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Haqqımda

•20 ildən çox jurnalist kimi fəaliyyət
•20 ildən çox professor kimi fəaliyyət
•Data mənim həyatımı dəyişdi.



Gündəlik

•Açıq datanın tarixçəsi
•Nümunə tədqiqatlar: Nə, niyə, necə

----- Kofe fasiləsi -----
•Faydalı resurslar
•Azərbaycan və açıq data





Tarixçəsi



Açıq data hərəkatı
•Hər səviyyədə olan hökumətlər datanı 
onlayn olaraq yerləşdirir
•Şəffaflıq və ictimaiyyətin bilmə haqqı
•Hökumətin fəaliyyətlərini yaxşılaşdıra 
bilər
•İnsanlara qərar verməyə kömək edə 
bilər



Açıq datanın tarixi
•1942 ― Sosioloq Robert Merton:
Tədqiqat “ümumi qazana” doğru 
getməlidir
•2009 ― İqtisadçı Lin Ostrom: 
Datanın paylaşılması iqtisadiyyata 
təkan verir 



Açıq datanın tarixi

•1995 ― İlk dəfə “açıq data” 
işlənmişdir(ətraf mühitlə bağlı 
sənəddə)
•İdeya, internet və WWW-in inkişafı ilə 
məşhurlaşdı



İnternetin əsl mahiyyəti
•Korporasiyalara deyil, vətəndaşlara imkan 
yaratmaq
•Həmkarlıq və əməkdaşlıq
•İnsanların həyatını yaxşılaşdırmaq
•Tim Berner-Lee - HTML-i kəşf edən
•Marc Andreessen - Netscape-in yaradıcısı



Public owns public data

•December 2007 near San Francisco
•Tim O’Reilly (open source)
•Lawrence Lessig (Creative Commons)
•Tom Steinberg (FixMyStreet.com)
•Adrian Holovaty (EveryBlock)

https://www.oreilly.com/tim/opensource/
https://creativecommons.org/
https://www.fixmystreet.com/
https://www.everyblock.com/


Public owns public data

•December 2007 near San Francisco
•Tim O’Reilly (open source)
•Lawrence Lessig (Creative Commons)
•Tom Steinberg (FixMyStreet.com)
•Adrian Holovaty (EveryBlock)

https://www.oreilly.com/tim/opensource/
https://creativecommons.org/
https://www.fixmystreet.com/
https://www.everyblock.com/


Public owns public data

•December 2007 near San Francisco
•Tim O’Reilly (open source)
•Lawrence Lessig (Creative Commons)
•Tom Steinberg (FixMyStreet.com)
•Adrian Holovaty (EveryBlock)

https://www.oreilly.com/tim/opensource/
https://creativecommons.org/
https://www.fixmystreet.com/
https://www.everyblock.com/


Public owns public data

•December 2007 near San Francisco
•Tim O’Reilly (open source)
•Lawrence Lessig (Creative Commons)
•Tom Steinberg (FixMyStreet.com)
•Adrian Holovaty (EveryBlock)

https://www.oreilly.com/tim/opensource/
https://creativecommons.org/
https://www.fixmystreet.com/
https://www.everyblock.com/


İctimai datanın prinsipləri
•Elmi fikir kimi ümumi mülkiyyətdir
•Paylaşın və ümumi fayda üçün istifadə 
edin
•Pulsuz proqram hərəkatındən sonra 
modelləşdirilmişdir
•Açıqlıq, iştirak, əməkdaşlıq



Prezident Obama, 2009

‘Hökumət tərəfindən saxlanılan məlumat 
milli mülkdür. Mənim İdarəm ... 
ictimaiyyətin asanlıqla tapıb istifadə 
edə biləcəyi formalarda məlumatları 
tez bir zamanda açıqlayacaqdır.’





https://index.okfn.org/place/




Açıq datanın prinsipləri
•Tam
•Vaxtında
•Nəşr edildikdən 
sonra idarə edilə 
bilən

•İctimai
•Əlçatan
•Təsvir edilmiş
•Yenidən istifadə 
edilə bilən

Ağ Ev tərəfindən açıq datanın layihələndirilməsi 

https://project-open-data.cio.gov/principles/


data.gov





data.virginia.gov

https://data.virginia.gov/


data.richmondgov.com

https://data.richmondgov.com/


http://www.who.int/gho/en/




https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm


open data + open government









İnsanlar məlumatlara sahibdirlər.
Onu  nəşr etmək cəmiyyətə fayda 

gətirəcək.



Bütün datalar ictimai olmamalıdır

•Sağlamlıqla bağlı və digər şəxsi məlumatlar;
•Və ya kommersiya baxımdan həssas 
məlumatlar;
•Və ya təhlükəsizliyi təhdid edən məlumatlar
•Yaxud natamam və yanlış datalar ictimai 
olmamalıdır.



Hökumət 2.0 modeli

Açıq sistemlər xarici 
töhfələrə imkan verir.
Vətəndaşlar 
problemləri həll etmək 
üçün açıq datadan 
istifadə edə bilərlər.







Nümunə Tədqiqatlar



ABŞ-da ən məşhur olan 
“açıq data” hansıdır?

Amerikalılar hansı datalarla 
daha çox maraqlanırlar?





Consumer protection

https://www.consumerfinance.gov/data-research/consumer-complaints/search/?from=0&searchField=all&searchText=&size=25&sort=created_date_desc




https://data.consumerfinance.gov/dataset/Consumer-Complaints/s6ew-h6mp
































Transparency in 
politics















Government spending













Government records













Taxes







https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-individual-income-tax-statistics-zip-code-data-soi


https://project.wnyc.org/median-income-nation/






Education

https://collegescorecard.ed.gov/










Crime











Health care

https://www.cdc.gov/nchs/data-visualization/












Business statistics









Labor statistics











Environmental data







Datanı necə açıq etmək olar

•Müxtəlif formatlarda onlayn paylaşın
•İstifadəçilərin baxmasına və 
yükləməsinə icazə verin
•API: tətbiq proqramı interfeysi 
•Mövcud olanları insanlara çatdırın





Socrata

https://data.consumerfinance.gov/dataset/Consumer-Complaints/s6ew-h6mp
















Faydalı resurslar



http://opendatahandbook.org/


http://schoolofdata.org/


‘Civic hackers’



















Google tools



Infogram





Journalists 
using open 

data















Necə başlamalı

•'Açıq data' siyasətini qəbul etmək
•Data dəstlərini tam siyahıya almaq
•Prioritetləri və vaxtları 
müəyyənləşdirmək
•Müxtəlif açıq formatlarda nəşr etmək
•İctimaiyyətdən rəy almaq



Azərbaycan və Data
•Açıq data Azərbaycan üçün faydalı olar?
•Hansı data daha çox faydalı olar?
•Necə irəliləyə bilərik?
•Hansı çətinliklərlə biz qarşılaşacağıq?



Linklər və slaydlar:

http://rampages.us/baku

jcsouth@vcu.edu

http://rampages.us/baku

