
 به   وبالگ   «باز   و   بسته»   خوش   آمدید!
 

 سالم!   به   وبالگ   «باز   و   بسته»   خوش   آمدید؛   وبالگ   جدیدی   که   به   کشف   فرصت ها   و   چالش های   کار   با   داده    باز   Open Data   (داده
 های   قابل   دسترس   برای   عموم)   در   جوامع   بسته   در   سراسر   جهان   می پردازد.   ما   به   سواالتی   درباره   فعاالن   عرصه   داده   باز   در   سراسر
 جهان   خواهیم   پرداخت،   ولی   توجه   ویژه ای   به   این   مسأله   خواهیم   داشت   که   بازیگران   و   گروه های   جامعه   مدنی   در   کشورهای   جهان   سوم

 چگونه   از   داده   باز   برای   افزایش   شفافیت   در   کار   دولت ها   و   همچنین   رسیدگی   به   چالش های   اجتماعی   و   اقتصادی   پیچیده ای   که   با   آنها
 روبه رو   هستند،   استفاده   می کنند.

 
 ایده ی   پشت   این   وبالگ   از   نشستی   جرقه   خورد   که   در   مارس   ٢٠١٧   در   فستیوال   آزادی   اینترنت   در   والنسیا   برگزار   شد.   سه   فعال   حوزه
 داده   باز   به   نمایندگی   از   ایران،   برمه   (میانمار)   و   ایاالت   متحده   امریکا   درباره   چالش های   توسعه   اکوسیستم های   داده   باز   در   کشورهایی

 که   دولت هایشان   عالقه   چندانی   به   شفافیت   ندارند،   بحث   کردند.   از   این   بحث ها   کامال   روشن   شد   که   افرادی   که   در   «جوامع   بسته»   گوشه
 و   کنار   جهان   روی   داده   باز   کار   می کنند،   الزم   دارند   که   در   اینترنت   فضایی   مخصوص   به   خود   داشته   باشند   تا   بتوانند   با   هم   شبکه

 ارتباطی   تشکیل   دهند،   خبرها   ویافته هایشان   را   به   اشتراک   بگذارند،   به   یکدیگر   ایده   بدهند   و   در   پروژه های   جدید   با   هم   همکاری   کنند.
 
 

 
 

 آمار   مربوط   به   فستیوال   آزادی   اینترنت   ٢٠١٧،   منبع:   فستیوال   آزادی   اینترنت
 
 در   طول   این   سلسله   مطالب   ما   به   معرفی   سازمان هایی   می پردازیم   که   در   سراسر   جهان   با   داده   باز   کار   می کنند.   با   آنها   مصاحبه   می کنیم

 و   خودآموزهای   فشرده ای   در   زمینه   داده   ارائه   می کنیم   که   هم   برای   افراد   مبتدی   و   هم   برای   متخصصان   مفید   خواهند   بود.   این   وبالگ
 همچنین   پذیرای   مطالب   مهمان   هم   خواهد   بود،   در   نتیجه   اگر   به   ارسال   مطلب   عالقه   دارید،   لطفا   به   ما   پیام   بدهید!

 این   وبالگ   تنها   شروع   کار   است.   ما   در   ماه   سپتامبر   یک   جلسه    ویژه ی   «باز   و   بسته»   در   مورد   موضوعاتی   از   قبیل   داده   باز   در   جوامع
 بسته   برگزار   خواهیم   کرد.   خیلی   مشتاقیم   که   شما   هم   به   این   گفتگو   بپیوندید،   و   در   ادامه   به   ما   ملحق   شوید   تا   از   کارها   و   تجربه های

 بعضی   از   فوق العاده ترین   فعاالن   حوزه   داده   باز   استفاده   کنید   و   بیاموزید!
 
 
 
 



 منظور   ما   از   اصطالحات   «داده   باز»   و   «جوامع   بسته»   چیست؟
 

 الزم   است   روشن   کنیم   که   اینجا   دقیقا   با   چه   چیزی   سر   و   کار   داریم.   پس   بگذارید   اول   تعریف   بعضی   از   اصطالحات   کلیدی   را   مشخص
 کنیم.   وقتی   در   مورد   «داده   باز»   صحبت   می کنیم،   منظورمان   داده هایی   است   که   هرکسی   می تواند   به   آنها   دسترسی   داشته   باشد،   از   آنها

 استفاده   کند   و   آزادانه   آنها   را   به   اشتراک   بگذارد.   و   وقتی   می گوییم   «جوامع   بسته»،   منظورمان   کشورها   یا   مناطقی   است   که   در   آنها
 فضای   سیاسی   و   اجتماعی   نسبت   به   مفاهیمی   مثل   باز   بودن   و   بررسی   عمومی   عملکرد   مسووالن   برخوردی   خصمانه   دارد،   و   برای

 اصولی   مثل   آزادی   اطالعات   ارزش   چندانی   قائل   نیست.   در   جوامع   بسته،   داده   یا   اصال   از   سوی   دولت   منتشر   نمی شود،   یا   تنها   در
 قالب های   غیرقابل   دسترسی   منتشر   می شود؛   ناقص   است،   پیدا   کردن   آن   مشکل   است،   و   یا   اصال   به صورت   دیجیتال   در   دسترس   نیست.
(Small Media)   ایران   یکی   از   کشورهایی   است   که   به نظر   ما   تعریف   «جامعه   بسته»   در   موردش   صدق   می کند.   ما   در   اسمال   مدیا 

 مجبور   شده ایم   در   فعالیت هایمان   برای   حمایت   از   آزادی   اطالعات   و   آزادی   بیان   در   ایران،   با   چالش هایی   ناشی   از   فقدان   روش های
Iran   مناسب   ارائه   داده،   مخفی   کاری،   و   پنهان کاری   حکومت   دست   و   پنجه   نرم   کنیم.   این   تجربیات   ما   را   بر   آن   داشت   تا   به   دنبال   ایجاد 

 Open Data   برویم؛   یک   پرتال   داده   در   مورد   ایران   که   به   دست   جامعه   مدنی   اداره   می شود   و   تالش   دارد   داده های   مربوط   به   حکومت
 ایران   را   قابل   دسترسی   کند   و   کار   کردن   با   آنها   را   برای   محققان،   روزنامه نگاران،   و   حامیان   جامعه   مدنی   آسان تر   کند.

 
 

 
Iran Open Data - یک   پورتال   داده   باز   برای   ایران،   ایجاد   شده   توسط   اسمال   میدیا 

 
 

 خواندن   این   وبالگ   برای   چه   کسانی   می تواند   مفید   باشد؟
 

 امیدواریم   یکی   از   آنها   خود   شما   باشید!   امیدواریم   محتوایی   که   تولید   می کنیم   برای   طیف   گسترده ای   از   روزنامه نگاران،   فعاالن   مدنی،
 مقام های   دولتی،   محققان،   فعاالن   حوزه   داده   باز   و   حامیان   جامعه   مدنی   موضوعیت   داشته   باشد.   اما   این   وبالگ   چطور   می تواند   به   کار

 شما   ربط   داشت   باشد؟   خب   …
    اگر   روزنامه   نگار   هستید،   ما   درباره   پتانسیل   روزنامه نگاری   مبتنی   بر   داده   برای   کشف   اطالعات   جدید   یا   قوت   بخشیدن   به   مطالبتان

  می نویسیم،   و   آموزش   فشرده ای   در   زمینه   مهارت های   عملی   در   حوزه   داده   در   اختیارتان   می گذاریم!
 

 …   اگر   فعال   مدنی   هستید،   دوست   داریم   نمونه هایی   از   شهروندان   شجاعی   را   به   شما   نشان   بدهیم   که   از   داده   باز   برای   شناسایی   موارد
 فساد   اداری   و   مالی   و   سوء   مدیریت   استفاده   کرده ،   و   حکومت ها   و   شرکت های   خصوصی   را   به   پاسخگویی   وادار   کرده اند.

 
 …   اگر   محقق   هستید،   ما   بعضی   تکنیک های   پیشرفته   برای   گردآوری   و   استفاده   از   داده   برای   جستجوی   دقیق   درباره   موضوعات   تحقیقی

 را   مطرح   می کنیم.
 

 …اگر   برای   دولت   کار   می کنید،   گزارش هایی   در   اختیارتان   می گذاریم   که   کجا   داده   باز   توانسته   جلوی   هزینه ها   را   بگیرد   و   درباره
 چالش هایی   صحبت   می کنیم   که   حکومت ها   در   آغاز   راه   ارائه   مجموعه های   داده   با   آنها   مواجه   شده اند.

 
 …   نهایتا،      اگر   شما   یک   فعال   مشتاق   حوزه   داده   باز   هستید   که   برای   آزادتر   شدن   دسترسی   به   داده ها   در   کشورتان   تالش   می کنید،

 امیدواریم   روش های   موثری   را   برای   گرفتن   داده   از   دولت   کشورتان،   پردازش   آن،   و   باز   کردن   راه   برای   استفاده   حامیان   جامعه   مدنی
 ارائه   کنیم.

 
 

 
 
 



 
 چه   کسانی   متصدی   اداره   وبالگ   هستند   و   چه   کسانی   در   آن   مطلب   می نویسند؟

 
 

 
 

 با   تیم   ما   آشنا   شوید!      یان،   هزوانی   وهارشا
 
 

Hyderabad Urban)   هارشا   اهل   هند   است   و   تمرکزش   روی   محل   تالقی   داده ها   و   شهرهاست.   او   با   البراتوار   شهری   حیدرآباد 
 Lab)   کار   کرده،   و   حاال   با   البراتوار   طراحی   شهری   دانشگاه   کلمبیا   همکاری   می کند.   او   عاشق   تهیه   نقشه   از   محل   تولدش،   حیدرآباد،

 است   (می   توانید   این   شهر   را   اینجا   ببینید).   او   عالقه   زیادی   به   سفر   کردن   دارد،   و   در   اوقات   فراغت   خیلی   دوست   دارد   درباره   شهرهایی
 که   به   آنها   سفر   کرده   است،   اطالعات   مختلف   جمع   کند.

 
 هزوانی   اهل   مالزی   است   و   دو   سال   و   نیم   است   که   در   حوزه   داده   باز   کار   می کند.   او   پیش   از   این   در   پروژه   سینار   (Sinar)   مشاوره

 پروژه   بود،   و   روی   تصویرسازی   از   داده ها   برای   حسابرسی های   اجتماعی   کار   می کرد،   و   همچنین   به   تحقیق   درباره   سیاست ها،
 هماهنگی   کارگاه های   آموزشی،   و   ایجاد   شبکه   و   ارتباطات   می پرداخت.   او   در   حال   حاضر   به   عنوان   مسوول   داده   باز   در   اسمال   مدیا

Asia-Pacific Internet)   مشغول   به   کار   است،   و   عالوه   بر   آن،   در   آکادمی   مدیریت   اینترنت   آسیا-حوزه   اقیانوس   آرام 
 Governance Academy)   مشغول   تحقیق   است،   و   همچنین   از   بنیانگذاران   و   مربیان   موسسه   Youth For rights   است.

 
 یان   اهل   برمه   (میانمار)   است   و   چند   سالی   است   که   در   حوزه   داده   باز   کار   می کند.   او   زمانی   که   با   مرکز   نوآوری   پاندیار   همکاری

School of Data   را   تأسیس   کرد.   در   سال   2017   به   انجمن   OpenDevelopmentMyanmar.net   می کرد   پرتال   داده   باز 
 پیوست   و   به   کار   با   موسسه   مدیریت   منابع   طبیعی   (Natural Resource Governance Institute)   در   زمینه   انتشار   داده های
 مربوط   به   حوزه   استخراج   منابع   طبیعی   در   برمه   پرداخت.   او   در   ژوئن   ٢٠١٧   به   اسمال   مدیا   پیوست   تا   شبکه ای   از   افرادی   ایجاد   کند

 که   برای   حمایت   از   داده   باز   در   جوامع   بسته   تالش   می کنند.   او   عالقه   شدیدی   به   مصورسازی   داده ها،   فناوری های   شهروندی،
 روزنامه نگاری   مبتنی   بر   داده   والبته   داده   باز   دارد.

 
 چرا   ما   اینقدر   برای   این   وبالگ   جدید   هیجان   زده ایم؟

 
 مزایای   داده   باز   در   جهان   اول   به   خوبی   شناخته   شده،   و   در   سطح   گسترده ای   درک   شده اند.   این   کشورها   در   مجموع   در   حال   بهره مندی
 از   این   مزایا   هستند.   اما   اکثریت   بزرگی   از   جمعیت   جهان   هنوز   نتوانسته   شاهد   بهبودی   در   کیفیت   زندگی   یا   فرآیندهای   سیاسی   در   نتیجه

 رویه های   برآمده   از   داده   باز   باشد.   در   جوامعی   که   از   نظر   سیاسی   بسته   هستند،   بی میلی   حاکمان   سیاسی   نسبت   به   تعامل   با   جنبش   داده
 باز   باعث   کوتاه   ماندن   دست   شهروندان   از   توسعه   اقتصادی   و   محدود   شدن   پاسخگویی   سیاستمداران   می شوند.

 
 
 «باز   و   بسته»    نوری   تازه   است   بر   راه های   جدیدی   که   گروه های   مختلف   با   استفاده   از   آنها   روایت های   غالب   را   به   چالش   می کشند،   افکار

 عمومی   را   تغییر   می دهند   و   در   جوامع   بسته   تغییرات   ملموس   ایجاد   می کنند.   در   همین   حال،   چالش های   پیش   ِ   روی   مدافعان   داده   باز   را
 در   قابل   دسترسی   کردن   این   داده های   ارزشمند   نشان   می دهد.   ما   قصد   داریم   کاری   کنیم   که   گروه های   اجتماعی   درباره   نیاز   به   ایجاد

https://opendevelopmentmyanmar.net/
https://opendevelopmentmyanmar.net/


 ائتالف های   فرامرزی   برای   توانمندسازی   جنبش   داده   باز   صحبت   کنند،   و   با   وجود   نیازها   و   شرایط   متفاوتی   که   هریک   با   آنها   روبه رو
 هستند،   دانسته ها   و   بهترین   روش ها   را   با   هم   مبادله   کنند.

 داده   باز   پتانسیل   این   را   دارد   که   جوامع   بسته   را   تغییر   دهد   و   تغییرات   اجتماعی   و   اقتصادی   عمیقی   در   کشورهای   کمتر   توسعه   یافته
 جهان   ایجاد   کند.   با   گشودن   باب   گفتگو   درباره   روش های   استفاده   از   داده   باز،   و   نقش   آن   در   ترویج   دموکراسی،   توسعه   اقتصادی،   و
 ارائه   موثر   خدمات   عمومی،   امیدواریم   از   کار   فعاالن   حوزه   داده   باز   در   جوامع   بسته   سراسر   جهان   حمایت   کنیم،   و   به   ایجاد   شفافیت

 بیشتر   در   نقاطی   که   بیشترین   نیاز   را   به   آن   دارند،   کمک   کنیم.
 


