
 سی مپ آی تی      (cMapIT)   –   ساختن   استارت آپی   با   استفاده   از   داده    باز   در   نیجریه
 
 
 صحنه ی   فناوری   نیجریه   در   سال های   اخیر   شاهد   رونق   فراوان   بوده    است.   از   سال   ٢٠١٢   تا   سال   ٢٠١۶،   بخش   فناوری

 ارتباطات   و   اطالعات   از   ۶   درصد   تا   ١١   درصد   تولید   ناخالص   داخلی   رشد   داشته   است   و   تنها   بخش   اقتصاد   بوده   است
 که   سریع ترین   رشد   را   داشته   است.   این   کشور   پرجمعیت ترین   کشور   آفریقاست   و   امسال   از   آفریقای   جنوبی   پیشی   گرفته
 است   و   تبدیل   به   بزرگ ترین   اقتصاد   این   قاره   نیز   شده   است.   نیمی   از   کشور   یا   ٩٠   میلیون   نفر   از   مردم اش   دسترسی   به

 اینترنت   دارند   که   ظرف   یک   دهه،   یک   شهروند   از   هر   ٢٠   شهروندش   دسترسی   به   اینترنت   پیدا   کرده اند.   این   بازار   عظیم
 تازه   فرصت های   عظیمی   برای   استارت آپ های   فناوری   ایجاد   کرده   است.   الگوس،   بزرگ ترین   شهر   این   کشور،   همه ی

 نشانه های   متعارف   یک   جهش   فناوری   را   نشان   می دهد:   حومه ای   ملقب   به   «تاالب   سیلیکون»،   پرورش دهنده های   مشهور
 جهانی   مانند   هاب   آفرینش   مشترک   (Co-Creation Hub)،   شبکه های   سرمایه گذاری   انجل،   و   بازدیدهایی   از   سوی

 افرادی   مانند   مارک   زاکربرگ.
 
 

 
 

 الگوس   شهری   پررونق   است   که   در   منطقه ی   شهری اش   ٢١   میلیون   جمعیت   دارد   (منبع:   ویکی میدیا   کامنز:
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagos_Victoria_Island.jpg 

 
 

 فعاالن   داده    باز   در   جنوب   جهانی   (کشورهای   درحال   توسعه)   خیلی   اوقات   در   درون   جامعه ی   مدنی   یا   دولت   روی
 موضوعاتی   مثل   شفافیت   و   پاسخگویی   کار   می کنند.   به   طریق   مشابه،   نیجریه   برنامه ی   داده    باز   فدرالی   دارد   که   دولت اش

 آن   را   در   سال   ٢٠١۴   راه اندازی   کرد   و   هم چنین   بخشی   از   برنامه های   بین المللی   مثل   همکاری   دولت   باز   و   برنامه ی
 شفافیت   صنایع   استحصالی   نیز   هست.

 
 

 عالوه   بر   این   برنامه ها،   ما   کنجکاو   بودیم   ببینیم   کارآفرینان   فناوری   کشور   با   توجه   به   قابلیت   داده    باز   برای   گشودن
 ارزش   اقتصادی    کالن،   چطور   از   داده    باز   استفاده   می کنند.   در   نتیجه   با   ابیری   اولو-واتوسین   نیی،   یکی   از   بنیان گذاران   و

 رهبران   سی مپ آی تی   و   GISforSI   تماس   گرفتیم   تا   ببینیم   او   چطور   از   ترکیبی   از   باهمستان سازی،   آموزش   آنالین،
Geographic)   و   ایجاد   پلتفرم های   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی   (crowdsourcing)   جمع سپاری 

 Information Systems)   آنالین   برای   ایجاد   کسب   و   کار   حول   داده های   این   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی   در
 نیجریه   استفاده   می کند.   نیی   سرخوردگی ها،   خوش بینی   محتاطانه   و   ذهنیت   بسیار   الهام بخش   متکی   به   خود   بودن   را   با   ما

 در   میان   نهاد.
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 یان:   می خواهم   ابتدا   از   تو   درباره ی   نوع   داده هایی   که   شماها   روی   آن ها   کار   می کنید   بپرسم   و   مروری   مختصر   داشته
 باشیم   بر   کاری   که   سی مپ آی تی   انجام   می دهد.

 
 

 نیی:   من   اول   با   یک   آژانس   اجرا   و   پیاده سازی   یک   طرح   بانک   جهانی   کار   می کردم   که   در   الگوس   واقع   است   و
 زیرساخت های   حمل   و   نقل   می ساخت.   مجبور   بودم   سفرهای   میدانی   داشته   باشم   و   گزارش هایی   بنویسم   که   شامل   نقشه ها
 و   مصورسازی   داده های   بسیاری   بود.   این   اولین   باری   بود   که   متوجه   اهمیت   اطالعات   مکانی   شدم   و   این که   چطور   این

 اطالعات   برای   بسیاری   از   حرفه ها   کاربرد   دارد.   در   عین   حال،   شاهد   بودم   که   فرایندهای   به   دست   آوردن   داده ها،   تبدیل
 آن ها   به   فرمت های   متفاوت   تا   مرحله ی   مصورسازی   بسیار   گران    از   آب   در   می آید.   حدود   سال   ٢٠٠٧   بود   و   آن   موقع

 ArcGIS   (یک   ابزار   نقشه نگاری   آنالین)   ١٢٠٠٠   دالر   قیمت   داشت   که   پول   خیلی   زیادی   است.
 
 

 در   نتیجه   وقتی   از   اینجا   بیرون   آمدم   و   وارد   فضای   دانشگاهی   شدم   –   من   چند   سال   دستیار   تدریس   در   یک   دانشگاه   بودم
 –   دیدم   که   دانشگاهیان   هم   از   GIS   و   اطالعات   مکانی   استفاده   می کنند   ولی   متوجه   شدم   که   دانشگاهیان   هم   از   عهده ی

 قیمت   آن   بر   نمی آیند.   در   همین   جریان   بود   که   تیمی   را   با   یکی   دیگر   از   بنیان گذاران   فناوری   تشکیل   دادم   و   ابزاری
 ساختیم   که   به   مردم   اجازه   می  داد   که   مجموعه های   داده ها   را   با   استفاده   از   گوشی های   موبایل شان   به   دست   بیاورند.   مثال،
 اگر   شما   یک   آدم   دانشگاهی   باشید   که   روی   طرحی   کار   می کنید   و   چند   صد   دانشجو   دارید،   همه ی   این ها   گوشی   موبایل

 دارند   پس   چرا   این   دستگاه های   موبایل   را   تبدیل   به   ابزار   نکنید؟
 
 ما   یکا   برنامه ی   ساده ی   موبایل   و   وب   ساختیم   که   به   آن ها   اجازه   می داد   هر   چقدر   اطالعات   که   می خواستند   را   ثبت   کنند   و

 به   دست   بیاورند   و   بعد   این   اطالعات   وارد   یک   مخزن   مرکزی   می شد.   این   برنامه   به   عنوان   یک   طرح   منبع   باز   توجه
 بسیاری   را   به   خود   جلب   کرد   و   خیلی ها   به   آن   عالقه مند   شدند.   بعدش   ما   تصمیم   گرفتیم   که   حول   این   شرکتی   را   راه

 بیندازیم   و   اسم اش   شد   سی مپ آی تی.
 

 محصول   اصلی   سی مپ آی تی   یک   پلتفرم   نقشه برداری   و   نگاشت   است.   وقتی   دانشگاهیان،   یا   افراد   یا   دولت های   محلی
 سراغ   ما   می آیند،   ما   یک   پلتفرم   نقشه نگاری   را   ظرف   ٢۴   ساعت   برای شان   ایجاد   می کنیم.

 
 

 یان:   سی مپ آی تی   کی   راه اندازی   شد؟   و   چطور   به   سازمان   دیگر   شما   یعنی   GISforSI   مربوط   است؟
 

 نیی:   ژانویه ی   ٢١٠۵   سی مپ آی تی   رسما   به   عنوان   یک   شرکت   راه اندازی   شد.   بعد   از   چند   ماه،   تقریباً   یک   سال   بعد   از
 راه اندازی،   متوجه   شدیم   که   اثرگذاری ای   که   برای   سی مپ آی تی   داشتیم   کمی   کند   است   چون   مردم   هیچ   وقت   واقعاً   متوجه
 نمی شدند   که   اطالعات   مکانی   چیست.   باید   به   مردم   درباره ی   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی   و   اطالعات   مکانی   آموزش

 می دادیم   و   در   عین   حال،   باید   باهمستانی   حول   سی مپ آی تی   ایجاد   می کردیم.   در   همین   فرایند،   فکر   کردیم   که   اگر   یک
 مدرسه ی   آنالین   بسازیم   که   سیستم های   اطالعات    جغرافیایی   را   به   عنوان   یک   مهارت   آموزش   بدهد،   بعدش   ما   مستقیمًا

 یک   باهمستان   حول   سی مپ آی تی   خواهیم   داشت.   در   نتیجه،   به   این   دلیل   بود   که   GISforSI   را   به   عنوان   یک   مدرسه ی
 رایگان   آنالین   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی   راه اندازی   کردیم.   GISforSI   یعنی   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی

 برای   اثرگذاری   اجتماعی.
 



 
 نیی   در   حال   آموزش   کالسی   از   دانشجویان   برای   مهارت های   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی

 
 ما   برنامه ای   درسی   را   برای   چهار   ابزار   طراحی   کردیم.   اولین   ابزار   سی مپ آی تی   بود،   دومی   کارتو   (Carto)    بود،
 سومی   QGIS   و   چهارمی   ArcGIS   بود.   ما   GISforSI   را   به   عنوان   راهی   برای   گسترش   دادن   باهمستان مان   از

 طریق   آموزش   دادن   مهارت های   سیستم های   اطالعات   مکانی   به   مردم   راه اندازی   کردیم:   که   به   آن ها   درس   بدهیم   چطور
 داده ها   را   ثبت   کنند،   چطور   داده ها   را   ذخیره   کنند،   چطور   پایگاه    داده ها   را   مدیریت   کنند   و   چطور   داده ها   را   مصورسازی

 کنند.   در   نتیجه،   GISforSI   یک   جور   شرکت   خواهر   برای   سی مپ آی تی   است.   سی مپ آی تی   شرکتی   است   که   کارش
 ایجاد   یک   ابزار   نوآورانه   است،   GISforSI   برای   گسترش   سواد   مروبط   به   استفاده   از   سیستم های   اطالعات   جغرافیایی   و

 استفاده   از   آن   در   نیجریه   است.   GISforSI   توانسته   است   باهمستانی   از   هزاران   کاربر   فعال   برای   سی مپ آی تی   درست
 کند.   این   کاربران   داده ها   را   گردآوری   کرده   و   به   اشتراک   می گذارند،   و   به   ما   مشورت   می دهند.   بیش   از   ٩٠   درصد   از

 باهمستان   اهل   نیجریه   هستند   و   چند   نفر   هم   از   کنیا   داریم.
 
 یان:   گفتید   که   گردآوری   داده های   زیادی   دارید   که   سی مپ آی تی   به   عنوان   یک   ابزار   آن   را   امکان پذیر   کرده   است.   معموًال

 چه   نوع   داده های   دیگری   به   همراه   داده هایی   که   که   از   طریق   سی مپ آی تی   گردآوری   می شود   استفاده   می شود؟
 
 

 نیی:   ما   سایت    دیگری   هم   ایجاد   کردیم   به   نام   Localdata.ng   که   بیشتر   پتلفرمی   است   مقدماتی   برای   رسوخ   کردن   به
 بخش   دانشگاهی   نیجریه.   وقتی   ابزارهای مان   را   به   استادان   نشان   می دادیم،   باید   ابزاری   ایجاد   می کردیم   که   می توانستند   با

 آن   کار   کنند   و   از   طریق   آن   به   صدها   و   صدها   مجموعه ی   داده   دسترسی   پیدا   کنند.   Localdata.ng   یک
 سرجمع  کننده ی   محتواست   که   داده های   اولیه ی   ما   را   با   داده های   ثانویه   تلفیق   می کند.   داده  های   اولیه ی   ما   از   سی مپ آی تی

 کمتر   از   ۵   درصد   از   داده های   روی   Localdata.ng   است   و   بقیه   داده های   ثانویه   از   جاهای   دیگر   است.
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 اسکرین شاتی   از   یک   نقشه ی   تعاملی   روی   infrasx.localdata.ng   که   طرح های   توسعه،   خطوط   لوله   و   خطوط

 راه آهن   را   در   نیجریه   نشان   می دهد.
 
 

 ما   احتیاج   به   راهی   داشتیم   که   باهمستانی   را   که   ساخته   بودیم   نگه   داریم   و   آن ها   هم   داده هایی   روی   پلتفرم   داشته   باشند   که
 آماده ی   استفاده   باشد.   در   نتیجه   کاری   که   می  کنیم   این   است   که   گشتی   بزنیم   و   به   داده های   دولت   دسترسی   پیدا   کنیم.   روی

اینترنت   می چرخیم،   به   ادارات   می رویم،   از   طریق   افزونه های   (پالگین ها)   دسترسی   به   داده های   نقشه های   خیابان های   باز   (
 OSM)   پیدا   می کنیم   و   آن   وقت   همه   چیز   را   کنار   هم   می گذاریم.   کل   این ها   را   برای   دسترسی   آسان تر   روی

 Localdata.ng   می گذاریم.
 

 
 یان:   به   نظرم   می رسد   که   انگار   داده های   خیلی   زیادی   به   طور   عمومی   در   نیجریه   در   دسترس   است.   که   مرا   به   سؤال
 بعدی ام   می رساند.   از   حیث   محدودیت ها   و   کنترل هایی   که   دولت   بر   دسترسی   داده ها   اعمال   می کند،   آیا   به   دست   آوردن

 داده ها   از   منابع   دولتی   در   نیجریه   خیلی   سخت   است   یا   آن ها   تمایل   دارند   که   داده ها   را   با   عموم   مردم   به   اشتراک   بگذارند؟
 
 

 نیی:   راستش   را   بخواهید،   اول   از   همه   دولت   ما   واقعاً   ارزش   داده ها   را   درک   نمی کند.   نکته ی   دوم   هم   این   است   که   خیلی
 از   سازمان های   غیردولتی   و   سازمان های   بین المللی   که   به   نیجریه   می آیند،   خیلی   از   داده ها   را   می گیرند   که   دولت   حتی   از
 آن ها   خبر   ندارد.   خیلی   از   سازمان های   بین المللی   حجم   عظیمی   از   داده ها   را   کارتن   کارتن   می برند.   مشکل   سوم   این   است

 که   دولت   نمی داند   چطور   داده ها   را   ثبت   کند.   بیشتر   اوقات   آن ها   با   مشاوران   کار   می کنند.   دولت   شاید   از   ١٠   درصد   از
 آن چه   که   مشاوران   پیدا   می کنند   استفاده   می کند   و   شاید   آن   ٩٠   درصد   دیگر   حتی   برای اش   مهم   هم   نیست.   این   آن   مشکلی

 است   که   ما   داریم.   ما   دولتی   داریم   که   داده ها   را   نمی فهمد   و   ارزش   استفاده   از   داده ها   را   درک   نمی کند.
 
 در   نتیجه،   وقتی   پژوهشگران   یا   بقیه ی   مردم   به   مجموعه    داده ها   نیاز   دارند،   ناچارند   بروند   سراغ   سازمان های   بین المللی   و

 آن   وقت   متوجه   می شوید   چه   امتیازهایی   باید   داشته   باشید   تا   به   این ها   برسید.   چون   بیشتر   سازمان ها   حتی   مجموعه 
 داده های شان   را   باز   نمی کنند.   خیلی   از   داده های   روی   وب سایت   اداره    ملی   آمار   از   مشاوران   و   سایر   سازمان هایی   گرفته

 شده   که   با   آن ها   از   طریق   بودجه ی   اعانه ها   کار   می کنند   و   از   لحاظ   فنی   این   داده ها   حتی   متعلق   به   دولت   نیجریه   هم   نیست.
 در   خصوص   داده هایی   که   در   دسترس   هستند،   بخش   عمده ی   آن ها   به   صورت   پی دی اف   هستند   و   وقتی   سراغ   مقامات
 مسؤول   می رویم   و   سراغ   نسخه ی   اکسل   آن ها   را   می گیریم،   می گویند   نمی توانند   این ها   را   آزاد   کنند   یا   دیگر   این ها   را

 ندارند   چون   بی دقت   بوده اند   و   آن ها   را   درست   ذخیره   نکرده  اند.
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 یان:   همان طور   که   می دانید،   در   بسیاری   از   باهمستان های   داده    باز،   بازیگران   زیادی   هستند   که   نقش های   محوری   و
 کلیدی   ایفا   می کنند.   از   هکرهای   مدنی   که   ابزارهایی   با   داده ها   می سازند   تا   ادارات   دولتی   که   درگاه های   داده   را   مدیریت

 می کنند   تا   روزنامه نگارانی   که   با   استفاده   از   داده ها   با   عموم   مردم   ارتباط   برقرار   می کنند.   شماها   چه   جور   همکاری هایی
 انجام   داده اید   که   باهمستان   داده ها   را   در   نیجریه   قوی تر   کنید؟

 
 

 نیی:   اگر   خیلی   واقع گرا   باشیم،   فضای   فناوری   نیجریه   خصلت   بسیار   جالبی   دارد.   در   آن   رقابت   فراوانی   وجود   دارد   و
 این   منجر   به   قطعه قطعه   شدن   آن   می شود.   درگیری ها   و   مشغولیت های   زیادی   حول   داده ها   یا   ایجاد   استارت آپ ها   می بینید،

 ولی   این ها   بیشتر   رقابت   است   تا   همکاری.   چون   بازیگران   بزرگ تر   محلی   در   فضای   فناوری،   که   در   طرح   پیشنهادی
 نوشتن   ماهرترند،   سازمان های   رسمی   ثبت شده ی   جامعه ی   مدنی   هستند   و   ارتبا  ط هایی   با   اعانه دهندگان   دارند   و   برای   آن ها

 اگر   به   محصول   خوبی   برسند،   جمع آوری   پول   آسان   است.   در   نتیجه،   خیلی   از   مردم   در   آن   فضا   که   این   را   می فهمند   و
 ارتباط های   خوبی   در   مسیرهای   جمع آوری   بودجه   دارند،   هرگز   با   کسی   همکاری   نمی کنند.   این ها   یا   می خواهند   صاحب
 فناوری   شما   بشوند   یا   با   شما   کار   نمی کنند.   در   نتیجه،   فضای   فناوری   مدنی   در   نیجریه   نوعی   از   رقابت   ناسالم   را   تجربه

 می کند.
 

 یان:   سی مپ آی تی   با   الهام   از   کدام   الگوهای   تجاری   فعالیت   می کند؟   و   هم چنین،   سی مپ آی تی   تا   به   حال   چطور   بودجه اش
 را   تأمین   کرده   است؟

 
 
 نیی:   ما   یک   سرمایه گذار   بسیار   عالقه مند   داریم   که   در   مراحل   اولیه   بودجه ی   ما   را   تأمین   کرد   ولی   ما   سرمایه های   مختلفی
 دریافت   نکرده ایم.   الگوی   تجاری   ما   این   است   که   یک   پلتفرم   نقشه نگاری   کلی   برای   مشتریان   بسازیم   و   مبلغ   ۴٠٠   تا   ۶٠٠

 دالر   بابت اش   پول   بگیریم.   در   نتیجه،   اگر   یک   دانشگاه   بخواهد   پلتفرم   نقشه نگاری   خودش   را   داشته   باشد،   ما   این   پلتفرم
 را   برای   آن ها   بازتولید   می کنیم.   در   حال   حاضر،   ما   مشتریان   اندکی   داریم   ولی   هنوز   شکست   نخورده ایم.   پنج   سالی   طول

 می کشد   تا   به   چنین   جایی   برسیم.   ما   خیلی   از   کارها   را   به   شکل   خودکفایی   انجام   می دهیم   و   پول   خیلی   زیادی   پس انداز
 می کنیم   تا   دوباره   آن   را   وارد   کسب   و   کار   و   گردآوری   داده ها   کنیم.   بعضی   اوقات   داوطلبانی   دارم   که   وقتی   به   شهرهای

 خودشان   بر   می گردند   به   من   در   نقشه نگاری   کمک   می کنند   و   در   ازای   این   کار   من   هم   هزینه های   سفرشان   را   تأمین
 می کنم.

 رؤیای   خود   من   –   که   مطمئنم ام   روزی   اتفاق   می افتد   –   این   است   که   یک   سیستم   تجارتی   حول   داده ها   به   وجود   خواهد   آمد
 که   در   آن ها   داده ها   تبدیل   به   یک   متاع   و   کاال   می شوند.   وقتی   یک   پلتفرم   نقشه نگاری   موبایل   مثل   ما   داشته   باشید،   هر   کسی

 که   از   آن   استفاده   می کند   می تواند   داده ها   را   به   عنوان   سرمایه گذاری   جمع آوری   کند.   ما   می خواهیم   باهمستانی   از   افرادی
 ایجاد   کنیم   که   مالکیت   داده هایی   را   که   جمع آوری   می کنند   در   اختیار   داشته   باشند.   مثًال،   بعضی  ها   مجموعه    داده هایی   را

 درباره ی   مدیریت   زباله   جمع آوری   کرده اند   و   صاحب اش   هستند،   عده ای   دیگر   هم   داده هایی   را   درباره ی   دام ها   جمع آوری
 کرده   و   صاحب   آن   هستند.   وقتی   چنین   باهمستانی   به   وجود   بیاید،   مثالً   اگر   بانک   جهانی   بخواهد   طرحی   را   راه اندازی
 کند،   به   جای   سرمایه گذاری   آن   هم   پول   روی   یک   مطالعه ی   امکان سنجی،   می توانند   دنبال   باهمستان هایی   از   صاحبان

 داده ها   بگردند،   و   داده ها   را   از   آن ها   بخرند.   ما   امکان   تحقق   یک   سیستم   تجاری   مثل   این   را   برای   داده ها   می بینم.
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