć na portalu otwartych danych (lista posiada pewne organiczenia – powstaje 

dzięki dobrowolnym zgłoszeniom twórców aplikacji, a zatem nie uwzględnia wszystkich 

zastosowań).  

Zwycięzcy pierwszego madryckiego konkursu na aplikacje oparte na danych (MadData, który 

odbył się w 2014r.), Bileit (aplikacja pozwalająca na zakup tańszych biletów na wydarzenia 

kulturalne last minute), K-social (rozwiązanie dla osób obawiających się o swoje 

bezpieczeństwo w związku z przemocą ze względu na płeć lub orientację seksualną) i Busines 

Init (rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących lokalu do prowadzenia działalności 

gospodarczej), mimo dalszych sukcesów w międzynarodowych konkursach – Bileit był 

finalistą Apps for Europe edycji 2014/2015 – nie odnoszą jak na razie sukcesów na rynku.  

Sposób organizacji projektu i metody udostępniania otwartych danych 

Uwarunkowanie techniczne (formaty, standardy dostępu) 

Dane znajdujące się na portalu otwartych danych są dostępne w różnych formatach. Madrycki 

samorząd dąży do tego, aby dane były wystawiane w formatach otwartych, jednak niektóre 

zbiory wystawione są w formatach zamkniętych wtedy, gdy jest to uzasadnione częstością 

korzystania z danego formatu przez ogół użytkowników. Wszystkie zastosowane formaty są 

wymienione w portalu otwartych danych. Najczęściej stosowane są CSV i XML. 

Uwarunkowania organizacyjne  

Warunkiem koniecznym powodzenia projektu otwartodanowego jest wola polityczna. 

Utrzymywanie portalu otwartych danych i jego integracja z innymi serwisami pod wspólną 

nazwą Otwarty Rząd została wpisana Strategii Otwartego Rządu Miasta Madrytu przyjętej na 

wiosnę 2015r. Jest to dowód na sukces pierwszych inicjatyw związanych z udostępnianiem 

danych w Madrycie i instytucjonalizację tego procesu w strukturach samorządu. 

Otwarcie danych jest w madryckim samorządzie postrzegane jako narzędzie wspierające 

rozwój innowacyjnej gospodarki. Świadczy o tym duże zaangażowanie w proces po stronie 

Madrid Emprende, miejskiej jednostki odpowiedzialnej za wsparcie rozwoju biznesu w stolicy. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmp.free.madrid&hl=pl
https://airemadrid.firebaseapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmp.madrid.gratis&hl=es
http://mercamad.com/
http://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69f6ecd08a0c/?vgnextoid=994612b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/emprendedores-ganadores-mad-data.aspx
http://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69f6ecd08a0c/?vgnextoid=b07512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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O dużej wadze przykładanej przez władze miasta do otwartości danych świadczy powołanie 

specjalnego zespołu ds. Open Data w urzędzie. W skład zespołu wchodzi 5 osób, z czego 

dwie są odpowiedzialne za kwestie stricte techniczne, podczas gdy trzy pełnią funkcje 

administracyjne i organizacyjne.  

Zasady korzystania z otwartych danych 

Zasady korzystania z otwartych danych wynikają z przepisów krajowych i wspólnotowych w 

tym zakresie. Szczegółowo opisane są na w portalu otwartych danych. Użytkownikom 

zabrania się zmieniać podane informacje lub modyfikować metadane. Wymagane jest podanie 

źródła danych i daty ich ostatniej aktualizacji. Zabrania się sugerować jakikolwiek związek 

Urzędu Miasta Madrytu z użytkownikiem lub firmą wykorzystującą dane w swojej aplikacji. 

Wreszcie, zabronione jest podejmowanie prób zidentyfikowania tożsamości osób, których 

dane zostały utajnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, poprzez krzyżowanie 

dostępnych danych z informacjami z innych źródeł. Dane dostępne są bezpłatnie i bez 

ograniczeń, w tym np. bez konieczności rejestrowania się. 

Metody pobudzania zainteresowania wykorzystaniem otwartych danych wśród 

mieszkańców, NGO i firm komercyjnych 

Sposoby promocji i zachęty do korzystania z otwartych danych 

Nie wystarczy otworzyć dane, aby uzyskać rezultaty w postaci aplikacji. Konieczny jest system 

wsparcia, wydarzenia towarzyszące. To przekonanie członków madryckiego zespołu ds. Open 

Data warunkuje jego działania. Komercyjne wykorzystanie otwartych danych jest istotnym 

tematem w działaniach Madrid Emprende skierowanych do młodych przedsiębiorców 

(konkursy, szkolenia, inkubator przedsiębiorczości). Pierwszy konkurs na aplikacje 

wykorzystujące otwarte dane zorganizowany w 2014r. przez Miasto we współpracy z firmą 

konsultingową Everis jest kolejnym elementem procesu wdrażania otwartości danych w 

mieście.  

Obok działań skierowanych na zewnątrz, istotne są wysiłki członków zespołu ds. Open Data, 

których odbiorcami są inne jednostki madryckiego samorządu. Wychodząc z założenia, że aby 

udostępniać dane poszczególne jednostki miejskie muszą mieć pełne zrozumienie zagadnienia 

i podzielać przekonanie o jego zasadności, członkowie zespołu organizują spotkania 

śniadaniowe podczas których tłumaczą ideę otwartych danych, przedstawiają możliwe 

korzyści i konkretne oczekiwania wobec jednostek udostępniających informacje. Aby zachęcić 

miejskie jednostki do szybszego udostępniania danych, przygotowali zestawienie 

udostępnionych zbiorów w podziale na jednostki, z których pochodzą. Stosując tę samą 

metodę, kilka lat wcześniej przekonali władze miasta do rozpoczęcia procesu przez 

porównanie Madrytu z innymi europejskimi stolicami. 

Doświadczenia z konkursów i hakatonów 

Pierwszy konkurs na aplikacje zorganizowano w Madrycie w 2014r., w kilka miesięcy po 

uruchomieniu portalu otwartych danych. Przedsięwzięcie współorganizowali: członkowie 

zespołu ds. Open Data, Madrid Emprende, Medialab Prado (miejska instytucja kultury) i firma 

konsultingowa Everis.  

http://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69f6ecd08a0c/?vgnextoid=b4c412b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Nie skupiałbym sie na osiągnięciu sukcesu rozumianego jako produkt czy założenie 

startupu. Jeśli tak się stanie, to doskonale. Dla mnie jest jednak ważniejsze upowszechnianie 

idei, budowanie społeczności, stwarzanie przestrzeni na próby i błędy. Tylko wtedy możemy 

stworzyć coś prawdziwego. Nie oczekujmy bezpośrednich zysków, a uzyskamy pośrednie 

korzyści. Poprawi się komunikacja między silosami w urzędzie miasta. Konkurs to tylko 

element większej całości, jedno ze spotkań, warsztatów. Ważny pierwszy krok.  

[Marcos García, dyrektor Medialabu Prado, spotkanie w Urzędzie Miasta Madrytu, 29 września 2014r.] 

Przedsięwzięcie było przez organizatorów postrzegane jako niewielka część procesu 

ponownego wykorzystania danych. Podkreślano jego walory promocyjne (obecność w 

mediach) oraz kulturotwórcze, w znaczeniu tworzenia kultury ponownego wykorzystania 

danych oraz budowania społeczności jednostek, firm i instytucji, które z danych korzystają, a 

także budowania połączeń między jednostkami samorządu, które mogą wiedzieć o sobie 

więcej i współpracować lepiej dzięki powszechnemu dostępowi do danych. Duże nadzieje 

wiązano z możliwością powstania nowych rozwiązań i pomysłów, które będzie można 

rozwinąć już po zakończeniu konkursu, a także ze społecznościową weryfikacją danych pod 

kątem ewentualnych błędów. Konkurs posłużył jako dowód dla władz miasta na to, że warto 

dane udostępniać, bo można je wykorzystać do budowy użytecznych rozwiązań. 

Dodatkową zachętą do uczestnictwa w konkursie było 30 nowych zbiorów danych, 

wystawionych przed samym jego rozpoczęciem. Były to dane dotyczące natężenia ruchu, 

autobusów miejskich i bibliotek. Lista dostępnych zbiorów danych spotkała się z krytyką ze 

strony niektórych uczestników i mediów. Dostępne zbiory postrzegano jako przypadkowe i 

trudne do zestawienia, gdyż dotyczyły niezwiązanych ze sobą tematów lub nie opisywały 

danego problemu w kompletny sposób (np. udostępniono dane nt. wpisów na Twitterze o 

systemie rowerów publicznych, ale nie były dostępne dane o samym systemie). Daniele 

Grasso, dziennikarz El Confidencial, ubolewał że organizatorzy nie wzięli pod uwagę w 

wystarczającym stopniu sugestii użytkowników wyrażonych w głosowaniu na zbiory na 

portalu otwartych danych, które odzwierciedlały realne zapotrzebowanie na dane. 

Konkurs był dwuetapowy. Po początkowej fazie zgłoszeń zakwalifikowane zespoły wzięły 

udział w dwudniowym hakatonie. Po jego zakończeniu, na podstawie efektów dwudniowej 

pracy, jurorzy wybrali finałowe projekty, które były następnie rozwijane przez 28 dni przy 

wsparciu i doradztwie ze strony Miasta i firmy Everis. Zwycięzców w trzech kategoriach 

tematycznych (innowacja w biznesie, innowacja społeczna i wizualizacja danych) poznaliśmy w 

listopadzie 2014r. Na podstawie rozmów z uczestnikami konkursu należy stwierdzić, że 

obszarem do poprawy jest komunikacja z uczestnikami w czasie trwania hakatonu i po nim. 

Należy bezwzględnie zadbać o niezmienność zasad konkursu, informowanie o przejściu (lub 

nie) do dalszego etapu oraz zbieranie informacji zwrotnej. Planując wydarzenia w konkursie 

należy wziąć pod uwagę m.in. kalendarz świąt narodowych i naturalne zmniejszenie 

aktywności w okresie wakacyjnym. Warto zauważyć, że wbrew celom stawianym przez 

organizatorów, nie podjęto w zasadzie działań zmierzających do zbudowania społeczności czy 

ułatwienia poznawania się członkom zespołów.  
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Ocena efektów udostępnienia otwartych danych 

Wkład w poprawę jakości życia w mieście 

Świeżość otwartodanowego projektu w Madrycie utrudnia ocenę jego wpływu na jakość życia 

w mieście. Biorąc jednak pod uwagę wartość rynku danych w Hiszpanii w 2011r. (899 mln 

euro) oraz mając na uwadze fakt, że znalazło na nim wówczas zatrudnienie niemal 10 tys. 

osób (dane za: www.asedie.es), czyli więcej niż na rynku gier wideo czy filmowym, należy 

sądzić, że wraz z udostępnianiem dalszych zbiorów danych, ich wpływ na wygodę życia 

codziennego i wzrost gospodarczy będzie wzrastał. W początkowej fazie otwieranie danych 

generuje głównie koszty po stronie urzędu miasta, jednak jest przez samorząd traktowane 

jako inwestycja. 

Należy zauważyć, że otwarte dane mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w aplikacjach, lecz 

także w badaniach i działaniach marketingowych, a także opracowaniach i analizach 

wykorzystywanych przez prasę, instytucje badawcze i organizacje pozarządowe. Umożliwiają 

powstanie projektów z dziedziny dziennikarstwa danych, jak np. Madrid en Bici. W serwisie 

znajdziemy wizualizację danych na temat ruchu rowerowego w mieście pochodzące z różnych 

źródeł. 

Napotkane problemy, zagrożenia i ograniczenia 

Do głównych czynników hamujących udostępnianie danych wymienianych przez członków 

zespołu ds. Open Data należą: tzw. efekt Golluma, polegający na niechęci do udostępniania 

danych po stronie jednostek miejskich i niechęć do współpracy z zespołem ds. Open Data; 

dążenie do perfekcji i udostępniania wyłącznie nieskazitelnych danych; niski priorytet, jaki 

projektowi otwartodanowemu przyznają jednostki miejskie. Wydaje się, że intensywna 

działalność edukacyjna prowadzona wewnątrz urzędu przez zespół, a także wymienienie 

otwartych danych wśród priorytetów w Strategii Otwartego Rządu Miasta Madrytu powinno 

przynajmniej częściowo usunąć te przeszkody. 

Podmioty zaangażowane w projekt i ich rola 

Wprowadzanie otwartości danych w Madrycie odbywa się przede wszystkim siłami zespołu 

ds. Open Data, miejskiej agendy wspierającej rozwój przedsiębiorczości Madrid Emprende, 

miejskiej instytucji kultury Medialab Prado, a także firm zewnętrznych (np. Everis). 

Zaangażowane są również wszystkie jednostki miejskie dostarczające dane. Motorem i 

organizatorem przedsięwzięcia oraz stroną za nie odpowiedzialną jest pięcioosobowy zespół 

ds. Open Data. Pozostałe jednostki wspierają wybrane aspekty procesu (głównie promocję 

idei otwartych danych). 

http://www.asedie.es/
http://www.madridenbici.es/
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3.2 Rekomendacje dla projektu Dane po warszawsku wynikające 

z przeprowadzonego studium przypadku 
 

Otwartość danych publicznych dla pracowników instytucji takiej jak urząd dużego miasta jest 

poważną zmianą sposobu myślenia o służbie publicznej, a na poziomie praktyk – zmianą 

procedur codziennej pracy. To niekończący się, stopniowy proces, który aby był skuteczny 

musi zakorzenić się w uchwałach i procedurach. Powinien mu towarzyszyć szereg działań 

facylitacyjnych, które sprawią że zarówno pracownicy urzędu, jak i użytkownicy danych będą 

rozumieć sens procesu i jakie może im przynieść korzyści. 

W pierwszym z wymienionych obszarów warto zwrócić szczególną uwagę na fakt zawarcia 

otwartości danych w miejskiej strategii. To ważne, bo pozwala na planowanie pracy nad 

otwieraniem danych w dłuższej perspektywie czasu i gwarantuje dostępność środków na 

działanie, ciągłość w dostarczaniu aktualnych danych, a także zobowiązuje jednostki miejskie 

do współpracy z zespołem ds. Open Data. Usankcjonowanie działań otwartościowych 

poprzez oficjalny dokument jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia.  

Istotnym elementem procesu jest także sam zespół ds. Open Data – pierwszy kontakt w tej 

sprawie dla pracowników urzędu i świata zewnętrznego, dbający o edukację wszystkich 

zainteresowanych stron w temacie otwartych danych i odpowiedzialny za utrzymanie portalu. 

Jeśli nie jest możliwe powołanie specjalnego zespołu, należy przynajmniej wyznaczyć osobę, 

do której obowiązków będzie należało prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem 

otwartości na poziomie technologicznym i komunikacyjnym. Szczególnie istotne jest 

budowanie pozytywnych relacji między zespołem a innymi jednostkami miejskimi, co pozwoli 

na sprawne wdrażanie otwartościowych rozwiązań i w rezultacie – szybkie powiększanie 

zakresu udostępnionych danych.  

W obszarze komunikacji i promocji warto zacząć od próby określenia wszystkich 

potencjalnych dostawców i użytkowników otwartych danych i zaprojektowania działań 

skierowanych do nich bezpośrednio. Wprowadzenie otwartości danych stanowi ogromną 

zmianę dla urzędników pod względem organizacji pracy jak i sposobu myślenia o współpracy z 

obywatelami, a tym ostatnim stwarza szansę na zwiększoną partycypację społeczną i 

czerpanie korzyści z publicznych zasobów. To wielka zmiana, której powodzenie zależy od 

jasnej i przejrzystej komunikacji celów i środków.  
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3.3 Studium przypadku: Helsinki 
 

Zakres udostępnionych otwartych danych miejskich 

Pomysł na zacieśnienie współpracy w zbieraniu i publikowaniu danych w ramach regionu 

Helsinek narodził się w 2009 roku. Na początku 2010 roku rozpoczęto prace nad projektem 

stworzenia serwisu udostępniającego otwarte dane pochodzące z regionu metropolitalnego 

Helsinek (Helsinki Region Infoshare). Ważnym celem projektu jest włączenie procesu 

otwierania danych w codzienną pracę urzędników miejskich. Pierwsza wersja serwisu została 

udostępniona użytkownikom w marcu 2011 roku. Obecnie w serwisie udostępnianych jest 

prawie 1300 zbiorów danych. Najwięcej danych dotyczy populacji (460 zbiorów), rynku pracy 

(179), nieruchomości (149), usług społecznych (122) oraz edukacji (110) i kultury (104).  

Serwis HRI rozwija cztery kluczowe obszary: 

- przygotowanie danych (wspiera urzędników, czyli “producentów” w tym,  

aby publikowane zbiory były dostępne, porównywalne między sobą oraz użyteczne); 

- otwieranie danych (jest pomostem łączącym producentów i użytkowników,  

zbierając ich opinie i wspierając dbałość o jakość danych); 

- dzielenie się danymi (ma umożliwić użytkownikom szybkie i łatwe dotarcie  

do interesujących ich zbiorów); 

- wykorzystanie danych (sposoby użycia danych nie powinny być predefiniowane  

ani ograniczane. Serwis ma służyć jak najszerszej grupie odbiorców). 

 

W 2013 roku projekt otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej “Innowacyjne inicjatywy 

publiczne” w kategorii “obywatele”. 

Najpopularniejsze zbiory danych 

Największym zainteresowaniem użytkowników portalu HRI cieszą się obecnie dane dotyczące 

kodów pocztowych (ponad 650 pobrań miesięcznie), informacje dotyczące liczby 

rowerzystów (ponad 260 pobrań miesięcznie), dofinansowania projektów kulturalnych przez 

urząd miasta (ponad 250 pobrań miesięcznie) oraz mapa Helsinek (ponad 230 pobrań). Serwis 

daje też możliwość proponowania kolejnych zbiorów do udostępnienia. Jest to jedna z metod 

zwiększających zainteresowanie publikowanymi zbiorami oraz ich późniejszego 

wykorzystania.  

http://www.hri.fi/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-505_en.htm
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Przykłady najpopularniejszych aplikacji wykorzystujących otwarte dane 

Podobnie, jak w wielu innych miastach, największą popularnością cieszą się aplikacje 

dotyczące transportu miejskiego. Strona służąca do planowania podróży w regionie Helsinek, 

stworzona przez Regionalne Przedsiębiorstwo Transportowe (Helsingin seudun liikenne), jest 

jednym z najpopularniejszych serwisów w całej Finlandii. Sukces odniosła też aplikacja 

BlindSquare, ułatwiająca poruszanie się w przestrzeni miejskiej osobom niewidomym. Łączy 

ona informacje o transporcie publicznym i usługach miejskich z danymi pochodzącymi  

z aplikacji Forsquare. W 2012 roku wygrała konkurs Apps4Finland. Obecnie działa w 

kilkunastu krajach. 

Trudniej ocenić jest popularność innych aplikacji zbudowanych w oparciu o udostępniane 

dane. Serwis HRI daje możliwość umieszczenia informacji o takich inicjatywach i prezentuje 

galerię zawierającą ponad 130 aplikacji (są wśród nich na przykład mapa wizualizująca 

wypadki drogowe w mieście, aplikacja pokazująca helsińskie puby czy próbująca przewidzieć 

przyszłe warunki życia w metropolii). Niestety informacje o liczbie pobrań czy użytkowników 

nie są dostępne. 

Sposób organizacji projektu i metody udostępniania otwartych danych 

Uwarunkowania techniczne (formaty, standardy dostępu) 

Udostępniane zbiory danych publikowane są w postaci plików do pobrania i jako surowe dane 

za pośrednictwem API. Pliki publikowane są najczęściej w formatach  XLS, PC-AXIS lub CSV 

(dla materiałów kartograficznych są to formaty KML lub GML). Natomiast poprzez API dane 

pobierać można w formatach JSON lub XML.  

Kod serwisu został opublikowany na GitHubie na otwartej licencji. Natomiast cała platforma 

do udostępniania danych zbudowana została w oparciu o popularny, opensourcowy system 

CKAN. Przygotowano dokumentację techniczną ułatwiającą korzystanie z możliwości 

oferowanych przez serwis, która dostępna jest także w języku angielskim. 

Aby ułatwić wykorzystanie danych np. przez inne miasta i łączenie ze sobą zbiorów 

pochodzących z różnych źródeł prowadzone są starania, aby otwierać zbiory danych na ten 

sam temat wykorzystując obowiązujące powszechnie standardy API (np. standardowe API 

Googla do danych transportowych czy API Open311 do zgłaszania usterek, np. niedziałającej 

sygnalizacji świetlnej).   

http://www.reittiopas.fi/
http://blindsquare.com/
http://www.hri.fi/fi/sovellukset/
https://github.com/Helsingin-kaupungin-tietokeskus
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/HRI_Technical_Description_20150227.pdf
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Uwarunkowania organizacyjne (zasady korzystania z otwartych danych) 

Jak zostało to już wspomniane, twórcom projektu HRI zależy na jak najszerszym 

wykorzystaniu publikowanych zbiorów danych. Każdy chętny może z nich korzystać w 

dowolny sposób, bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Co do zasady, wszelkie informacje 

dostępne w serwisie publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC 

BY 4.0). Oznacza to, że dane mogą być dowolnie kopiowane, rozpowszechniane  

i prezentowane zarówno w celach niekomercyjnych, jak i komercyjnych. Jedynym warunkiem 

jest podanie źródła pochodzenia danych i autora zbioru. Nie wolno jednak sugerować, że 

autorzy danych powiązani są ze sposobami ich dalszego wykorzystania. 

Metody pobudzania zainteresowania wykorzystaniem otwartych danych wśród 

mieszkańców, NGO i firm komercyjnych 

Sposoby promocji i zachęty do korzystania z otwartych danych 

W helsińskim modelu ważne jest tworzenie społeczności programistów, zainteresowanych 

wykorzystywaniem otwartych danych publicznych. Dlatego Forum Virium (partnerstwo 

publiczno-prywatne powołane dla szeroko pojętej otwartości) organizuje comiesięczne 

spotkania “Helsinki Loves Developers”. Jest to przestrzeń do poznania się specjalistów  

z branży IT z przedstawicielami miasta oraz do pokazania swoich projektów. 

Rozwinięciem tych działań było uruchomienie w 2014 roku przez Open Knowledge Finland, 

Sitrę (fundusz wspierający innowacje, podlegający fińskiemu parlamentowi) oraz HRI  

inicjatywy Datademo. Jej celem jest wspieranie rozwoju aplikacji wykorzystujących otwarte 

dane publiczne w sposób, który będzie przydatny miastu i jego mieszkańcom. Projekty 

wybierane są przy udziale uczestników konkursu, a zwycięzcy otrzymują dofinansowanie  

w wysokości 2000 euro. 

Ciekawą, ale jednorazową inicjatywą, była przeprowadzona w 2012 roku, gdy Helsinki pełniły 

rolę World Design Capital kampania plakatowa w przestrzeni publicznej, pokazująca znaczenie 

wizualizacji danych. Prezentowane prace przygotowane zostały w oparciu o otwarte dane 

publiczne. 

Doświadczenia z konkursów i hakatonów 

Pierwszy w Finlandii konkurs na aplikacje wykorzystujące otwarte dane publiczne w ramach 

Apps4Democracy (nazwę zmieniono później na Apps4Finland) odbył się w 2009 roku. Wiele 

zaangażowanych osób uważa, że był to początek tworzenia się “otwartodanowej” 

społeczności z prawdziwego zdarzenia. Od tego czasu konkurs odbywa się co roku (obecnie 

pod nazwą Open Finland Challenge). W jego ramach wyodrębniane są konkurencje dotyczące 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.forumvirium.fi/en
http://www.sitra.fi/en
http://datademo.fi/english/
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bezpośrednio wykorzystania danych z HRI. Natomiast w 2011 roku zorganizowano konkurs 

Mobiilikisa (“Mobile Challenge”) dotyczący wyłącznie regionu Helsinek. W jego efekcie 

powstało ponad 60 aplikacji mobilnych z wykorzystaniem API HRI. Miasto stara się też 

promować udział w konkursach i hakatonach na swoich stronach internetowych. 

Jak wynika z relacji członków zespołu organizującego Apps4Finland należy pamiętać o tym,  

że tego typu konkursy, to przede wszystkim narzędzie do promocji otwartych danych. Nie 

należy za bardzo liczyć na to, że powstanie dużo użytecznych aplikacji, które utrzymają się na 

rynku. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji o znaczeniu społecznym, w których trudno jest 

odnaleźć potencjał biznesowy. Co jednak nie umniejsza roli tego typu inicjatyw.  

Ocena efektów udostępnienia otwartych danych 

Dzięki temu, że inicjatorem otwierania danych w Helsinkach były same władze miasta, proces 

może przebiegać o wiele sprawniej. Choć niezbędne jest oczywiście szkolenie urzędników  

i wyjaśnianie im roli, jaką ma udostępnienia informacji publicznej. Już teraz mogą oni dostrzec 

korzyści płynące z tego procesu. Otwartość danych pozwala im łatwiej zorientować się,  

co dzieje się w innych biurach czy departamentach, a także uczyć od siebie nawzajem.  

Wkład w poprawę jakości życia w mieście 

Udostępnienie danych publicznych w sposób otwarty zawsze przyczynia się do zwiększenia 

przejrzystości działania władz. W wypadku Helsinek ciekawym przykładem było otwarcie 

systemu Ahjo odpowiedzialnego za elektroniczny obieg dokumentów helsińskiej rady miasta. 

Na zlecenie urzędu przygotowano dostępną online wyszukiwarkę dokumentów, natomiast 

niezależny programista udostępnił też aplikację mobilną. Dzięki temu wszyscy mogą  

na bieżąco śledzić procesy decyzyjne zachodzące w mieście. 

Napotkane problemy, zagrożenia i ograniczenia 

Na początku realizacji projektu utworzenia wspólnej dla regionu Helsinek otwartej bazy 

danych, z udziału wycofały się mniejsze miejscowości, które prawdopodobnie nie chciały brać 

na siebie ryzyka i finansowego ciężaru udziału w przedsięwzięciu, którego rezultaty trudno 

było wówczas przewidzieć. Ciekawe będzie obserwowanie, w którym momencie także  

te pozostałe ośrodki dołączą do inicjatywy oraz jakie argumenty je przekonają. Będzie to na 

pewno cenna informacja dla wszystkich osób i podmiotów, które w różnych częściach świata 

borykają się z nieufnością urzędników wobec projektów otwartodanowych. 

  

http://dev.hel.fi/apis/openahjo
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Podmioty zaangażowane w projekt i ich rola 

Helsinki Region Infoshare to wspólna inicjatywa Helsinek, trzech sąsiednich miast: Espoo, 

Vantaai i Kauniainen oraz Forum Virium, które na początku trwania projektu wzięło na siebie 

jego koordynację i prace informatyczne. Miasta odpowiedzialne są za dostarczanie  

i aktualizowanie danych, które przed publikacją sprawdzane i ujednolicane są przez zespół 

HRI. Roczny budżet projektu wynosi 60 tys. euro i pochodzi od zaangażowanych miast oraz  

z funduszu Sitra. Na etapie planowania projektu wsparcia finansowego udzieliło także 

Ministerstwo Finansów. 

 

3.4 Rekomendacje dla projektu Dane po warszawsku wynikające 

z przeprowadzonego studium przypadku 
 

Podczas realizacji projektów, których celem jest otwieranie i wsparcie wykorzystania danych 

miejskich kluczowa jest zarówno praca z urzędnikami odpowiedzialnymi za udostępnianie 

poszczególnych zbiorów, jak i właściwe określenie adresatów projektu wśród środowisk, 

które mogą być zainteresowane wykorzystaniem tych zasobów. Obu stronom warto 

pokazywać praktyczne korzyści i potencjał, jaki stoi za tym procesem.  

Gdy już uda się przekonać decydentów i stworzyć odpowiednią infrastrukturę  

do udostępnienia danych, warto wspierać budowanie społeczności osób, które mogą czerpać 

z nich korzyści. Dobrze, żeby wszelkiego rodzaju konkursy czy hakatony nie były 

jednorazowymi wydarzeniami, a raczej elementami dłuższego procesu, podczas którego 

uczestnicy będą mogli wymieniać się pomysłami czy uczyć się od siebie. Szansa, że przy tej 

okazji powstaną aplikacje, które zdobędą rynek nie są duże, ale doświadczenia zebrane przez 

uczestników tego typu inicjatyw mogą znacząco przyczynić się do sukcesu przyszłych 

realizowanych przez nich projektów. 

  

 

 

http://www.hri.fi/en/
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4 Podsumowanie i wnioski 
Projekt „Dane po warszawsku” pozwolił udostępnić w modelu otwartych danych zasoby 

informacyjne będące w posiadaniu Urzędu Miasta Warszawy i współdziałających instytucji 

miejskich. Wybór danych do udostępnienia był kompromisem między rozpoznanymi 

potrzebami, potencjalną atrakcyjnością danych a uwarunkowaniami technicznymi  

i administracyjnymi.  

Niewątpliwym sukcesem było udostępnienie w przewidzianym terminie dość bogatego 

zestawu danych miejskich obejmujących wiele kluczowych obszarów funkcjonowania miasta o 

praktycznym znaczeniu dla jego mieszkańców. Działania podjęte w Warszawie są zgodne z 

tendencjami europejskimi i światowymi dążeń do realizacji koncepcji Inteligentnych Miast. 

Wyniki projektu należy traktować jako pierwszy krok i podstawę do dalszych działań 

polegających na: 

 Poszerzeniu listy zbiorów danych miejskich udostępnianych w modelu otwartym ze 

szczególnym naciskiem na dane rekomendowane do udostępnienia w ramach 

niniejszego projektu.  

 Uwzględnienie w jak największym stopniu danych o charakterze dynamicznym. 

 Poprawieniu definicji API tak by uczynić je wygodniejszym i łatwiejszym do użycia 

przez projektantów aplikacji. 

 Podjęciu prac nad normalizacją głównych aspektów (rodzaje API, postać i formaty 

danych) sposobu udostępniania otwartych danych miejskich tak by projekt dla 

Warszawy mógł być replikowany w innych miastach w Polsce. 

 Popularyzacji idei wykorzystania otwartych danych, tak by zwiększyć społeczność 

projektantów aplikacji, w szczególności przez kontynuację organizacji konkursów i 

hakatonów. 

 Kontynuacji projektu polegającej na dodaniu wymiaru semantycznego (podjęcia 

wdrożenia ontologii Inteligentnego Miasta), tak by zasoby informacyjne mogły być 

wykorzystywane w bardziej wyrafinowany sposób. 
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