Dokumentacja aplikacji DataQuality.pl

©Algolytics Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści
CZYM JEST ALGOLYTICS DATA QUALITY? ............................................................................................... 3
Funkcjonalności Algolytics Data Quality ............................................................................................................. 3
Praca z Algolytics Data Quality ................................................................................................................................ 3
Widok menu głównego ............................................................................................................................................... 4
NOWE ZADANIE ....................................................................................................................................... 5
Wybór nazwy zadania i pliku ................................................................................................................................... 5
Informacje o pliku ......................................................................................................................................................... 5
Definiowanie zmiennych............................................................................................................................................ 6
ZADANIA .................................................................................................................................................. 9
RAPORT ZADANIA ................................................................................................................................. 15
POBIERANIE DANYCH SŁOWNIKOWYCH ............................................................................................... 17
MOJE KONTO......................................................................................................................................... 20
ZMIANA HASŁA ..................................................................................................................................... 22
ZAŁĄCZNIK 1 STANDARDOWE KOLUMNY W PLIKU WYNIKOWYM ........................................................ 23
ZAŁĄCZNIK 2 STATUSY WYNIKÓW PROCESU STANDARYZACJI DANYCH ADRESOWYCH I GEOKODOWANIA
.............................................................................................................................................................. 26

©Algolytics Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZYM JEST ALGOLYTICS DATA QUALITY?
Algolytics Data Quality to narzędzie do standaryzacji i wzbogacania danych o klientach. Aplikacja
działająca w trybie wsadowym jest używana do wykrywania, monitorowania i rozwiązywania
problemów w danych. Aplikacja DataQuality.pl udostępnia interface (dostępny przez przeglądarkę
internetową), pozwalający na załadowanie danych do aplikacji, zdefiniowanie zadania standaryzacji
oraz pobranie wyników.

Funkcjonalności Algolytics Data Quality
•
•
•
•
•
•

profilowanie danych
czyszczenie danych (w tym rozbiór gramatyczny (ang. parsing), standaryzacja, deduplikacja)
przeprowadzanie analiz statystycznych
wzbogacanie danych – matching danych z różnych baz, dodawanie nowych informacji o
danych
geokodowanie i wizualizacja danych
pobieranie danych słownikowych

Praca z Algolytics Data Quality
Korzystanie z aplikacji składa się z dwóch zasadniczych kroków – dodanie pliku do czyszczenia i
pobranie wyniku. Poniżej opisano szczegółowe kroki działania.
1. Wczytaj plik z bazą danych do czyszczenia.
2. Sprawdź informacje na temat załadowanego pliku.
3. Wybierz role dla kolumn z pliku.
4. Dodaj zadanie.
5. Po wykonaniu zadania pobierz dane i wygeneruj raport.
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Widok menu głównego

Rys. 1 Okno główne aplikacji
Opis poszczególnych pozycji menu głównego:
Start

strona startowa

Zadania

jeśli chcesz podejrzeć dotychczas przeprowadzone operacje lub kontynuować
rozpoczętą pracę

Nowe zadanie

jeśli chcesz wykonać operację na nowych danych

Słowniki danych

jeśli chcesz pobrać dane słownikowe

Moje konto

jeśli chcesz edytować dane Twojego konta

Dokumentacja

jeśli chcesz zapoznać się z dokładnym opisem poszczególnych funkcji
aplikacji

Mail użytkownika

po kliknięciu można przejść do ekranu Moje konto, Zmień hasło lub
wylogować się

Wersja językowa
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NOWE ZADANIE
Po wybraniu pozycji Nowe zadanie z menu głównego aplikacji, otworzony zostanie kreator
definiowania nowego zadania.

Wybór nazwy zadania i pliku
Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać jest określenie nazwy zadania i załadowania pliku z
danymi. W tym celu kliknij przycisk Plik danych i wybierz odpowiedni plik. Po wybraniu kliknij
przycisk Załaduj. Nazwę zadania możesz zmienić w polu Nazwa zadania.
Obsługiwane są następujące formaty danych: CSV i XLSX.

Rys. 2 Pierwszy krok definiowania nowego zadania

Informacje o pliku
Po załadowaniu pliku pojawi się obszar z informacjami o załadowanym pliku.

Rys. 3 Informacje o wczytanym pliku w trakcie definiowania nowego zadania
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Przedstawia on następujące informacje:
Nazwa

nazwa pliku

Rozmiar

rozmiar pliku, maksymalny możliwy rozmiar to 2 GB

Liczba rekordów

liczba rekordów w załadowanym pliku
stan pliku po wstępnej weryfikacji. Możliwe wartości:
OK - stan oznaczający brak przeciwwskazań do kontynuowania

Stan

Uwaga - oznacza potencjalny brak środków na koncie, pod tabelą z
informacjami o pliku zostanie wyświetlony komunikat: Przetworzony plik może
zostać zablokowany jeżeli opłata przewyższy środki na koncie
Błąd - uniemożliwia kontynuowanie tworzenia zadania. Pod tabelą z
informacjami o pliku zostanie wyświetlony uproszczony komunikat błędu

Akcje

przycisk usuwający plik; po usunięciu pliku obszar z informacjami o pliku
zostanie ukryty

Wykryty separator

wykryty separator danych w załadowanym pliku

Wybierz inny
separator

pole w którym użytkownik może wskazać na inny separator, co spowoduje
przeładowanie podglądu pierwszych wierszy załadowanego pliku

Kwalifikator tekstu

kwalifikator (znak) wskazujący na tekst, który nie będzie traktowany jako
separator

Kodowanie pliku

informacja o wykrytym kodowaniu załadowanego pliku

W tym obszarze wyświetlany jest również podgląd pierwszych 5-ciu wierszy załadowanego pliku. W
przypadku zmiany separatora lub kwalifikatora tekstu podgląd ulega zmianie.
Po sprawdzeniu poprawności załadowanego pliku, należy kliknąć przycisk Dalej.

Definiowanie zmiennych
W kolejnym kroku należy wskazać role dla zawartych w pliku danych. Ekran wyświetli tabelę, w
której należy ustawić rolę dla każdej kolumny znalezionej w pliku.
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Rys. 4 Definiowanie zadania standaryzacji i wzbogacania danych
Tabela na tym ekranie zawiera następujące informacje:
•
•
•

Pole w pliku – nazwa kolumny
Typ kolumny
Rola dla kolumny

Do wyboru są następujące typy i role dla kolumn:

Zmienna adresowa

Zmienna nazw

Zmienna kontaktowa

Zmienna osób/firm
Zmienna datowa

KOD_POCZTOWY
MIEJSCOWOSC
ULICA_NUMER_DOMU_I_MIESZKANIA
ULICA
NUMER_DOMU
NUMER_MIESZKANIA
NUMER_DOMU_I_MIESZKANIA
WOJEWODZTWO
POWIAT
GMINA
IMIE
NAZWISKO
NAZWA_PODMIOTU
IMIE_I_NAZWISKO
EMAIL1
EMAIL2
TELEFON1
TELEFON2
PESEL
NIP
REGON
DATA_URODZENIA
CZAS_AKTUALIZACJI
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Zmienna niesprecyzowana

DANE_OGOLNE - zmienna zostanie przeanalizowana pod kątem
wszystkich możliwych informacji

Identyfikator

ID_REKORDU

Zmienna neutralna

PRZEPISZ – kopiuje zmienną do pliku wyjściowego
POMIN – nie kopiuje zmiennej do pliku wyjściowego

Warunkiem koniecznym poprawnej walidacji parametrów jest przypisanie do każdej zmiennej typu
i roli. Role zmiennych nie mogą się powtarzać.
W przypadku czyszczenia danych adresowych, w zmiennych wejściowych musi pojawić się
MIEJSCOWOSC lub DANE_OGOLNE.
Pod tabelą z wyborem typów i ról dla kolumn możliwy jest wybór dodatkowych danych do
uwzględnienia w pliku wyjściowym.
Możliwe opcje to:
•
•

•
•
•
•
•

Informacje o budynku - liczba lokali, typ, liczba ludności i struktura demograficzna
Otoczenie budynku – liczba obiektów POI (punkty zainteresowania) lub innych obiektów np.
dróg, obszarów zabudowanych itp. w buforze 1 km od zgeokodowanych danych
adresowych.
Informacje diagnostyczne – status dopasowania i geokodowania adresu
Geokodowanie – współrzędne geograficzne budynku
Identyfikatory TERYT
Deduplikacja
Deduplikacja przyrostowa

Deduplikacja wymaga podania ID_REKORDU i CZAS_AKTUALIZACJI w zmiennych wejściowych.
Deduplikacja przyrostowa gromadzi dane klienta i każdą nową porcję danych konfrontuje z
danymi z poprzednich wywołań.
Na samym dole strony znajduje się informacja o maksymalnej cenie zadania oraz 2 przyciski:
Poprzedni krok, którym można wrócić do ekranu informacji o pliku, oraz Dodaj zadanie, którym
można dodać zadanie do wykonania.
Kliknięcie przycisku Dodaj zadanie dodaje zadanie do wykonania i przenosi do ekranu z zadaniami.
Aby pobrać plik z wynikami należy kliknąć przycisk Pobierz. Aby zobaczyć raport zadania należy
kliknąć przycisk Wyświetl.
Pierwsze 1000 wierszy przetworzonych przez Użytkownika jest darmowych. Po wykorzystaniu
tej liczby system wymaga uzupełnienia danych dotyczących fakturowania na ekranie Moje konto i
doładowania konta.
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ZADANIA
Na ekranie Zadania Użytkownik ma dostęp do wszystkich zadań które zostały wykonane, są w
trakcie wykonywania lub oczekują na wykonanie. Tabela zawiera także zestawy danych
słownikowych, jeśli były pobrane przez użytkownika. Tabelę można sortować używając
nagłówków; domyślnie posortowana jest według kolumny Data zakończenia.
Tabelę można filtrować, wpisując lub wybierając z pól pod nagłówkami tabeli odpowiednie
wartości. Filtry można usunąć przyciskiem Wyczyść filtry znajdującym się nad tabelą. Znajduje się
tam również opcja wyboru liczby wyświetlanych w tabeli zadań.

Pod tabelą znajduje się przycisk Nowe zadanie, który przenosi do ekranu tworzenia nowego
zadania.

Rys. 5 Widok ekranu Zadania
Opis kolumn tabeli Zadania:

Nazwa zadania

nazwa zdefiniowana przez użytkownika w procesie tworzenia nowego
zadania, w przypadku pobrania danych słownikowych, nazwa oparta jest na
wybranym przez użytkownika zakresie danych

Status zadania

dostępne statusy zadań: nowy, w kolejce, w toku, zakończony

Data zakończenia

data i godzina zakończenia wykonywania zadania przez system; dla aktualnie
wykonywanych zadań wyświetlany jest status: nowy, oczekujące, wykonywane

Liczba rekordów

liczba rekordów w pliku

Opłata

opłata za wykonanie zadania
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Wyniki

link do pliku przetworzonego przez system lub do odpowiednich danych
słownikowych. Jeśli minął czas przechowywania pliku w systemie (30 dni), w
kolumnie Wyniki pokaże się napis Przedawniony. W przypadku gdy plik
zostanie zablokowany z powodu braku środków, wyświetlony będzie napis
Zablokowany (dla rozliczeń kredytowanych) lub przycisk Zapłać, który
przekierowuje do ekranu Moje konto (w przypadku rozliczenia metodą
PrePaid)

Raport

dla zakończonych zadań, pole zawiera link do strony Raport zadania, które
przedstawia statystyki dotyczące jakości standaryzacji
Dostępne są dwie akcje:

Akcje

Wycofaj, która spowoduje usunięcie zadania z listy oraz z kolejki do
przetworzenia. Wybrany plik zostanie usunięty, a dane nie zostaną
przetworzone. Ta akcja jest dostępna tylko dla zadań, które nie zostały
rozpoczęte.
Usuń, której użycie spowoduje usunięcie zadania z listy użytkownika i
usunięcie pliku danych z serwera. Ta akcja jest dostępna tylko dla
zakończonych zadań.

Uwaga: System automatycznie usuwa pliki, które są starsze niż 30 dni. Zadanie takie otrzyma w
kolumnie Wyniki status Przedawniony (nie jest dostępny link do pobrania wyników).
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WYNIKI CZYSZCZENIA DANYCH
Plik z wynikami można obejrzeć klikając przycisk Pobierz na ekranie Zadania. Szczegółowy opis
wszystkich kolumn w pliku wynikowym znajduje się w Załączniku 1.
Plik jest tabelą bazodanową (.csv), która zawiera następujące kolumny (poza kolumnami
neutralnymi, dla których zdefiniowano rolę PRZEPISZ):
out_miejscowosc

nazwa miejscowości

out_czesc_miejsc

nazwa części miejscowości

out_ulica

nazwa ulicy tworzona przez Algolytics na podstawie pól nazwy ulicy GUS
m.in. przez eliminację powtórzeń oraz cechy ul.

out_ulica_cecha

cecha nazwa ulicy GUS: ul., al., pl. itp.

out_ulica_nazwa_1

główna część nazwy ulicy GUS (np. nazwisko patrona)

out_ulica_nazwa_2

pierwsza, mniej istotna część nazwy ulicy, o ile istnieje (np. imię patrona)

out_kod

kod pocztowy

out_nr_domu

numer domu (budynku)

out_nr_miesz

numer mieszkania

out_gmina

nazwa gminy

out_powiat

nazwa powiatu

out_wojewodztwo

nazwa województwa

out_mieszkania

liczba mieszkań w budynku

out_osoby_prawne

liczba osób prawnych, które mają siedzibę w budynku

W przypadku wybrania opcji Informacje o budynku dodane są kolumny wzbogacające dane
wejściowe o następujące informacje:
out_zamieszkane

liczba zamieszkanych mieszkań wg GUS

out_mieszkancy

liczba mieszkańców wg GUS

out_popul_miesz

liczba zamieszkanych mieszkań wg PESEL

out_popul_os

liczba mieszkańców wg PESEL
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out_popul_kob

liczba kobiet wg PESEL

out_popul_mez

liczba mężczyzn wg PESEL
grupa kolumn z danymi o populacji mieszkańców budynku na podstawie

out_popul_

rejestru PESEL: kob – kobiety, mez – mężczyźni, 25_29k – kobiety w wieku 2529 lat, 30_34m – mężczyźni w wieku 30-34 lata itp.

W przypadku wybrania opcji Informacje diagnostyczne dodana jest kolumna out_status, która
zawiera informacje o jakości dopasowania i geokodowania danych adresowych. Dokładny opis
możliwych statusów znajduje się w Załączniku 2.

W przypadku wybrania opcji Geokodowanie dodane są kolumny:
•

out_wsp_x – długość geograficzna

•

out_wsp_y – szerokość geograficzna

Współrzędne geograficzne są obliczone według systemu
(https://pl.wikipedia.org/wiki/System_odniesienia_WGS_84)

odniesienia

WGS

84

W przypadku wybrania opcji Identyfikatory TERYT dodane są kolumny:
out_sym_msc

identyfikator miejscowości podstawowej w systemie SIMC GUS

out_sym_cz_msc

identyfikator części miejscowości podstawowej w systemie SIMC GUS

out_sym_ul

identyfikator ulicy w systemie ULIC GIS

out_gmina06

identyfikator gminy w systemie TERC GUS

out_rodz_gmi

identyfikator rodzaju gminy w systemie TERC GUS

out_rodzaj_gminy

nazwa rodzaju gminy

out_rejon13

kod rejonu statystycznego z systemu rejonów statystycznych i obwodów
spisowych BREC

out_obwod14

kod obwodu spisowego z systemu rejonów statystycznych i obwodów
spisowych BREC

Obwód spisowy jest jednostką przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych
badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców. Rejon statystyczny stanowi
przestrzenną jednostkę agregacji danych statystycznych złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu
obwodów spisowych.
Więcej informacji o systemach TERC, BREC, SIMC i ULIC znajduje się na stronie Głównego Urzędu
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Statystycznego: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/ogolna_charakterystyka_systemow_
rejestru/ogolna_charakterystyka_systemow_rejestru.aspx?contrast=default

W przypadku wybrania opcji Otoczenie budynku dodane są kolumny:
out_buildings_a_

Liczba różnych rodzajów budynków w odległości 1 km od budynku,
przykładowe rodzaje budynków: mieszkalny, usługowy, publiczny,
supermarket, basen, szkoła, uczelnia wyższa, hotel itd.

out_buildings_a_area_

Powierzchnia budynków różnych rodzajów w odległości 1 km od budynku,
przykładowe rodzaje budynków: mieszkalny, usługowy, publiczny,
supermarket, basen, szkoła, uczelnia wyższa, hotel itd.
Liczba różnego rodzaju typów pokrycia terenu w odległości 1 km,

out_landuse_a_

przykładowe rodzaje pokrycia terenu: las, tereny naturalne, tereny
przemysłowe, tereny mieszkaniowe, tereny handlowo-usługowe, parki,
parkingi itd.
Powierzchnia różnego rodzaju typów pokrycia terenu w odległości 1 km,

out_landuse_a_area_

przykładowe rodzaje pokrycia terenu: las, tereny naturalne, tereny
przemysłowe, tereny mieszkaniowe, tereny handlowo-usługowe, parki,
parkingi itd.

out_natural_a_

Liczba różnego rodzaju obiektów pochodzenia naturalnego

out_natural_a_area_

Powierzchnia różnego rodzaju obiektów pochodzenia naturalnego

out_pois_

Liczba obiektów POI (punkty zainteresowania) w odległości 1 km od
budynku, przykładowe POI: sklep, park, szkoła, przedszkole, kawiarnia,
piekarnia, kino, teatr, apteka, stacja benzynowa, supermarket, fryzjer itd.

out_railways_

Liczba obiektów szynowych w odległości 1 km, przykładowe rodzaje: kolej,

out_railways_length_

Długość obiektów szynowych w odległości 1 km, przykładowe rodzaje:

tramwaj, metro
kolej, tramwaj, metro
Liczba dróg różnych rodzajów w odległości 1 km od budynku,

out_roads_

przykładowe rodzaje dróg: autostrada, droga szybkiego ruchu
(ekspresowa), droga główna, droga drugorzędna, droga lokalna, droga
osiedlowa, węzeł komunikacyjny, ścieżka rowerowa, chodnik itd.
Długość dróg różnych rodzajów w odległości 1 km od budynku,

out_roads_length_

przykładowe rodzaje dróg: autostrada, droga szybkiego ruchu
(ekspresowa), droga główna, droga drugorzędna, droga lokalna, droga
osiedlowa, węzeł komunikacyjny, ścieżka rowerowa, chodnik itd.

out_traffic_,
out_transport_,
out_traffic_a_,
out_transport_a_

Liczba obiektów związanych z transportem w odległości 1 km od budynku,
przykładowe rodzaje obiektów: przystanek tramwajowy, przystanek
autobusowy, stacja kolejowa, stacja metra, postój taxi, dworzec
autobusowy, parking itd.
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out_traffic_a_area_,
out_transport_a_area_

Powierzchnia obiektów związanych z transportem w odległości 1 km od
budynku, przykładowe rodzaje obiektów: przystanek tramwajowy,
przystanek autobusowy, stacja kolejowa, stacja metra, postój taxi, dworzec
autobusowy, parking itd.

out_water_a_area_

Powierzchnia wód powierzchniowych różnych rodzajów w odległości 1 km
od budynku, przykładowe rodzaje obiektów: jezioro, morze, rzeka, bagno
itd.

out_waterways_length_

Długość wód powierzchniowych różnych rodzajów w odległości 1 km od
budynku, przykładowe rodzaje obiektów: jezioro, morze, rzeka, bagno itd.
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RAPORT ZADANIA
Dla każdego zakończonego zadania można wyświetlić raport dotyczący jakości standaryzacji i
geokodowania, po naciśnięciu przycisku Wyświetl na ekranie Zadania.

Rys. 6 Raport zadania z opisem wyników standaryzacji
Raport zawiera następujące informacje:
Wyniki
Status

status czyszczenia pliku

Opis błędu

skrócony opis błędu

Rekordy wejściowe

liczba rekordów w pliku wejściowym

Przetworzone rekordy

liczba przetworzonych rekordów

Rekordy do rozliczenia

liczba rekordów do rozliczenia

Rekordy pominięte

liczba rekordów pominiętych

Poziom miasta

liczba rekordów wyczyszczonych do poziomu miasta

Poziom ulicy

liczba rekordów wyczyszczonych do poziomu ulicy

Poziom budynku

liczba rekordów
budynku

Poziom lokalu

liczba rekordów wyczyszczonych do poziomu lokalu

wyczyszczonych
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do

poziomu

Wyodrębnione dane
Poprawnie wyodrębnione imiona

liczba rekordów nazw firmy, dla których
wyodrębniono imię właściciela firmy

Poprawnie wyodrębnione nazwiska

liczba rekordów nazw firmy, dla których
wyodrębniono nazwisko właściciela firmy

Poprawnie wyodrębnione nazwy firm

liczba rekordów nazw firmy, dla których
wyodrębniono formę prawną firmy

Niewyodrębnione imiona

liczba rekordów, dla których nie udało się
potwierdzić imienia

Niewyodrębnione nazwiska

liczba rekordów, dla których nie udało się
potwierdzić nazwisko
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POBIERANIE DANYCH SŁOWNIKOWYCH
Użytkownik ma możliwość pobrania danych z bazy adresowej budynków po wybraniu pozycji
Słowniki danych z menu głównego.
Istnieją dwa sposoby określenia zakresu danych do pobrania:
1. Pobieranie dla całych obszarów województwa, powiatu lub gminy
▪ Wybierz województwo lub obszar całego kraju
▪ Po wybraniu województwa wybierz powiat lub obszar całego województwa
▪ Po wybraniu powiatu wybierz gminę lub obszar całego powiatu
2. Pobieranie na podstawie kodu pocztowego
▪ Podaj cały kod pocztowy - dopuszczalne formaty XX-XXX lub XXXXX
▪ Podaj wzorzec kodu: XX* (np. 03*) – pobierane są wtedy dane dla wszystkich
kodów pocztowych rozpoczynających się od cyfr XX
Po określeniu obszaru Użytkownik może obliczyć cenę pobrania danych słownikowych z
wybranego obszaru za pomocą przycisku Oblicz opłatę.

Rys. 7 Definiowane danych słownikowych do pobrania
Aby pobrać dane słownikowe kliknij przycisk Pobieram dane. Aplikacja automatycznie zmieni
widok na ekran Zadania. Na liście zadań widoczna będzie pozycja dotycząca danych słownikowych
wraz z jej statusem. Jeżeli dane będą dostępne możliwe jest ich pobranie klikając w przycisk
Pobierz.
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Rys. 8 Dane słownikowe gotowe do pobrania na liście zadań
Uwaga: Przed faktycznym uruchomieniem ekstrakcji danych dla użytkownika, po kliknięciu
Pobieram dane, system wyliczy opłatę. Jeżeli opłata jest większa niż ilość środków na koncie
Użytkownika, wyświetlony zostanie komunikat: Opłata za dane słownikowe jest większa niż ilość
środków na koncie. Doładuj konto. Kliknij przycisk Doładuj konto, aby doładować konto i móc pobrać
wybrane dane słownikowe.
Tabela wynikowa to plik .CSV, w którym znajdują się następujące kolumny:
id

identyfikator budynku

sym_msc

symbol miejscowości GUS TERYT

miejscowosc

nazwa miejscowości

sym_ul

symbol ulicy GUS TERYT

cecha

cecha nazwa ulicy GUS: ul., al., pl. itp.

nazwa_1

główna część nazwy ulicy GUS (np. nazwisko patrona)

nazwa_2

pierwsza, mniej istotna część nazwy ulicy, o ile istnieje (np. imię patrona)

nr_calk

część liczbowa numeru budynku

ulica

nazwa ulicy tworzona przez Algolytics na podstawie pól nazwy ulicy GUS m.in.
przez eliminację powtórzeń oraz cechy ul.

nr_domu

nr budynku
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x

długość geograficzna

y

szerokość geograficzna

wojewodztwo

nazwa województwa

powiat

nazwa powiatu

gmina

nazwa gminy

gmina06

identyfikator TERYT gminy

rejon13

identyfikator rejonu statystycznego

obwod14

identyfikator obwodu spisowego

mieszkania

liczba mieszkań w budynku

zamieszkane

liczba zamieszkanych mieszkań wg GUS

mieszkancy

liczba mieszkańców wg GUS

status

status geokodowania: dokładne, sąsiedni budynek, środek obwodu

kod

kod pocztowy

Dokładne opisy kolumn znajdują się w Załączniku 1.
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MOJE KONTO
Ekran Moje konto wyświetla informacje na temat rozliczeń, dostępu do API, danych użytkownika i
danych do fakturowania.

Rys. 9 Widok ekranu Moje konto
Ekran podzielony jest na 4 obszary: Rozliczenia, Dostęp API JSON, Dane klienta, Dane do
fakturowania.
Obszar Rozliczenia zawiera następujące informacje:
Kredyt bieżący/
Dostępne środki

suma kredytowanych opłat naliczonych dla Użytkownika, gdy rozlicza się
metodą kredytowania/obecnie dostępna ilość środków pieniężnych,
doładowanych za pośrednictwem systemu płatności on-line, jeśli Użytkownik
rozlicza się metodą PrePaid

Pobrane opłaty

suma wszystkich dotychczas pobranych opłat

Należności –
ubiegły miesiąc

suma nieuregulowanych opłat naliczonych dla użytkownika za poprzedni
okres rozliczeniowy, tylko dla Użytkowników rozliczających się metodą
kredytowania

Procesowane
rekordy

suma wszystkich rekordów z wszystkich ładowanych przez użytkownika
plików

W tym
wyczyszczone
rekordy

suma wszystkich rekordów przeczyszczonych z powodzeniem, które
wygenerowały opłaty

Ostatnie zasilenie

data ostatniego zasilenia konta środkami pieniężnymi w przypadku
Użytkownika rozliczającego się metodą PrePaid, w przypadku rozliczania
metodą kredytowania to pole jest puste
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Ostatnie zadanie

data ostatniego zadania użytkownika wykonanego przez system

Opłacenie
należności/
Doładowanie konta
środkami

kwota należności do zapłacenia i przycisk Opłać/pole do wpisania kwoty
doładowania i przycisk Doładuj konto. Przyciski kierują Użytkownika do
systemu PayU, w którym należy dokonać płatności on-line

Z aplikacji dataquality.pl można korzystać również przez usługę API. Obszar Dostęp API JSON zawiera
następujące informacje:
•
•
•

Klucz dostępu do API – 40-znakowy klucz wykorzystywany wraz z użyciem API w celu
autoryzacji oraz identyfikacji Użytkownika do wykonywania zadań Przycisk
Generuj nowy klucz - umożliwia wygenerowanie nowego klucza API, poprzedni klucz
przestanie być aktywny i nie będzie już dostępny w systemie
Dokumentacja API – link do dokumentacji API dataquality.pl

Obszar Dane klienta zawiera następujące informacje:
•
•
•
•
•
•

Płeć – Pani/Pan
Imię
Nazwisko
Firma
Numer telefonu
E-mail

Obszar Dane do fakturowania zawiera następujące informacje:
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu
NIP
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto

Każdą z danych z dwóch powyższych obszarów (oprócz adresu e-mail) można zmienić i zatwierdzić
zmiany klikając przycisk Zapisz dane.
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ZMIANA HASŁA
Hasło można zmienić, klikając w górnym menu przycisk z adresem e-mailem, a następnie
wybierając opcję Zmień hasło.

Rys. 10 Widok ekranu Zmień hasło
Aby zmienić hasło należy podać aktualne hasło, wpisać nowe hasło i ponownie wpisać nowe hasło,
a następnie kliknąć przycisk Zmień hasło.
Jeżeli hasło nie było zmieniane od 30 dni, system wymusi na Użytkowniku zmianę hasła. Po
zalogowaniu Użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu Zmień hasło, który wymagać będzie
podania nowego hasła i potwierdzenia go. Nowe hasło nie może być takie samo jak trzy
poprzednie hasła. Dopiero po zmianie hasła i zalogowaniu system będzie standardowo
przekierowywał do ekranu głównego.
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ZAŁĄCZNIK 1 STANDARDOWE KOLUMNY W PLIKU WYNIKOWYM
Poniżej podano nazwy kolumn oraz ich definicje, a w nawiasie - typy wraz z maksymalną
sugerowaną liczbą znaków w przypadku zmiennych tekstowych (ustaloną z zapasem tam, gdzie
może to być przydatne). Poniższa lista obejmuje kolumny umieszczane w pliku wynikowym procesu
standaryzacji danych adresowych zarówno domyślnie, jak i po wyborze odpowiedniej opcji
wzbogacania, dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji DataQuality Algolytics.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

out_id (liczba całkowita) – numer rekordu w zbiorze;
out_sym_msc_pod (tekst, 7) – symbol miejscowości podstawowej GUS TERYT;
out_miejscowosc (tekst, 75) – nazwa miejscowości (podstawowej);
out_sym_cz_msc (tekst, 7) – symbol części miejscowości GUS TERYT; jeśli nie wyodrębniono
części miejscowości, która nie jest tożsama z miejscowością podstawową, w polu tym znajdzie
się pusty tekst;
out_czesc_miejsc (tekst, 75) – nazwa części miejscowości wyodrębnianej przez GUS, z
zastrzeżeniem, jak powyżej;
out_sym_ul (tekst, 5) – symbol nazwy ulicy GUS TERYT;
out_ulica (tekst, 150) – nazwa ulicy tworzona przez Algolytics na podstawie pól nazwy ulicy GUS
m.in. przez eliminację powtórzeń oraz cechy ul.;
out_ulica_cecha (tekst, 15) – cecha nazwa ulicy GUS: ul., al., pl. itp.;
out_ulica_nazwa_1 (tekst, 150) – główna część nazwy ulicy GUS (np. nazwisko patrona);
out_ulica_nazwa_2 (tekst, 100) – pierwsza, mniej istotna część nazwy ulicy, o ile istnieje (np.
imię patrona);
out_kod (tekst, 6) – kod pocztowy w formacie: dwie cyfry, kreska, trzy cyfry;
out_nr_domu (tekst, 10) – numer domu, budynku;
out_nr_miesz (tekst, 15) – numer mieszkania;
out_status (tekst, 500) – sekwencja wpisów w postaci <operacja_lub_informacja: wynik> lub
<informacja>, na przykład: '<dopasowanie: budynek><geokodowanie: dopasowany budynek>';
więcej o statusach standaryzacji adresów w punkcie 2;
out_gmina (tekst, 50) – nazwa gminy;
out_powiat (tekst, 50) – nazwa powiatu;
out_wojewodztwo (tekst, 50) – nazwa wojewodztwa;
out_gmina06 (tekst, 6) – sześcioznakowy kod gminy, składany z kodów: województwa (pozycje12), powiatu w województwie (pozycje 3-4), gminy w powiecie (pozycje 5-6);
out_rodz_gmi (tekst, 1) oraz out_rodzaj_gminy (tekst, 50) – odpowiednio: cyfrowe i słowne
oznaczenie rodzaju gminy: 1 – gmina miejska, 2 – gmina wiejska, 4 – część miejska gminy miejskowiejskiej, 5 – część wiejska gminy miejsko-wiejskiej;
out_rejon13 (tekst, 13) – kod gminy, wraz z określeniem jej typu (pozycje 1-7) oraz rejonu
statystycznego (pozycje 8-13) GUS TERYT;
out_obwod14 (tekst, 14) – kod gminy, wraz z określeniem jej typu (pozycje 1-7), rejonu
statystycznego (pozycje 8-13) oraz obwodu spisowego w obrębie tego rejonu (pozycja 14) GUS
TERYT;
out_wsp_x (liczba zmiennoprzecinkowa) – długość geograficzna wschodnia;
out_wsp_y (liczba zmiennoprzecinkowa) – szerokość geograficzna północna;
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• out_mieszkania (liczba całkowita), out_zamieszkane (liczba całkowita), out_mieszkancy
(liczba całkowita) – pola te reprezentują kolejno: liczbę mieszkań, liczbę mieszkań
zamieszkanych oraz liczbę mieszkańców budynku według GUS; te oraz inne pola dotyczące
budynku są wypełniane tylko wtedy, gdy adres podany na wejściu udało się dopasować do
poziomu budynku;
• out_osoby_prawne (liczba całkowita) – liczba osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
wpisanych do rejestru REGON, które mają siedzibę w danym budynku;
• out_popul_ (liczby całkowite) – grupa kolumn z danymi o populacji budynków na podstawie
rejestru PESEL udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji: miesz – zamieszkane mieszkania,
os – osoby, kob – kobiety, mez – mężczyźni, 25_29k – kobiety w wieku 25-29 lat, 30_34m –
mężczyźni w wieku 30-34 lata itp.
• out_buildings_a_ (liczba całkowita) – grupa kolumn z liczbą różnego rodzaju budynków w
odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje budynków: mieszkalny, usługowy,
publiczny, supermarket, basen, szkoła, uczelnia wyższa, hotel itd.
• out_buildings_a_area_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z powierzchnią budynków
różnego rodzaju w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje budynków:
mieszkalny, usługowy, publiczny, supermarket, basen, szkoła, uczelnia wyższa, hotel itd.
• out_landuse_a_ (liczba całkowita) – grupa kolumn z liczbą różnego rodzaju typów pokrycia
terenu w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje pokrycia terenu: las, tereny
naturalne, tereny przemysłowe, tereny mieszkaniowe, tereny handlowo-usługowe, parki,
parkingi itd.
• out_landuse_a_area_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z powierzchnią różnego
rodzaju typów pokrycia terenu w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje
pokrycia terenu: las, tereny naturalne, tereny przemysłowe, tereny mieszkaniowe, tereny
handlowo-usługowe, parki, parkingi itd.
• out_natural_a_ (liczba całkowita) – grupa kolumn z liczbą różnego rodzaju obiektów
pochodzenia naturalnego np. plaża, klif itd.
• out_natural_a_area_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z powierzchnią różnego
rodzaju obiektów pochodzenia naturalnego np. plaża, klif itd.
• out_pois_, out_pois_a_ (liczba całkowita) – grupy kolumn z liczbą obiektów POI (punkty
zainteresowania) w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe POI: sklep, park, szkoła,
przedszkole, kawiarnia, piekarnia, kino, teatr, apteka, stacja benzynowa, supermarket, fryzjer
itd.
• out_railways_ (liczba całkowita) – grupa kolumn z liczbą obiektów szynowych w odległości 1 km
od budynku/adresu, przykładowe rodzaje: kolej, tramwaj, metro.
• out_railways_length_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z długością obiektów
szynowych w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje: kolej, tramwaj, metro.
• out_roads_ (liczba całkowita) – grupa kolumn z liczbą dróg różnych rodzajów w odległości 1 km
od budynku/adresu, przykładowe rodzaje dróg: autostrada, droga szybkiego ruchu
(ekspresowa), droga główna, droga drugorzędna, droga lokalna, droga osiedlowa, węzeł
komunikacyjny, ścieżka rowerowa, chodnik itd.
• out_roads_length_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z długością dróg różnego
rodzaju w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe rodzaje dróg: autostrada, droga
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•

•

•

•

szybkiego ruchu (ekspresowa), droga główna, droga drugorzędna, droga lokalna, droga
osiedlowa, węzeł komunikacyjny, ścieżka rowerowa, chodnik itd.
out_traffic_, out_transport_, out_traffic_a_, out_transport_a_ (liczba całkowita) – grupy
kolumn z liczbą obiektów związanych z transportem w odległości 1 km od budynku/adresu,
przykładowe rodzaje obiektów: przystanek tramwajowy, przystanek autobusowy, stacja
kolejowa, stacja metra, postój taxi, dworzec autobusowy, parking itd.
out_traffic_a_area_, out_transport_a_area_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupy kolumn z
powierzchnią obiektów związanych z transportem w odległości 1 km od budynku/adresu,
przykładowe rodzaje obiektów: przystanek tramwajowy, przystanek autobusowy, stacja
kolejowa, stacja metra, postój taxi, dworzec autobusowy, parking itd.
out_water_a_area_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z powierzchnią wód
powierzchniowych różnych rodzajów w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe
rodzaje obiektów: jezioro, morze, rzeka, bagno itd.
out_waterways_length_ (liczba zmiennoprzecinkowa) – grupa kolumn z długością wód
powierzchniowych różnych rodzajów w odległości 1 km od budynku/adresu, przykładowe
rodzaje obiektów: jezioro, morze, rzeka, bagno itd.
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ZAŁĄCZNIK 2 STATUSY

WYNIKÓW PROCESU

STANDARYZACJI

DANYCH ADRESOWYCH

I

GEOKODOWANIA

W polu status tabeli wynikowej znajduje się sekwencja połączonych wpisów w postaci <kategoria:
wynik> lub <kategoria>; w zakresie standaryzacji danych adresowych kategorie (❑ napisy
wytłuszczone, pierwszy poziom listy) i wyniki (• napisy kursywą, drugi poziom listy) obejmują
następujące pozycje:
 przypisanie niejednoznaczne – wpisy pasują w bardzo podobnym stopniu do różnych
kandydatów – możliwe wyniki:
• wybrano jedną z podobnie dopasowanych ulic w jednej miejscowości – przypisywane są dane
jednej z ulic;
• wybrano jedną z podobnie dopasowanych miejscowości w jednej gminie – przypisywane są
dane jednej z miejscowości;
• podobnie dopasowane miejscowości w różnych gminach – nie osiągnięto minimalnej
dokładności przypisania, żadne dane nie są przypisywane do danego rekordu.
 zmiana nazwy miejscowości – nazwa miejscowości zmieniła się od czasu wprowadzenia do
przetwarzanego zbioru, na wyjściu podano nową nazwę miejscowości.
 zmiana nazwy ulicy – nazwa ulicy zmieniła się od czasu wprowadzenia do przetwarzanego
zbioru, na wyjściu podano nową nazwę ulicy.
 dopasowanie – możliwe wyniki:
• mieszkanie – zidentyfikowano mieszkanie o danym adresie;
• budynek, w którym nie ma mieszkań – zidentyfikowano budynek o danym adresie, i budynek
ten nie ma mieszkań, a zatem osiągnięto maksymalne możliwe dopasowanie;
• budynek, w którym są mieszkania – zidentyfikowano budynek o danym adresie, budynek ten
ma jednak mieszkania, tymczasem numer mieszkania nie został rozpoznany;
• budynek o tym samym numerze całkowitym – nie zidentyfikowano budynku o danym adresie,
ale w danej miejscowości i na danej ulicy jest budynek o tym samym numerze całkowitym –
np. w przetwarzanym zbiorze wystąpił numer 18b, którego nie ma w słowniku, jest w nim
natomiast budynek o numerze 18; Uwaga - usługa zwróci przekazany w zapytaniu numer
budynku. Poniższa tabela prezentuje przykładowe sytuacje wraz z odpowiedziami DQ dla
omawianego statusu:
Budynki istniejące w słowniku Zapytanie do DQ
Odp. DQ
1, 1A, 1B
1C
1C
1A, 1B
1C
1C
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G
1Z
1Z
2B, 2D, 2E, 2F/1, 2K
2
2
• sąsiedni budynek – nie zidentyfikowano budynku o danym adresie, ale w danej miejscowości
i na danej ulicy jest budynek o numerze całkowitym różniącym się o nie więcej niż 4 od numeru
całkowitego budynku zawartego w przetwarzanych danych;
• ulica – zidentyfikowano ulicę, nie odnaleziono budynku o danym numerze ani numerze
sąsiednim;
• miejscowość, która nie ma ulic – zidentyfikowano miejscowość, miejscowość nie ma ulic, nie
odnaleziono budynku o danym numerze ani numerze sąsiednim;
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• miejscowość – zidentyfikowano miejscowość, nie odnaleziono ulicy ani przypisanego
bezpośrednio do miejscowości budynku o danym numerze ani numerze sąsiednim (w
niektórych wsiach występują adresy mieszane – część adresów jest przypisana do poziomu
miejscowości, a inne do ulicy);
• brak – nie uzyskano dopasowania, nie zidentyfikowano miejscowości;
Dodatkowo występują warianty wyżej wymienionych wyników dla przypadków, w których wpis
pasuje do danego kandydata (miejscowości lub ulicy) w większym stopniu, niż w przypadku
wyniku brak, a w mniejszym, niż dla pozostałych wyników; wyniki wskazujące, że wpis pasuje do
kandydata z dużym stopniem prawdopodobieństwa, ale też istnieje umiarkowane ryzyko
popełnienia błędu:
• mieszkanie na prawdopodobnej ulicy;
• mieszkanie w prawdopodobnej miejscowości;
• budynek, w którym nie ma mieszkań, na prawdopodobnej ulicy;
• budynek, w którym nie ma mieszkań, w prawdopodobnej miejscowości;
• budynek, w którym są mieszkania, na prawdopodobnej ulicy;
• budynek, w którym są mieszkania, w prawdopodobnej miejscowości;
• prawdopodobna ulica;
• prawdopodobna miejscowość, która nie ma ulic;
• prawdopodobna miejscowość.
 geokodowanie – możliwe wyniki:
• dopasowany budynek – przypisano współrzędne budynku określonego przez status
dopasowania (budynku o danym adresie, budynku sąsiedniego itp.);
• sąsiedni budynek – przypisano współrzędne budynku w danej miejscowości i na danej ulicy (o
ile ulica występuje w adresie), o innym numerze, którego całkowita część numeru różni się od
całkowitej części numeru danego budynku o nie więcej niż 4;
• środek ulicy w obrębie kodu pocztowego (<kategoria liczby budynków w grupie>) – w przypadku
ulicy, dla której występuje więcej niż jeden kod pocztowy, i kod pocztowy jest znany,
przypisano współrzędne środka grupy budynków znajdujących się na określonej ulicy i
mających dany kod; w nawiasie podana jest kategoria liczby budynków stanowiących tak
określoną grupę:
• mniej niż 20 budynków;
• 20-49 budynków;
• 50 i więcej budynków;
• środek ulicy w części miejscowości (<kategoria liczby budynków w grupie>) – w przypadku
miejscowości, które mają wyodrębnione części, a dana ulica znajduje się w więcej niż jednej z
nich i udało się określić, o którą część chodzi, przypisano współrzędne środka grupy
budynków znajdujących się na danej ulicy i w określonej części miejscowości (np. środek ulicy
Puławska w części miejscowości Mokotów); w nawiasie podana jest kategoria liczby
budynków stanowiących tak określoną grupę, zgodnie z opisem powyżej;
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• środek ulicy (<kategoria liczby budynków w grupie>) – przypisano współrzędne środka grupy
budynków znajdujących się na danej ulicy; w nawiasie podana jest kategoria liczby budynków
stanowiących tak określoną grupę, zgodnie z opisem powyżej;
• środek obwodu – przypisano współrzędne środka obwodu spisowego GUS – terytorium Polski
jest podzielone na ponad 180 tysięcy takich obwodów w oparciu o rozmieszczenie ludności,
typowy obwód zamieszkuje około 200 osób;
• środek miejscowości – przypisano współrzędne środka miejscowości.
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