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 رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مدرآمد 
توانیم اطالعات بسازیم و بدون توان اطالعات و دانش بدست آورد، بدون داده نمیداده ماده خامی است که از آن می

-هایی است که هرکس میها، داده باز است. داده باز دادهاطالعات دانش جدیدی نیز وجود ندارد. یکی از انواع داده

از های بداده ایجادفلسفه ها را به اشتراک بگذارد. ها استفاده کرده و آنآن ها دسترسی داشته باشد، ازتواند به آن

 با ظهور اینترنت و شبکه جهانی وب و بخصوص با ابتکار هاست که تثبیت شده اما اصطالح "دادهمدت
 
های باز" اخیرا

 های دولتی باز محبوبیت بیشتری یافت.داده

( است که توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی ایجاد 1OGD) باز دولتیهای دههای باز، دایکی از مهمترین انواع داده

ها یا اطالعات مکانی و غیره باشد. های اطالعاتی، نقشهها، پایگاهتواند شامل اسناد، گزارشها میاین دادهشود. می

-دادهها بخشی از زندگی روزمره شهروندان است. گیرد که این دادههای باز دولتی از آنجایی سرچشمه میاهمیت داده

ها کمک کنند، شواهدی در اختیار عموم مردم قرار دهند که سازی اقدامات دولتتوانند به شفافمیدولتی، های باز 

مختلفی از جمله های ها و سازمانگروهست. در حال اجراها نشان دهد منابع عمومی به درستی هزینه شده و سیاست

 .مند شوندهای باز بهرهتوانند از در دسترس بودن دادهت میخود دول

و با گسترش تحوالت تکنولوژیکی، اجتماعی جنبش جدیدی در حاکمیت با هدف بهبود رابطه مردم و  2009در سال 

دولت، افزایش اعتماد شهروندان به دولت و نیز پاسخگو کردن آن تحت عنوان "دولت باز" شکل گرفت که مبتنی بر 

شد و « مشارکت دولتی باز»های دولتی باز یک بخش مهم از در سطح جهانی، داده"داده باز " بود. پس از آن هوم مف

کشور  ۵۵در حال حاضر شامل  که دولت شد شتهتوسط  ۱۱۲۲المللی در سپتامبر یک طرح بین گذاریمنجر به پایه

ت های دولتی، حمایاند که دسترسی به اطالعات درباره فعالیتکننده در این طرح متعهد شدههای شرکتاست. دولت

ی هاداده .ای در سطح اداراتشان را افزایش دهنداز مشارکت مدنی و اجرای باالترین استانداردهای یکپارچگی حرفه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میارند که از جمله آنزیادی دمزایای دولتی باز 

 شفافیت و کنترل دموکراتیک 

 توانمندسازی حاکمیت 

 بهبود کارایی خدمات دولتی 

 بهبود اثربخشی خدمات دولتی 

 هاگیری تأثیر سیاستاندازه 

                                                           
1 Open Government Data 



 

 

 

 

 

 

 1ـ  تیباز و شفافمجموعه داده 3

" در 2رود"پول من کجا می" در فنالند و 1هایی مانند "درخت مالیاتتوان به پروژهاز شفافیت می یبه عنوان مثال

باز از  هایشود. یا در مثال دیگر دادهدهد چگونه پول مالیات توسط دولت هزینه میکه نشان میانگلستان اشاره کرد 

فعالیت  folketsting.dkای در کانادا جلوگیری کرد. در دانمارک وب سایت میلیارد دالری خیریه ۱/3کالهبرداری 

قیقا چه توانند رصد کنند دنمایندگان پارلمان در روند تصویب یک قانون را ردیابی کرده بنابراین شهروندان دانمارک می

  کدام قانون است.نماینده پارلمان درگیر هر دهد و اتفاقی در پارلمان رخ می

 کند.تر میرا آساندجه عمومی و تأثیرات آنهای بوهای دولت از جمله ردیابی هزینههای باز نظارت بر فعالیتداده 

 سبب بهبود عملکرد سازمانفرایندی که به افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه
 
دولتی ای ههای دولتی بنجامد مطمئنا

یک شهروند آگاه دهد و . از سوی دیگر اطالعات به شهروندان آگاهی میدشنیز خواهد در ارائه خدمات به شهروندان 

 های دولتی مشارکت کند.گیری سیاستباشد و در شکل تواند در فرآیندهای دولتی مشارکت داشتهبهتر می

ها یک عامل کلیدی برای افزایش شفافیت و های دولتی باز آن است که این دادهاستدالل طرفداران سرسخت داده

ر ها در برابکنند و دولتعمل میهایشان چگونه در واقع این حق مردم است که بدانند دولت .پاسخگویی عمومی است

اقداماتشان مسئول باشند. در واقع شفافیت واقعی یعنی نه تنها مردم بتوانند به اطالعات به سادگی دست یابند بلکه 

 ها را بدون هیچ محدودیتی داشته باشند. امکان استفاده بیشتر، ترکیب و انتشار آن

دهد تا با ها در حوزه عمومی، این اجازه را به کارمندان دولتی مییک تصور عمومی آن است که عدم وجود این داده

ازش و ترکیب اطالعات دتجزیه و تحلیل، پر  های دولتی بازمصونیت از مجازات رفتارشان، فاسدانه عمل کنند. داده

ظارات که سطح پاسخگویی دولت عمومی را افزایش داده تا سطح جدیدی از انتکند ضمن آنتر میموجود را ساده

ت که شفافیت از اجزای حیاتی دول البته باید به این نکته توجه کرد .دولت را بسازند تپذیری اقداماعمومی و واکنش

در  کنند. منظور از شفافیت دولت، شفافیتباز است که به دو شکل شفافیت در عملکرد و شفافیت دولت تقسیم می

ایی های پاسخگویی است اما منظور از شفافیت داده، شفافیت دادهها و وظایف دولت است که ابزاری بر عملیات، رویه

توانند بدون دیگری وجود داشته باشند های دولتی باز هریک میدولت باز و دادهکند. بنابراین است که دولت ارائه می

باشد حتی  شفافتواند و افزایش شفافیت لزوما عاملی برای پاسخگویی بیشتر نیست. یک دولت به معنای واقعی می

های باز ارائه دهد اما همچنان غیرپاسخگو باشد. تواند دادههای جدید استقبال نکند و یک دولت میآوریاگر از فن

 دولتهای دولتی باز هر چند شفافیت ایجاد میدادهتوان نتیجه گرفت که بنابراین اینگونه می
 
ا را در برابر هکند اما لزوما

آنچه در این بین مهم است آن است که دولتی که اطالعات را به اشتراک  کند.اسخگو نمیهایشان پتیجه سیاستن

و به مردم قدرت الزم را گذارد خود به این باور رسیده است که باید شهروندان در خط مشی عمومی مشارکت داشته می

 برای پاسخگو کردن دولت را داد.

ایران بود. حکمرانی نظام باز در تمهیدی در راستای تقویت داده ۲311مصوب  عاتآزاد به اطال یقانون انتشار و دسترس

 هایتگاههای دساین قانون همچنان تحقق مطلوبی در نظام حکمرانی نیافته است و دسترسی شهروندان به داده
                                                           

1Tax tree 
2 Where does my money go? 
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ی هامعهای جی تسری گفتمان شفافیت و پیگیری، در نتیجههای اخیردر سالاما حاکمیتی با موانع جدی روبرو است. 

ی در فضاهای خود گذاری دادههای دولتی اقدام به اشتراکشماری از دستگاه ی سیاسی برخی مسئوالن،مدنی و اراده

شفافیت از سوی برخی های قراردادها، حقوق و دستمزد و پرتالهای سامانهاند. طراحی و تدوین عمومی کرده

 نمودی از این روند است. های دولتی دستگاه

 یبچارچونشگاهی ترجمه و منتشر شده است ی پیش رو که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دامقاله

  یهاپرتال تیفیک ی  ابیسنجش و ارز یبرا
 
کشور به  76ارائه داده و سپس بر اساس این چارچوب  یداده باز در سطح مل

تان، انگلسدهد که های این پژوهش نشان میاند. یافتهبندی شدههای داده باز ارزیابی و رتبهرتالواندازی پلحاظ راه

 اند.کرده یاندازرا راه یاشرفتهیپ یهاها را منتشر کرده و پرتالداده از مجموعه یاریبس متحده،االتیهند و ا

در ایران بوده و به تقویت این باز های دادهگام کوچکی در راستای ارزیابی سامانه پژوهشامید است که انتشار این 

 گفتمان و عملکرد در نظام حکمرانی یاری رساند. 

   9911مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ آذر 



 

 

 

 

 

 

 1ـ  تیباز و شفافمجموعه داده 5

 1های داده باز در سطح ملّیارزیابیِ کیفیت پرتال

 

 چکیده

د، انهای باز کردههای مرتبط با دادهابتکارعمل های سراسر جهان شروع به توسعه و اجرایطی چندسال گذشته، دولت

که آناستفاده فراهم آورند، بیهای باز و مجدداً قابلهای دولتی را در قالبواسطه بتوانند امکان انتشار دادهتا بدین

های ا و پرتالهها برای جامعه هزینه یا محدودیتی داشته باشد. در نتیجه، تعداد زیادی مخازن، کاتالوگاستفاده از آن

ها را های داده باز، ارزیابیِ سیستماتیکِ کیفیتِ آنداده باز در جهان، در حال ظهور هستند. توسعۀ کارآمد پرتال

 سازد.کنند، ضروری میتولید می هایی کهصِ انواع مختلفی از ارزشمنظور درک بهتر و تشخیبه

های رسمی را داشته واسطۀ مقامات رسمی کیفیت دادهده بهشمنتشر های ان انتظار دارند که دادهچنین، شهروندهم

ت. برای این ها اسباشند و بنابراین بایستی دقیق و معتبر باشند. هدف این مقاله بررسی و مقایسۀ کیفیت این پرتال

نتایج  .شودهای داده باز در سطح ملّی مطرح و اعتبارسنجی میارزیابیِ کیفیت پرتالسنجش و برای  منظور، چارچوبی

ها متفاوت های داده باز و کارکرد آنهای آنالین و پیچیدگیِ پرتالداده دهد که تعداد مجموعهآمده نشان میدستبه

طور خاص، انگلستان، هند هنگی و ضرورت وجود استانداردهای کیفیت است. بهادهندۀ فقدان هماین امر نشاناست، 

 اند.اندازی کردهای را راههای پیشرفتهها را منتشر کرده و پرتالداده متحده، بسیاری از مجموعهو ایاالت

 ، تحلیل محتوا، ارزیابی، کیفیتسنجشهای باز ملّی، چارچوب های داده: داده باز، دولت باز، پرتالهاکلیدواژه

 

 . مقدمه1

 استخراج حداکثر سود از محور تبدیل شده است و در نتیجه، کسانی که تواناییاقتصاد جهانی به یک اقتصاد داده

[. بنابراین، طی 5ویژه اقتصادی برخوردار خواهند بود ]های خود را دارند از قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بهداده

الح اصطکنند، رو به افزایش است. این جنبشِ بههای باز میهایی که اقدام به ارائۀ دادهچندسال گذشته، تعداد دولت

کردن ها فراهمهای باز شده است، که هدف آنهای متعددی برای دادهها و زیرساختاندازی پرتالراه دولت باز منجر به

های ها در پرتال[. با انتشار این داده55[، ]50[، ]03[، ]42ها است ]های دولت و بررسی تأثیرات آنداده هدسترسی ب

طور غیرمستقیم از طریق مالیات شهروندان وهلۀ نخست به ها درهایی را که هزینۀ ایجاد آنها دادهدادۀ باز، دولت

را وجوی شهروندان و محققان ها نحوۀ جست[. ظهور این پرتال04دهد ]پرداخت شده است، به شهروندان ارائه می

افیت ها و شفگذاری دادهاشتراکسریع در جهت به یدهد. نکته اصلی ایجاد تغییرتغییر می هادهدادستیابی به برای 

                                                           
 ای است از: . این مقاله ترجمه1

Máchová, R.; Lněnička, M. Evaluating the Quality of Open Data Portals on the National Level. J. Theor. Appl. 

Electron. Commer. Res. 2017, 12, 21-41. 
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های باز در بخش دولتی تری از دادهیابی به مزایای حاصل از ایجاد مخازن بیشتواند برای دستست. این تغییر میا

 [. 55مفید باشد ]

نوان عها بهاه آنیگجا دلیل مقیاس، گستردگی وویژه بهبه یهای دولتد، دادهنها وجود داراگرچه منابع مختلفی از داده

های ها، داده[. این داده53ای برخوردار هستند ]اهمیت ویژهاز موضوعات، از ای منبع استاندارد اطالعات طیف گسترده

( نه معادل دادۀ OGDهای باز دولتی )شوند. یادآوری صریحِ این نکته مهم است که داده( نامیده میOGDباز دولتی )

های تجاری، دانشگاهی یا اندازه در بخشهمانای از آن هستند، که ممکن است بها زیرمجموعهه زیرشاخه یکبلباز، 

های تولیدشده توسط بخش دولتی، مدل دلیل تعداد زیاد داده[. به85های غیردولتی ریشه داشته باشند ]بخش

تر های باز و بزرگ بیشع داده[. تقاط05[، ]08[، ]88های بزرگ باز تبدیل شده است ]های باز به مدل دادهداده

 ای و محلّی بخش دولتی والمللی، ملّی، منطقهمربوط به ادغام چندین منبع است؛ برای مثال، منابعی در سطوح بین

های باز و بزرگ ماهیتی دارند که مفاهیم اساسیِ داده[ اظهار می05اران ]کهم[. مارتون و 08المللی ]های بینسازمان

ها برای یک هدف اند. در هر دو مورد دادههای علوم کامپیوتر و مهندسی توسعه یافتهرا در زمینهفنّی دارند، زی

های که داده[. درحالی88گیرند ]استفاده قرار می طور معمول برای هدفی متفاوت موردشوند و سپس بهآوری میجمع

ساختار بوده شوند و ممکن است بدونمیزیادی گردآوری  شوند، با سرعتم زیادشان مشخص میبزرگ اغلب با حج

های استانداردی است که در خصوص چگونگی ساخت دادههای باز داده، ]منتهی[، ندیدست آو از منابع بسیاری به

 [.05]وده و بنابراین پیوندپذیر هستندبرای کامپیوتر خوانا ب

مانند مدیریت حقوق بازنشستگی و پرداخت های روزمرۀ خود، ها و سایر مقامات بخش دولتی از خالل فعالیتدولت

آوری های ترافیک و صدور اسناد رسمی، مقادیر زیادی داده را تولید و جمعآوریِ مالیات، ثبت دادهمستمری، جمع

 04ها ترین منبع اطالعاتی در اروپا هستند که ارزش بازاری آنها بزرگ[. برای مثال، این داده55[، ]5کنند ]می

[ مجموع تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمِ 5اران ]ک، بوخولتز و همبراساس نظرشود. زده می تخمین میلیاردیورو

ها، رو، این دادهشود. ازاینمی یورو میلیاردها( ساالنه EUهای باز بزرگ در کل اقتصاد اتحادیه اروپا )استفاده از داده

توجهی در راستای استفادۀ مجدد برای تولید محصوالت و قابل ، پتانسیلِایترکیب خالقانه با سایر منابع دادهدر 

ها در رفته سود اقتصادی ساالنه این دادههماند که روی[ تخمین زده55کاران ]هم[. زیلنر و 5خدمات جدید دارند ]

ها را های این دادهارزشنفسه، سایر بر مزایای اقتصادیِ فی یورو است؛ اتحادیه اروپا، عالوه میلیارد 23اتحادیه اروپا 

های اجتماعی و شوند: کمک به فرآیند رسیدگی به چالشها شامل این موارد میشناسد؛ این ارزشرسمیت میبه

ها در داخل و بین ادارات امور دولتی، و تقویت گذاشتن داده اشتراکتر از خالل بهیابی به کارایی بیشصنعتی، دست

یاسی و اجتماعی و افزایش شفافیت دولت. با استفاده از تسهیالت فنی و پیشرفت در مشارکت شهروندان در زندگی س

[. 48های موجود در حال افزایش است ]های مختلف، امکان استفاده بهتر از این دادهداده مجموعه لیو تحل بیترک

های بزرگ )مزایایی برای کشف هداد ها برای تحلیلِ پیشرفتۀ مجموعهها، تحلیلِ دادههای کاربرد این فناوریزمینه

برداری و امنیت سایبری(، افزایش کارایی برای تقویت شفافیت داخلی و بهبود کارآیی برای ارائۀ خدمات بهتر به کاله

ها و های گذشته، تعداد زیادی اجتماعات داده باز که ایده[. طی سال55[، ]52[، ]03شود ]شهروندان را شامل می
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اند. بنابراین، هرجا که ( ظهور یافتهOGDهای دادۀ باز دولت )دهند در پیرامون پرتالرا توسعه میهای جدیدی برنامه

[. تنها درخواست حداقلی و غیررادیکال این است: گشودگی 24های باز بزرگ باشند ]ممکن است، هدف باید ایجاد داده

[. 55تری خواهند داشت ]افشا کنند، بازده بیشهای خود را ها هرچه زودتر دادهفرض. دولتصورت پیشها بهداده

کند میگویی را تسهیل نتر نیست و ضرورتاً پاسخها لزوماً معادل شفافیت بیشحال، افشای این حجم عظیم از دادهبااین

تن افاند. از جمله قابلیت یهای دولت مربوطجز اهمیت اقتصادی، موارد دیگری وجود دارند که به تنظیم داده[. به04]

چنین، کیفیت [. هم53[، ]43پذیری ]پذیری یا تعاملکنشکاوی(، مشارکت اجتماعی و همداده، برداشت داده )داده

ها را تواند ارزش آنهای مربوطه ممکن است از کشوری به کشوری دیگر متفاوت باشد، و این میها و پرتالاین داده

 تأثیر قرار دهد.برای کاربران تحت

 هایدادههای باز است. ایجاد پرتال از مجموعهشرط استفاده از پتانسیل دادههای مرتبط، پیشتن دادهقابلیت یاف

را  هاپذیرتر کرده و یافتن آنها را دسترسدادهگوید که چگونه این مجموعههایی است که به ما میموجود یکی از راه

ای ههای داده باز و برنامههای مدیریتی متفاوت برای پرتالبر وجود سیستم[. از سوی دیگر، عالوه42تر سازیم ]آسان

[، 2ها از حیث محتوا، عملکرد و استانداردهای فناوری تنوّع زیادی دارند ]ها و برنامههای باز، این پرتالمربوط به داده

[. استخراج 2مایز دارند ]یگر تدیکشان، از بودن با وظیفهها از نظر سودمندی و متناسبتر از همه، آن[. اما مهم03]

اران کهم[. کالرو و 6] استآید، مستلزم ارزیابیِ کیفی دست میندی که از این منابع مختلف داده بهمرزشاطالعات ا

مشخصۀ کیفیت  00ه شامل اند کواسطۀ تعریف یک مدل کیفیت داده ارزیابی کرده[ کیفیت یک پرتالِ وب را به2]

ت های کیفیکه برخی از جنبهاند. درحالیبندی کردهرا در چهار دستۀ کیفیت داده گروهاین مشخصات ها آن. داده است

 هایهای دادهاندازهای کیفیت پرتالهای باز، چشمراستا هستند، اما در مورد دادههای پرتالِ وب همهای باز با جنبهداده

شده بر مبنای پروانه یا فرمت،  های ارائهدهبودن دا باز در یک حوزۀ خاص )برای مثال، سیستم مدیریت داده، باز

ی ها نقشی اساسهای باز، کیفیت دادههای داده. در زمینۀ استفاده از پرتالاستفراداده( نیازمند شناسایی و ارزیابی 

[. 52ت ]( بسیار مهم اسOGD) یدولتباز های ها برای استفاده از دادهکنند و سطح مشخصی از کیفیت دادهبازی می

به در دسترس قراردادن  رغمِ اشتیاق موجود نسبتکنند که علی[ استدالل می25اران ]کهمه، آمبریچ و همااینب

ادۀ باز های دها و منبع دادۀ پرتالپذیر، نخستین انتقادها از کیفیت پایین فرادادههایِ باز دسترسمقادیر زیادی از داده

[، 42های باز را مختل کند. کوچرا و همکاران ]واند پروژه دادهتکند و این یک خطر جدی است که میحکایت می

اند که برای درک بهتر مسئلۀ کیفیت [ ادعا کرده52چنین زویدروایک و جانسن ][، و هم25اران ]کآمبریچ و هم

ت یِ کیفیزدن و ارزیابهای بهسازی در طول زمان، نیاز به چارچوبی برای محکهای دادۀ باز و بررسی تأثیر روشپرتال

 وجود دارد.

ها و ارائۀ یک کند با مرور ادبیات، و با تمرکز بر ارزیابیِ کیفیتِ ابعاد مختلف این پرتالبنابراین، این مقاله تالش می

جدیدی را مطرح کند و  سنجشهایی که در حال حاضر در دسترس هستند، چارچوب تحلیل در سطح ملّی از پرتال

ا هایی رها دادهکه آیا این پرتالبرای درک این جدید سنجشا پُر سازد؛ این چارچوب های تحقیق رواسطه شکافبدین
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کار نماید یا نه، بومی را تسهیل میگویی عمها پاسخدارند که در واقع استفاده، استفادۀ مجدد و بازتوزیع آنعرضه می

 آید.می

و روشِ تحقیق انتخاب و شرح داده شده است. در  شرح زیر است. در بخش دوم، متدولوژیِ تدوین شدهشاکلۀ مقاله به

های باز های مربوطه، مزایا، خطرات و تأثیرات ارائۀ دادههای باز و برنامهبخش سوم، مروری بر ادبیات و سوابق داده

فیتِ کیشود. بخش چهارم، نتایج ارزیابیِ ها و غیره عرضه میهای دادۀ باز، کیفیت و الزامات ارزیابی آندولتی، پرتال

بحث قرار گرفته است. نهایتاً مالحظات مربوط به  ها مورددهد. در بخش پنجم، این یافتهپرتال دادۀ باز را ارائه می

 گیری در بخش ششم ارائه شده است.نتیجه

 . متدولوژی و روش تحقیق2

وضوح بین که به. [03] در این پژوهش روشی انتخاب شده که بتوان براساس آن یک تحلیل چند بعدی را اجرا کرد

گذارد. این روش های باز ملّی در سطح جهان، تمایز میهای دادهها و ارزیابیِ کیفیت پرتالبُعدهای مختلف و امتیاز آن

 تحقیق شامل چهار مرحلۀ متمایز است:

[ و 03ه به تعریف ]های دادۀ باز در سطح ملّی، با توجعنوان پرتال( بهOGDهای باز دولتی ). شناسایی منابع داده8

چنین شاخص و گزارش جهانی بارومتر [ و هم23( ]GODIهای باز )شده توسط شاخص جهانی داده بندی ارائهرده

 [؛54( ]ODBهای باز )داده

بر مرور  ها( مبتنی)تعریف ابعاد کیفیت، و معیارهای خاص برای هر یک از آن سنجشیک چارچوب نهاد ش. پی4

[ تعریف شده است، یعنی: مروری که با هدف شناسایی 28طور که توسط پتیکروو و رابرتز ]مانمند ادبیات، هنظام

گویی به یک پرسش خاص و ارزیابی اعتبار )یا درستی( هر مطالعه صورت جامع همۀ مطالعات مربوطه برای پاسخ

 اند:ر تعریف شدهگیرد. بنابراین، مراحل زینظر قرار می گیری این مرور مدگیرد، و هنگام نتیجهمی

 های تحقیق برحسب پرسش تحقیق؛ها و استراتژیتعریف اصطالحات، کلیدواژه 

 وجو؛های دیجیتالی( جستخانه)کتاب انتخاب منابع 

 وجو در منابع؛های جستکاربرد اصطالحات و کلیدواژه 

 شده در تحقیق؛ وارزیابی اعتبار مطالعات شناسایی 

 وجو.ارگیریِ معیارهای شمول و حذف بر روی نتایج جستکواسطۀ ببهخاب مطالعات نخستین انت 

 های تحقیق؛ وگیریِ دادهعنوان روش نمونهای، بهنامهها با استفاده از روش پرسشداده آوری. جمع0

 نسبیِ ها و ارائۀ نتایج، که مواردی چون محاسبۀ آمارهای توصیفیِ مختلف، مانند فراوانی و فراوانی . پردازش داده2

 شود.افزار اکسل را شامل میتمام مقادیر برای هر یک از معیارها، و ساخت نمودارهای مختلف، با استفاده از نرم

[. 03ست ]ا گرفته توسط مایلور و بلکمن انجام شده های کمّی و با عطف به ادبیات شکلاین مطالعه براساس تکنیک

ر روش ب مبتنیست. این رویکرد هاشده توسط آن تحلیلیِ توصیهرویکرد بر پایه پژوهش این تر، به عبارت دقیق
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شود که با استفاده هایی آغاز میشود. این پژوهش با پرسشپیروی می است، استفادهمورد ابعاد ها و آوریِ دادهجمع

ها آوریِ و تحلیل دادهها پاسخ داد. مرحلۀ بعدی، تعریف فرآیند جمعتوان به این پرسششده میآوریهای جمعاز داده

 ها مربوط است.وجوی روندها و الگوها، یعنی تفسیر دادهاست. مرحلۀ آخر هم، به جست

 مرور و پیشینۀ ادبیات. 3

ررسی ب های تحقیقاتی مختلفی که با این مطالعه مرتبط هستند، مورددر پرداختن به مرور و پیشینۀ ادبیات، جریان

های کند. مزایا، خطرات و تأثیرات ارائۀ دادههای مربوطه را تعریف میهای باز و برنامهگیرند. بخش نخست، دادهقرار می

ها ارائه و مورد بحث بندیِ آنهای دادۀ باز، شرح و طبقهآن خواهد آمد. پس از آن، موضوع پرتالدنبال باز دولتی به

شود. سرانجام، ادبیات مربوط به های دادۀ باز دنبال میقرار خواهد گرفت. در ادامه، کیفیت و الزامات ارزیابی پرتال

 گیرد.بررسی قرار می وردهای دادۀ باز مهایِ ارزیابیِ پیشرفت پرتالها و مدلزنمحک

 های مرتبطهای باز و برنامه. داده1 – 3

اند و این عالقه بخشی از مند شدههای باز عالقه[ نسبت به موضوع داده43متخصصان در بخش دولتی و خصوصی ]

لی تمایدلیل نیروی محرّکۀ خود را از فشارهای موجود برای افزایش شفافیت بخش دولتی و بخشی دیگر را نیز به

عنوان چتری [. دولت باز به3ها وجود دارد ]های بزرگ و تحلیل دادهگیرد که در حال حاضر نسبت به ایجاد دادهمی

های دولتی هستند، زیرا های باز اغلب اکوسیستمداده کند. اکوسیستمها و مفاهیم عمل میبرای بسیاری از ایده

کند.  تواند تهیهها را بخش خصوصی نیز میاگرچه عناصر این اکوسیستمشوند، ها منتشر میهای باز توسط دولتداده

 هایهای باز، کاربران دادهدهندگان دادهها، ارائههای دولت باز بر روابطِ متقابلِ متعدد و متنوع میان دادهاکوسیستم

ا برخورداری از یک دولت ها عمدتاً، معادل ب[. تمامی این55کنند ]های مادی و مؤسسات تأکید میباز، زیرساخت

 [.22[، ]20[، ]85[، ]5] است( ICTهای ارتباطی و اطالعاتیِ مدرن )الکترونیک و استفاده از فناوری

( موضوعِ PSIهمه، موضوع دولت باز، موضوع کامالً جدیدی نیست، زیرا استفادۀ مجدد از اطالعات بخش دولتی ) این با

 4330( در اواخر سال PSI[. اولین دستورالعمل اطالعات بخش دولتی )86است ]های اتحادیه اروپا بوده دستورالعمل

دهد نهادهای بخش کند که نشان میگذاریِ مشترک را معرفی میاتخاذ شد. این دستورالعمل یک چارچوب قانون

م استفادۀ مجدد سازی نظاآهنگدولتی چگونه باید اطالعات خود را برای استفادۀ مجدد در دسترس قرار دهند و با هم

[. 20[، ]86آمیز و بازارهای انحصاری را از بین ببرند ](، موانعی مانند اقدامات تبعیضPSIاز اطالعات بخش دولتی )

سان نهادهای دولتیِ مورد بازنگری قرار گرفت، و بدین 4380و مجدداً در سال  4333سپس، این دستورالعمل در سال 

صورت رایگان ارائه دهند: تر یا بههای خود را با هزینۀ کمداده ها را تشویق کردد و آنتری را در قلمرو خود قرار دابیش

رض فطور پیشها بهشد. گشودگی دادهچه که تا آن زمان در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا انجام میبازتابی از آن

ستورالعمل اتحادیه اروپا دربارۀ اطالعات بخش های باز در دشدن به یکی از اصول اساسیِ مقررات دادهدر حال تبدیل

تواند از اطالعات شروع برای تقویت بازارِ داده است که می یهای دادۀ باز یک نقطه[. برنامه53( است ]PSIدولتی )

ند تواهای باز میهای فعّال در زمینۀ دادههای بزرگ استفاده کند. بنابراین، سیاستهای دادهباز )محتوا( و فناوری
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سود بخش خصوصی باشد و در عوض رُشد این صنعت را تسهیل کند. در پایان، این امر با افزایش درآمدهای مالیاتی به

تا  4333های باز در دورۀ های داده[. تعداد برنامه55رساند ]یابندۀ داده، به بودجۀ دولتی سود می از صنعت رشد

صد افزایش یافته است و عضویت در برنامۀ شراکت در دولت باز [ از دو درصد به بیش از سیصد در20[، ]48] 4382

(OGP از هشت کشور در سال )رسیده است. 4386کننده در سال ونُه کشورِ شرکتبه شصت 4388 

تر از طریق یک پرتال رسد )برای مثال، بیشنظر می ها مشابه بههای دادۀ باز در بین دولتکه، اجرای برنامهدرحالی

های مختلفی را ها ممکن است انگیزهها را بارگیری کنند(، دولتداده ، که افراد بتوانند در آن مجموعهوب متمرکز

های فعلی چنین مطالعات اخیر نشان داده است که برنامه[. هم42[، ]43های دادۀ باز داشته باشند ]برای شروع برنامه

ش نمایها بههای مهمی را مانند تکثیر دادهگیرند و محدودیتمیکار ها بهسازی دادهرویکردهای مختلفی را برای فراهم

نهادی و برای درک کاربستنِ چارچوبِ پیشی توجیه به[ برا22اران ]ک[. بنابراین، سایاگو و هم42[، ]40گذارند ]می

. رِگی و ریکی (، ارزیابی جامع و کاملّی از موارد منتخب انجام دادندOGDهای باز دولتی )های دادهوضعیت برنامه

ت های دولبر اطالعات که مناطق اتحادیه اروپا و کشورهای عضو هنگام انتشار داده های مبتنی[، دربارۀ استراتژی20]

های ساختاری آن، که شامل تمام مناطق اتحادیه آورند، کاوش کردند. سیاست انسجام و بودجهاجرا درمیدر شبکه به

 های دولتکردن حضور رویکردهای مختلف برای انتشار دادهآل برای محققایده اروپا و کشورهای عضو است، بستری

ردن کفهم هایی است در جهت قابلگر تالشردند: رویکرد کاربرمحور، که نشانها سه رویکرد را شناسایی کاست. آن

ران؛ رویکرد نظارتی، که با ها برای کاربپذیری دادهها و دسترسها برای شهروندان غیرمتخصص، ارائۀ شفاف دادهداده

 یها اطمینان از صحت، اعتبار، امنیت، مدیریت و محافظت از ذخایر اطالعاتشود که هدف آنهایی تعریف میمشخصه

خوانش توسط رایانه و سایر ها در قالب قابلمجدد، که بر اهمیت بارگیریِ داده ریِ است؛ و رویکردی با محوریت کارب

های دادۀ باز را در برخی از [، سپس برنامه43اران ]ککند. لی و همها تأکید میداده یتهای مربوط به کیفویژگی

توانند توسط دولت یا توسط ها میسازند که این برنامهنشان می کنند و خاطرترین کشورهای جهان بررسی میخالق

 جامعه اداره شوند.

ها برای همگان آزاد چنین بازتوزیع آناستفادۀ مجدد و همهایی هستند که استفاده، های باز، محتواها یا دادهداده

ها به معنای استناد به منبع اصلی است، حال، بازنشر آنهای خام هستند. بااینهای باز در واقع دادهتر دادهش. بیاست

مایش طرز نادرستی ن یا بهاند ها تغییر نیافتهکه این دادهکه برای اطمینان از اینبلها تنها برای اعتباردادن به دادهنه

یافته توصیف های ساختروشی را برای انتشار داده 8شده وندیهای پ[. سپس داده46[، ]43[، ]83اند ]داده نشده

(، چارچوب توصیف منابع URIسان )کیهای منابعِ های وب معنایی، مانند شناسهکنند تا بتوانند از طریق فناوریمی

(RDF)ده ش های پیوندتری داشته باشند. دادهدیگر پیوند خورده و کاربری بیشها، به یکیشناس، واژگان و هستی

                                                           
1 Linked Dataهای دیگر دارد که برایای پیوند درونی با دادهیافته است که به شیوه: داده پیوندشده، در علم رایانش، نوعی داده ساخت 

 ساخته شده URI، و HTTP ،RDFهای استاندارد وب مثل آوریشده بر اساس فن باشند. داده پیوندهای معنایی مناسب میپرسمان

صورت ای که بهها را به شیوهها استفاده کند، این دادهها برای خدمت به صفحات وب و فقط برای انسانکه از آنجای آنبه است، اما

 اشتراک بگذارد. م.اطالعات را به  .دهدگسترش می ،خواندن باشندها قابلخودکار توسط رایانه
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تواند تعامل بین منابع مختلف داده یا توسعه خدمات الکترونیک ای که میگونهها است، بهروشی برای انتشار داده

بع دادۀ باز دولتی تسهیل کند؛ های مختلف از چندین مندادهواسطۀ ترکیب مجموعهپیشرفته با ارزش افزوده را به

شود، افزایش گیرد و به منبع دیگری مرتبط میبار که مورد استفادۀ مجدد قرار می چنین، ارزش هر نوع داده هرهم

دادۀ موجود، برای مثال  گر دربارۀ هر مجموعهدهنده و روشنهای آگاهیآوردن دادهتواند با فراهمیابد و این امر میمی

شده  های بازِ پیوندها به پیشرفت دادهاین ایده[. سپس، 82[، ]85[، ]82ل و تحریک شود ]سهیها، تفرادادهارائۀ 

(LOD،که ترکیبی از هر دو هستند ،) یافته و در دسترس قراردادن های ساختایجاد داده پیشرفت،این  .منجر شد

ها برای کاهش موانع پیوستن دادههم. عمل بهها برای استفادۀ مجدد دیگران را میسّر ساختبدون محدودیت آن

 [.53[، ]82[، ]85شود ]ها، بسیار توصیه میفرآیندهای انباشتگیِ داده نهیتکنولوژیکی و کاهش هز

واسطۀ افزودن های جدید بهها به روشها عبارت است از استفاده از آنمعنای استفاده و استفادۀ مجدد از این داده

های جدید، برای کیب اطالعات از منابع مختلف داده، ایجاد تلفیقی از عناصر نامتجانس و برنامهها، ترارزش به آن

های دولت بایستی های باز دولتی ساده است: داده[. ایدۀ اصلیِ داده03[، ]85[، ]80اهداف تجاری و غیرتجاری ]

 آوری ورا جمعها ای ادارات دولتی که این دادهتنها برای باز دولتی، نههد. ارائۀ دادهنسان[ یک منبع مشترک باش]به

های های دولتی نیز واجد ارزش است؛ زیرا اگر دادهوکارها و سایر بخش که برای شهروندان، کسبکنند، بلمنتشر می

ی نامعها بهباز دولتی صرفاً منتشر شده و مورد استفاده قرار نگیرند، ارزش چندانی نخواهند داشت، و استفاده از آن

نفعان اری ذیکم[. اساساً ه54[، ]82بران است ]های پایدار کارنفعان و تمرکز بر توسعۀ اکوسیستمشدن ذی درگیر

چنین، ( صورت گیرد. همOGDهای باز دولتی )تواند برای تسهیل استفاده از دادهمختلف در یک شبکۀ دادۀ باز می

 دست باز رقابت وجود داشته باشد، برای مثال، رقابت بر سر بههای وکارها برای استفاده از داده ممکن است بین کسب

 وکارها براساس کنندگان( برای خدماتی که این کسبعنوان مشتریان )پرداختهای باز بهآوردن کاربران نهاییِ داده

قابت وجود داشته های باز ردهندگان دادهچنین، ممکن است بین ارائهاند. هم( توسعه دادهOGDهای باز دولتی )داده

سبت تری نشهای بیداده های باز یا مجموعهتری از دادهها ممکن است بخواهند با بیان اینکه مقادیر بیشباشد، زیرا آن

 [.55[، ]52[، ]43به سایر نهادها بخش دولتی در اختیار دارند، به تبلیغ سازمان خود بپردازند ]

 های دولتیبازکردن داده تأثیرات و خطرات مزایا،. 2 – 3

( ارائه OGDهای باز دولتی )های حوزۀ داده[ بحث جامعی را دربارۀ چالش22[ و اوبالدی ]43کاران ]جانسِن و هم

دست ( بهOGDهای باز دولتی )واسطۀ انتشار دادهتواند بهای از مزایایی که می[ مجموعه46اند. کوچرا و چالپک ]داده

ز در نظر گرفت، ذکر های باداده ای از خطرات را که باید هنگام ارائۀ مجموعهچنین مجموعههمو اند آید، نمایش داده

[ با استفاده از چندین مثال عملی سعی دارند بسیاری از موضوعات مرتبط 88کاران ]اند. همچنین، کووان و همکرده

شار اند که انتن، نویسندگان مختلف تصدیق کردهبر اینمایش گذارند. عالوهرا به های بازبا داده مشابه هایفرصتو 

نفعان ایجاد وکارها، محققان و سایر ذیتوجهی برای شهروندان، کسبهای باز مزایای قابلهای دولتی در قالبداده

های جدیدی درک کنند های پیشرفته، مسائل بخش دولتی و خصوصی را به روشکند تا از خالل تحلیل دادهمی

کنند که به اطالعات موردنیاز خود دست طورکلّی جامعه کمک میهای باز به کاربران نهایی و بهداده[. 56[، ]43]
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تر و ان و جامعۀ اطالعاتی، کارایی بیشبنیسوی اقتصاد دانشها را تلفیق کنند، و در نتیجه در زمینۀ گذار بهیافته و آن

رغم [ اظهار داشتند که علی52هالی ]کانال، یانگ و کانح[. بااین52[، ]5آمیزتری داشته باشند ]مدیریت موفقیت

ود های خدادهایی مانند مسابقات چالشی مختلف، استفاده از دادهدهی طور فعاالنه با سازماندولتی به که نهادهایاین

عنوان ( بهOGDهای باز دولتی )نفعان خارجی در زمینۀ استفاده از دادهذی یکنند، هنوز پاسخی از سورا تبلیغ می

[ با این دعوی 56های زویدروایک و جانسن ]چنین، یافتههای خالقانه دریافت نشده است. هماهرمی برای فعالیت

ها )بخش دولتی( دهندگان این دادهبحث قرار نگرفته است و ارائه ها موردموافق است که نتایج استفادۀ مجدد از داده

وضوح براین، نهادهای بخش دولتی بایستی از فرآیندهایی برخوردار باشند که بهاند. بنابازخورد اندکی دریافت کرده

اشتراک ها با کاربران بههای زمانی و تحت کدام پروانههایی، در کدام بازهها را در چه قالبمشخص سازد کدام داده

 [.23ها وجود ندارد ]هبگذارند، تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که محدودیتی در استفادۀ مجدد از این داد

سر ابه شفافیت، مشارکت و خالقیت بیشتر در سر ها بر روی وب منجرآل، در دسترس قراردادن این دادهدر حالت ایده

ها در وب کافی نیست. برای پیشرفت صادقانۀ جامعۀ باز ضرورت دارد که حال، فقط انتشار دادهشود. بااینجامعه می

های یابی به داده[. در عمل، دست2چنین فنّی را برآورده سازند ]ز الزامات قانونی، اداری و همهای انتشار، برخی اپلتفرم

ها اغلب بسیار دشوار است. در مند از آن، پردازش و استخراج اطالعات ارزشها در یک بستر معنادارخام، قراردادن آن

ها، برای چرخۀ حیاتِ استفادۀ مجدد از داده های مختلفی برای پشتیبانی از کلِحلنتیجه، طی دوسال گذشته راه

[، 56[. بر این اساس ]40[، ]82ها، عرضه شده است ]سازی آنها، تمیزکردن، تلفیق، پردازش و بصریمثال یافتن داده

 ها موردکه دادهای ها و لحظهشود که بین لحظۀ شروعِ ایجاد دادههایی میهای باز شاملِ کلیه فعالیتفرآیند داده

ر این ها. دهای مربوط به انتشار، یافتن و استفادۀ مجدد از دادهگیرد: از جمله فعالیت، صورت میگیرندبررسی قرار می

ند؛ از جمله شونفعان نیز درگیر میتری از ذیشهای باز، بلکه غالباً تعداد بیدگان و کاربران دادهتنها نشردهنفرآیند نه

آورند(، های باز را گرد هم میهایی که کاربران و تولیدکنندگان دادهها )سازمانهای باز، واسطهگران دادهتسهیل

 [.56[، ]48های باز )اتحادیه اروپا و احزاب سیاسیِ ملّی( ]گذاران دادهوکارها یا قانونشهروندان، کسب

عنوان یک منبع باز به هایدهد چگونه دادهاند که نشان می[ یک مدل مفهومی را توسعه داده48کاران ]جتزک و هم

ها، مدیریت بودن داده مندساز )بازای و توانبین چهار عاملِ زمینه ها روابطِ علّیتوانند به ارزش تبدیل شوند. آنمی

ها و قابلیت اتصال فنّی( و چهار نوع سازوکار تولید ارزش )کارآیی، نوآوری، شفافیت و مشارکت( و ارزش ها، قابلیتداده

اند که سازوکارهای تولید ارزش به عوامل توامندساز وابسته هستند. اگر این رابطه ها نتیجه گرفتهاند. آنرا نشان داده

تر است. در سال های مدیریت داده آسانهای داده و رویههای درست، پلتفرمدادهدخوبی درک شود، انتخاب مجموعهبه

روزرسانی به 8های باز در یک جامعۀ تسهیمیپایدار از خالل دادهها این مدل را با تمرکز بر تولید ارزش ، آن4382

[: شفافیت اطالعات، تأثیرگذاری جمعی، کارآیی 44ها این سازوکارهای تولیدکنندۀ ارزش را معرفی کردند ]کردند. آن

م انگیزه، محور. همۀ سازوکارها به بخش خصوصی و دولتی وابسته هستند و در کنار ه محور و نوآوری داده داده

چنین مدعی هستند که انگیزه، فرصت و توانایی ها همکنند. آنها را فراهم میفرصت و توانایی تولید ارزش از داده

                                                           
1 Sharing society :عی و اقتصادی حاوی تبادالت آنالین است. م.های اجتماای که در آن فعالیتجامعه 
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شده، سطح های ارائه[: محرّک44گیرد ]تأثیر این عوامل قرار میها برای تولید ارزش تحتافراد در استفاده از داده

ها در جامعه، بلوغ و تفوق های کلّی مربوط به دادهها، قابلیتپختگی مدیریت دادهها، بازبودن فنّی و قانونیِ داده

[ برای 02و بهبود یافتند. و ماچووا و لنیکا ] ه[ استفاده شد0ها بعداً توسط بیلکووا و دیگران ]تکنولوژیکی. این مدل

گذاری، توسعۀ اجتماعی، است و قانونزیست، بهداشت، سیهای باز در اقتصاد، آموزش، محیطارزیابیِ تأثیرات داده

های باز بر روابط بین شهروندان، [ در مورد تأثیر داده06رابلر و هوبر ]-کار گرفتند. مایربازرگانی و تجاری، این مدل را به

گیری مشترک، توسعۀ مشترک و کاری، تصمیمها در همکارگماشتن آنراستای بهبخش دولتی و مقامات سیاسی در 

های دولتی را [ ارزش افزودۀ آن دسته از داده85که، گایگر و فون لوکه ]های مشترک بحث کردند؛ درحالیمسئولیت

( در سطوح مختلف مدیریتی OGDهای باز دولتی )های دادهدسترسی هستند تحلیل و در مورد چالشکه آزادانه قابل

 بخش دولتی بحث کردند.

ها های مختلف توسعۀ دولت الکترونیک برای کمک به ارزیابیِ فرصتها و شاخصسال گذشته، چارچوب 85تا  83طی 

های شاخص 4383های وابسته به دولت باز، معرفی شده است. اوایل سال های دولت الکترونیک و برنامهو چالش

ی مثال، . براهای باز تمرکز دارنداند که بر ارزیابیِ تأثیرات دادهجدیدی را به تحقیقات دولت الکترونیک اضافه کرده

( تولیدشده توسط بنیاد ODBهای بازِ )( فهرست شبکه و بارومتر داده8شود: )رو میها شاملِ موارد روبهشاخص نیا

های دولتیِ (، شاخصِ دادهGODIهای باز )( شاخص جهانیِ دادهOKF( بنیاد اطالعات بازِ )4(؛ )W3Fگستر )وب جهان

( 2(؛ و )OECDاری اقتصادی و توسعه )کشده توسط سازمان هم( معرفیOURdataمجدد ) ۀباز، مفید و قابل استفاد

چنین، [. هم05( معرفی شده است ]EU( که توسط اتحادیه اروپا )PSISشاخص امتیازبندی اطالعات بخش دولتی )

 زن جدید تأثیر دارند.        ساختن یک چارچوب محکها در مطرحاین چارچوب

 بندیطبقه و شرح باز، هایداده پرتال. 3 – 3

های طورکلّی در پرتالهای باز است که بهاندازی یک دولت باز، دسترسی به دادهیکی از موضوعات اصلی در مورد راه

ای باید حل شود [. بنابراین، یکی از نخستین مشکالتی که هنگام کار با هر داده50شوند ]های باز گردآوری میداده

ها دقیقاً به آن نیاز دارند، عبارت چه کاربران در استفاده از دادهها را پیدا کرد. آنتوان آنیاین است که در چه جایی م

ها بندی درست آنها، طبقههای درستی که حاوی متغیرهای درست هستند، سالِ درستِ ثبت آندادهاست از مجموعه

خوبی شرح داده شده و از کیفیت خوبی برخوردار به ها بایستیهای باز، این داده[. با توجه به تعریف داده53و غیره ]

[، 83عمل آورند. در چندسال گذشته ]ها بهها را به دانش تبدیل کرده و استفادۀ مفیدی از آنباشند تا افراد بتوانند آن

ها یک رابطِ در آناند که اندازی کردههای تخصصی را راهسایتهای باز و وبهای دادهها پرتالای از دولتتعداد فزاینده

[. پرتال 53[، ]22کند ]هایی با کیفیت باال را فراهم میها و مجهزشدن به فرادادهدادهانتشار، امکانِ بارگذاریِ مجموعه

های های موجود را از چندین منبع که ممکن است فرمتدادهبر وب است که مجموعهدادۀ باز یک سیستم مبتنی

ن کنند تا کاربران بتوانند ایکنند و بر روی داشبوردهای کاربرپسند منتشر میمیمختلفی داشته باشد، گردآوری 

ها دسترسی پیدا کنند، و ( مشاهده و بارگیری کرده، به آنAPIنویسیِ کاربردی )ها از طریقِ رابط برنامهدادهمجموعه

و وججستبر، در یک کاتالوگِ قابلشده توسط کارهای تعریفها، با برچسبدادهها را منتشر کنند. این مجموعهآن
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 واسطۀ یک اپراتورِ کاتالوگ که ممکن است ابتکارتوانند بهها میداده [. این مجموعه53[، ]42شوند ]دهی میسازمان

دارد های مختلفی را عرضه میداده عمل یک آژانس دولتی، یک شهروند یا غیره باشد، اداره شود. هر پرتال مجموعه

دادۀ واقعی را  [. مجموعه42دهد ]ها برای افشاگری عمومی را بازتاب میبودنِ داده ستقیم دردسترسطور مکه به

پیوندی  لینکِ بارگیری یا پیشینۀ کاتالوگ معموالً حاویِ یکتوان بخشی از پیشینۀ کاتالوگ در نظر گرفت، اما نمی

تواند چندین داده می [. هر مجموعه84دست آورد ]بهدادۀ واقعی را  توان مجموعهجا میبه صفحه وب است که از آن

 [.53منبع داده را در بر داشته باشد ]

دهندگان، فرمت و سایر های باز را با توجه به حوزه، ارائهدادهها، مجموعههای دادۀ باز برای دسترسی بهتر به دادهپرتال

وجو و های جستچنین معموالً دارای کلیدواژهباز همهای دادۀ [. پرتال50کنند ]بندی میها دستهخصوصیاتِ آن

ای های متناظر برهای مرتبط و بازیابیِ فرادادهداده های مرورگر مختلفی هستند تا به کاربران در یافتن مجموعهرابط

زۀ قضایی داده و حوزۀ جغرافیایی، حو چنین محتوای مجموعهها و همداده ارائۀ شرحی از نهادِ منتشرکنندۀ مجموعه

دارد، زیرا ممکن است این مسئله به توجه ها نیز نیاز به داده [. فرمت مجموعه58و دورۀ زمانی آن، کمک کنند ]

[. سایر مسائل مربوط به 58ها منجر شود ]پذیری( و تلفیق دادهپذیری )تعاملکنشبسیاری از مشکالت مربوط به هم

ها و های باز، اعتبار، قابلیت اطمینان، صراحت و جامعیت دادهیش دادهبودن، نما ها، به کاملداده بستر مجموعه

اند، ها مربوطکند. در کنار مسائلی که به محتوای دادهها ربط پیدا میداشت گزارشاتی دربارۀ تحلیل این دادهعرضه

ها، کُدها، واژگان و ی دادهچنین، استانداردها[. هم83[، ]86[، ]80ر نظر گرفت ]ها را نیز بایستی دکیفیت کلّی داده

جای در دسترس قراردادنِ های متعددی وجود دارند که به[. پرتال58ها هستند ]داده های مهم مجموعهالگوها از جنبه

دهندگان را دهند که توسعهبر وب ارائه میهای مبتنیهایی را برای دادهAPIهای خام برای بارگیری، مستقیمِ داده

[. یک شرح بسنده از پرتال باید قادر باشد تا 45های خود دسترسی پیدا کنند ]های برنامهداده سازد بهقادر می

 شوند، منتهیشده انتخاب میهای کنترلوضوح متمایز کند. مضامین همواره از میان واژهبه هاواژه دیمضامین را از کل

ها از یک فرمت خوانا برای رایانه برخوردار باشند تا بر این مهم است که داده[. عالوه00گونه نیستند ]ها اینبرچسب

رو ضروری هستند ازآن 8بندیعتبار، کیفیت و دانههای مربوط به ابتوانند از ابزارهای خودکار پشتیبانی کنند. ویژگی

 [.2ای از موارد استفاده و نیز از امکانِ تحلیل نتایج با کیفیت باال، پشتیبانی کنند ]که بتوانند از طیف گسترده

بندی، نویسی، طبقهها تنها یک دغدغۀ مربوط به متخصصان اطالعات بود که در زمینۀ فهرستتا چندی پیش، فراداده

کنندگان محتوای تری از تولیدکنندگان و مصرفهمه، امروزه تعداد بیشند. بااینکردسازی فعالیت میو شاخص

ها، ها و برچسبهای کافی، مانند شرح[. بدون وجود فراداده82نیاز دارند ] یبنددیجیتال وجود دارد که به فهرست

ها نخواهند داده وی خودکار، قادر به یافتن مجموعهوجوجوی دستی و چه از طریق جستواسطۀ جستکاربران چه به

ای پرتال داده، خصوصیات رایجی را که برای [. ساختارِ فراداده2شود ]ها مفید واقع نمیها برای آنبود و این داده

کند. این خصوصیات عمدتاً شاملِ شود، خالصه میکار گرفته میداده در یک پرتال معین به توصیف هر مجموعه

                                                           
1 granularity 
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ها یا نقطۀ دسترسی کاربران به منابع واقعی، برای مثال فایل URL8داده، و  هایی مانند نام و شرح مجموعهویژگی

های دهدا سرعت مجموعهوجو و فیلترکردن، بهتوانند با جستها، کاربران میشود. با استفاده از این فرادادهسرویس می

ترین ابتکاری که یک پرتال داده باید برای تسهیلِ ها، مهماشناسیِ فراداده[. از منظر معن53نیاز را پیدا کنند ] مورد

( است که توسط کنسرسیومِ DCATها )نام واژگان کاتالوگ دادهبه RDF4پذیری انجام دهد، ایجاد یک واژگان کنشهم

( برای DCATها )داده ها با استفاده از واژگان کاتالوگِ( معرفی شده است. نشردهندگان دادهW3Cگستر )وب جهان

هایی راحتی به استفاده از فرادادهها را بهدهند و اپلیکیشنها را افزایش میها، قابلیت یافتن دادهدادهتوصیفِ مجموعه

[، 00کاران ]ی از نویسندگان، مانند مالی و همچنین، برخ[. هم00[، ]84سازند ]های مختلف قادر میاز کاتالوگ

طریق بتوان یک شرح استاندارد از اند تا بدینعنوان یک فرمت تبادل داده ارائه دادهود را بهخ DCAT RDFواژگان 

 ها ارائه داد. داده کاتالوگ

[: محلّی، که 42های زیر تقسیم کرد ]توان برحسب پوشش جغرافیایی )سطح اداری(، به گروههای دادۀ باز را میپرتال

تِ ای، که متعلق به یک قدرا فقط به پوشش شهر / شهرستان تعلق دارد؛ منطقهها است یمتعلق به شهرها / شهرستان

ای دارد؛ ملّی، که متعلق به یک نهاد ای است )حاکمیت شهرستان یا دولتِ ایالتیِ فدرال( یا پوشش منطقهمنطقه

المللی بین یا با پوششالمللی المللی، که متعلق به یک نهاد بیندولتی مرکزی یا با پوشش سراسر کشور است؛ و بین

عنوان های باز بهبندی را با افزودن سطح جدیدی از گردآورندگان داده[ این طبقه08است. سپس، لنیکا و ماچووا ]

های باز های دیگری از منابع دادهبندی[. دسته08[، ]83ترین کاتالوگ داده گسترش دادند ]یک دستۀ اصلی و مهم

 Web 2.0یا پارادایم جدیدتر  Web 1.0ها براساس پارادایم سنتی وب انجام داد، یعنی آنتوان براساس پارادایم را می

های باز، یک سیستم های دادهپرتال قابلیت استفاده ازبرحسب [، 83کاران ][. کولپرت و هم8شوند ]بندی میهدست

دادن کارکرد اصلی یا قابلیتی است که پرتال داده برای آن ساخته شده ای را ارائه دادند که کاربرد آن نشانمرحلهپنج

گیرد. این مراحل با توجه به زمانی که الزم است برای اجرایِ کامل هر مرحله صرف شود، یا مورد استفاده قرار می

با  شود وخورند، شروع میهای مختلف پیوند میداده هایی که به مجموعهبندی با پرتالشوند. این دستهتنظیم می

یابد. دستۀ چهارم خود به ها ادامه میداده ها و استفادۀ مجدد از مجموعهداده ای برای مجموعههای فرادادهپرتال

اندازی شوند، راهها در آن به یک منبع مشترک تبدیل میه دادهک 0کند. سرانجام، یک مرکز دادهانتشار داده اقدام می

 شود.می

رس طور رایگان در دستهایی را که بهداده هایی است که کاربرد آن، قابلیتِ یافتن مجموعهحلپرتال دادۀ باز یکی از راه

های باز توسعه یک پرتال ملّی دادهها بر حال، بسیاری از دولت[. بااین42کند ]توجهی تقویت میطرز قابلهستند، به

در  های باز دولتیهای فنّی برای ارائۀ دادهکنند، گویی که این کار بیش از توسعۀ زیرساخت( تمرکز میOGDدولتی )

توانند با ارائۀ بینشی دربارۀ چگونگیِ مشارکت افراد در ها می[. زیرساخت22راستای استفادۀ دیگران، اولویت دارد ]

                                                           
1 Uniform Resource Locator (URLمنبع :)نواخت. م.یاب  یک 

2 Resource Description Framework (RDF.چارچوب توصیف منبع. م :) 

3 Data hub 
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[. 52( را بهبود بخشند ]OGDهای باز دولتی )های باز، استفاده از دادهها و دربارۀ کیفیت دادهجدد از دادهاستفادۀ م

هایی که ایجاد سایتاندازیِ وب( کارآمد در یک زمینۀ خاص، برای راهOGDهای باز دولتیِ )های دادهشرطدرک پیش

ا های دولتی رداده ها هستۀ اصلیِ مسئولیت انتشارشرطشکنند، ضروری است و درک این پیپذیر میارزش را امکان

( بر این واقعیت استوار است که OGDهای باز دولتی )های ملّی دادهتر انتقادات موجود در مورد پرتالسازد. بیشمی

رائۀ ف اها را با اسلوب خاصی ارائه دهد، و این امر به دورشدن از هدمند است که دادهرسد دولت عالقهنظر میبه

ها برای اهداف خود استفاده کنند منجر شده، و ارائۀ تر به کاربرانی که واقعاً عالقه دارند تا از این دادههای بیشداده

ها، از جمله فقدان توضیح برای معنای داده[ چندین عامل 43کاران ][. جانسِن و هم22کند ]محدود می ها رااین داده

مارتین  .رندآوعمل میهای باز ممانعت بهشمرند که از استفادۀ عمومی از دادهرا برمیا هو فقدان دانش برای درک داده

ها، مسائل کنند: مدیریت دادههای دادۀ باز را معرفی می[ هفت دسته از خطرات مرتبط با پرتال02کاران ]و هم

رسد نظر میچنین، بهها. همدسترسی و مهارتها، ادادهها، فرهای قانونی، مشخصه دادهها و چارچوباقتصادی، پروانه

( در سطح OGDهای دادۀ باز دولتی )عوامل مختلفی از عوامل نهادی گرفته تا عوامل فنّی بر توسعه و اجرای پرتال

 [. بنابراین، منطقی است که استدالل کنیم کشورهای مختلف در توسعه و اجرای سیستم43گذارند ]ملّی تأثیر می

 [.22های متفاوتی برخوردار هستند ]( خود، از تواناییOGDز دولتی )های باداده

 باز دادۀ هایپرتال کیفیت و ارزیابی الزامات. 4 – 3

ر تها( بیشپوشش جغرافیایی، محدودیتبا افزایش تعداد و تنوع منابع داده، ضرورت ایجاد فرادادۀ مناسب )شرح، 

تفاده نظرشان را بیابند و از آن اس سادگی دادۀ موردنیستند بتوانند بهنفعانی که در این عرصه متخصص شود تا ذیمی

در  رسد. اما تحقق آننظر میشده بایستی کیفیت داشته و خوب باشند، ایدۀ مبرهنی به های افشاکه دادهکنند. این

فرا( داده با )ریسک های مختلفی داشته باشد. تواند ویژگیبرآن دادۀ باکیفیت میبستر دولت باز ساده نیست. عالوه

یی فقدان فراداده از سو گذارد.ر میاث هاو بین پرتالداده در یک پرتال  یک مجموعه کشف و مصرف کیفیت پایین بر 

وی گذارد. از سنیاز یک کاربر باشد اثر می تواند موردهای مرتبطی که میداده وجو و یافتن مجموعهمستقیماً بر جست

های دیگر را با چالش داده ها با مجموعهتواند پردازش و تلفیق آنها میداده ، شرح نادرست بر روی مجموعهگرید

 [.25ند ]مواجه ک

ته به ها اغلب وابساند. این ویژگیهای مختلفی برای کیفیت داده مطرح کردهها، ویژگیادبیات مربوط به کیفیت داده

، توان مشاهده کردها است. گرایش دیگری که در ارزیابی کیفیت داده مینظر آن دیدگاه نویسندگان و بستر مورد

ها ترین تعریف از کیفیت داده این است که دادهکاربران است. در واقع، مرسومتمایل به مورد توجه قراردادن دیدگاه 

[. کیفیت 2شده با نیازهای کاربر تناسب داشته باشد ] های گردآوریبایستی متناسب با کاربردشان باشند، یعنی داده

[، 4شده هستند ] های ساختههگر پایایی دادد تعریف شده است. این ابعاد نشانهای پیشین با چند بُعداده در پژوهش

اند. های ارزیابی و ارتقای کیفیت داده انجام دادهمند بر روی روشای دقیق و نظام[ مطالعه4کاران ][. بتینی و هم6]

ها، ابعاد کیفیت ها و تکنیکهای روش، استراتژیاند، از جمله فازها و گامها از چند بُعد مختلف مقایسه شدهاین روش

[ به ارزیابی 6کاران ]شود. کابالیرو و همن پرداخته میع داده و نهایتاً نوع سامانۀ اطالعاتی که در هر روش به آداده، نو
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ها بیش از هر زمانی داده ها مدعی شدند که ضرورت ارزیابی کیفیت استفاده از مجموعهکیفیت داده پرداختند. آن

خمین تآفرینی ایفا کند تنها در بستر استفاده از آن قابلارزشتواند در داده می است، چراکه نقشی که یک مجموعه

پایایی است. پایایی دارای سه  ،گونهای غیرهمداده ترین ویژگی در ارزیابی کیفیت استفاده از مجموعهاست. مهم

تین  توان در پژوهشتر در تأیید اهمیت کیفیت داده را میای، زمانی و عملکردی. شواهد بیشبخش است: زمینه

 [. 26مشاهده کرد ]

های کیفیت داده در کار بست.  ضوابط و سنجههای باز نیز بر مورد حوزۀ دادهتوان دهای کیفیت داده را میسنجه

[. براساس 50ها شکل گرفته است ]های باز و نیز پرتالداده های باز اخیراً برای ارزیابی کیفیت مجموعهمورد داده

ی که بتوانند شرایط اطالعات باکیفیت را تأمین کنند، بایستهای دادۀ باز برای این، پرتالشدهپیشینۀ پژوهشی تحلیل

چنین زبانی که هر پرتال دادۀ [. هم04ها بپردازند ]براساس ساختار نهادی هر کشور، به تمامی نهادها و الزامات آن

های ها در مورد کیفیت پرتال[. پژوهش24شود ]های ذاتی کیفیت محسوب میباز به آن وابسته است، یکی از چالش

چون بارگذاری و بارگیری داده برخوردار ای همها تنها از امکانات اولیهکنند که موج اول پرتالهای باز تأیید میداده

 های منتشرداده ها اغلب اجازۀ مشارکت در بهبود کیفیت مجموعههای امروزی و زیرساخت آن[. پرتال5[، ]8بودند ]

های دادۀ باز تعریف [ این هشت مشخصۀ اساسی را برای پرتال04[. لورنچیو ]52[، ]8دهند ]را به کاربر نمی شده

دبودن و منردپذیری و جامعیت، بروزبودگی، ارزشپذیری، کاربپذیری و رؤیتبودن، دسترسکرده است: کیفیت، کامل

های منتشرشده وابسته داده ی باز به کیفیت مجموعههاپذیری. اگرچه موفقیت دادهبندی و مقایسهمفیدبودن، دانه

شده بسیار با هم تفاوت دارد و کاربران نیز ممکن است در مورد کیفیت  های منتشرداده است، کیفیت مجموعه

 [.52[، ]24[، ]02های باز نگرانی داشته باشند ]داده

 ند بر توانایی کاربران در یافتن جایِ دادۀ موردتواها میدهد که کیفیت فهرست دادههای اخیر نیز نشان میتجربه

تواند هایی که کیفیت این فهرست می[ در مورد محدودیت42کاران ]خاطر، کوچرا و هم همین نظرشان کمک کند. به

رسی بر شده و عدمبودن شرحی که در فهرست نوشتهاند از: ناقصها عبارتکنند. این محدودیتداشته باشد بحث می

ران های باز و کاربدهند. منتشرکنندگان دادهنهاد میشها پهایی برای رفع این محدودیتها تکنیکین شرح. آنصحت ا

دهندگان دادۀ باز اغلب تنها دغدغۀ دیگر اطالع ندارند. برای مثال، بسیاری از ارائههای یکاغلب از نیازها و فعالیت آن

دانند که نحوۀ چنین نمیدهند. همن چه فرمتی را ترجیح میه کاربرادانند کاختیارگذاشتن داده را دارند و نمی در

ای از شرایط الزم در مورد [ مجموعه04[. لورنچیو ]56انتشار داده در تشویق به استفاده از دادۀ باز اهمیت دارد ]

تی بخش دول ادهایهای دولتی مورد نیاز است و به نهکند که برای کمک به شفافیت سازمانها را قید میفهرست داده

شده،  اند، نوع دادۀ ارائهها پوشش دادهداده گو شوند. این الزامات به نوع نهادهایی که مجموعهدهد که پاسخاجازه می

شده بستگی دارد.  های بازِ ارائههای کیفی دادهپشتیبانی و برخی جنبه وجوی اطالعات موردهای جستاستراتژی

[: صحت، تمام اطالعات آمده در فهرست 42کنند ]داده تعریف می برای کیفیت مجموعهکاران چهار شرط کوچرا و هم

صحت داشته باشد؛  در فهرستذکر شده تمامی موارد باید ای باشد که توصیف شده است و باید مطابق با داده

ه شد از دولتی منتشرهای بداده های اجباری فهرست باید پُر شده باشد و تمامی مجموعهبودن، تمامی ویژگیکامل
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یمی ایستی از اصطالحات یا مفاهباید در فهرست ثبت شده باشند و نباید موردی تکراری در فهرست بیاید؛ پایایی، ب

ر کل شده باید دهای گمهایی که به یک دسته یا نوع تعلق دارند استفاده شود، به دادهبندی دادهسان برای طبقهیک

 روز باشد.ها باید بات آمده در فهرست دادهروزبودن، تمامی اطالع؛ و بست به یک صورت پرداخته شودفهر

ها که کاربران بتوانند کیفیت داده را ارزیابی کنند، باید ماهیت داده را بشناسند، چراکه تولیدکنندگان دادهبرای این

[. 55زۀ کیفیتِ داده اهمیت دارد ]اندا همان بینی کنند. ارائۀ فرادادۀ باکیفیت بهتوانند تمامی کاربران را پیشنمی

زایش غیر از افشود. بههای دادۀ باز تنها به انتشار داده ختم نمیها و برنامهحال، نقش نهادهای دولتی در استراتژیبااین

ه نفعان بیرونی را باند ذیگیرد، نهادهای دولتی کوشیدهای که در دسترس عموم قرار میتنوع و ارتقای کیفیت داده

[ دو نوع استراتژی برای 42کاران ][. کوچرا و هم23انه تشویق کنند ]های نوآورهای باز برای فعالیتتفاده از دادهاس

بر اصالح  بر فرآیند. اولی مبتنی بر داده و استراتژیِ مبتنی اند: استراتژی مبتنیارتقای کیفیت داده شناسایی کرده

ر طراحی مجدد  بیر نادرست داده یا نرمالیزاسیون آن. دومی مبتنییح مقادحمستقیم داده است. کارهایی چون تص

فرآیند خلق داده و فرآیندهای اصالح آن با هدف شناسایی و اصالح مشکالت مربوط به کیفیت است. کارهایی چون 

ختلف های مهای بسیاری برای مطالعۀ جنبهافزودن یک گام تأیید اعتبار به فرآیند گردآوری داده. امروزه تالش

 [. 25ها هستند ]داده های اصلی انتشار و استفاده از مجموعهها پلتفرمشود. این پرتالهای دادۀ باز انجام میپرتال

 های دادۀ بازها برای ارزیابی پیشرفت پرتالو مدل هازنمحک. 5 – 3

، شمار 4383بریتانیا در سال  و 4333متحده در سال اندازی اولین پرتال دادۀ باز توسط دولت ایاالتاز زمان راه

ها توسط ها تسهیل استفاده از این دادهاند. هدف آنای ایجاد کردههای دادهها و پرتالتری از کشورها چنین طرحبیش

های پژوهشِ با یافتهسو [. این مسئله هم52شوند ]رائه میهای متنوعی اها و حوزهها در فرمتعموم مردم است. داده

های افزایش یابند. نمونهپیوسته افزایش می ،ها و منابع[ است که مشاهده کردند شمار داده22کاران ]مآمبریچ و ه

المللی های بینهای دادۀ سازمان[، پرتال43( ]OGDهای دادۀ باز دولتی )اند از: پرتالهای داده عبارتمحبوبیت پرتال

[. 83[، ]82وکارهای بزرگ ]های کالن در کسبنیز فهرست دادههای علمی و های دادهنهاد، پرتالهای مردمو سازمان

های محلّی )مانند های عضو اتحادیۀ اروپا همراه با برخی دولتبسیاری از کشورها، از جمله بسیاری از دولت

 (CKANها از شبکۀ جامع آرشیو اطالعات )[. بسیاری از این پرتال53اند ]ها( از این روند تبعیت کردهشهرداری

 و توسعه یافته و حفظ Open Knowledgeباز است که توسط کنند که یک پلتفرم دادۀ رایگان و متناستفاده می

مند و استاندارد دارند که امکان ترکیب قدرت (APIنویسی کاربردی )ها یک رابط برنامهشود. در نتیجه، آنداری مینگه

 هایتوان یک نقطۀ ورود واحد برای یافتن و استفاده از دادهیترتیب مکند. بدینشان را فراهم میهایفهرست داده

، Socrata(، پلتفرم دولت باز، DKANدولتی در سطح جهان ایجاد کرد. دیگران از شبکۀ آرشیو اطالعات دروپال )

Prognoz  یاJunar شرحتوانند از ای مشابه میهای فهرست دادههای دیجیتال و شبکهکنند. کتابخانهاستفاده می ،

طور رسمی از حمایت بخش دولتی هایی که بهبر پرتال[. عالوه53[، ]82بایگانی و یافتن داده در وب پشتیبانی کنند ]

منبع دادۀ باز غیررسمی وجود دارد که توسط شهروندان، اجتماعات یا  تعداد زیادییا خصوصی برخوردار هستند، 

 شوند.کنندگان داده پشتیبانی میتجمیع



 

 

 

 

 

 

 1ـ  تیباز و شفافمجموعه داده 19

مدل مرحلۀ دادۀ باز ای دولت الکترونیک موجود را بازبینی کردند و های مرحله[ مدل42اران ]کیس و همکاالمپُک

کند و امکان ارزیابی پیشرفت نهاد دادند که راهنمایی برای استفادۀ مجدد از دادۀ باز دولتی فراهم میدولتی را پیش

های قابلیت یک مدل بلوغ دادۀ باز برای ارزیابی تعهد و [25کاران ]کند. سوالر و هموطه را فراهم میهای مرببرنامه

مراتبی دارد و  نهاد کردند. این مدل ساختاری سلسلههای دادۀ باز پیشری اصول و شیوهگینهادهای دولتی در پی

 [ مدلی جدید برای8کاران ]غیرهای اساسی است. الکسپلوس و همهای خُرد و متهای اینترنتی، دامنهمتشکل از دامنه

اند از: پردازش های آن عبارتدهد. قابلیتها را افزایش میپرتال دادۀ دولتی طراحی کردند. این مدل کاربری پرتال

های موجود و اعالم داده مند و دقیق(، نظر گذاشتن بر روی مجموعهسازی داده )فرادادۀ ساده، زمینهداده، بهبود مدل

کاری و یل گروه توسط کاربران و امکان همها، تشکداده به کیفیت مجموعه دهیهای تازه، نمرهداده نیاز به مجموعه

های موجود و بهبود داده های جدید از مجموعهها، پیونددهی داده، بارگذاری نسخهارتباط میان آن یبرقرار

و مدلی مفهومی  دهندهای دادۀ باز را شرح می[ کاربردهای اصلی پرتال53کاران ]سازی داده. ون در وال و همبصری

کنند. چاراالبیدیس و ارائه میهای جهانی برای جامعۀ اطالعاتی در وب ها به شالودۀ دادهساختن این پرتالبرای بدل

های دادۀ باز ارائه های باز دولتی و پرتالهای پیشرفته و نسل جدید داده[ روشی برای ارزیابی زیرساخت5کاران ]هم

ه ها نتیجدهی کاربران است. آنها براساس نمرهبر تخمین ارزشِ مدلند. این روش مبتنیسنجکرده و اعتبار آن را می

، ترین اهمیت داده شودوجو و بارگیری داده بیشهای جستگرفتند که بایستی به ارتقای بارگذاری داده و قابلیت

 های باالتر دارند.بر ایجاد الیه زیادیو این موارد تأثیرداده بودند  این مواردترین نمره را به چراکه کاربران پایین

[. 00انجام دادند ] 4383کاران در سال های باز را مالی و همپرتال دادههای تطبیقی بر روی یکی از اولین بررسی

ها و الگوها را شناسایی ها و نیز چالشهای ساختار و مستندسازی دادهپوشانیها قصد داشتند که وجوه اشتراک و همآن

[ از تحلیل 22کاران ]فت پرتال داده از پنج کشور با یکدیگر مقایسه شدند. سایوگو و همهرچندکه تنها ه کنند.

کشور استفاده کردند.  05های دادۀ باز کاری داده و قابلیت استفاده از پرتالتوای وب برای شناسایی کاربرد دستمح

های مختلف انتشار داده بررسی را برای یافتن تنوع فرمت هاسطح کشوردر [ سی پرتال دادۀ باز 58ورما و گوپتا ]

های دادۀ باز از رویکرد افزایشی مشابه مراحل توسعۀ دولت طورکلّی توسعۀ پرتالها نشان داد که بههای آنکردند. یافته

ال را که پرتال دادۀ باز فع 54[ پیوسته کیفیت 25کاران ]برآن، آمبریچ و همکند. عالوهمیالکترونیک پیروی 

کشور مختلف بودند، مورد نظارت و ارزیابی قرار  05( و متعلق به CKANگرفته از شبکۀ جامع آرشیو اطالعات )قدرت

های مرتبط را معرفی کردند: قابلیت بازیابی، کاربردی، ها شش بُعد کیفیتی و سنجهدادند. برای این منظور آن

 رُشدی منظم داشته است دهد که اطالعاتها نشان مییج آنتباط. نتابودن، صحت، بازبودن و قابلیت برقراری ارکامل

پذیری فراداده بسیار تنوّع دارد. بودن، قابلیت برقراری ارتباط و دسترس مانند باز هااین پرتال های مختلفو جنبه

 هایی بود که به سطوح مختلف اداری تعلق داشتند.ها مربوط به پرتالحال بررسی آنبااین

های دادۀ های کیفیت داده برای پرتال[ قابلیت استفاده از سازوکارهای مشارکت و شاخص52روایک و جانسن ]زوید

[ ارزیابی کرد که آیا ساختار و سامان کنونی 04که لورنچیو ]باز را با استفاده از شش ضابطه ارزیابی کردند، درحالی

ای از شرایط گویی کافی هستند یا خیر. این نویسنده مجموعهنیاز برای پاسخ هفت پرتال دولت باز برای شفافیت مورد
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از ادبیات مربوط به دولت باز و ارزیابی  وای هستند های مطلوب افشای دادهبر مشخصهکند که مبتنیرا مطرح می

 ا موردهعنوان چارچوبی برای تحلیل ساختار و سامان داده در این پرتالشفافیت استنتاج شده بودند. این شرایط به

ها مقایسه های دادۀ باز را با بررسی انسجام آنبندی پرتال[ ساختارهای طبقه50کاران ]استفاده قرار گرفت. یانگ و هم

[ پیمایشی 2کاران ]اشوایگ و همیک دسته است. براون های موجود درداده کردند. منظور از انسجام، شباهت مجموعه

پرتال را مورد  53ها بیش از های فنی ارائه کردند. آنوجود با تمرکز بر جنبههای دادۀ باز دولتی مدر مورد پلتفرم

مرکز شدند. تالمللی مدیریت میهای بینای یا محلّی و نیز سازمانهای ملّی، منطقهمطالعه قرار دادند که توسط دولت

 برای رایانه بود. هایی چون استانداردسازی، قابلیت یافتن اطالعات و خوانایی دادهها بر مشخصهآن

های عضو اتحادیۀ ها تنها دولتحال آنشان را ارزیابی کردند. بااینهای دادۀ باز ملّی منتخب[ پرتال08لنیکا و ماچووا ]

ای هکشور افزایش داد اما مقایس 62ها را به [ بعدتر لیست پرتال03اروپا را با پنج ضابطه موردبررسی قرار دادند. لنیکا ]

کشور اتحادیۀ اروپا را از  42یافته در ( توسعهOGD[ منابع دادۀ باز دولتی )24کاران ]نداد. پتیچاکیاس و همانجام 

ن بودن، کسب داده، یافتمنظر کارآیی، معناشناختی و فنّی تحلیل کردند محتوای موضوعی، صدور پروانه، چندزبانه

های باز دولتِ منابعِ داده یهاداده جه گرفتند که غالب مجموعهها بود. آنان نتیتوجه آن داده، ارائه و فرمت داده مورد

(OGDاروپایی بدون پروانه )ها زبان ها تنشوند و حدود نیمی از این پرتالشده یا بدون پروانۀ باز منتشر میای تعریف

ارجی نیز تری زبان خزبانه هستند )از یک یا تعداد بیشکه نیم دیگر چندکند، درحالیکشور خودشان را پشتیبانی می

 کنند(.پشتیبانی می

های مربوطه در سطح داده های دادۀ باز و مجموعهپرتال تیفیهای ذکرشدۀ پیشین کیک از پژوهشحال، هیچبااین

 همین اند. برکرده تال داده در سطحی مشابه استفادهپر 63از  حداکثرچنین این مقاالت اند. همملّی را بررسی نکرده

شود. تنها از ها ارائه میزنی جدید برای رفع این محدودیتشده یک چارچوب محک با استفاده از مرور انجاماساس و 

ین، براد. عالوهشونهادی استفاده میپیش های دادۀ باز سطح کشوری برای بررسی کاربردپذیری این چارچوبپرتال

کشور  62د حذف شدند، چراکه فاقد محتوای کافی بودند. داده منتشر کرده بودن تر از پنجاه مجموعهمهایی که کپرتال

 اند.ارزیابی قرار گرفته مورد

 های دادۀ باز. نتایج ارزیابی کیفیت پرتال4

 ای یا محلّی دادۀ باز و نیز مؤسساتالمللی، منطقههای بیناند. پرتالهای دادۀ باز در سطح ملّی ارزیابی شدهتنها پرتال

بندی اند. مقایسه بر مبنای ردهکنند در پژوهش ما گنجانده نشدهادارات که دادۀ باز ارائه می آماری ملّی یا پرتال

ها انجام شد. این شاخص 4385( در سال ODB( و شاخص بارومتر دادۀ باز )OGDهای باز دولتی )شاخص داده

دهند. فرایند روایی و پوشش میکشور را  823کنند. در مجموع وضعیت دادۀ باز را در کشورهای منتخب ارزیابی می

 های دادۀاعتبار پرتال دادۀ باز شامل این مراحل است: یک کلمۀ کلیدی شامل نام کشورهای ذکرشده در باال با واژه

شود؛ کشور منتخب با لیست موجود در سایر منابع مانند وجوی گوگل وارد میباز و پرتال دادۀ باز در موتور جست

کند یا خیر حاضر کار میکه درحالشدۀ پرتال برای بررسی اینشناسایی URLشود و یسه میمقا 0و  4، 8سایت وب

. بعداً در همان اند[ آمده03]مقاله لنیکا شناسایی شده بودند در  4385ابتدای سال ها که در شود. این پرتالباز می
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های شد. تعداد کل پرتال دادۀ باز دیگر در سطح ملّی یافت پرتال 42وجوی دیگر ایجاد شد و سال یک فرآیند جست

 رسید.  38دادۀ باز به 

 (APIنویسیِ کاربردی )دادۀ باز از طریق رابط برنامه هایپرتال کیفیت ارزیابی. 1 – 4

نظور، ی این مهاست. براها برای مقایسۀ آنهای دادۀ باز، تحلیل محتوای این پرتالاولین مرحلۀ ارزیابی کیفیت پرتال

هایی که رو، تنها پرتالشود. ازهمینها استفاده می( برای دسترسی به این پرتالAPIنویسی کاربردی )از رابط برنامه

پرتال دادۀ باز  54تر این . بیشها در دسترس است ارزیابی خواهند شد( آنAPIنویسی کاربردی )رابط برنامه

مان ( پستRESTهستند. از انتقال بازنمودی حالت ) DKAN8( یا CKANاطالعات )گرفته از شبکۀ جامع آرشیو قدرت

 استفاده شده است. JSONعنوان ابزار اصلی حصول نتایج با فرمت به

ها در چون برچسبها و سایر موضوعات همانها، سازمها، گروهداده گرها متمرکز بر لیست مجموعهاولین گروه عمل

هایی که متعلق به یک مجموعه واژگان نیستند( کنار گذاشته شدند. های آزاد )برچسبسبپرتال بودند. تنها برچ

شد. دومین گروه بر فرآیند ها را شامل میهای موجود در پرتالداده های موجود برای مجموعهلیست پروانه نیز پروانه

وجو ی بود که ضوابط خاص یک جستوجویها یا منابع، منطبق بر جستوجو برای بستهوجو متمرکز بود. جستجست

دهد پذیرد و یک دیکشنری از نتایج به ما ارائه میرا می Apache Solrوجوی کرد. این کار پارامترهای جستایجاب می

شود. می وجهیچند اطالعات وجو و نیز وجو، دفعات جستهای مرتبط و مطابق با ضوابط جستداده که شامل مجموعه

ساب کردن لیستی از حاند. دریافتهای اخیراً در پرتال افزوده شده یا تعویض شدهنی تمامی بستهتاریخچۀ فعالیت یع

 ها.ها و سازمانکاربران سایت و نقش اعضای گروه

 مجموعۀ 533تا  833دهد. اغلب کشورها بین کشورها را بر مبنای اندازۀ پرتال دادۀ باز نشان می گروههر  8نمودار 

اند. این ر عموم گذاشتهتری در اختیایسه با سایر کشورها دادۀ باز بیشمتحده و بریتانیا در مقانادا، ایاالتداده دارند. کا

بندی ( هستند. در رتبهODB( و شاخص بارومتر دادۀ باز )GODIهای باز )بندی شاخص جهانیِ دادهسو با رتبهنتایج هم

ندی بترین گشودگی اطالعات را دارند. در رتبهبریتانیا، دانمارک و فرانسه بیش (،GODIهای باز )شاخص جهانیِ داده

 .متحده و سوئد استباالترین میزان گشودگی متعلق به بریتانیا، ایاالت ،(ODBشاخص بارومتر دادۀ باز ) 4385سال 

 

                                                           
1 DKAN :بر دروپال است و آن هم بر یک پورتال داده باز مبتنیCKAN .بنا شده است. م 
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تواند برای تقسیم وضوعی میهای ممشاهده است. این گروهها قابلهای موضوعی پرتالتعداد گروه 4در نمودار 

 43خاطر  همین گر الزامی نیست و بهحال، این عمله قرار گیرد. باایناستفاد های مختلف موردها به دستهدادهمجموعه

تعداد  0اند. نمودار گروه عرضه کرده 43پرتال فاقد آن هستند. استرالیا، برزیل، پاراگوئه، رومانی و سوئد بیش از 

ها که های آنکشورها را براساس تعداد سازمان گروه 2دهد. نمودار ها را نشان میداده بط با مجموعۀهای مرتبرچسب

اند. ها ارائه کردههای خود را در این پرتالسازمان داده 53دهد. معموالً تا در پرتال مشارکت دارند نشان می

مودار ند، سوئد و بریتانیا در دسترس است. در هر دو نسازمان در پرتال دادۀ باز فنال 453های بیش از دادهمجموعه

. آمده است 5های نشر و استفادۀ مجدد از دادۀ باز در نمودار اند. تعداد پروانهگر را نداشتهپرتال دادۀ باز این عمل 83

پروانۀ  85از پرتال تنها  42( هستند و APIویسی کاربردی )گر از طریق رابط برنامهپرتال فاقد این عمل 85مجموعاً 

 ( عرضه شده است.CKANکنند، که توسط شبکۀ جامع آرشیو اطالعات )فرض استفاده میپیش
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 Open Data Commonsاند از: پروانه و تخصیص مشترکات دادۀ باز در حوزۀ عمومی )ها عبارتترین پروانهپُراستفاده

Public Domain Dedication and License  ،)دادۀ باز مشترکات دادۀ باز ) پایگاه پروانۀ(Open Data Commons 

Open Database License( پروانۀ مشترکات خالقانه ،Creative Commons CCZero و پروانۀ دولت باز بریتانیا ،)

(UK Open Government License .) 

 Open Data Commons Attributionباز ) دادۀ اسناد همگانیپرتال در دسترس هستند. پروانۀ  42ها همگی در این

License پروانۀ مستندسازی رایگان ،)GNU ، یادکردخالقانۀ اسناد همگانیپروانۀ (Creative Commons 

Attribution و پروانۀ مشترکات خالقانۀ غیرتجاری )(Creative Commons Non-Commercial)46رفته هم، روی 

-Creative Commons Attribution Shareسان )اشتراک هم-شترکات خالقانۀ یادکرددهند. پروانۀ مپرتال ارائه می

Alike تنها هشت کشور براساس فضای حقوقی کشور خود اقدام به طراحی پروانه دسترس است پرتال قابل 45( در .

و ار نوع پروانه(، استونی )د)سه نوع پروانه(، کانادا )چه، مشترکات خالقانۀ اند: استرالیا )سه نوع پروانه(، اتریشکرده

نوع پروانه(، فنالند )نُه نوع پروانه(، ایسلند )دو نوع پروانه(، هلند )هشت نوع پروانه(، لهستان )شش نوع پروانه(، رومانی 

 شوند. این مسئله درها منتشر میها با این پروانهداده حال، تنها برخی مجموعهو پاراگوئه هر دو یک نوع پروانه. بااین

 [ مطرح شده است.24]مقاله پتی چاکی و همکاران

وجوی منبع و گر جستکشور عمل 05اند. شان عرضه کردهAPIوجو از طریق گر بستۀ جستکشور عمل 03همچنین 

ران گر لیست کارببراین، عملدهند. عالوهشده در پرتال را ارائه میهای اخیراً افزوده یا تعویضگر بستهکشور عمل 05

 82شود تنها مشاهده می 6که در نمودار حال چنانشده قرار گیرد. بااین هویت تواند در اختیار کاربران احرازمیتنها 
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، تاریخچۀ 8کنند. سایر کشورها اطالعاتی همچون نام، تاریخ ایجاد حساب، هش ایمیلهویت می کشور کاربران را احراز

دهند. های مورد استفادۀ کاربران را در اختیار قرار میشمار بسته های ایمیلی، وضعیت، دفعات ویرایش،فعالیت اعالن

گرفته از شبکۀ جامع آرشیو اطالعات آخر، سه نقش اصلی برای اعضای هر پرتال تعریف شده است که قدرتدست

(CKANاست: مدیر، ویرایش ).گر و عضو 

 زنیمحک چارچوب از استفاده با باز دادۀ هایپرتال کیفیت ارزیابی. 2 – 4

زنی های پیشین انجام شد، سه تحول تکنولوژیکی تأثیری مستقیم بر چارچوب محکبراساس مرور ادبیاتی که در بخش

ها به ای است. ایندامنه و سرعت ابزارهای رایانههای پهننهادی داشتند. اولین تحول تکنولوژیکی رشد فناوریپیش

وجوی شخصی تری کار کنند و خدماتی چون جستهای بزرگداده وعهدهند که با مجمنهادهای بخش دولتی اجازه می

های رمهای اجتماعی و پلتفو استفادۀ کارآمدتر از داده ارائه کنند. دومین تحول تکنولوژیکی استفادۀ گسترده از رسانه

ت. مورد اطالعات اس کاری درگذاری، بحث و هماشتراکها یا بهویکی برای تولید محتوا، تبادل ایده و بهترین سرمشق

وکارها استفاده از دادۀ دولتی و رابطۀ میان ها توسط نهادهای بخش دولتی، شهروندان و کسباستفاده از این فناوری

های کالن برای تحلیل، گردآوری های دادهنفعان را متحول ساخته است. آخرین تحول تکنولوژیکی ظهور فناوریذی

های دولتی و نشر و های احتمالی از دادهدولتی است که منجر به افزایش استفاده هایو پردازش حجم وسیعی از داده

تر ی بیشهاها و افزایش همکاری با استفاده از دادهر تلفیق این دادهها شده است. این تغییر تأثیر مثبتی باشتراک آن

 و معتبرتر داشته است. 

مند ادبیات و تجربۀ نویسندگان و دانش حاصل مرور نظامآمده است مبتنی بر  8ای که در جدول زنیچارچوب محک

ا و ابعاد ه[ در مورد سنجه4کاران ]. این چارچوب رویکرد باتیتی و همهای داده استدر بخش نخست ارزیابی پرتال

های کلّی تمرکز دارد که شامل بعد فنّی، بعد نهادی دو بخش دارد. بخش اول بر ویژگیکیفیت است. چارچوب پیش

ها و کیفیت داده های کلّی مجموعهپذیری و دسترسی و بعد ارتباطات و مشارکت است. بخش دوم ویژگیرسدست

مقاله  دربار  ضابطه )سنجۀ( کامل تعریف شده است. این چارچوب اولین 45کند. در مجموع، ها را ارزیابی میفراداده

تر ها تعریف شدند و مفصلها و بازخوردهای دریافتی اصالح شد. برخی سنجهمعرفی شد اما براساس بحث [03] لنیکا

 ها افزوده شد. داده های کلّی مجموعهشرح داده شدند و یک ضابطۀ جدی  به ویژگی

از ین پرتال دادۀ باچون: نامه آمده و به کاربران ارائه شود، همه پرسش تبدیل شدند تا در یک پرسشتمامی ضوابط ب
های رانی یا چارچوب نهادی پشتیبانِ مدلمه دارندۀ این پرتال است و مدل حکاختیاری ک اطالعاتی دربارۀ فرد صاحب

امتیازی لیکرت برای سنجش موافقت یا مخالفت با  پرسش با یک طیف پنج 45این گذارد. ارائۀ داده در اختیار می

= کامالً موافقم(. هر پرسش  5= موافقم،  2= نظری ندارم،  0= مخالفم،  4الفم، = کامالً مخ8گزاره پرسیده شدند )

 باشد. 823و  45تواند بین تواند امتیازی بین یک و پنج بگیرد و امتیاز کل میمی

                                                           
1 Email hash.یک نوع عملیات رمزنگاری است. م : 
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به حوزۀ سامانۀ اطالعاتی نامۀ ارزیابی ابتدا توسط دو استاد دانشگاه که تجربۀ زیادی در پژوهش کمّی راجعشپرس

دانشجوی  83فهم تشخیص دادند و مشکلی گزارش نکردند. سپس  نامه را قابلها این پرسشتند آزمون شد. آنداش

شان آموزش دیدند. جلسۀ آموزشی که در های دادۀ باز و ابعاد کیفیهای پرتالتحصیالت تکمیلی در مورد قابلیت

نظری شامل یک ارائۀ پاورپوینتی دربارۀ  ساعت طول کشید متشکل از دو بخش نظری و عملی بود. بخش حدود یک

استفاده برای ارزیابی بود. در پی این ارائه یک جلسۀ  زنی موردهای دادۀ باز، الزامات ارزیابی و ضوابط محکپرتال

پاسخ انجام شد. بخش عملی شامل فرآیندی نمونه برای انجام ارزیابی بود. بعد از پایان این دورۀ آموزشی،  و پرسش

های ارزیابی کاربر گردآوردی شد و مقدار میانگین برای هر صورت کتبی پُر کردند. سپس دادهها را بهنامهپرسشها آن

های کلّی پرتال همراه اند. در سه ستون اول، تمامی ابعاد ویژگیارائه شده 4دست آوردیم. نتایج در جدول پرتال را به

توان در ستون پنجم ها را میداده های کلّی مجموعۀگین برای ویژگیبا مجموع این امتیازات آمده است. امتیاز میان

 مشاهده کرد. پس از آن امتیاز کل آمده است.
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 های دادۀ باززنی برای ارزیابی کیفیت پرتال: چارچوب محک1جدول 

Iهای کلّی پرتال دادۀ باز. ویژگی 

 شرح الزامات ارزیابی کیفیت لیست معیارها

  . بُعد فنّی1 

 پرتال است و نیز اختیاری که مجری ها بایستی اطالعاتی را دربارۀ فرد صاحبپرتال . اختیار و مسئولیت1-1

، کندها پشتیبانی میرانی یا چهارچوب نهادی که از مدل تدارک دادهدربارۀ مدل حکم
 [.22[، ]22[، ]04ارائه دهند. ]

یدن بخش ها که برای قدرترا دربارۀ سیستم مدیریت دادهها بایستی اطالعاتی پرتال . سیستم مدیریت داده1-2
 [.22[، ]00[، ]45رود، ارائه دهند. ]کار میبه پرتال به

ری تد تا بتوانند کاربران )توجه( بیشتری را پوشش دهنهای بیشها بایستی زبانپرتال . زبان1-3
 [.24[، ]5جلب کنند و کیفیت کلّی پرتال را تقویت کنند. ]

 طور رایگانها و خدمات را بهداده ها بایستی تمامی مجموعهمطابق با پروانۀ باز، پرتال بودنرایگان. 1-4
 [.54[، ]23و بدون هیچ محدودیتی در دسترس قرار دهند. ]

 پذیری. بُعد دسترس2

[، 45د، اعالم کنند. ]هایی را که در اختیار دارنداده ها بایستی تعداد مجموعهپرتال هاداده. تعداد مجموعه2-1

[00.] 

 ها. تعداد اپلیکیشن2-2

 )استفادۀ مجدد( 

اد های باز ایجهایی را که با استفادۀ مجدد از دادهها بایستی تعداد اپلیکیشنپرتال
 [.22اند، اعالم کنند. ]شده

های بایستی قابلیت چنینها باید ساختار شفاف و روشنی داشته باشند. همپرتال وجو )فیلتر(. موتور جست2-3

 ها بایستی ضوابطوجو و ابزارهای انتخاب قوی تعریف کنند. برای این منظور آنجست
[، 5بندی و با فیلترهای مختلف تعریف کنند ]وجو براساس دستهمختلفی برای جست

[42[ ،]04[ ،]00[ ،]24[ ،]22.] 

نویسیِ کاربردی . رابط برنامه2-4

(API) 

( عرضه کنند تا بتوانند APIنویسی کاربردی )نفعان رابط برنامهذیها باید برای پرتال

 [.22[، ]24[، ]00[، ]5های باز اپلیکیشن ایجاد کنند ]با استفاده از داده

ها باید از امکان ایجاد حساب کاربری پشتیبانی کنند تا صفحات و اطالعات پرتال . حساب کاربری2-5
 [.5د ]سازی باشنشخصی شده قابل مشاهده

[. 24[، ]42بندی موضوعی کنند ]شان را دستههایها باید مجموعه دادهپرتال های موضوعیبندی. دسته2-6
[. باید برای 00ها( باشد ]ها )کلیدواژهبندی )موضوعی( بایستی متمایز از برچسبدسته
ده استفا های مشابههای مشابه از برچسبنوع و متعلق به دستههای همدادن داده نشان
 [.04[، ]42[، ]5کرد ]

 ها(ها )کلیدواژه. برچسب2-7

 . بُعد ارتباطات و مشارکت3

 چنینشان را بدهند. همهایمورد داده ها باید به کاربران امکان ارسال بازخورد درپرتال وگو )بازخورد(. تاالر گفت3-1
 ا بهشان رهایکرده و ایده ها بحثوگو ایجاد کنند تا کاربران بتوانند در آنتاالر گفت

 [.52[، ]22[، ]24[، ]5اشتراک بگذارند ]
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 ها نوع یا فرمت دیگریها باید فرم درخواستی ارائه بدهند که بتوان از طریق آنپرتال . فرم درخواست3-2
 [.52[، ]00[، ]42از دادۀ باز را درخواست داد ]

قسمت راهنمای سایتِ باکیفیت داشته باشند تا بتوان به کمک آن ها باید یک پرتال . راهنما )قابلیت استفاده(3-3
 [.22[، ]22[، ]5خوبی از پرتال استفاده کرد و قابلیت استفاده از آن افزایش یابد ]به

از طریق آن هر نوع مشکل ها باید یک قسمت سؤاالت متداول داشته باشند تا پرتال . سؤاالت متداول3-4
 [.22حل شود ] احتمالی

های اجتماعی متصل باشند تا از این طریق یک کانال ها باید به پلتفرم رسانهپرتال . رسانۀ اجتماعی3-5

توانند های باز میندگان دادهکنهای باز شکل بگیرد. کاربران و تأمینتوزیعی برای داده
ا با اند یداده آموخته واسطۀ یک مجموعه چه بهشان و از آنهایدیگر را از فعالیتیک

 [.52[، ]22[، ]24اند، مطلع سازند ]آن انجام داده
 

IIهادادههای کلّی مجموعه. ویژگی 

ها باید همراه با یک شرح در مورد چگونگی گردآوری و هدف داده مجموعه . عنوان و شرح1
 [.23[، ]42[، ]5شان، ارائه شوند ]گردآوری

ید تأی مشخص باشد تا بتوان اصالت منبع آن را بهداده  بایستی نشردهندۀ مجموعه . نشردهنده2
 [.00رساند ]

ها باید یک برچسب تاریخ یا دورۀ زمانی داشته باشند. تمامی اطالعات دادهمجموعه روزرسانی آن. تاریخ نشر و به3
[، 23[، ]00[، ]04[، [42روزرسانی شده باشد ]ها بایستی بداده موجود در مجموعه

[54.] 

داده  شده همراه با یک مجموعه های منتشربایستی اطالعات پروانۀ استفاده از داده . پروانه4
که پروانۀ باز نداشته باشند، دادۀ باز محسوب نخواهند شد  ییهاداده بیاید. مجموعه

[00[ ،]23[ ،]24[ ،]54.] 

 ملّی، محّلی داده در سطح بایستی مشخص شود که پوشش جغرافیایی یک مجموعه . پوشش جغرافیایی5
 [.24[، ]00ای است ]یا منطقه

( URL. نشانی وب )6

 هادادهمجموعه

 [.24[، ]00هر مجموعه داده در دسترس باشد ] URLبایستی 

 [.00[، ]45داده باید مشخص شده باشد ]حجمِ )فایل( هر مجموعه هاداده. اندازۀ مجموعه7

 [.22داده باید در دسترس باشد ] مشاهدۀ هر مجموعهتعداد دفعات  ها. تعداد دفعات مشاهدۀ داده8

 [.22داده باید در دسترس باشد ] تعداد دفعات بارگیری هر مجموعه ها. تعداد دفعات بارگیری داده9

چون شان همه شوند که تحلیل و ویرایشهای ارائها بایستی در فرمتداده مجموعه . فرمت خوانا برای رایانه11
[، 22[، ]23[، ]00[، ]42[، ]5بارگیری آسان باشد ] شدۀ قابل تههای شناخقالب

[54.] 

ی در قالب سازها باید تعبیه شده باشد. )برای مثال بصریسازی برای دادهقابلیت بصری سازی. بصری11
 [.24نمودار یا نقشه( ]

بندی از جانب کاربران و . نمره12

 وگوهای گفتپیام

داده وجود  دهی و نظرات کاربران در مورد هر مجموعهنمره بایستی قابلیت گردآوردی
 [.52[، ]5داشته باشد یا بتوان در مورد نتایج استفاده از داده بحث کرد ]
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 های دادۀ باز: نتایج ارزیابی کیفیت پرتال2جدول 

 نمره کلّی .I. II پورتال داده باز کشور
 جمع 0 4 8

 84336 5036 26 40 02 83 2ایت س بریتانیا

 846 5530 2332 4832 4335 8335 5ایت س هند

 84236 54 2436 4338 02 8535 6ایت س متحدهایاالت

 84332 2330 2838 8335 0038 8534 2ایت س استرالیا

 88234 2532 6535 4336 0835 8632 5ایت س اتریش

 88830 20 6530 48 4332 8233 3ایت س کانادا

 88332 23 6832 8530 4333 8635 83ایت س فرانسه

 88336 2532 6833 4830 4534 8432 88ایت س روسیه

 83332 2633 6435 8535 4332 8236 84ایت س مولداوی

 83234 2330 6633 4336 0335 8535 80ایت س کرواسی

 83636 2838 6535 8234 00 8530 82ایت س آلمان

 83535 02 6535 8338 0434 8235 85ایت س پاراگوئه

 83234 2032 6335 8634 4330 85 86ایت س یونان

 83234 5832 5435 8838 46 8532 82ایت س فنالند

 83033 2535 5538 8835 4235 8638 85ایت س شیلی

 83435 2836 6333 8234 4532 8530 83ایت س برزیل

 83432 0332 60 8530 4334 8535 43ایت س سوییس

 83430 0332 6436 8536 4533 8538 48ایت س نیوزیلند

 83438 0333 6434 8533 4534 8538 44ایت س ایرلند

 83334 2035 5632 82 4232 8530 40ایت س نپال

 3333 20 5633 8332 4535 84 42ایت س تایوان

 3336 2834 5532 8232 4632 8236 45ایت س پرتغال

 3535 0534 6336 8235 4232 8532 46ایت س تانزانیا

 3532 2532 5030 8332 4636 8630 42ایت س ژاپن

 3532 2334 5534 8532 0834 8836 45ایت س بالروس

 3233 0536 5330 8635 4035 8532 43ایت س بلغارستان

 3235 0535 5330 8234 4633 8534 03ایت س کره جنوبی

 3232 0532 53 8332 0435 8535 08ایت س اروگوئه

 3236 0333 5232 8433 4635 8530 04ایت س سوئد

 3230 0338 5534 8234 4534 8435 00ایت س اسپانیا

 3635 0336 5633 8338 4432 8538 02ایت س ایتالیا

 3632 2432 52 8533 4032 8832 05ایت س کلمبیا

 3532 0532 5230 8532 4236 8230 06ایت س اندونزی

 3236 2336 52 8832 4334 8038 02ایت س سنگاپور
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 نمره کلّی .I. II پورتال داده باز کشور
 جمع 0 4 8

 3232 0233 5635 84 46 8535 05ایت س اسلواکی

 3238 0238 52 4335 4038 8032 03ایت س السالوادور

 3032 0334 5235 8334 4638 8534 23ایت س رومانی

 3432 0033 5535 8333 03 8233 28ایت س مراکش

 3432 2832 5830 8335 4235 8030 24ایت س هلند

 3435 0534 5230 80 4533 8532 20ایت س فیلیپین

 3432 0634 5634 8532 4435 8530 22ایت س غنا

 3434 05 5234 85 4233 8230 25ایت س دانمارک

 3834 0233 5630 8336 4536 8238 26ایت س پاکستان

 3332 0038 5236 8432 04 8034 22ایت س نروژ

 3336 0232 5433 8335 4630 8638 25ایت س لهستان

 3334 4535 6832 4332 4033 8635 23ایت س کنیا

 33 0433 5238 8330 4436 8534 53ایت س سریالنکا

 5530 0535 2335 8035 4038 8034 58ایت س مقدونیه

 5534 0538 5338 8532 8333 8235 54ایت س بلژیک

 5534 0635 5832 8335 4835 8332 50ایت س تایلند

 5232 0538 2330 632 4635 8632 52ایت س جمهوری چک

 5238 0034 5033 8435 4532 8532 55 ایتس ازبکستان

 5632 0035 5034 8335 4538 8236 56ایت س قزاقستان

 56 0532 5336 8232 8532 8235 52ایت س قبرس

 5535 0235 25 632 45 8636 55ایت س صربستان

 5538 0834 5033 8233 4532 8030 53ایت س اوکراین

 5233 0232 5334 8032 4038 8032 63ایت س کاستاریکا

 5234 0232 2335 8436 4432 8235 68ایت س اوگاندا

 52 0035 5334 8538 8334 8533 64ایت س عربستان سعودی

 23 4533 5338 8538 8534 8635 60ایت س هنگ کنگ

 2236 0334 2232 8030 4432 8832 62ایت س مکزیک

 2632 4636 2335 8532 4835 8436 65ایت س برونئی

 2035 0335 2030 8336 8332 80 66ایت س مالزی

 2438 4235 2236 8330 4634 538 62ایت س لیتوانی

 2833 4635 2535 8332 4835 8035 65ایت س بورکینافاسو

 6332 4030 2632 83 85 8432 63ایت س تونس

 6532 0338 0536 8032 8538 338 23ایت س فلسطین اشغالی
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 ها و بحث. یافته5

های باز سو با شاخص جهانی دادهدست آورد که همرین امتیاز را بهشده باالت کشورهای ارزیابیبریتانیا در میان 

(GODIو شاخص بارومتر داده )( های بازODBاست. این شاخص )ها بریتانیا را دارای های مربوط به آنها و گزارش

[ آمده است نیز 85اران که در ]کاشتات و همهیمهای کته با یافتهدادند. این نترین اکوسیستم دادۀ باز میپیشرفته

ده و متحکند. پس از آن ایاالتها را ارائه میداده ترین مجموعۀسو است. بعد از بریتانیا، هند قرار دارد که باکیفیتهم

گرچه ( هستند، اCKANگرفته از شبکۀ جامع آرشیو اطالعات ) شده قدرت های ارزیابیاسترالیا هستند. غالب پرتال

تری گرفتند. نمونۀ این کشورها جمهوری چک رو، امتیاز پایینکنند. ازاینکه همگی از آخرین نسخۀ آن استفاده نمی

و  CKANگرفته از ها قدرتحال، از سوی دیگر، بهترین نتایج نصیب کشورهایی شد که پرتال دادۀ باز آناست. بااین

DKAN متحده.صادها مانند فرانسه، آلمان و ایاالتترین اقتیافته غیر از توسعهه بود. ب 

اتریش  متحده، استرالیا والتهای بریتانیا، هند، ایاکرد را داشتند مانند پرتالهای دادۀ بازی که بهترین عملتالاساساً پر

 وجو، درخواست، مشاهده، بارگیری، تحلیل،گرهایی مانند جستها تعریف شده بود. عملونی در آنگرها گوناگعمل

های باز. برای مثال، یک ها و نیز روندها و مفاهیم در مورد دادهداده سازی و مباحثه دربارۀ انواع مجموعۀتلفیق، بصری

وجو کند، سپس نتایج را فیلتر کند و بر روی یکی از تواند در منوی اصلی زبان را تغییر دهد، داده جستکاربر می

رها گشده از عمل سازیها امکان استفادۀ شخصیقت تحلیل کند. اغلب این پرتالد ها زوم کرده و آن را بهداده مجموعه

ان ها امکچنین نشان داد که برخی پرتالگذارند. ارزیابی همموجود را با استفاده از ایجاد حساب کاربری در اختیار می

عات، گذاری منابع و اطالاشتراک ل بهکنند و امکاناتی دارند از قبیل: وبالگ برای تسهیباالیی برای مداخله فراهم می

های مجازی. در مجموع، برخی از های مرتبط و گروهها و فناوریوگو برای تسهیل بحث دربارۀ اپلیکیشنتاالر گفت

های دولتی و سازند و دادههای دولت میها و برنامههای دادۀ باز یک نقطۀ دسترسی واحد برای سیاستاین پرتال

ها، های اجتماعی. گذشته از اینهای رسانهدهند، مانند استفادۀ کنونی دولت از پلتفرمه را ارائه میهای تازفناوری

ها اغلب محدود است چراکه کنند، سودمندی اینداده ارائه می ها نوعی فراداده برای هر مجموعۀاگرچه تمامی پرتال

ها در پرتال ماند یا یافتن آنفراداده خالی می هایهای ممکن فراداده تکمیل نشده است، برخی بخشتمامی بخش

 دشوار است. 

های های دادۀ باز در جهان گامتوان نتیجه گرفت که اغلب پرتالهای پیش ارائه شد، میای که در بخشبراساس ارزیابی

ن شده در ای ارائه هایگونه، یافتهاند. بدینۀ جالب و مفید برداشتهددا ساختن تعدادی مجموعۀ سمت عمومیمهمی به

های دادۀ باز نسل پرتالدهد که اولین [ است که گزارش می8کاران ]های مقالۀ الکسپلوس و هما یافتهسو بممقاله ه

 کنندگانوجو و بارگیری داده توسط کاربران و نیز بارگذاری داده توسط تأمینگرهای ساده برای جستتنها عمل

 وجوی موضوعی برای یافتن مجموعۀگرها جستوجوی سادۀ متنی و نیز عملستها امکان جداشتند. غالب این پرتال

توان اند. با وب معناشناختی میها اخیراً از وب معناشناختی بهره گرفتهدهند. تنها برخی از بهترین پرتالها را میداده

ها بر روی داده مشاهدۀ مجموعه ها امکانبر معنا بهره برد و تنها شمار کمی از پرتالوجوی مبتنیاز خدمات جست

گری برای پردازش حال هیچ عملمودارها. باایننظر یا انواع نداده و ثبت دهی مجموعۀدهند. از جمله نمرهنقشه را می
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های )عمومی داده ها با سایر مجموعۀها برای نیازهای خاص یا پیوندزنی آنها، تغییر آنها برای بهبود آندادهمجموعه

 های خود کاربران وجود ندارد.داده ها یا بارگذاری مجموعۀهای جدید آننشر نسخه-خصوصی( و برای بارگذارییا 

بودن اطالعات در برخی کشورهای بهبود  دهد که اصالحات مهمی باید انجام شود تا بازبنابراین، این مقاله نشان می

 آید.هایی در این زمینه در پایین مید. توصیهیابد و ارزش اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن افزایش یاب

ویژه در تأثیر نسخۀ سامانۀ مدیریت داده است، بهها تحتهای ارزیابی اطالعات نشان داد، کیفیت پرتالکه یافتهچنان

امتیاز باالتری گرفتند.  DKANو  CKANگرفته از های قدرت(. پرتالCKANمورد شبکۀ جامع آرشیو اطالعات )

CKAN گرهایها و سطوح خدمات با یکدیگر تفاوت دارند. هر نسخه عملحیث ویژگیهای متفاوتی دارد که از خهنس 

ان، سهای مربوطه را ارتقا دهد. بدینداده و فراداده تواند کیفیت پرتال و نیز کیفیت مجموعۀمختلفی دارد که می

ویژه در منتقل کنند. این مسئله به DKANیا  CKANها باید خدمات خود را به توان توصیه کرد که سایر پرتالمی

 توسعه مصداق دارد. مورد کشورهای درحال

رد کهای اقتصادی / مالی دربارۀ نحوۀ هزینهتری، با تنوع موضوعی باالتر از جمله دادهشهای بیدهدا چنین، مجموعۀهم

چنین این موضوع در مورد جر شود. همگویی منتواند به افزایش شفافیت و پاسخدولت بایستی ارائه شود که می

ه هایی شود کداده تری بر ارائۀ مجموعهشیحال، باید تأکید بوکارها مصداق دارد. درعینهای اقتصادی کسبفعالیت

ت زیسگری، محیطدربارۀ اشتغال، کشاورزی و گردش یهایبرای کیفیت زندگی شهروندان اهمیت دارند. مجموعۀ داده

 های ساختارمند و خوانا برای رایانه در انتشار مجموعۀتری بر روی استفاده از فرمتتوان تأکید بیشریزی. میبرنامه و

ای موجود( و نیز بر روی پشتیبانی از چارچوب توصیف منبع کارگیری استانداردهای فرادادهها کرد )بها و فرادادهداده

(RDF( و اسپارکل )SPARQLکه جست )های باز ها و نیز پیوندزنی و تلفیق دادهداده جموعۀتر موجو و یافتن راحت

انجامد. نفعان مختلف میها برای ذیها به افزایش سودمندی و ارزش پرتالسازند. ایناز چندین منبع را میسر می

رخواست دکنندگان داده کنندگان داده ممکن باشد؛ برای نمونه کاربران بتوانند از تأمینوانگهی، باید تعامل با تأمین

 های استفاده از مجموعۀکنندگان بازخورد دهند. اطالعات دربارۀ پروانهداده کنند و پس از استفاده از این داده به تأمین

ها های دادۀ باز اهمیت دارد، چراکه کاربران دادۀ باز نیاز دارند بدانند که آیا این پروانه به آنها در اکوسیستمداده

ی کرده بایست نامچنین اطالعات مربوط به کاربران ثبتدهد یا نه. همنظرشان را می نحو موردبه استفادۀ اجازه از داده

( در APIنویسی کاربردی )گر شاید از طریق رابط برنامهقرار بگیرد. این عمل شده تیهو تنها در اختیار کاربر احراز

ها و هایی که شناسهتوان با ارائۀ فرادادهشده را می های ارزیابیپذیری میان پرتالآخر، تعاملدسترس نباشد. دست

 بخشد.آهنگی ضرورت ایجاد استانداردهای کیفیت را شدّت میهای مشترک دارند ارتقا داد. این فقدان همواژه

های که در پی دادههای دادۀ باز هستند باید به نیازهای خاص کسانیاختیاری که مسئول این پرتال افراد صاحب

[. 04گویی هستند، توجه کنند و ساختارها و سازوکارهای مناسب برای این منظور را تعبیه کنند ]ط به پاسخمربو

وجوی داده ارتقا یابند ( باید بهبود یابد: ابزارهای جستOGDحال، عملکرد منابع موجود دادۀ باز دولتی )درعین

 سازی داده )مانند نقشهنیاز خود را بیابد(، بصری دۀ مورددا تر مجموعۀتر و راحتنحوی که کاربران احتمالی سریع)به

تصمیم بگیرد که تحلیل داده کسب کند و  و نمودار؛ تا کاربر احتمالی بتواند فهم اولیۀ سریع و راحتی از مجموعۀ
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کنندگان ه تأمینکه کاربرانِ دادۀ باز دولتی بتوانند بنحویآید یا نه(، و بازخوردهای کاربران )بهکارش میه تر بدقیق

اند، نقاط ضعف و اصالحات الزم، نیاز ای که استفاده کردهداده در مورد کیفیت مجموعۀ -ها بازخورد دهند( این داده

ها ضروری تلقی کنندگان داده برای ایجاد ارزش از آنکاری بین کاربران و تأمینهای دیگر. چراکه همداده به مجموعۀ

 [.55[، ]56[، یا ]04[، ]44[، ]48شده است ]

 [ این مقاله بین کیفیت یک پرتال و کیفیت مجموعۀ58[، ]25[، ]22[، ]24[، ]00[، ]08[، ]03های ]برخالف پژوهش

های برد. نهایتاً یافتهتری بهره میگود. وانگهی، از نمونۀ پژوهشی بزرشهای این پرتال تمایز قائل میها و فرادادهداده

 ویژه در عرصۀ امنیت و حفاظت از اطالعات دارد.ها، بهت این پرتالمهمی دربارۀ بهبود کیفی

ها، قوانین و مقررات مرتبطی باشد که اجازۀ استفادۀ از تأثیر برنامهها و اعتبار نتایج این تحقیق شاید تحتمحدودیت

هایی که مشخصاً، تنها دادهشده یا برای منظوری که داده برای آن تهیه شده بود را ندهند.  دادهْ جز در موارد تنظیم

ئله نهادی این مسچوب پیشحال، در چاربررسی یافت شود. بااین های دادۀ باز موردمطابق با این شرایط باشد در پرتال

چنین این چارچوب براساس شرح فراداده بوده است. همها داده شده در مورد مجموعۀ لحاظ شده و غالب ارزیابی انجام

 بیهای ارزیاها، پرتالشده باشد. گذشته از این هویت زیابی نکرده است که نیازمند کاربر احراززنی عملگری ارمحک

کنند و اجازۀ تحلیل از منظر بندی پیچیده )و بعضاً مبهمی( که مرتب تغییر میدهی و دستهشده ساختارهای سامان

زنی دارای روایی تمامی ضوابط در چارچوب محکدهند )که دانش داخلی از هر پرتال ندارد(. یک کاربر عادی را نمی

تر در مقایسه با باقی داشته باشند. اگرچه این شرایط در ها اهمیتی بیشتماالً بعضی از آنحال، احمشابه هستند. بااین

تال دادۀ رهای کلّی پبندی نهایی اثرگذار باشند. برای مثال، اگر مشخصهتوانند بر ردهاند، میبندی نشدهادبیات اولویت

صورت است: بریتانیا، بندی نهایی بدین، رده0/8داده وزن  های کلّی مجموعۀداشته باشد و مشخصه 0/4باز وزن 

 متحده، هند، استرالیا، اتریش، کانادا، پاراگوئه، کرواسی، روسیه و فرانسه.ایاالت

ر را ارزیابی کنند. در این مورد، تنها نظ های موردها خواسته شود پرتالنکتۀ مهم دیگر کاربرانی است که از آن

وکارها های محلّی و ایالتی، کسبنفعان دیگری مانند دولتدانشجویان تحصیالت تکمیلی مشارکت کردند. اگرچه ذی

ی که شان و دلیلها، شرایطتری بر مطالعۀ آنهای آتی باید تمرکز بیشن، پژوهشساو شهروندان نیز وجود دارند. بدین

ای شده در سطح منطقههای انتخابچنین، پرتالها دارند باید بررسی شود. همن در مورد ارزش این پرتالبرای نظرشا

آخر، ضرورت وجود استانداردهایی در مورد کیفیت داده دوباره مطرح یا محلّی بخش دولتی باید ارزیابی شوند. دست

 شود.می

 گیری. نتیجه6

چنین مرور مفصلی مدۀ باز در سطح ملّی ارائه کرد. ههای داابی کیفیت پرتالزنی برای ارزیاین مقاله چارچوب محک

های ند ادبیات و روشگرفت. برای این منظور مرور نظامها صورت های این پرتالها و فرصتبر روی مسائل، چالش

 کار گرفته شد.های کمّی بو چندبّعدی با تکنیکتحلیل محتوا 
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سو و کاربران از سوی دیگر است. اساسًا هر پرتال باید ظاهری مرتب ادۀ دولتی از یکهای دادۀ باز واسط بین دپرتال

 چنین محتوای آنهم اختیار پرتال داشته باشد. وجو در صفحۀ اصلی و اطالعاتی دربارۀ افراد صاحببا یک نوار جست

نفعان، این ها در اختیار ذیداده از قراردادن ریهای ساده و شفاف ارائه شود. به غها و برچسبباید در قالب دسته

ا مند کیفیت رها ارزیابی نظامها و بازخوردهای شهروندان را دخیل کنند. توسعۀ کارآمد این پرتالها باید ایدهپرتال

نهادی شسازد. بنابراین، چارچوب پیری میکنند، ضروها و ارزیابی انواع ارزشی که خلق میبرای شناخت بهتر آن

ها ی درک ارزش پرتالتنها براهای دادۀ باز نهحال، ارزیابی کیفیت پرتالفای سهمِ این مقاله است. بااینترین ایعمده

 موعۀتوان برای ارتقای مجها را میهای سایر ارزیابیباشد. یافتهتر نیز مهم میهای بیشکه برای پیشرفتمهم است، بل

ها افزایش یابد. تر شوند و استفاده از آنها کاربردیاستفاده قرار داد تا آن های باز موردهای دادههای باز و پرتالداده

 های دادۀ باز از این ارزیابی استنتاج شده است.ها از حیث عملی ارتقای پرتالآخر، برخی مشاهدات و توصیهدست

ها تفاوت دارد و نشان گرهای آنهای باز و عملهای دادهگی پرتالهای آنالین و پیچیدداده حال، شماره مجموعۀبااین

 ۀمتحده مجموعطور خاص بریتانیا، هند و ایاالتدستی دارد. ایجاد استانداردهای کیفی ضروری است. بهاز فقدان یک

اند. مشخص است که کیفیت داده و تنظیمات اندازی کردهای راهرفتههای پیشسایت های زیادی منتشر کرده و وبداده

سانی است روز برای کانونی با استانداردهای کیفی و بشکلی قترین مسئله ارائۀ داده بهم هستند اما مهمزبانی بسیار مه

که حق استفاده از آن در قالب ابزار، اطالعات یا فراداده را دارند. بنابراین، نتایج این ارزیابی کیفی با استفاده از چارچوب 

ا در هها و ابتکارعملهای باز و نیز زیرساخت، استراتژیهای دادهالتواند برای بهبود کیفیت پرتزنی میجدید محک

 استفاده قرار گیرد. زمینۀ داده مورد
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