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Platforma otwartych danych
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Platforma otwartych danych

https://api.um.warszawa.pl

udostępnione 
zbiory

• 238 zbiorów informacyjnych w 13 kategoriach (zgrupowane w ponad 50 podkategorii):• 238 zbiorów informacyjnych w 13 kategoriach (zgrupowane w ponad 50 podkategorii):

aktywność

• Obecni mamy ponad 760 zarejestrowanych kont, z czego ponad ¾ pozostaje aktywnych i 
korzystających z naszych danych
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korzystających z naszych danych

popularność

• Największą popularnością cieszą się dane czasu rzeczywistego (Tramwaje on-line, systemy 
kolejkowe, zgłoszenia 19115, zieleń miejska)

• Największą popularnością cieszą się dane czasu rzeczywistego (Tramwaje on-line, systemy 
kolejkowe, zgłoszenia 19115, zieleń miejska)



Platforma otwartych danych

https://api.um.warszawa.pl
• Społeczeństwo korzysta

BIHAPI

• Kolejna już edycja konkursu

Gdzie ten tramwaj

• Społecznościowa aplikacja o położeniu 
tramwajów

Warszawski ninja

• Zwycięzca konkursu „Dane po Warszawsku”



Google Waze

• Korki, wydarzenia

• Chcą korzystać z naszych danych

eNumerek Warszawa

• pozwala śledzić na bieżąco obsługiwane kolejkomaty
w Warszawie, ponadto pozwala również na 
rejestrowanie wizyt w urzędach

Hackathon dane publiczne

Tegoroczny hackathon z dużym udziałem 
otwartych danych warszawy

Platforma otwartych danych

https://api.um.warszawa.pl
• Społeczeństwo korzysta
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• Kierunki rozwoju

regulujemy proceduralnie  i prawnie procesy umieszczania 
danych na platformie
regulujemy proceduralnie  i prawnie procesy umieszczania 
danych na platformie

Przedstawiamy dane w formie czytelnej i przyjaznej dla 
mieszkańców
Przedstawiamy dane w formie czytelnej i przyjaznej dla 
mieszkańców

Umożliwiamy komunikację dwustronną – interakcja z 
mieszkańcami (weź dane – daj dane)
Umożliwiamy komunikację dwustronną – interakcja z 
mieszkańcami (weź dane – daj dane)

Przekształcamy platformę warszawską na platformę 
metropolitalną 
Przekształcamy platformę warszawską na platformę 
metropolitalną 

Otwieramy się na inne podmioty: uczelnie, jednostki 
współpracujące, itd.. 
Otwieramy się na inne podmioty: uczelnie, jednostki 
współpracujące, itd.. 



Otwarta Warszawa

• Chcemy budować Otwartą Warszawę

Otwarta Warszawa Portal samoobsługowy 19115 Portal informacyjny

API dla programistów 

i dane dla zwykłych 

ludzi

Platforma konsultacji i 

samoobsługi w 

sprawach miasta

Zgłoszenia, interwencje

Co w Warszawie 

słychać, informacje o 

mieście

Tak tworzymy otwarte miasto



Kontakt z uczelniami

współpraca z 
uczelniami

• Zaproponowaliśmy dwa duże tematy w oparciu otwarte dane warszawskie, na podstawie których 
będą realizowane prace licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim

• Studenci Politechniki Warszawskiej na podstawie danych z pozycjonowania komunikacji miejskiej 
piszą prace inżynierskie i magisterskie

• Na podstawie naszych danych bronione są prace doktorskie
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będą realizowane prace licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim

• Studenci Politechniki Warszawskiej na podstawie danych z pozycjonowania komunikacji miejskiej 
piszą prace inżynierskie i magisterskie

• Na podstawie naszych danych bronione są prace doktorskie

Temat pierwszy

• Na podstawie naszego API oczekujemy narzędzia ( 

aplikacji) możliwą do osadzenia na dowolnym 

systemie realizujące potrzebę w skrócie nazwana „ 

załatw sprawę w urzędzie od A do Z”).

• Na potrzeby rozwiązania wystawiamy dodatkowe 

dane ( xml wszystkich kart spraw , etc.)

• Korzystając z otwartych danych warszawy

• Wyszukujemy sprawę

• Jakie dokumenty są konieczne i gdzie się udać

• Zaplanuj wizytę w dogodnym terminie

• Zaplanuj dojazd komunikacją miejską

Temat drugi

• napisać plugin pod CKAN umożliwiający połączenie 

się z WS kart informacyjnych

• napisać / zoptymalizować wyszukiwarkę usług wraz 

z wymaganymi dokumentami

• wystawić JSON z rezultatami

• Posługując się endpointami

rezerwacje.um.warszawa.pl napisać rozszerzenie 

do CKAN pozwalające na rezerwację kolejki on line

• wykorzystując dostępne api z rozkładów jazdy -

napisać plugin konsolidujący trasę przejazdu ( od 

momentu wybrania czasu i środka komunikacji do 

jej punktu docelowego)

• Posługując się WS z obiegu dokumentów napisać 

plugin sprawdzający status sprawy



Przykłady rozwiązań miejskich

Przykłady wykorzystania mechanizmu daj i korzystaj z danych:

• Warszawa 19115

• Milion drzew

• Budżet partycypacyjny

• VaVeL



Zostaliśmy zaproszeni i uczestniczymy w panelach dyskusyjnych w Open Data Institute w Londynie.

Dzielmy się doświadczeniami z wdrożeń otwartych danych, pomagamy inspirować do wykorzystywania otwartych danych na całym 

świecie.

Open Data Institute



Projekt VaVeL

Dublin

Wykrywanie zdarzeń

Warszawa

Reagowanie na zdarzenia



Przystąpienie do projektu 

konsorcjum



Przystąpienie do projektu

cele m.st. Warszawy
Cel: opracowanie innowacyjnych, otwartych rozwiązań informatycznych, które w oparciu 

o udostępnione dane miejskie ułatwią podróżowanie w m.st. Warszawa.

Transport publiczny m.st. Warszawy, fakty:

• Tramwaje

– 26 linii

– Długość linii 360+km

– Liczba pojazdów: Poranny szczyt – 425, Międzyszczyt – 305, Szczyt popołudniowy – 425 

• Autobusy

– 246 linii

– Długość tras 3000+km

– Liczba pojazdów: Poranny szczyt – 1524, Międzyszczyt – 1025, Szczyt popołudniowy – 1270

• Metro
– Długość linii 29,2km

– Liczba pojazdów: Poranny szczyt – 48, Międzyszczyt – 34, Szczyt popołudniowy – 48



Przystąpienie do projektu

Dane m.st. Warszawy związane 

z projektem
• Dane transportowe

– Rozkłady jazdy ZTM

– Informacje o przystankach komunikacji miejskiej

– Lokalizacja tramwajów on-line

– Lokalizacja autobusów on-line

– Lokalizacja i dostępność rowerów stacji miejskich

• Zgłoszenia interwencyjne 19115

• Komunikaty Twitter i RSS ZTM

• Mapy
– Ulice

– Park & Ride

• Dane dot. parkometrów

• Dane operatora Orange



WarszawaDublin

Dane związane z projektem



Przystąpienie do projektu

Oczekiwania
Miasto Stołeczne Warszawa wytypowało na potrzeby ww. działań 

następujące obszary tematyczne z zakresu komunikacji i transportu 

miejskiego:

• Planner podróży on-line,

• System powiadamiania o awariach,

• Spersonalizowane komunikaty dla mieszkańców,

• Efektywny rozkład jazdy – moduł wewnętrzny dla ZTM.



Przepływ danych w projekcie 

VaVeL



Dziękuję za uwagę



Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
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Rola partnerów akademickich 

w projekcie VaVeL

dr hab. inż. Maciej Grzenda 

Politechnika Warszawska, 
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Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380

� Jednostki akademickie w projekcie:

� Uniwersytet w Atenach, Ethniko Kai Kapodistriako

Panepistimio Athinon, Grecja (koordynator)

� Politechnika W Dortmundzie (Technische Universitat

Dortmund), Niemcy

� Technion (Israel Institute Of Technology), Izrael

� Politechnika Warszawska (Wydział Matematyki 
i Nauk Informacyjnych)

Jednostki akademickie w projekcie



Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380

Big Data a wyzwania badawcze

Jakość 
danych

Wolumen danych 

OLTP:
• ERP,
• CRM,
•….

• komunikaty
• opisy  problemów
• szeregi czasowe
• szeregi 

przestrzenne 

Wyzwania badawcze, 
ale również 
wdrożeniowe 

(Data Science)



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380
Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

Kluczowe wyzwania

� Badania naukowe wymagają wcześniejszego 

pozyskania danych

� Dane Big Data to dane wymagające szczególnego 

nakładu pracy

� Efekt użycia metod uczenia maszynowego zależy 

od przygotowania danych

� Stworzenie architektury rozwiązania wymaga

� doboru zestawu gotowych platform (Hadoop, Hive, 

Spark, Flink, Flume,…) 

� i stworzenia dedykowanych komponentów



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380
Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

Architektura – przykład: wzorzec Lambda 

[N. Marz, J. Warren, 2015]

Batch layer

Serving layer

Speed layer

All data i.e. master data set

Batch views

Realtime views
New 

data

New data goes in 
parallel to speed 
layer and batch 
layer. Hence, real-
time views and 
master data are 
updated in parallel.

Query

Queries are 
answered by 
merging the  
content of real-time 
views with the 
content of batch 
views. 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380
Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

Architektura: w praktyce
Przykład prac nad architekturą: 
wersja 8.2016

Przetwarzanie danych bazuje m.in. 
na silnikach przetwarzania 
strumieniowego (Stream
Processing Engines)

Kuczowe komponenty to również:
• Wyznaczanie połączeń 

(algorytmy z obszaru teorii 
grafów)

• Pamięciowe bazy danych
• Metody optymalizacji
• Aplikacja mobilna dla 

mieszkańców



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380
Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

Współpraca w projekcie

� Kluczowa dla uzyskania pełnych efektów

� Przykłady współpracy Politechniki Warszawskiej:

Obszar Partner

Definicja potrzeb, pozyskiwanie i analiza danych Miasto st. Warszawa

Integracja kodu, udostępnienie modułów autorstwa 

PW partnerom projektu

Orange Polska S.A.

Wyznaczanie połączeń komunikacji miejskiej z uwzgl. 

wpływu zdarzeń

Politechnika w Dortmundzie

Przygotowanie aplikacji dla mieszkańców Uniwersytet w Atenach

Wstępne przetwarzanie strumieni danych Technion

Przygotowanie hackathonów Uniwersytet w Atenach

Wzorce architektoniczne IBM Irlandia, Orange Polska S.A.



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688380
Dzień informacyjny ICT/FET 

w Programie Horyzont 2020

Dziękuję za uwagę….



dr inż. Jarosław Legierski

Centrum Badawczo – Rozwojowe Orange Polska S.A.

Warszawa, KPK, listopad  2016

Vavel
Wyzwania integracyjne w projekcie
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Agenda

� Wspólna architektura dla dwóch miast (różne use cases)

� Rozwój komponentów big data

� Zarządzanie heterogeniczną architekturą rozwiązania
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Wspólna architektura wysokopoziomowa
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Wspólna architektura wysokopoziomowa
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Mnogość komponentów i ciągły rozwój
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Zarządzanie heterogenicznym środowiskiem 
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Zarządzanie heterogenicznym środowiskiem 
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Zarządzanie heterogenicznym środowiskiem 

Timetables downloader
Flume

trams-source
Kafka

Flink
trams-analyser

trams-analyser
batch job

trams-analyser
stream job

HDFS

api.um.warszawa.pl
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Dziękuję za uwagę


