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 Aké otázky sa zabudli novinári opýtať?

 Čo všetko sa dá prečítať medzi riadkami?

 Ako sa menia výsledky v čase?

 Ako nás vnímajú v mestách vs. dedinách?

 Ako nás vnímajú mladší vs. starší?



Niektoré dáta sú (a možno ostanú) nedostupné...



 SUPER:

 Dáta o „dvoch percentách“ sú na webe!

 (Poďme sa na ne pozrieť...)



financnasprava.sk



„PDF: ochrana, aby sa to nedalo zmeniť“ (?!)

 ...G2G v praxi...



Niektoré dáta sú v XLS (Excel)

 Štruktúra je super, ale...

 Pamätáte na WK4, DBF,...?

 Prečítame XLS o 10, 30, 100 rokov?

 Prečítame každý typ súboru na 100% korektne?

 Je OK žiadať od používateľa SW na všetky formáty?

 Je OK žiadať ho, aby si tento SW kupoval?



Predstavte si web bez štandardov...



Na otvorenom webe...



Tiež platí...



* * * *

 URI – pomenovanie „vecí“ (aj abstraktných)

 Web of documents -> Web of data

 Každú „vec“ možno označiť

(kniha má ISBN, produkt má UPC,

stránka má URL, s človekom sa spája

rodné číslo, e-mail,...)



 Príklady URI:

 urn:issn:1535-3613 („identita“ – URN)

 http://www.dennikn.sk/ („ako nájsť“ – URL)

 data:,Hello%20World (ani URL ani URN)



* * * * * (kontext, vzťahy)



PDF vs. CSV vs. RDF



Štandardná argumentácia pre otvorené dáta

 Transparentnosť verejnej správy

 Ekonomický rast (McKinsey)

 Spravodlivosť („Zaplatené z verejných zdrojov?

Dajte to späť verejnosti!“)

 Hospodárnosť („opakované použitie“)

 Zapojenie občanov (a ďalšie)...

 Je tu aj niečo iné.



 http://lod-cloud.net/ 



Prepojené otvorené dáta (LOD)

 Prepojené + otvorené?

 „Open“ = vlastnosť údajov, nie typ

 Big Data?

 Opendefinition.org – ktokoľvek:

prístup, použitie, zmena, zdieľanie,

účel použitia (licenčné otázky)



 „open DATA“   vs.   „OPEN data“

 „In open data, it's not the data that is important (...) 

it's the open that is important – the fact that all of 

a sudden all of us in that networked society have 

access to that and can use it “ (Ton Zijlstra)

 Open government, open education, open source 

(software), open science, open hardware,...



Prečo open?

Open API



@jacobian (Kansas) – Waza 2013



Trojbodový úchyt



 Otvorené rozhrania: aj mimo PC

(príslušenstvo spred 2. svetovej vojny)

 „Všetky traktory sú na tom lepšie“

(Metcalfov zákon)

 Ekosystém (platforma) >> nástroj



pip search django | wc -l
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Pochopenie komplexného sveta (Ton Zijlstra)

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthill.jpg



Mapa zločinu: UK



Mapa zločinu: Slovensko



Úspechy Slovenska



A neúspechy

 Zdroj: http://index.okfn.org/place/ (2015-03-09)



Čo s tým?

 COMSODE

 eDemokracia (data.gov.sk)

 Legislatíva (infozákon teraz v MPK)

 OGP – beží verejná konzultácia



Zapojte sa

 Otvorenosť treba nahlas žiadať

 Zmena chce čas, no treba na nej pracovať

 Pýtajte si dáta, ktoré potrebujete vo firme

 http://bit.ly/konzultacia

(deadline: 2015-03-17)



Takže na čo sú otvorené dáta dobré?



Ostaňme v kontakte

 https://www.linkedin.com/in/jangondol

 Twitter: @jangondol

 gondol@gondol.sk

https://www.linkedin.com/in/jangondol
mailto:gondol@gondol.sk

