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Cele szkolenia 

Po zakończeniu modułu szkoleniowego  powinieneś wiedzieć: 

• czym są dane połączone; 

• czym są otwarte dane; 

• jakie są różnice między danymi połączonymi a danymi otwartymi; 

• jak publikować dane połączone (schemat pięciogwiazdkowy); 

• jakie są społeczno-gospodarcze aspekty danych połączonych. 
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Treść 

Niniejszy moduł zawiera... 

• wprowadzenie do zasad danych połączonych; 

• wprowadzenie do technologii danych połączonych; 

• zarys pięciogwiazdkowego schematu publikacji danych połączonych; 

• przykład sposobu publikacji danych tabelarycznych w formie danych 

połączonych przy użyciu Open Refine; 

• opis spodziewanych korzyści użycia danych połączonych dla państw; 

• przegląd inicjatyw dotyczących danych połączonych w Europie. 
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DATASUPPORTOPEN

 
 
Ewolucja od internetu – zbioru dokumentów do internetu – 
zbioru połączonych danych. 
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Czym są  
dane połączone? 
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Internet zmienia się ze “zbioru połączonych dokumentów” w 
“zbiór połączonych danych”... (1/2) 
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Zbiór dokumentów... Zbiór połączonych danych… 
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Sieć zmienia się z “Sieci połączonych dokumentów” w “Sieć 
połączonych danych”... (2/2) 

• Początkowo internet był zbiorem 

dokumentów publikowanych online –  

dostępnych pod adresem URL. 

• Dokumenty te często zawierają dane nt. 

świata rzeczywistego, odczytywane głównie 

przez człowieka i niezrozumiałe dla 

komputera. 

• Sieć danych polega na udostępnianiu 

danych w formacie odczytywanym 

komputerowo 

i łączeniu ich za pomocą standardu Uniform 

Resource Identifier (URI), umożliwiając tym 

samym gromadzenie i przetwarzanie danych 

w różnych celach (dozwolonych w ramach 

licencji) przez ludzi i komputery. 

Dane przeznaczone do odczytu 
komputerowego (metadane) to 
zasoby dostępne w formacie 
zrozumiałym dla komputera 

2 rodzaje metadanych: 

• dane odczytywane przez 
człowieka, przedstawione  
w sposób zrozumiały 
również dla komputerów, np. 
mikroformaty, RDF; 

• formaty danych 
przeznaczone głównie do 
odczytu komputerowego, np. 
RDF, XML czy JSON. 
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Zobacz również: 
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html 

http://linkeddatabook.com/editions/1.0/ 
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Definicja danych połączonych... 

“Dane połączone to zbiór zasad projektowania dotyczących 

udostępniania danych przeznaczonych do odczytu komputerowego  

w internecie na potrzeby organów administracji publicznej, 

przedsiębiorstw i obywateli.”  

Analiza przypadku ISA KE: Jak dane połączone zmieniają administrację elektroniczną 

 

Cztery zasady projektowania danych połączonych (wg Tima Bernersa Lee): 

1. Użyj standardu URI do oznaczania nazw danych.  

2. Użyj HTTP URI, aby umożliwić identyfikację zasobów.  

3. Gdy ktoś szuka identyfikatora URI, umieść przydatne informacje używając 

standardów RDF* i SPARQL.  

4. Umieść odnośniki do innych identyfikatorów URI, aby umożliwić dalsze 

wyszukiwanie.  
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Zobacz również: 
http://www.youtube.com/watch?v=4x_xzT5eF5Q 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html  

http://www.youtube.com/watch?v=uju4wT9uBIA 
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Linked (open) government data (LOGD) – oferta 

• Elastyczna integracja danych: LOGD ułatwia integrację danych  

i zapewnia połączenie dotychczas rozproszonych zbiorów danych 

rządowych. 

• Wzrost jakości danych: zwiększone (ponowne) wykorzystanie 

LOGD zwiększa zapotrzebowanie na poprawę jakości danych. 

Dzięki crowdsourcingowi i mechanizmom samoobsługi błędy są 

stopniowo usuwane. 

• Nowe usługi: Dostępność LOGD sprawia, że powstają nowe usługi 

oferowane przez sektor publiczny i/lub prywatny. 

• Obniżenie kosztów: Ponowne wykorzystanie LOGD w administracji 

elektronicznej przynosi znaczące oszczędności. 
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Zobacz również: 
Raport ISA dot. modeli biznesowych LOGD 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/study-business-

models-linked-open-government-data-bm4logd 
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Cztery zasady w praktyce... (1) 

1. Użyj standardu URI do oznaczania nazw danych.  

2. Użyj HTTP URI, aby umożliwić identyfikację zasobów.  

 

Przykład organizacji: UNICEF 

- http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/UNICEF 
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Cztery zasady w praktyce... (2) 

3. Gdy ktoś szuka identyfikatora URI, umieść przydatne informacje 

używając standardów RDF* i SPARQL.  

4. Umieść odnośniki do innych identyfikatorów URI, aby umożliwić 

dalsze wyszukiwanie.  
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Dane połączone a otwarte dane 

 

 

 

 

Otwarte dane 

 

Dane są publikowane i dostępne 

publicznie na warunkach licencji 

otwartej bez połączenia z innymi 

źródłami danych. 

 

 

 

 

Dane połączone 

 

Dane są połączone z identyfikatorami 

URI z innych źródeł danych za 

pomocą otwartych standardów, np. 

RDF. Nie są udostępniane na 

warunkach licencji otwartej. 
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“Otwarte dane to dane, które mogą być swobodnie i wielokrotnie 
wykorzystywane i rozprzestrzeniane przez każdego, podlegające jedynie 
wymogowi uznania autorstwa i udostępniania na tych samych warunkach.”   
- OpenDefinition.org 

Zobacz również: 
Cobden et al., A research agenda for Linked Closed Data 

 http://ceur-ws.org/Vol-782/CobdenEtAl_COLD2011.pdf 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Podstawy danych 
połączonych 
URI do nadawania nazw, RDF do opisu danych,  
a SPARQL do formułowania zapytań.  
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Uniform Resource Identifier (URI) 

“Standard URI to zwięzły łańcuch znaków umożliwiający identyfikację 

abstrakcyjnych bądź materialnych zasobów.”  

– 10 zasad stałych identyfikatorów URI wg ISA 

 

Państwo, np. Belgia 

- http://publications.europa.eu/resource/authority/country/BEL 

Organizacja, np. Urząd Publikacji 

- http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/PUBL 

Zbiór danych, np. lista organów krajowych wg kraju 

- http://publications.europa.eu/resource/authority/country/ 
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BE 

Zobacz również: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/design

-and-manage-persitent-uris 
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RDF i SPARQL 

Resource Description Framework (RDF ) to język opisu danych i zasobów 

sieci Web 
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RDF rozbija każdą informację na trzy elementy: 

• Podmiot – zasób identyfikowany za pomocą URI. 

• Orzeczenie – opis własności identyfikowany za pomocą URI. 

• Dopełnienie – zasób lub literał, z którym podmiot jest związany. 

 

 

 

 

 

SPARQL jest standaryzowanym językiem zapytań dla formatu RDF. 

 

 

http://example.org/place/Brussels jest stolicą “Belgia”. 
LUB 

http://example.org/place/Brussels jest stolicą http://example.org/place/Belgium. 
 

 
Podmiot Orzeczenie Dopełnienie 

Zobacz również: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/introduction-to-rdf-sparql  
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Jak publikować dane 
połączone? 
W kierunku pięciogwiazdkowych danych połączonych 
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Pięciogwiazdkowy schemat danych połączonych 
(otwartych) 

★ 
Udostępnij swoje zasoby w sieci Web (w dowolnym formacie) 
na warunkach licencji otwartej. 

★★ 
Udostępnij je w formie danych ustrukturyzowanych (np. 
arkusza w Excelu zamiast zeskanowanego obrazu tabeli) 

★★★ Używaj formatów otwartych (np. CSV zamiast Excela) 

★★★★ 
Używaj URI do oznaczania zasobów, aby możliwe było ich 
wyszukiwanie 

★★★★★ Połącz swoje dane z innymi, aby zapewnić kontekst 
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nieobowiązkowe 
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★ Udostępnij swoje zasoby w sieci Web na warunkach licencji 
otwartej 
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Wady i zalety danych otwartych ★ 
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Dla użytkownika Dla publikującego 

Łatwy dostęp do danych. Łatwość publikowania danych. 

Możliwość  lokalnego 
przechowywania danych. 

Brak konieczności powtarzania za 
każdym razem, że dane można 
wykorzystywać. 

Możliwość wprowadzania danych 
do dowolnego innego systemu. 

Możliwość edycji danych. 

Możliwość udostępniania danych 
innym. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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★ ★ Udostępnij dane w formie ustrukturyzowanej  
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Wady i zalety danych otwartych ★ ★  

Wszystkie zalety danych otwartych ★; plus 
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Dla użytkownika Dla publikującego 

Możliwość przetwarzania danych 
bezpośrednio przy pomocy 
oprogramowania zamkniętego w 
celu dokonania agregacji, obliczeń, 
wizualizacji itp. 

Łatwość publikowania danych. 

Możliwość wyeksportowania 
danych do innego formatu 
(ustrukturyzowanego i/lub 
otwartego). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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• Zamknięte: Excel, Word, PDF... 

• Otwarte: XML, CSV, RDF, JSON, ODF... 

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego –  

wypadki w 2006 r.: 

 

 

 

 
  

 

★ ★ ★ Używaj formatów otwartych 
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Wady i zalety danych otwartych ★ ★ ★ 

Wszystkie zalety danych otwartych ★ ★; plus 
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Dla użytkownika Dla publikującego 

Możliwość dowolnego 
przetwarzania danych bez 
ograniczeń związanych z 
możliwościami danego 
oprogramowania. 

Łatwość publikowania danych. 

- Możliwa konieczność użycia 
konwerterów lub rozszerzeń 
pozwalających na wyeksportowanie 
danych z formatu zamkniętego. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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★ ★ ★ ★ Używaj URI do oznaczania zasobów 

Przykład: tworzenie URI dla jednostki Ministerstwa ds. reformy administracyjnej 

i e-rządzenia Grecji. 
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Zobacz również: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/design-and-manage-persitent-uris  

http://data.ydmed.gov.gr/doc/organization/16180 
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Wady i zalety danych otwartych ★ ★ ★ ★ 

Wszystkie zalety danych otwartych ★ ★ ★; plus 
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Dla użytkownika Dla publikującego 

Możliwość połączenia z dowolnego miejsca. Możliwość połączenia z danymi innych 
publikujących i podniesienia standardu do 
pięciu gwiazdek. 

Możliwość dodawania zakładek. Możliwość wykorzystania dostępnych 
słowników, danych i metadanych oraz wzorów 
URI bez konieczności tworzenia ich od zera.  

Bezpośredni dostęp do informacji dot. 
poszczególnych zasobów przy pomocy 
identyfikatora URI bez konieczności 
pobierania całego zbioru danych. 

Możliwość ponownego wykorzystania 
dostępnych narzędzi i bibliotek. 

- Zazwyczaj czasochłonna identyfikacja 
zasobów i przydzielenie identyfikatorów URI. 

Możliwość łączenia danych z innymi. - Potrzebna stabilna polityka, system 
zarządzania i infrastruktura związane ze 
stałymi identyfikatorami URI. 

 - Opanowanie technologii wymaga wysiłku i może być początkowo bardzo trudne. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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★ ★ ★ ★ ★ Połącz swoje dane z innymi, aby zapewnić 
kontekst 
 

Slajd 25 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

Wady i zalety danych otwartych ★ ★ ★ ★ ★ 

Wszystkie zalety danych otwartych ★ ★ ★ ★; plus 

 

Slajd 26 

Dla użytkownika Dla publikującego 

Możliwość znalezienia większej ilości 
(powiązanych) danych w czasie ich 
użytkowania. 

Ułatwienie wyszukiwania danych. 

Możliwość uzyskania informacji dot. 
schematów danych. 

Zwiększenie kontekstu, widoczności, 
jakości i wartości danych (a tym samym 
zwiększenie rozpoznawalności 
organizacji). 

Możliwość łączenia danych z różnych 
źródeł, wprowadzania innowacji, 
pozyskiwania wiedzy, zostania 
przedsiębiorcą… 

- Konieczność zainwestowania znacznych 
środków, czasu, technologii i 
kompetencji/umiejętności.. 

- Przerwane połączenia między danymi. Nie wszystkie źródła danych/osoby 
publikujące będą wiarygodne. 
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Przygotowanie danych 
do publikacji 
Cykl życia LOGD 
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Cykl życia LOGD i metadanych 
z perspektywy podaży i popytu 
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Podaż Popyt 

Wybór 
Modelo-
wanie 

Publikacja 
Wyszuka-

nie 
Integracja 

Wykorzys-
tanie 

Zarządzanie danymi 

Publikujący 
dane 

Użytkownicy  
danych 

Informacja zwrotna 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

Wybór danych o dużej wartości 

Z perspektywy zarówno osoby publikującej, jak i wykorzystującej dane 

można wyróżnić kilka aspektów wyboru połączonych otwartych danych 

rządowych: 

• Przejrzystość:  Czy publikacja zbioru danych zwiększa przejrzystość  

i otwartość rządu w stosunku do obywateli? 

• Wymogi prawne: Czy ustawodawstwo przewiduje obowiązek publikacji 

danych? 

• Związek z zadaniami publicznymi: Czy dane związane są bezpośrednio z 

podstawowymi zadaniami rządu, czy stanowią rezultat działań pobocznych?  

• Bieżący status publikacji: Czy dane zostały już publicznie udostępnione, 

czy nadal oczekują na udostępnienie?  

• Rodzaj wartości: Czy dane mają wartość społeczną czy handlową?  

• Odbiorcy: Czy docelowym odbiorcą danych jest społeczeństwo czy 

administracja publiczna? 
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Modelowanie danych i metadanych polega na ... 

• Udostępnianiu danych w sposób ustrukturyzowany, zrozumiały  

i przeznaczony do odczytu komputerowego. 

• Wykorzystaniu dostępnych słowników i danych referencyjnych. 

• Osiągnięciu odpowiedniego poziomu jakości poprzez czyszczenie 

danych. 

• Umieszczeniu informacji dotyczących licencji, aby użytkownicy 

znali warunki wykorzystywania danych. 

• Szczegółowym opisie danych (metadane). 

• Wykorzystaniu technologii semantycznego internetu (RDF, HTTP 

URI itd.) do opisu danych. 
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Cel: zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i minimum błędów 

publikowanych danych. 

Czyszczenie polega na:  

• Korekcie błędów. 

• Przetwarzaniu/ujednolicaniu formatów. 

• Korygowaniu niespójności danych i metadanych. 

• Usuwaniu powtarzających się/zbędnych informacji. 

• Uzupełnianiu brakujących informacji. 

• Aktualizowaniu informacji. 

 

 

 

Czyszczenie danych i metadanych 
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Zobacz również: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/introduction-to-rdf-sparql 

Czyszczenie danych za pomocą Open Refine (Google Refine) - 

https://code.google.com/p/google-refine/ 
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Company_name Registration date Country E-mail # Establishments 

Nikè 1991-04-28 Belgium niké 7 

BARCO 15 September 1986 BE Barco@email.be 2 

Nikè België 

Coca-Cola United States coca@cola.com 3 

Czyszczenie danych – przykład 
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Problem 
formatu 

Brak 
informacji 

Powtarzan
ie się błąd 

Zbędne 
informacje 

Niespójne 
informacje 

Company_name Registration date Country E-mail 

Nikè 1991-04-28 BE niké@sport.org 

BARCO 1986-09-05 BE Barco@email.be 

Coca-Cola 1964-03-26 US coca@cola.com 

Po 
oczyszczeniu 
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Publikacja danych połączonych polega na... 

Zniesieniu barier w celu zwiększenia wartości. 

 

• Upublicznieniu i ułatwieniu dostępu do danych i metadanych w sieci 

Web. 

• Połączeniu danych i metadanych z innymi, aby: 

 Nadać im treść i znaczenie. 

 Umieścić je w kontekście. 

 Wzbogacić je. 

 Umożliwić dalsze wyszukiwanie. 
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Otrzymywanie informacji zwrotnej od użytkowników danych 

Poproś (potencjalnych) 

użytkowników danych o 

informację zwrotną: 

• Jakich danych potrzebują. 

• Jak wykorzystali dane. 

• Jak oceniają jakość danych. 

• Upewnij się, że otrzymujesz  

prośby i sugestie 

użytkowników – wykorzystaj 

wiedzę społecznościową do 

podniesienia jakości danych! 
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data.overheid.nl 

data.gov.uk 
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Przykład 
Publikacja danych tabelarycznych w formie danych połączonych 
przy pomocy rozszerzenia RDF do Open Refine. 
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Rozszerzenie RDF do Open Refine 

Rozszerzenie RDF Open Refine pozwala na łatwe importowanie 

danych w różnych formatach, np.:  

 CSV;  

 Excel(.xls and .xlsx); 

 JSON; 

 XML; czy 

 RDF/XML; 

a następnie ustalenie docelowej struktury zbioru RDF na podstawie 

szablonu wykresu.  

 

 

 

 

 

Slajd 36 

Zobacz również: 
LOD 2 Webinar – Open Refine 
http://www.youtube.com/watch?v=4Ve93C238gI 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Analiza przypadku: Dane połączone dotyczące środków 
ochrony roślin 

Zademonstrujemy, jak zbiór 

danych greckiego Ministerstwa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Żywności opisano za pomocą 

struktury pojęciowej opracowanej 

przez DG ds. Zdrowia i 

Konsumentów, a następnie 

opublikowano jako dane 

połączone.  

Zbiór danych został sporządzony  

w formacie CSV. 
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http://health.testproject.eu/PPP/ 

Zobacz również: 
http://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/document/linking-

data-about-applications-and-decisions-authorisation-ppp 
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Tworzenie projektu w Open Refine 

• Upewnij się, że Open 

Refine i rozszerzenie RDF 

zostały zainstalowane na 

Twoim komputerze. 

• Uruchom Open Refine. 

• Załaduj arkusz i zaznacz 

wybrane karty. 

• Potwierdź utworzenie 

projektu. 
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Mapowanie danych surowych do ontologii 

Prosty interfejs graficzny pozwala na mapowanie danych do ontologii w celu 

utworzenia lub edycji istniejącego szkieletu RDF. 

Istnieje możliwość wyznaczenia podstawowego identyfikatora URI dla danych. 

Slajd 39 

Interfejs graficzny 
kopiowania/wklejania istniejącego 

szkieletu RDF 

Interfejs graficzny edycji 
szkieletu RDF 
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Eksportowanie danych w RDF – dane połączone 

Możliwość eksportowania 

danych w formatach: 

• RDF/XML; lub 

• Turtle 
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Eksportowanie danych  
w formacie Turtle 
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Ułatwienia  
i przeszkody LOGD 
 
Na podstawie raportu o modelach biznesowych LOGD 
sporządzonego w ramach programu ISA  
Komisji Europejskiej. 
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Ułatwienia LOGD 

• Zwiększona efektywność integracji danych – efekt sieci.  

• Długofalowe strategie. 

• Lepsze połączenia i zintegrowane usługi. 

• Łatwość aktualizacji modeli. 

• Łatwość nawigacji. 

• Otwarta licencja i swobodny dostęp.  

• Entuzjazm „mistrzów”. 

• Kształtujące się zalecenia dotyczące najlepszych praktyk.  
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Zobacz również: 
Raport ISA o modelach biznesowych LOGD 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/study-business-

models-linked-open-government-data-bm4logd 
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Dane połączone ułatwiają publikację ustrukturyzowanych 
danych oraz integrację danych z 
 różnych źródeł 
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Tworzenie 
wspólnego 
systemu 
danych 
adresowyc
h w Belgii 

Zobacz również: 
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_

location/document/core-location-pilot-

interconnecting-belgian-address-data 

http://location.testproject.eu  
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Przeszkody LOGD 

• Konieczne inwestycje.  

• Brak niezbędnych kompetencji.  

• Postrzegany brak narzędzi. 

• Lack of service level guarantees. 

• Brak, ograniczenia lub niekompatybilność licencji. 

• Nadmiar standardowych słowników. 

• Inercja systemu – powolność zmian. 
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Zobacz również: 
Raport ISA o modelach biznesowych LOGD 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/study-business-

models-linked-open-government-data-bm4logd 
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Inicjatywy dotyczące 
danych połączonych  
w  Europie 
Przykłady ponadnarodowych, narodowych, regionalnych i 
prywatnych inicjatyw dotyczących danych połączonych 
(otwartych) w Europie. 
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Inicjatywy państw członkowskich – przykłady 

DE – Bibliotheksverbund Bayern  

Dane połączone z 180 bibliotek uniwersyteckich w Bawarii, Berlinie i Brandenburgii. 

IT – Agenzia per l’Italia digitiale  

Trzy zbiory danych opublikowane w formie danych połączonych: Katalog Administracji 

Publicznej, the SPC contracts for web services and conduction systems and the 

Classifications for the data in Public Administration. 

NL – Building and address register 

Rejestr danych adresowych i budynków opublikowany w formie danych połączonych.  

UK – Ordnance Survey  

Trzy produkty OS OpenData opublikowane w formie danych połączonych: gazeter w skali 

1:50.000, indeks kodów pocztowych oraz baza Boundary-Line zawierająca dane dot. 

podziału administracyjnego kraju. 

UK – Companies House  

Publikacja podstawowych danych nt. firm w formie danych połączonych przy użyciu 

prostego identyfikatora URI dla każdej firmy w bazie. 
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Zobacz również: 
Raport ISA o modelach biznesowych LOGD 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/study-business-

models-linked-open-government-data-bm4logd 
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Inicjatywy dot. rządowych danych i metadanych 
połączonych  finansowane przez Komisję Europejską 
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ADMS.
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Inicjatywy pilotażowe ISA dot. danych połączonych 
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http://health.testproject.eu/PPP/ http://maritime.testproject.eu/CISE/ 

http://cpsv.testproject.eu/CPSV/ 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://health.testproject.eu/PPP/
http://org.testproject.eu/MAREG/
http://cpsv.testproject.eu/CPSV/


DATASUPPORTOPEN

Zastosowania poza administracją publiczną 
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Wnioski 

• Dane połączone są zbiorem zasad projektowych udostępniania 

danych przeznaczonych do odczytu komputerowego w sieci Web. 

• Dane połączone nie są tożsame z danymi otwartymi. 

• URI, RDF i SPARQL to podstawowe elementy danych połączonych. 

• Dane połączone cechuje szereg zalet. Umożliwiają one: 

o integrację danych z minimalnym wpływem na starsze systemy; 

o współdziałanie semantyczne; 

o kreatywność i innowacje poprzez tworzenie kontekstu i wiedzy. 
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Pytania dla grup 
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Czy w Twoim kraju są tworzone połączone otwarte dane 

rządowe i czy istnieje zapotrzebowanie na nie? 

 

 

Jakie korzyści i zagrożenia mogą Twoim zdaniem wiązać się  

z danymi połączonymi? 

 

 

Czy w Twoim kraju prowadzone są inicjatywy związane z 

danymi połączonymi (otwartymi)? Jeżeli tak, ile gwiazdek 

powinny otrzymać? 

 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

Rozwiąż test online! 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://testmoz.com/185946
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Dziękujemy! 
...i czekamy na pytania. 
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Prezentacja została przygotowana przez Open Data 
Support 

Slide 53 

Zastrzeżenia 

1. Poglądy wyrażone w niniejszej prezentacji odzwierciedlają jedynie opinie autorów i w żadnym 
wypadku nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. 
Komisja Europejska nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych w niniejszej prezentacji  
i nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie. 
Komisja Europejska nie promuje, nie poleca ani nie popiera żadnych produktów, specyfikacji, 
procesów lub usług, o których wspomniano w prezentacji pod postacią nazwy handlowej, znaku 
towarowego, nazwy producenta bądź inną. 
Autor uzyskał zgodę od właścicieli praw autorskich lub ich przedstawiciela na wykorzystanie 
wszelkich fragmentów dokumentów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym ilustracji, 
map i wykresów. 
 
2. Niniejsza prezentacja została starannie opracowana przez firmę PwC, która nie gwarantuje 
jednak, że zawarte w niej informacje są pełne i prawidłowe. Firma PwC nie ponosi 
odpowiedzialności za informacje ani wszelkie decyzje bądź następstwa decyzji podjętych na 
podstawie informacji zawartych w niniejszej prezentacji. PwC nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w prezentacji. 
Przedstawione informacje mają charakter ogólny i powinny służyć jedynie jako wskazówki w 
kwestiach będących przedmiotem zainteresowania ogólnego. Niniejsza prezentacja nie może 
zastępować profesjonalnej porady w jakiejkolwiek kwestii. Nikt nie powinien podejmować decyzji 
na podstawie jakiejkolwiek kwestii poruszonej w niniejszej publikacji bez uprzedniego 
zasięgnięcia profesjonalnej porady. 

Autorzy:  

Michiel De Keyzer, Nikolaos Loutas, Christophe Colas and Stijn Goedertier 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Literatura uzupełniająca 

Linked Open Data: The Essentials. Florian Bauer, Martin Kaltenböck.  

http://www.semantic-web.at/LOD-TheEssentials.pdf 

 

Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Tom Heath 

and Christian Bizer. 

http://linkeddatabook.com/editions/1.0/ 

 

Linked Open Government Data. Li Ding Qualcomm, Vassilios 

Peristeras and Michael Hausenblas. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6237454 

 

EUCLID - Course 1: Introduction and Application Scenarios 

 http://www.euclid-project.eu/modules/course1 
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Podobne projekty i inicjatywy 

Projekt LOD2 FP7, http://lod2.eu/  

The Open Knowledge Foundation, http://okfn.org/ 

W3C Semantic Web, http://www.w3.org/standards/semanticweb/ 

EUCLID, http://projecteuclid.org/ 

Program ISA, http://ec.europa.eu/isa/ 

W3C LOGD WG, http://www.w3.org/2011/gld/wiki/Main_Page 

Projekt LOD Around The Clock FP7, http://latc-project.eu/ 

Data.gov.uk, http://data.gov.uk/linked-data 
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Dołącz do nas... 

Znajdź nas 

Kontakt 

Dołącz do nas 

Śledź nas 

Open Data Support 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport 

http://www.opendatasupport.eu  Open Data Support 
http://goo.gl/y9ZZI 

@OpenDataSupport contact@opendatasupport.eu  
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