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ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اوﻟﯿﻦ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻣﺘﻦ ﺑﺎز  Code Upﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ) (Playerوﯾﺪﺋﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
 Queraو  Dideoدر ﻓﻀﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎﮐﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 Code Upﯾﮏ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮماﻓﺰار آزاد در اﯾﺮان راهاﻧﺪازی
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺘﻦﺑﺎز آنﻫﺎ در اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ دوﻟﻮﭘﺮﻫﺎ
ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎﻧﯽ راه ﺣﻞﻫﺎی ارزﻧﺪهای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۹اﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ و
… ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﯿﻢﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از روﯾﺪاد ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮ

ﻓﺮدی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ،
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺗﻮﺳﻦ ،ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ،ﺗﭙﺴﻞ ،ﺳﺤﺎبﭘﺮداز ،رﻫﻨﻤﺎﮐﺎﻟﺞ ،ﻓﯿﺒﺰ ،ﻣﺘﺮﯾﮑﺲ ،ﻣﺪﯾﺎ اد ،ورﺳﮏ ،ﺳﯿﻦ
ﺗﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺰوﯾﻦ و … در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه  Front-endو  Back-endﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه  ۲ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ،
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻃﯽ  ۶ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،روز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﮑﺎﺗﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ،دوﻣﯿﻦ روز از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻣﺘﻦﺑﺎز ﮐﺪآپ ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﯿﻢﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﭘﺮ از ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺪآپ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻣﺘﻨﻮرﻫﺎ از
ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪﺋﻮ در ﻃﻮل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن« ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار دﯾﺪﺋﻮ درﺑﺎره ﺣﻮزه ﭘﻠﯿﺮﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی رو در ﺣﻮزهی ﻣﺤﺘﻮا و وﯾﺪﺋﻮ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻢ در ﺧﺎرج و ﻫﻢ در داﺧﻞ اﯾﺮان.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در دﯾﺪﺋﻮ ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه رو ﺣﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﻔﮑﺮی دوﺳﺘﺎن ﮐﻮﺋﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺣﻮزهی وﯾﺪﺋﻮ رو در

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ«.
ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﺣﻮزه ﭘﻠﯿﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن را ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ در دو روز ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮐﺪﻫﺎﺷﻮن رو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻞ ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اداﻣﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻮزه  Open Sourceﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ«.

در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ،ﻣﻬﻨﺪس »ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزاﻧﻪﭘﻮر« ﻫﻤﺒﻨﯿﺎﻧﮕﺬار دﯾﺪﺋﻮ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪی دﯾﺪﺋﻮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان و ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺪﺋﻮ در ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ داد ۲» :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﮑﺘﺎ در ﺳﺎل  ۱۰۰ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺪﺋﻮ ﯾﮑﺘﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه۶ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮑﺘﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ۶ ،ﻫﺰار ﺑﺎزﺧﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮا در دﯾﺪﺋﻮ)ﺑﻪ آدرس  (Dideo.tvﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻣﮑﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ از ﻋﺮﺿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﺪﺋﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه داد.

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﭘﻨﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ،آﯾﻨﺪه
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭘﻨﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی ﭼﻮن »ﻟﻘﻤﺎن آوﻧﺪ« )ﻣﻮﺳﺲ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﻮنﻟﺮن( »وﺣﯿﺪ رﺟﺒﻠﻮ« )ﻣﻮﺳﺲ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻮاﻧﯿﺘﻮ( و »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی« )ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
 (Queraﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار آزاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت ﺟﻮاﯾﺰی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ
دﯾﺪﺋﻮ اﻫﺪا ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ اول ﺑﺮﻧﺪه  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺗﯿﻢ دوم ﺑﺮﻧﺪه  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﻧﺪه  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

