
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 باز هندپایگاه داده

 لید 1

ه باشططد کها میی باز حاکمیتی در سطط د دتل های دادهیکی از برترین پایگاه باز هندپایگاه داده
زمینه را های مختلف، های استاندارد در زمینهتوانسطته اسط  با انترار ح م بابت توی ی از داده

ری گذای کرور فراهم کند. تیود این پایگاه حاکی از سرمایهبرای مرارک  همگانی در ب بود اداره
دهد تا از معدتد ها ایازه میبه آنی زیرسطاتتی اس  که مردان هندی برای ت یهارزشطمند دتل 

ه ت به معرفی این پایگا باز باشند. در ادامهی حاکمی تسیلهگامان نست یدید کرورداری بهپیش
 پردازیم.تدمات آن می

 مقدمه 2

  هرتهای بیش ار صد ن اد ت دستگاه را از بیس باز هند تاکنون توانسته اس  دادهپایگاه داده
 ی داده فراهم کند.ها را در بالب حدتد چ ارهزار م موعههزار منبع اطالعاتی دریاف  کرده ت آن
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ر صططورت مختصبه های این پایگاهکنید، تمامی فعالی ر باال مرطاهده میگونه که در تصطویهمان
ت  APIاز چ ارصططد  ی بیشذکر گردیده اسطط . حدتد هرططتصططد ت پن اه مصططورسططازی داده، ت یه

ن ی ایای از زحمات تیم صدنفرهی گوشههدهندچنین آمار بازدید ت دانلود از این پایگاه، نرطانهم
 پایگاه اس .

 های دادهم موعه 3

 هایی این پایگاه را به رتشهای استاندارد انترار دادهبندی شده ت آماده در بالبهای دستهداده
ها ت توان به دادهی کاتالوگ میی نخسططط  ت در یعبهتوان دانلود کرد. در صطططف همختلفی می

ثال در تصویر زیر  یو کرد. برای متها یس افزارهای مختلفی دسطترسی پیدا کرد ت از میان آننرم
ی پرتازهای ت وط شدهکنید که گزارش برتزرسانیافزار آندرتیدی را مراهده میاطالعات یک نرم

های افزار، تگدهد. در منوی کناری نیز توضطططی ات نرمهوایی ملی را در اتتیار کاربرانش برار می
افزار را در پایگاه برار نرم بندی مربوطه ت نام ت اطالعات تماس فردی که اینمربوط به آن، دسطططته
 شود.داده اس  یاف  می

 



ها فراهم کرده های مختلفی را برای پیداکردن آسططان این م موعهبندیچنین سططای  دسططتههم
مانند بودیه، بخش سالم ، کراترزی  های م مبندیی نخس  تعدادی از دستهاس . در صف ه

 بابت مراهده اس  :  sectorsی بندی ها در یعبهی این دستهذکر شده اس  ت بقیه ت بوه مقننه

 

ها، کرطاترزی، صطنع  ت معدن، مواد اذایی، سطالم ، ابتصطاد، حمت ت نقت، مسکن، زیرسات 
بندی مویود در سای  اس  که م یط زیس  تن ا تعدادی از سی ت سه دسته آموزش ت پرتش ت

 ی مختلفی بابت دسترسی اس .های دادهها م موعهیک از آنذیت هر 

بندی م زا در صططف ه ی اهمی  آن در یک دسططتهتاسطط هبه APIهای داده، در میان این م موعه
برای شططما به نمایش  APIهای در بالب نخسطط  برار گرفته اسطط  که با انتخا  آن تمامی داده

 درتواهند آمد.

  مصورسازی داده  4

 مصططورسططازی دادهها اکتفا نکرده ت در مواردی نسططب  به ی هند تن ا به انترططار دادهدهپایگاه دا
ی تصطویرسازی شده بر رتی این پایگاه تیود دارد که ابدام کرده اسط . بیش از هرطتصطد داده

ها بر اسطططاس دهد. تمامی این تصطططویرسطططازیکاربران برار میاطالعات ارزشطططمندی را در اتتیار 
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ای که از توانید نرانی دادههای سطای  صورت گرفته اس  ت با انتخا  هر کدام میدادهم موعه
 رتی آن تصویرسازی شده اس  را نیز مراهده کنید.

 

 

 

حبوبات، سبزی ات های سه شاتص االت ت کنید که بیم برای مثال در تصطویر باال مراهده می
چه  6102چنین شطاتص عمومی در سه ماه متوالی از سال ها، سطوت  ت رتشطنایی ت همت میوه

باز هند این ایازه را به شما ی پایگاه دادهنوسانی را پر  سر گذاشته اس . ابزار مصورسازی داده
های عددی نیز مرطططاهده کنید. صطططورت دادهرا در یدتل ت به این نموداردهطد تطا یزایطات می
ای را که این نمودار از آن ت یه شطططده اسططط  را نیز در بالب ی دادهتوانیطد م موعهچنین میهم

 کاتالوگ مراهده کنید.

 مرارک  در معرفی ت تصویرسازی داده 5
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ک شود یا یتوانید یک م موعه داده که می شناسید ت بر رتی پایگاه یاف  نمیمی در این بسم 
افزار را به تیم پرطتیانی سای  معرفی کنید تا به انای اطالعاتی این سای  کمک کرده باشید. نرم

تمامی ش رتندان هند بتوانند نقش تود شود تا سپارانه به داده باعث میتیود این رتیکرد یمع
فزایش کیفی  ت کمی  م توای این پایگاه ایفا کنند. در بخش ابزار مصططورسططازی داده که را در ا

ی مویود بر رتی های دادهتوانستند با استفاده از م موعهشطر  آن گذشط  نیز تمامی افراد می
تسیله از این ابزار تود نسطب  به تصطویرسازی ابدام کنند ت بدین یی دادهت یا م موعه سطای 
های این ابزار تود به تود چنین یذابی هم ی مورد نظر تود ب ره ببرند.کردن دادهستهبرای بری

شططدن م توای گردد که م صططول یانبی آن انیهایی بر رتی این پایگاه میباعث بارگذاری داده
 باشد.پایگاه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ورافزارهای دادهگالری نرم  6

م ور های دادهافزارتوانید به تمامی نرمی نخسطط  میمویود در صططف ه Apps galleryدر بخش 
شده برای افزار طراحیبرای مثال تصطویر زیر نرم مویود بر رتی این سطای  دسطترسطی پیدا کنید.

ی آن یزایات کاملی از لواید دتل  هندتستان در تسیلهدهد که بهرا نران می IOSعامت سطیستم
ش افزار یکی از برندگان چالگونه که از تصویر پیداس  این نرمگیرد. هماناتتیار کاربرانش برار می

 باز همین پایگاه اس .افزار دادهطرا  نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این چالش با  باز هند اسططط .ابتکارت پایگاه دادهیکی از  نیز تود بازافزار دادهچطالش طراحی نرم
های هوشمند را به م توای افزارهای تلفنکه تویه طراحان نرمبر اینبراردادن یک مسطابقه عالته

ی مردم برای مویود بر رتی پایگاه را یمع کرده اسطط ، توانسططته اسطط  از ابتکار ت تالبی  همه
ی کاربران تود برار همه اسططتفاده کرده ت ترتیی آن را نیز در اتتیار هاگیری ب تر از این دادهب ره
 دهد.

 مری ها ت تطدستورالعمت  7

ایرای این بانون در ی باز هند ت دستورالعمت در ابتدای این بخش بسیار م م، متن بانون داده
که کد فیدهایی داده شده اس   controlled vocabulary serviceباشد. در بسم  دسترس می

های رسمی هند را استخراج کرد. با استفاده از این صف ه های سای ها دادهآن تسیلهتوانن بهمی
 دریاف  کرد. JSON ت  XMLهای های م م ت رسمی هند ترتییتوانید از سای می

 

 هاسایر بخش  8

ی سای  نتیم پرتیبا گیری بای مربوط به ارتباطهای دیگر سای  شامت تبالگ سای ، یعبهبخش
ی ارتباط با تیم پرتیبانی سای  شود. در یعبههای این پایگاه میی رتیدادها ت همایشیعبه ت

های ها ت راههای کاری آنتفکیک حوزهتک افراد این تیم بهکتوانید مرخصات کاملی از تمی
در بخش رتیدادها ت  ها را در اتتیار داشته باشید.تلفن ت ایمیت هر یک از آنارتباطی نظیر شماره

https://data.gov.in/event/opendataapps-challenge
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 این پایگاههای مرتبط با توانید از اتبار آترین رتیدادها، مسابقات ت کنفرانسها نیز میهمایش
 م لع شوید.


