
 آنچه   گذشت   -   باز   و   بسته:   کنفرانس

 اگر   جزو   کسانی   هستید   که   نتوانستید   در   کنفرانس    باز   و   بسته    شرکت   کنید،   غم   نخورید!   ما   تمامی   بخش های
 برنامه   را   ضبط   کرده ایم   و   روی   کانال   یوتیوب    باز   و   بسته    گذاشته ایم   تا   سر   فرصت   سراغشان   بروید.   امیدواریم

 این   ویدیوها   بتواند   نشان   دهد   که   ما   در   قالب   باز   و   بسته   به   دنبال   کشف   چه   ایده هایی   هستیم   و   شما   را   تشویق   کند   که
 به   ما   بپیوندید.

 ما   عالقه مندیم   که   شما   هم   به   این   سلسله   گفتگوها   و   بحث ها   بپیوندید،   بنابراین   لطفا   نظرها   و   بازخوردهای   خود   را
 چه   از   طریق   بخش   نظرات   مدیوم   یا   کانال   slack   ما   @open-and-shut   برایمان   بفرستید.

 خب،   در   کنفرانس   ما   چه   گذشت؟

 در   بخش   آغازین   برنامه،   محمود   عنایت   ( @enayat)   از   اسمال   مدیا   و   کیتلین   راجر   از   مدرسه   داده   صحبت
 کردند.   محمود   عنایت   درباره   چگونگی   شکل گیری   ایده   باز   و   بسته   از   دلِ   تجربه   ساختن   پلتفرم   داده   باز   ایران

  گفت.

 محمود   از   اهمیت   ابتکارات   در   زمینه   داده   باز   در   جوامع   بسته   سخن   گفت   و   پرسش های   اساسی ای   را   برای   جمع
 مطرح   کرد.   پرسش هایی   از   قبیل   اینکه   چطور   شرایط   و   مقررات   کارمان   را   تعیین   کنیم،   تاثیر   کارمان   را   بسنجیم

 و   پروژه های   داده   باز   خود   را   توسعه   بدهیم   تا   بتواند   از   حقوق   شهروندان   حمایت   کند.

 سپس   کیتلین   برنامه   کمک هزینه   آموزشی   مدرسه   داده   را   معرفی   کرد   که   برای   حمایت   از   سواد   داده ای   میان
 سازمان های   جامعه   مدنی   و   همینطور   روزنامه نگاران   طراحی   شده   است.   در   واقع   اگر   کسی   نداند   که   داده   باز   را

 چطور   استفاده   کند،   هدف   از   داشتن   این      داده ها   چیست؟
 

 
 ویدیو

 خوش   آمدید//باز   و   بسته   ٢٠١٧

 در   اولین   نشست   روز،   کارشناسان   درباره   چالش های   باز   کردن   داده ها   در   جوامع   بسته   بحث   کردند،   چه   کار   با
 داده هایی   که   در   حال   حاضر   موجودند   یا   ساختن   بانک   داده های   تازه.   اعضای   شرکت   کننده   در   بحث   از   شکوفه

عبدی،   نیک   دویرون ( @mapmeld)،   هزوانی   جمال الدین   ( @nanyjharon)   و   خودم   ( @
  sh_devulapalli)   تشکیل   شده   بود.

 شکوفه    -   مدیر   پروژه   پایگاه   داده   باز   ایران   -   درباره   چگونگی   استخراج   داده ها   از   وبسایت های   دولتی   ایران
 صحبت   کرد   و   اینکه   چطور      داده های   غیرقابل   دسترسی   و   مجموعه   داده هایی   که   به   بدترین   وضعیت   درکنارهم

 قرار   گرفته اند   را   تمیز   کرده اند   تا   بتوانند   بازیگران   جامعه   مدنی   و   روزنامه نگاران   را   در   کارشان   حمایت   کنند.   او
 همچنین   درباره   نیاز   به   پرورش   و   توسعه   مهارت های   روزنامه نگاری   داده   در   ایران   صحبت   کرد   تا   این   فرصت

  ایجاد   شود   که   از   تمامی   پتانسیل   پایگاه   داده   باز   ایران   استفاده   کنند.

 نفر   بعد،    نیک   دویرون    درباره   همکاری اش   در   ساختن   پلتفرمی   سخن   گفت   که   در   سال   ٢٠١۵   برای   انتخابات
 تاریخی   میانمار   ایجاد   شده   بود.   نیک   برنامه نویسی   است   که   پیش   از   این   در   پروژه هایی   مانند    بنیاد   آسیا ،    یک

 لپ تاپ   برای   هر   کودک    و    کد   برای   امریکا    همکاری   کرده   است.   او   در   باره   تجربه اش   در   زمان   همکاری   با   کمیته
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 دولتی   انتخابات   صحبت   کرد   که   داده های   انتخابات   را   دیجیتالی   می کرده   و   همینطور   ساخت   «بیایید   رای   بدهیم»
 که   یک   API   باز   با   تمرکز   بر   انتخابات   بود   که   هدفش   تقویت   مشارکت   مردم   و   همینطور   آگاهی   از   فرآیند   انتخابات

 بود.

 تقابل   کار   نیک   که   با   دولت   همکاری   کرده   و   شکوفه   که   در   پایگاه   داده   ایران   کامال   مستقل   از   آن   بوده   بسیار   جالب
 بود.   مادامی که   نیک   به   واسطه   همکاری   با   دولت   به   داده های   بیشتری   دسترسی   داشت،   همیشه   نگران   بود   که

 دولت   همکاری اش   را   قطع   و   پروژه   را   متوقف   کند.   در   مورد   پایگاه   داده   باز   ایران،   شکوفه   می بایست   بدون   کمک
 داخلی   تمامی   داده های   دولتی   را   استخراج   و   تمیز   می کرده   که   کار   آسانی   نبود.

 هزوانی   جمال الدین    -   برنامه نویس   فناوری   مدنی   مالزیایی   در   باره   کارش   در   پروژه      سینار   (Sinar)   صحبت
 کرد.   او   مشخصا   درباره   دو   پروژه   توضیح   داد:   PopIt 2.0   که   یک   بانک   داده   آنالین   از   سیاستمداران   کشور

 مشخص   است   و   همینطور   اجرای   پروژه ای   مشابه   Open Hluttaw   در   مالزی   که   چالش های   بومی سازی
 خودش   را   داشته   است.   او   این   پرسش   را   مطرح   کرد   که   آیا   موفقیت   یک   ایده   در   یک   کشور   می تواند   به   سادگی   در

 کشور   دیگری   به   دست   بیاید؟   او   همچنین   به   چالش هایی   اشاره   کرد   که   در   زمان   معرفی   یک   پروژه   شدیدا
 داده محور   به   جامعه ای   که   سواد   داده   محدود   و   آشنایی   کمی   با   ابزار   دیجیتال   دارد،   پیش   می آید.

 هارشا   ِدووالپالی    (خودم)   شانس   این   را   داشت   که   درباره   پروژه   Hyderabad Urban Lab   و   تجربه
 گردآوری   داده های   جمع سپاری   شده   صحبت   کند.   جایی   که   ما   از   توالت ها   نقشه برداری   کردیم!   از   آنجا   که   متوجه

 شدیم   مقام های   محلی   این   کار   را   انجام   نداده اند،   ما   تمامی   سرویس های   بهداشتی   شهر   حیدرآباد   را   روی   نقشه   جمع
 کردیم   که   این   اولین   بانک   داده   توالت های   شهر   بود.   قصد   ما   این   بود   که   دیالوگ   گسترد ه تری   را   در   مورد   دسترسی

 عموم   به   سرویس های   بهداشتی   آغاز   کنیم.

 من   از   مرحله   جمع آوری   اطالعات   و   فرآیند   تحلیل   گفتم   و   همینطور   از   تجربیات   موفق   و   کم تر   موفقم   در   زمینه
 جمع سپاری   اطالعات.   از   جمعیت   پرسیدم   که   چه   نوع   پروژه هایی   می   توانند   از   جمع سپاری   سود   ببرند   و   این چنین

 گفتگویی   را   پیرامون   بهترین   نمونه ها   آغاز   کردیم.
 
 

 ویدیو
 باز   کردن   داده   در   جوامع   بسته//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 

  پس   از   صحبت های   هیئت   کارشناسان،   بخش   سخن های   کوتاه   را   داشتیم   با   ٨   سخنران   فوق العاده.

 اولین   نفر   دوباره    نیک   دویرون    بود   که   از   چالش های   کار   با   داده های   بد   ذخیره   شده   در   بعضی   از●
 نرم افزارهای   منبع   باز   گفت   و   به   صورت   ویژه   مشکلش   در   حین   کار   با   زبان   عربی   در

 OpenStreetMap.   چطور   می توانیم   تضمین   بدهیم   که   محصوالت   منبع   باز   برای   زبان های   دیگر   هم
 راحت   کار   می کنند،   به خصوص   زبان هایی   که   الفبای   التین   ندارند؟

 
 

 ویدیو
 متن   عربی   و   کامپیوترها   //   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 تام   واکر  (@thomwithoutanh)   از   Engine Room   درباره   محاسبه   میزان   تاثیر   داده   باز   گفت،●
 به   این   معنا   که   چقدر   تمامی   صداها   شنیده   می شود   و   جامعیت   دارد.   سازمان ها   چطور   می توانند

 مهارت های   افراد   را   به   کار   بگیرند   و   پروژه های   فنی   پایدارتری   بسازند؟   و   این   پروژه های   فنی   چطور
  می   توانند   با   مشارکت   و   همکاری   بیشتری   بین   جامعه   هدف   و   متخصصان   توسعه   پیدا   کنند؟

https://twitter.com/thomwithoutanh
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 ویدیو
 طراحی   پروژه های      فناوری   و   داده//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 
 جف   آلن   (@jallen300)   که   پروژه   پیامکیِ   جمع سپاری   شده ی   نظارتی   بر   انتخابات   را   در   غرب●

 آفریقا   اداره   کرده،   درباره   پروژه اش   صحبت   کرد.   او   این   پرسش   را   مطرح   کرد   که   چگونه   می توانیم
 مجموعه   داده های   جانبدارانه   را   شناسایی   کنیم   و   همچنین   درباره   چالش    نمونه های   ارائه   شده ای   حرف

  زد   که   داده های   جمعیت شناسی   در   آنها   وجود   ندارد.
 

 
 ویدیو

 داده   برای   توسعه//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 برانون   رابرتسون    مدیر   بخش   پژوهشی   و   نوآوری   اسمال   مدیا   درباره   کارهای   حمایتگری   داده محور●
 صحبت   کرد   که   اسمال   مدیا   پیش قدمشان   بوده.   به   عنوان   مثال   گزارش    انسداد   نویسنده    با   تمرکز   بر

 سانسور   مطرح   شد   که   از   مهارت های   داده ای   برای   حمایت   از   ارزش های   حقوق   بشری   استفاده   کرده
 است.

 
 

 ویدیو
 تحقیق   داده محور   در   ایران//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 

 کیتلین   راجرز    درباره   تجربه   مدرسه   داده   و   باالبردن   سواد   داده ای   دنیا   صحبت   کرد   و   همینطور●
 نکته هایی   برای   مربیان   این   رشته   داشت.   در   نهایت   با   همه   اهمیتی   که   داده   باز   دارد،   اگر   کنشگران   و

 روزنامه نگاران   سواد   داده ای   کافی   برای   استفاده   از   آن   را   نداشته   باشند،   به   چه   دردی   می خورد؟
 

 ویدیو
 درباره   سواد   داده ای//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 سیمون   جانسون  (@Simon_B_Johnson)   از   Humanitarian Data Exchange   درباره   پایگاهی
 صحبت   کرد   که   دسترسی   به   داده هایی   را   در   زمینه   بحران های   انسانی   فراهم   می کند.   در   بحران ها   چگونه   از   داده

 باز   استفاده   کنیم؟
 

 
 ویدیو

Humanitarian Data Exchange //باز   و   بسته   ٢٠١٧ 

 ماریان   بوچارت  (@Maid_Marianne)   بنیان گذار   Hei-Da   جعبه   ابزار   حسگر   روزنامه نگاری   را   معرفی
 کرد   که   سازمان   او   برای   حمایت   روزنامه نگاری   داده محور   در   تحریریه های   آفریقا   می سازد.

 
 

 ویدیو

 جعبه   ابزار   حسگر   روزنامه نگاری   برای   تحریریه های   آفریقا//   باز   و   بسته   ٢٠١٧
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 (در   ضمن   Hei-Da   دنبال   افراد   عالقه مندی   می گردند   که   برای   آزمایش   این   جعبه   ابزارها   کمک شان   کنند،   اگر
 می خواهید   همکاری   کنید   برایش   توییت   بفرستید.)

 
 جو   َبرت  (@JoBarratt)   از   Open Knowledge International،   معروف ترین   سیستم   مدیریت   داده

 برای   انتشار   یعنی   CKAN   را   معرفی   کرد.
 

 
 ویدیو

 CKAN   و   داده   باز//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

 دومین   نشست   ما   کارشناسانی   داشت   که   بر   تاثیر   و   کارایی   داده   باز   در   جوامع   بسته   تمرکز   داشتند.   چطور   کار
 کنیم   تا   مطمئن   شویم   کار   ما   برای   کابران   مورد   هدف   معنادار   و   مفید   است؟

ماریان   بوچارت،   یان   ناونگ   ُاوک   ( @yanoak)،   َسم   لئون   ( @noeL_maS)   و   مور   روبینستاین   ( @
 Morchickit)   کارشناسان   ما   بودند   که   با   این   سواالت   بحث   را   پیش   بردند   و   به   معرفی   پروژه هایشان   پرداختند.

 ماریان    که   مسئول   خبرنامه   جایزه   روزنامه نگاری   داده   هم   هست،   با   معرفی   بعضی   از   موفق ترین   و
 الهام بخش ترین   پروژه های   بین المللی   روزنامه نگاری   داده   در   جوامع   بسته      شروع   کرد.   داستان هایی   از   قتل عام   در

 منازعه   کلمبیا   تا   بانک   داده های   دکترهای   تقلبی   در   کنیا.

 اگر   برای   حل   چالش های   مربوط   به   داده   در   کشورتان   دنبال   الهام   می گردید،   مشترک    خبرنامه    شوید.   مطمئنیم   که
 چند   ایده   خوب   پیدا   می کنید!

 یان    درباره   چالش   سازماندهی   روزنامه نگاران   و   جامعه   مدنی   برای   استفاده   از   داده   در   میانمار   حرف   زد.   وقتی
 فناوری های   اطالعاتی   یکباره   در   کشوری   مانند   میانمار   ظاهر   می شوند   چه   چالش هایی   را   با   خود   به   همراه   دارد   و

 چالش های   دیگر   دست اندرکاران   داده   در   کشورهای   در   حال   توسعه   نیمکره   جنوبی   چه   می تواند   باشد؟

 َسم    درباره   دو   پروژه   جذاب   که   در   حال   حاضر   به   دست   Global Witness   در   حال   انجام   است   صحبت   کرد   که
  یکی   مربوط   به   فساد   سیاسی   در   کامبوج   است   و   دیگری   صنعت   سیاه   استخراج   یشم   از   معادن   در   میانمار.

 مور      روبینستاین    از   Giving 360      بر   اهمیت   ایجاد      شفاف سازی   در   چگونگی   استفاده   از   داده   باز   در   جهت
 حمایت   از   گروه های   به   حاشیه رانده   شده   تاکید   کرد   و   از   دست اندرکاران   خواست   تا   می توانند   صداهای   مختلف

 بیشتری   را   در   کارشان   بگنجانند.
 
 

 ویدیو
 ایجاد   تغییر   با   داده   باز   در   جوامع   بسته//   باز   و   بسته   ٢٠١٧
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 در   پایان   روز،   بحث های   مجزایی   بین   گروه های   مشخص   شده   درگرفت   که   هرکدام   از   آنها   گفتگوهای   جالبی   را   با
 خودش   به   همراه   داشت   که   برای   هرکدام   یک   پست   وبالگ   نیاز   است.   در   هفته های   آینده   چکیده   این   بحث ها   را   با

  شما   به   اشتراک   می گذاریم   و   امیدواریم   بتوانیم   این   گفتگوها   را   اینجا   با   شما   ادامه   بدهیم!

 

 مطالب   بعدی   ما   حول   و   حوش   این   موضوع ها   خواهد   بود:

 اصول   اخالقی   داده   و   شفافیت●
 ایجاد   یک   شبکه   داده   باز●
 سنجش   تاثیر   و   کارایی   پروژه های   داده   باز●
 استفاده   از   تکنولوژی   برای   حمایت   از   پروژه های   داده   باز●

 پیش   از   پایان،   برمی گردیم   به   صحبت های   محمود   که   کنفرانس   را   با   فراخوانی   برای   ایجاد   یک   شبکه   حول
 هدف ها   و   ارزش های   مشترک مان   پایان   داد.   ما   واقعا   امیدواریم   که   شما   از   این   گفتگوها   در   کنفرانس   باز   و   بسته

 الهام   گرفته   باشید.   مشتاقیم   که   شما   هم   در   ماه ها   و   سال های   آینده   وارد   این   سلسله   گفتگوها   شوید!
 
 

 ویدیو
 ادامه   گفتگو//   باز   و   بسته   ٢٠١٧

همانطور   که   گفتیم،   دوست   داریم   نظر   و   بازخورد   شما   را   بشنویم،   چه   اینجا   در   مدیوم   یا   از   طریق   کانال   @
 open-and-shut   در   Slack.   با   ما   باشید   و   به   بحث هابپیوندید.   ما   هفته   آینده   با   مطلبی   درباره   اصول   اخالقی

 داده   برمی گردیم!

 تصویر   از   سوراستی   پوری.   ویرایش   از   جیمز   مرچنت.

 
 


