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"أﻧﺸﺮﻫﺎك  2أوﺑﻦ ﺑﻠﺪﯾﺘﻲ"
ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻤﻌﯿﺔ أﻧﺸﺮ ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن "أﻧﺸﺮﻫﺎك  "0.2ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﯾﻮﻣﻲ  5و 6ﻓﯿﻔﺮي 2022
ﺑﻔﻨﺪق اﯾﺒﺮوﺳﺘﺎر ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺎت.

ﯾجمع ﻫذا الهﺎكﺎثون احﺪى عﺸﺮة ﻓﺮﯾقﺎ مﻦ مخﺘﻠف
األعمﺎر وذلك ﺑهﺪف تطوﯾﺮ تطبﯿقﺎت الواب والﺘطبﯿقﺎت
المحمولة المﺘطورة .وذلك مﻦ خالل تثمﯿﻦ البﯿﺎﻧﺎت
المﻔﺘوحة المﺘواجﺪة عﻠى موقع" أوﺑﻦ ﺑﻠﺪﯾﺘﻲ" ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
زمنﯿة محﺪودة24( .سﺎعة)
"أﻧﺸﺮﻫﺎك  "0.2ﻫو حﺪث قﺎئمﺎ عﻠى الﺘبﺎدل والمثﺎﺑﺮة
ﺑغﯿة تثمﯿﻦ مبﺎدرات واﺑﺘكﺎرات المﺸﺎركﯿﻦ.

أجواء تنﺎﻓﺴﯿة ﺑﯿﻦ الﻔﺮق
أرﺑع وعﺸﺮون سﺎعة مﻦ الﻌمﻞ ،تجﺮﺑة ﻓﺮﯾﺪة مﻦ
ﻧوعهﺎ ﯾﺴودﻫﺎ تبﺎدل األﻓكﺎر ،اآلراء ،والخبﺮات ﻓﻲ جو
قﺎئﻢ عﻠى الﺘنﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ المﺸﺎركﯿﻦ.
خالل ﻫذه الﺴﺎعﺎت تمﺖ مﺘﺎﺑﻌة وتﺄﻃﯿﺮ كﺎمﻞ الﻔﺮق
مﻦ ﻃﺮف مﺪرﺑﯿﻦ مخﺘﺼﯿﻦ مﻦ أجﻞ دعمهﻢ وتﺸجﯿﻌهﻢ
عﻠى تنﻔﯿذ مﺸﺎرﯾﻌهﻢ.

أﻓﻀﻞ مﺸﺎرﯾع حﺴﺐ لجنة الﺘحكﯿﻢ
تمكﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ مﻦ الﻔوز ﺑﺎلجﺎئﺰة األولى حﯿﺚ قﺎم
ﻫذا الﻔﺮﯾﻖ ﺑﺘطوﯾﺮ منﺼة "رﯾﺰرﻓﯿنﻲ" المﺴجﻠة
كﻌالمة تجﺎرﯾة ﺑﺎلﺸﺮاكة مع ﺑﻠﺪﯾة المﺮسى.
تمكﻦ ﻫذه المنﺼة مﺴﺘخﺪمﯿهﺎ مﻦ اسﺘخﺮاج الوثﺎئﻖ
المﺪﻧﯿة والﺘﺮاخﯿﺺ دون الﺘنقﻞ واإلﻧﺘﻈﺎر لمﺪة زمنﯿة
ﻃوﯾﻠة ﻓﻲ الﺼﻔوف ،حﯿﺚ أﺻبﺢ لﻠمواﻃﻦ إمكﺎﻧﯿة
حجﺰ مكﺎﻧﻪ ﻓﻲ قﺎئمة اإلﻧﺘﻈﺎر عﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫذه المنﺼة.

ﻧجحﺖ منﺼة "رﯾﺰرﻓﯿنﻲ" ﻓﻲ حﻞ مﺸكﻠة اإلﻧﺘﻈﺎر
واإلزدحﺎم ﻓﻲ البﻠﺪﯾﺎت ولكﻦ لﻢ ﯾﺘﻢ حﻞ مﺸكﻠة الﺘثبﺖ مﻦ
جﺎﻫﺰﯾة المطﺎلﺐ كمطﻠﺐ رخﺼة البنﺎء عﻠى سبﯿﻞ المثﺎل.
لهذا الﺴبﺐ ﻃور ﻫذا الﻔﺮﯾﻖ الﺘطبﯿقة المحمولة ﻓﻲ إﻃﺎر
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المحﺪدة لﻠوﺻول إلﯿﻪ .

ﻃور اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ الﻔﺎئﺰ ﺑﺎلجﺎئﺰة الثﺎﻧﯿة تطبﯿقة
تﻀمﻦ لمﺴﺘخﺪمﯿهﺎ الﻌثور عﻦ سﯿﺎرتهﻢ المحجوزة عﻦ
ﺑﻌﺪ وذلك عبﺮ وضع رقﻢ تﺴجﯿﻞ الﺴﯿﺎرة المحﺘجﺰة ﻓﻲ
الخﺎﻧة المنﺎسبة الموجودة ﻓﻲ الﺘطبﯿقة لﯿﺘﻢ عﺮض مكﺎن
الﺴﯿﺎرة والمﺴﺎﻓة المحﺪدة لﻠوﺻول إلﯿﻪ.

ﺻمﻢ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺴﺎدس الﻔﺎئﺰ ﺑﺎلجﺎئﺰة الثﺎلثة تطبﯿقة
تهﺘﻢ ﺑﺄمﺎكﻦ تﻔﺮﯾﻎ النﻔﺎﯾﺎت حﯿﺚ قﺎم ﻫذا الﻔﺮﯾﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء
منﺼة لﻠﺘﻌﺎمﻞ مع المﺼﺐ الﻌﺎم .
وتحﺘوي ﻫذه المنﺼة عﻠى عﺪة ﻓﻀﺎءات ،واحﺪة
لﻠمواﻃنﯿﻦ وواحﺪة لﻠﺴﺎئقﯿﻦ وأخﺮى لإلدارﯾﯿﻦ.
ﯾﺘمثﻞ مبﺪأ ﻫذه المنﺼة ﻓﻲ تجهﯿﺰ ﺷﺎحنﺎت القمﺎمة
ﺑﺄجهﺰة تﺘبع "جبﺮس" .وﺑﺎلﺘﺎلﻲ ﻓﺈن مﺴﺘخﺪمﻲ المنﺼة
لﺪﯾهﻢ المﻌﻠومﺎت الﺰمنﯿة والمكﺎﻧﯿة لهذه الﺴﯿﺎرة.
إن ﻫذه المنﺼة تﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ تجنﺐ تﺮاكﻢ القمﺎمة حﯿﺚ
أﻧﻪ سﯿﻌﺮف مﺴبقﺎ الوقﺖ والمﺴﺎر الذي تﺴﯿﺮ ﻓﯿﻪ
ﺷﺎحنﺎت القمﺎمة إلخﺮاجهﺎ .ﺑاإلضﺎﻓة إلى ذلك ،ﯾﺴمﺢ
ﻫذا الجهﺎز لﻠمﺴﺆولﯿﻦ ﺑﺘﺘبع سﯿﺎراتهﻢ.

حﺎزت أﻓﻀﻞ ثﻠﺎثة مﺸﺎرﯾع اخﺘﺎرﻫﺎ أعﻀﺎء لجنة الﺘحكﯿﻢ عﻠى جوائﺰ قﺪرﻫﺎ  1500دﯾنﺎر و  1000دﯾنﺎر و  500دﯾنﺎر عﻠى الﺘوالﻲ.
ﻫذا الحﺪث لﯿﺲ الﺄول وال األخﯿﺮ الذي تنﻈمﻪ جمﻌﯿة أﻧﺸﺮ حﯿﺚ سﺘمنﺢ ﻓﺮص أخﺮى لهواة الﺘطوير.
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