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Wprowadzenie 

 Uczelnie wyższe w swoich uczelnianych bazach 
danych gromadzą dane różnego typu 

 Dane te są niezbędne do codziennego 
funkcjonowania uczelni, bez nich nie można by 
rozliczyć studenta z wymagań programu, przyznać 
stypendium, wystawić dyplomu, policzyć pensum 
pracownika itp. 

 ... ale dane te są użyteczne (potrzebne, pożądane) 
także w innych aspektach życia wirtualnego 
studentów, pracowników uczelni, władz uczelni, czy 
uczelnianej administracji 
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Wprowadzenie cd. 

 Wytwórcy systemów uczelnianych oferują aplikacje 
dające dostęp do danych zgromadzonych w bazach 
uczelnianych, lecz zwykle realizują one (jedynie?) 
podstawowe potrzeby uczelnianej administracji. 

 Tymczasem (przykładowo): 

 studenci chcieliby dostawać informacje o ocenach czy wynikach 
sprawdzianów bezpośrednio na swoje telefony komórkowe, 

 wykładowcy chcieliby dzielić się materiałami do zajęć z kolegami z 
innych uczelni na Facebooku w ramach grup społecznościowych, 

 administratorzy uczelnianych portali chcieliby prezentować 
statystyki opisujące uczestnictwo studentów w zajęciach używając 
narzędzi graficznych dostarczonych przez zewnętrzne firmy 

 itd. 
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Wprowadzenie cd. 

 Jak dać (uzyskać) dostęp do danych: 

 będących własnością uczelni wyższej, 

 zgromadzonych w bazach danych uczelni, 

 dostępnych jedynie poprzez oficjalny interfejs 
dostarczany przez wytwórcę systemu uczelnianego, 
zamówiony i zatwierdzony przez władze uczelni, które 
muszą ustalać priorytety prac nad rozwojem 
oprogramowania i spełnianiem oczekiwań 
(zachcianek?) użytkowników? 
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Application Programming Interface 

 Rozwiązaniem oferowanym przez firmy takie jak 
Google, Yahoo, Facebook czy Amazon jest API – 
interfejs używane przez warstwy, moduły, 
komponenty oprogramowania do komunikacji i 
wymiany danych 

 35 uczelni w Polsce (na których studiuje ¼ 
ogółu studentów) używa systemu USOS 
rozwijanego przez konsorcjum MUCI – 
programiści MUCI zaprojektowali USOS API, 
które daje dostęp do danych zebranych w bazie 
systemu USOS 
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Czy to ma sens? 

 Dlaczego wytwórcy systemu uczelnianego mieliby 
być zainteresowani w rozwijaniu API? 

 Dlaczego władze uczelni miałyby być 
zainteresowane w otwieraniu dostępu do danych 
w uczelnianej bazie? 

 Kto skorzysta na otwartym dostępie do 
uczelnianych repozytoriów? 

 Jak zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych? 
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Jakie cele chcemy osiągnąć? 

 USOS API pełni rolę serwera aplikacyjnego, 
który implementuje logikę biznesową i 
udostępnia ją innych modułom lub systemom 

 USOS API pomaga integrować aplikacje USOS-
owe z zewnętrznymi systemami 
oprogramowania używanymi na uczelni, takimi 
jak system biblioteczny, system poczty 
elektronicznej, platforma zdalnego nauczania, 
system kadrowy, system finansowo-księgowy, 
które są wytwarzane przez niezależnych 
dostawców 
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Jakie cele chcemy osiągnąć? – cd. 

 Uczelnia wyższa jest częścią wirtualnego świata, 
powinna otworzyć się na Web 2.0 i wspierać 
sieci społecznościowe (ang. social networking) 

 USOS API daje możliwość niezależnym 
dostawcom oprogramowania wytworzenia 
konkurencyjnych produktów, które – ze 
względu na potencjalnie większy popyt (bo 
uczelni jest 35) – będą oferowane  na bardziej 
atrakcyjnych warunkach (większa 
konkurencyjność na rynku jest korzystna dla 
uczelni stowarzyszonych w MUCI) 
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USOS API 

 Jest publicznie dostępne pod adresem: 

 http://apps.usos.edu.pl/developers/api  

 Jest napisane po angielsku – otwieramy się na 
rynek europejski i nie tylko ;) 

 Jest dobrze udokumentowane 

 Jest zapewniana zgodność wstecz – raz 
udostępnione metody będą wspierane 
dożywotnio 

 Jest dostępne dla każdego 
 

http://apps.usos.edu.pl/developers/api
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Uwierzytelnianie 

 Uniwersyteckie bazy danych zawierają dane 
prywatne, poufne, o wartości biznesowej, 
podatne na kradzież lub zniszczenie 

 USOS API otwiera do nich dostęp, ale nadal 
zachowuje pełnią kontrolę, chronią je przed 
zniszczeniem, naruszeniem poufności czy ogólnie 
niepowołanym dostępem 

 Do uwierzytelniania aplikacji w USOS API 
wykorzystuje się specjalne klucze 

 



 Klucze API uzyskuje się i 
deaktywuje z  Panelu 
Administracyjnego 
USOSapps 

 Aplikacja nie posługująca 
się żadnym kluczem 
może sięgać jedynie do 
publicznie dostępnych 
danych (np. katalog 
przedmiotów) 

 Klucz administracyjny 
pozwala na pełny dostęp 
do danych bez zgody 
użytkownika (dostaną go 
jedynie zaufane aplikacje) 

 Aplikacja posługująca się 
zwykłym kluczem musi 
uzyskać zgodę 
użytkownika na dostęp do 
jego danych 



 Do uwierzytelniania wykorzystuje 
się protokół OpenAuth 
(używanym także przez Facebook, 

Twitter i Google apps) 

 Przykładowy scenariusz: 
 Użytkownik korzysta z kalendarza w 

aplikacji Google 

 Aplikacja ta chce ściągnąć z USOS 
dane o zajęciach studenta na uczelni 

 Wywołuje metodę USOS API  

 Użytkownik zostaje przekierowany na 
stronę logowania centralnego systemu 
uwierzytelniania uczelni 

 Loguje się 

 Pojawia się strona z pytaniem o zgodę 
na dostęp do określonych danych 

 Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, to 
aplikacja dostaje dane z USOS 

 Wyświetla je na kalendarzu Google 
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Projekt USOS API  

 Metody USOS API różnią się zakresem dostępu 

 Metody są podzielone na moduły, np. users, courses, 
terms, geo, mailing 

 Każda metoda jest napisana zgodnie z ustaloną 
konwencją i dobrze udokumentowana 

 Dokumentacja jest napisana w XML-u, dzięki czemu jest 
możliwa automatyczna walidacja metod i ich 
argumentów 

 Metody z modułu apiref dają dostęp do dokumentacji 

 Obiekty logiki biznesowej obsługiwane przez metody 
USOS API są opisane, a związki między nimi są 
zilustrowane na diagramach ERD przy użyciu Crow’s 
Foot Notation 
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Specyfikacja 

metody 
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Przykłady użycia USOS API 

 Dostępne na stronie webowej projektu jako 
część dokumentacji (w przyszłości trafią do 
GIT Hub) 

 Hello World napisany w PHP 

 Simple Proxy napisane w PHP 

 Today’s Schedule napisane w Pythonie 

 USOS API Browser napisany w C# – bardzo 
wygodne narzędzie do poznawania USOS API i 
testowania metod 



API Browser to program napisany w C#, który korzysta z USOS-API, a zarazem 
pozwala na testowanie jego metod  



Użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania centralnego systemu 
uwierzytelniania uczelni 



Użytkownik po zalogowaniu jest proszony o wyrażenie zgody na dostęp do 
określonych danych 



Gdy wyrazi zgodę, program może sięgać po dane w bazie USOS i dostarczać je aplikacji 
(tutaj dane te są po prostu wyświetlane w oknie API Browsera) 
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USOS API w produkcyjnym oprogramowaniu 

 USOSweb – wykorzystywane są metody do rysowania 
planu zajęć z podziałem na poszczególne dni tygodnia i 
uwzględnieniem wszelkich nieregularności (zajęć nie-
cyklicznych) i dni wolnych od zajęć, metody do wysyłania 
maili, metody do liczenia zdobytych punktów ECTS ( 

oświadczenie o uprawnieniach do studiów bezpłatnych) 

 Archiwum Prac Dyplomowych – metody do wysyłania 
maili 

 USOSmail – aplikacja do wysyłania zbiorczych maili na 
aliasy grupowe, z załącznikami udostępnianymi przez tzw. 
dropbox (wysyłany jest odnośnik do załącznika, który 
trafia do wspólnej przestrzeni dyskowej) 
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Plan zajęć  

w USOSweb 

(godziny rektorskie 

dla I roku  

w pon. po 12-tej) 
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USOSmail 

wysyłanie 

maili 

poprzez  

USOS API 
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USOS API w produkcyjnym oprogramowaniu 

 COME UW przygotowuje wtyczkę do Moodle’a 
(darmowe oprogramowanie do zdalnego 
nauczania). Wtyczka będzie integrować USOS i 
Moodle’a w zakresie: 
 Udostępniania informacji o składach grup (rejestracja w USOS, 

kursy internetowe na platformie Moodle) 

 Przekazywania ocen (oceny wystawiane w Moodle trafiają do 
USOS) 

 Testów poziomujących do języków obcych (wynik testu z Moodle 
trafi do USOS, a stąd do aplikacji, w której studenci zapisują się 
na lektoraty) 

 Wtyczka będzie udostępniana innym uczelniom 
na zasadach wolnego oprogramowania (tak jak 
Moodle) 

 



Integracja systemu USOS z portalami 
społecznościowymi 

Miłosz Piechocki 

(projekt magisterski na UW) 
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 Aplikacja na platformę Facebook komunikująca się z USOS 
API 

 Funkcjonalności: 

 Rekomendowanie przedmiotów na Facebooku 

 Okazywanie i komentowanie ocen 

 Powiadamianie o nowych ocenach 

 Wiązanie grup Facebookowych z grupami zajęciowymi z 
USOS 

 Wykorzystanie mechanizmu Publish-Subscribe do 
synchronizacji danych 
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Architektura 

Serwer 
aplikacyjny 
Tornado, 
memcached do 
buforowania 
danych, serwer 
HTTP Nqinx  i 
proxy serwer 
do 
równoważenia 
obciążenia 
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Organizator zadań na platformę mobilną iOS 
zintegrowany z systemem USOS poprzez 

USOS API 

Damian Karasiński 

(projekt magisterski na UW) 



CECHY 

 

 Prosta 

 Użyteczna 

 Z przejrzystym interfejsem 

 Dostępna bezpłatnie w 

systemie AppStore 



FUNKCJONALNOŚĆ 

 

 Dostęp do najczęściej 

wykorzystywanych funkcji 

systemu USOS 

 

 Zapisywanie i zarządzanie 

informacjami na temat 

zadań związanych ze studiami 



FUNKCJONALNOŚĆ 

  

 Dostęp do planu zajęć 

(nawet bez połączenia z 

siecią) 



FUNKCJONALNOŚĆ 

  

 Zapisywanie i 

zarządzanie 

informacjami na temat 

zadań związanych ze 

studiami 



FUNKCJONALNOŚĆ 

 

 Wyszukiwanie danych 

kontaktowych (adres 

email, numer pokoju) do 

osób prowadzących 

zajęcia i innych 

studentów 



Aplikacja na platformę mobilną Android 
zintegrowana z systemem USOS poprzez 

USOS API 

Cezary Myczka 

(projekt magisterski na UW) 



CECHY 

 

 Prosta 

 Użyteczna 

 Z przejrzystym interfejsem 

 Będzie dostępna bezpłatnie 

w Google Play 
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Podsumowanie 

 

 

 

 

 Wraz ze wzrostem poziomu informatyzacji uczelni rośnie potrzeba 
integracji systemów 

 Publicznie dostępne API daje możliwość integracji oraz wytwarzania 
oprogramowania przez niezależnych dostawców 

 Systemy uczelniane będą się integrować nie tylko ze sobą, lecz także 
ze światem zewnętrznym, w tym serwisami społecznościowymi 

 Żeby w pełni wykorzystać siłę i popularność sieci społecznościowych 
nie wystarczy, że uczelnia założy sobie konto na Facebooku 

 Dla wielu studentów, a pewno także dla niektórych pracowników sieci 
społecznościowe i urządzenia mobilne są bardziej atrakcyjnym 
medium dostępu do informacji związanej z uczelnią niż system 
uczelniany. Są częścią wirtualnego świata, w którym poruszają się od 
lat. Zatem to tam trzeba dostarczyć informację, która do tej pory była 
dostępna tylko przez dedykowany interfejs systemu uczelnianego. 
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Podsumowanie – USOS API  

 

 

 

 

 API udostępnia obecnie około 80 metod (część w trakcie 
testów, czeka na upublicznienie) 

 Nowe metody powstają na zamówienie programistów 
aplikacji (z grona USOS lub zewnętrznych) 

 Metody udostępniające powszechnie użyteczne 
funkcjonalności (jak wysyłanie maili) są wykorzystywane 
w wielu aplikacjach 

 Nowe aplikacje webowe USOS powstają na bazie API 

 Łatwo można inicjować projekty studenckie, powiązane z 
zajęciami lub niezależne (są przykłady) 

 Pojawia się zainteresowanie ze strony niezależnych 
dostawców oprogramowania 

 

 

 


