WinPhone 2 – Mobil Proqram yarışması
21 Yanvar 2013 – 13 Mart 2013

HESABAT

Ümumi məlumat
- Yarışmanın keçirilmə tarixi : 21 yanvar 2013 – 13 mart 2013 (52 gün)
- Rəsmi dəstək: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
- Baş sponsor: Bakcell
- Sponsorlar: Microsoft Azerbaijan, Nokia, MobiTel, THINK, NEATS
- Startup dəstəyi: İnfipro
- İnformasiya dəstəyi: mobiz.az, infocity, weboxu, farik.us, Gənclərin
Səsi radiosu, oley.az, socitive.net, ictnews.az, Texno Park verlişi.
- Məkan dəstəyi: Xəzər Universiteti
- Video dəstəyi: Visual Factory (visual.az)
- Hostinq dəstəyi: yer.az
- Dəstək olanlar: aztagram, AİF, aracs.co, Baku ACM, wpblog.az
- Təşkilati dəstək: İlk Addimlar tədris portal (ilkaddimlar.com)
- İştirak üçün göndərilən ərizələrin sayı: 99
- Qəbul edilmiş iştirakçılar: 81 (79 oğlan, 2 qız)
- Açılış təqdimatı: ISR Plaza
 3 Fevral 2013

- 3 Təlim: Xəzər Universiteti
 10 Fevral 2013
 17 Fevral 2013
 24 Fevral 2013
- Jüri səsverməsi
 10 Mart 2013
- 9 Təqdimat (Açılış təqdimatı və Təlimlərdə)
- Final
 13 Mart 2013
- Tətbiq yazanlar: 11 nəfər
- Yazılan tətbiqlər: 16 tətbiq
- Yarışmanın saytı: http://winphone2.hackathonazerbaijan.org/

MÖVZULAR
- Mövzular
 .NET proqramlaşdırma (WindowsPhone8 istiqamətli)
 HTML5
 İdeyalar, Mövzular
 Təqdimat bacarıqları
- 5 Təlimçi
 Aleksandr Atamanov (Bakcell)
 Nuranə Əliyeva (MobiTel)
 Elvin Əsədov (Azərenerji)
 Elbəy Əliyev (NEATS)
 Ellada Mustafayeva (mobiz.az)
 Rəşad Əliyev (Hackathon Azerbaijan)
- Əlavə Təqdimatlar
 Emin Axundov (Microsoft)
 INFIPRO

Təqdimatlar
- Aleksandr Atamanov (Bakcell)
 Apps with the operator

- Nuranə Əliyeva (MobiTel)
 WindowsPhone 8 və onun xüsussiyətləri

- Elvin Əsədov (Azərenerji)
 Introduction to WindowsPhone8 Development And New
Features
 Using Controls, calling Launchers. IsolatedStorages and Local
DataBase samples

- Elbəy Əliyev (NEATS)
 HTML5 + PhoneGap Windows Phone
- Ellada Mustafayeva (mobiz.az)
 Preparing a Presentation
- Rəşad Əliyev (Hackathon Azerbaijan)
 Təqdimat

Münsiflər
- Münsiflər heyəti: 17 nəfər
 Elvin Əsədov (Azərenerji ASC)
 Elvin Əfəndi (Testoloq)
 Adil Əliyev (NEATS)
 Elbəy Əliyev (NEATS)
 Ellada Mustafayeva (mobiz.az)
 Rəşad Əliyev (Hackathon Azerbaijan)
 Nuranə Əliyeva (MobiTel)
 Cümşüd Əliyev (MobiTel)
 Emin Axundov (Microsoft)
 Laura Seyidbəyova (Bakcell)
 Aleksandr Atamanov (Bakcell)
 Rəcəb Davudov (Hackathon Azerbaijan)
 Rüfət Babayev (THINK)
 Səttar Hümmətli (İDRAK)
 Tofiq Hüseynov (Milli Məclis)
 Konstantin Adamov (Simbrella)
 Fərhad Ələkbərov (InfoCity)

Jüri səsverməsi vaxtı hazırlanmış video

http://www.youtube.com/watch?v=cjuQefKIprU

Digər videolar

Win Phone 2 başlaması barədə tanıtım videosu
http://www.youtube.com/watch?v=z8sikmhcZaY

WinPhone 2 –statistika
http://www.youtube.com/watch?v=q5Hyugernlc

Texnopark verlişi
http://www.youtube.com/watch? v=XqaiKw1XmFI#t=146s

Tətbiqlər
- Yazılan tətbiqlər: 16 tətbiq
1. Azər Abbasov - “BrainMath”

2. Emil Vəliyev – “Azeraction”

3. Fuad Paşabəyli – “AZWinamp”

4. Fuad Paşabəyli – “MyGoogleInfo”

5. Namət Məmmədzadə – “AzerbaycanQalalari”

6. Namət Məmmədzadə – “CerimeOyren”

7. Natiq Babayev – “Atory”

8. Natiq Babayev – “NizamiCinema”

9. Natiq Babayev – “RedRabbit - Liberator”

10.

Natiq Hüseynov – “Transport in Azerbaijan”

11.

Önər Əlili – “azinfomap”

12.

Rəşid Əliyev – “Bakcell App”

13.

Rəşid Əliyev – “Bürclər”

14.

Rüfət Babakişiyev – “Aztagram”

15.

Simuzər Şərəddinova – “Einstein browser”

16.

Zeynalov Zeynalabdin – “Genocide”

Nəticə
Qaliblər:
Qalib: Rüfət Babakişiyev - Aztvgram
II yer: Önər Əlili - azinfomap
III yer: Rəşid Əliyev - Bakcell App

Xüsusi yerlər (Bakcell tərəfindən)
Rəşid Əliyev - Bakcell App
Natiq Babayev – Ən çox tətbiq göndərmiş gənc iştirakçı olduöuna
görə
Namət Məmmədzadə - CerimeOyren – Faydalı tətbiqinə görə

Hədiyyələr
Bütün tətbiq yazanlar
- Yazdığı tətbiq barədə sertifikat
- Bakcell tərəfindən promo hədiyyələr
Qalib
-

Qalib kuboku
Qalib olması barədə sertifikat
MobiTel, Nokia tərəfindən təqdim olunmuş Surface planşeti
İnfipro şirkəti tərəfindən təqdim olunmuş xüsusi hədiyyə

II yer
- MobiTel, Nokia tərəfindən təqdim olunmuş Nokia Lumia 920
telefonu
- II yer tutması barədə sertifikat
III yer

- MobiTel, Nokia tərəfindən təqdim olunmuş Nokia Lumia 820
telefonu
- III yer tutması barədə sertifikat
Rəşid Əliyev - Bakcell App
- Bakcell Wifi Modemi
Natiq Babayev – Ən çox tətbiq göndərmiş gənc iştirakçı olduöuna görə
- Bakcell data kart
Namət Məmmədzadə - CerimeOyren – Faydalı tətbiqinə görə
- Bakcell data kart
Digər yer tutmayan iştirakçılara
- THINK şirkətindən qulaqcıqlar

İlk təlim – ISR Plaza (2013.02.03)

Dərs 1 – Xəzər Universiteti (2013.02.10)

Dərs 2 – Xəzər Universiteti (2013.02.17)

Dərs 3 – Xəzər Universiteti (2013.02.24)

Jüri səsverməsi – ISR Plaza (2013.03.10)

Final - JW Marriott Absheron (2013.03.13)

Press relizlər
- 7 Press reliz
- 30-dan çox saytda məlumat yayılıb
- Bunlardan əlavə müsabiqə ilə bağlı materiallar "Ədalət, "Həftə içi",
"525", "Üç nöqtə" qəzetlərində və "İnfoCity" jurnalında da
yayımlanıb.

Press relizlər

Press Reliz 1: "Win Phone 2" müsabiqəsinə start verildi
2013-cü
ilin
Azərbaycan
Respublikasında
“İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ili” elan edilməsi ölkədə bu sahənin daha da inkişaf etməsinə təkan
verir. Bu dəstəkdən mənəvi ruhlanaraq, İnformasiya Texnologiyaları sahəsinin ən
önəmli layihələrindən biri olan “Hackathon Azerbaijan” layihəsi çərçivəsində daha bir
müsabiqəyə start verilir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi,
“Bakcell”in baş sponsorluğu, “Microsoft Azerbaijan”, “Nokia” və “Mobitel”-in
təşkilati dəstəyi ilə keçirilən müsabiqənin təşkilatçısı “İlk Addımlar” elektron tədris
layihəsidir.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar – 10 mart 2013-cü il tarixlərini əhatə edəcək.
Müsabiqənin Təşkilat Komitəsindən verilən məlumata əsasən, yarışmanın
keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında mobil
tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf etdirməkdir.
Yarışmaya iştirakçı olaraq qatılma şərtləri isə çox sadədir. Bunun üçün 21-31 yanvar
2013-cüi il tarixləri arasında www.hackathonazerbaijan.org saytına daxil olaraq,
qeydiyyatdan keçmək kifayətdir.
Qeydiyyatdan keçən şəxslərin müsabiqədə iştirakçı olaraq təmsil olunmaları müvafiq
seçim əsasında müəyyənləşəcək.
Cari ilin fevral ayının 3-də isə yarışmada iştirak hüququ qazanan iştirakçılar üçün ilk
təlim reallaşdırılacaq. Yarışma qaliblərinə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə
tutulur.

Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 2: "Win Phone 2" müsabiqəsi çərçivəsində ilk seminar keçirildi
3 fervral 2013-cü il tarixində "ISR Plaza"da Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
nazirliyinin dəstəyi, “Bakcell”in baş sponsorluğu, “Microsoft Azerbaijan”, “Nokia”
və “Mobitel”-in təşkilati dəstəyi ilə keçirilən müsabiqəsinin təqdimatı və ilk seminar
məşğələsi
keçirilib.
Seminarda "Bakcell" şirkətinin nümayəndəsi Aleksandr Atamanov, MobiTel Nokia
Akademiyasının baş təlimçisi Nurana Əliyeva, "Microsoft Azerbaijan" şirkətinin
təhsil proqramlarının əlaqələndiricisi Emin Axundov developerlər üçün tədqiq etmədə
əsas istiqamətlər, “WP8 və Nokia Lumia-nın yeni modelərin xüsussiyətlərinin
barəsində
ətraflı
məlumatlarla
çıxış
ediblər.
"Win Phone 2" müsabiqəsinin təşkilatçısı “İlk Addımlar” elektron tədris layihəsidir.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar
–
10
mart
2013-cü
il
tarixlərini
əhatə
edəcək.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında
mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf
etdirməkdir.
Yarışma

qaliblərinə

qiymətli

hədiyyələrin

verilməsi

nəzərdə

tutulur.

Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 3: "Win Phone 2" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti təlim keçirildi
"Hackathon Azerbaijan” layihəsi çərçivəsində keçirilən "Win Phone 2" müsabiqəsinin
seçim tutu artıq arxada qalıb.
10 fervral 2013-cü il tarixində Xəzər Universitetində- Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi, “Bakcell”in baş sponsorluğu, “Microsoft
Azerbaijan”, “Nokia” və “Mobitel”-in təşkilati dəstəyi ilə keçirilən müsabiqəsinin
növbəti təlim məşğələsi keçirilib. İlk olaraq tədbiri layihənin rəhbəri Rəşad Əliyev
açıb. Daha sonra "Hackathon Azerbaijan” layihəsinin təlimçisi Elvin Əsədov
iştirakçılar qarşısında "Windows Phone 8"ə giriş və yeni imkanlar barəsində xüsusi
təqdimatla çıxış edib.
"Win Phone 2" müsabiqəsinin təşkilatçısı “İlk Addımlar” elektron tədris layihəsidir.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar – 10 mart 2013-cü il tarixlərini əhatə edəcək.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında
mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf
etdirməkdir.
Yarışma qaliblərinə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.
Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 4: "Win Phone 2" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti təlim keçirildi
17 fervral 2013-cü il tarixində Xəzər Universitetində- Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi, “Bakcell”in baş sponsorluğu, “Microsoft
Azerbaijan”, “Nokia” və “Mobitel”-in təşkilati dəstəyi ilə keçirilən müsabiqəsinin
növbəti təlim məşğələsi keçirilib. İlk olaraq tədbiri layihənin rəhbəri Rəşad Əliyev

açıb. Daha sonra "Hackathon Azerbaijan” layihəsinin təlimçisi Elvin Əsədov xüsusi
təqdimatla çıxış edib. Təlimdə müzakirə olunan mövzular əsasən aşağıdakı
istiqamətləri əhatə edib:
Kontrollar və nümunələr
İstifadəçi kontrolları və nümunələr
Launchers AND Chooses (built-in applications)
IsolatedStorage (System.IO.IsolatedStorage)
SQL CE as a Local DataBase
"Win Phone 2" müsabiqəsinin təşkilatçısı “İlk Addımlar” elektron tədris layihəsidir.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar – 10 mart 2013-cü il tarixlərini əhatə edəcək.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında
mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf
etdirməkdir.
Yarışma qaliblərinə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.
Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 5: "Win Phone 2" müsabiqəsi çərçivəsində keçirilən təlimlər
yekunlaşdı
24 Fevral 2013-cü il tarixində Xəzər Universitetində- Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi, “Bakcell”in baş sponsorluğu, “Microsoft
Azerbaijan”, “Nokia” və “Mobitel”-in təşkilati dəstəyi ilə keçirilən müsabiqəsinin
növbəti təlim məşğələsi keçirilib.

Bu dəfəki təlim mövzuları və təlimçilər aşağıdakılar oldu:
Elvin Əsədov: Microsoft XNA Framework
Niyaz Abbasov(NEATS): HTML 5, PhoneGap
Ellada Mustafayeva: Tədimatların hazırlanması və auditoriyaya çatdırılması
Rəşad Əliyev: Təqdimatların texniki özəllikləri
"Win Phone 2" müsabiqəsinin təşkilatçısı “İlk Addımlar” elektron tədris layihəsidir.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar – 10 mart 2013-cü il tarixlərini əhatə edəcək.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında
mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf
etdirməkdir.
Yarışma qaliblərinə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.
Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 6: "WinPhone 2" müsabiqəsinin final mərasimi keçiriləcək
13 Mart 2013-cü il tarixində, saat 09:30-da "JW Marriot Absheron" otelində
"WinPhone 2" müsabiqəsinin final mərasimi keçiriləcək.
Mərasimdə müxtəlif dövlət qurumlarının, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin rəsmiləri, nazir müvavini Elmir Vəlizadə, özəl şirkət nümayəndələri
iştirak edəcək.
Mobil tətbiq müəllifləri üçün nəzərdə tutulan"Win Phone 2" adlı növbəti müsabiqə 21
yanvar – 10 mart 2013-cü il tarixlərini əhatə edib.

Müsabiqə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi, “Bakcell”in baş
sponsorluğu, “Microsoft Azerbaijan”, “Nokia” və “Mobitel”-in təşkilati dəstəyi ilə
"Hackathon Azərbaijan" layihəsi çərçivəsində keçirilir.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda “Windows 8” platformasında
mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş miqyasda inkişaf
etdirməkdir.
Yarışma qaliblərinə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.
Məlumat üçün bildirək ki, Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqramçıların
birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları
tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif
proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hackerlərin öz
aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Press Reliz 7: "WinPhone 2" müsabiqəsinin final mərasimi keçirilib
Bu gün "JW Marriott Absheron" otelində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin dəstəyi, "Bakcell"in baş sponsorluğu, "Microsoft Azerbaijan", "Nokia"
və "Mobitel"in təşkilati dəstəyi ilə keçirilən "WinPhone 2" müsabiqəsinin final
mərasimi keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir
Vəlizadənin bu müsabiqənin İKT sahəsinin inkişafına böyük töfhə olduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu layihə ölkənin İT sahəsi üzrə peşəkar kadrlarla təmin
edilməsi və sözügedən sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli rol
oynayacaq:
"Bu günlərdə isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanında Elektron
Təhlükəsizlik Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əsasnamə təsdiqlənib.
Ümumiyyətlə, "İKT ili" çərçivəsində xeyli tədbirlərin reallaşması nəzərdə tutulur ki,
bu tədbirlərə digər dövlət qurumları da cəlb ediləcək".
Müsabiqənin baş sponsoru "Bakcell" şirkətinin marketinq şöbəsinin direktoru Aynur
Abjanova isə öz çıxışında layihəyə dəstək olmaqdan məmnunluqlarını ifadə edib:
“Gənclərin bu layihəyə göstərdiyi maraq və aktiv iştirakdan çox məmnunuq. Məndə
olan məlumata görə, hətta burda bəzi iştirakçılar müsabiqəyə 2 və daha artıq tətbiq

təqdim ediblər. Bu çox sevindirici haldır. “Bakcell” şirkəti olaraq gələcəkdə də
Azərbaycanda İKT sahəsinin inkişafına yönəlik bu cür layihələrə dəstək verməyə
davam edəcəyik”.
Azərbaycanda informatika üzrə olimpiadaların əsasını qoyan, beynəlxalq informatika
olimpiadalarında Azərbaycan komandasının rəhbəri, BDU-nun dosenti Ramin
Mahmudzadə də tədbirdə çıxış edərək, gənc proqramçılara tövsiyələrini verib:
"Gənc proqramçıların peşəkarlaşması hələ qabaqdadır. Statistika göstərir ki, bu sahəni
seçən 100 insandan yalnız ikisi tam proqramçı kimi püxtələşə, lazımi nəticəyə nail ola
bilir. Proqramlaşdırma da yaradıcılıq tələb edən sahədir və bu sahədə mütəxəssis kimi
yetişmək üçün ilk növbədə ciddi intizama riayət etmək, geniş təxəyyülə malik olmaq
vacibdir".
"Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Rüfət Hacıəlibəyov isə çıxışında, gənc
istedadların aşkarlanaraq üzə çıxarılması baxımından bu müsabiqənin böyük
əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.
Mobitel" şirkətinin kommersiya direktoru Cümşüd Əliyev isə layihənin aktuallığından
və səmərəliliyindən söhbət açıb: “Həyatımızın bir hissəsinə çevrilmiş mobil
cihazlardan daha da səmərəli istifadə etmək üçün çoxlu sayda əlavə proqramlara
ehtiyac var. Azərbaycan gənclərinə bu istiqamətdə hər zaman dəstək olmağa və
bacardığımız köməkliyi göstərməyə daim hazırıq”.
"Hackathon Azərbaycan" layihəsinin rəhbəri Rəşad Əliyev isə müsabiqəyə 81 nəfərin
qoşulduğunu, onların arasından seçilən 11 nəfərin 16 tətbiq yaratdığını qeyd edib.
Daha sonra müsabiqə qaliblərini "Mobitel" şirkəti tərəfindən əsas mükafatlar təqdim
olunub.
"Bu günlərdə isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanında Elektron
Təhlükəsizlik Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əsasnamə təsdiqlənib.
Ümumiyyətlə, "İKT ili" çərçivəsində xeyli tədbirlərin reallaşması nəzərdə tutulur ki,
bu tədbirlərə digər dövlət qurumları da cəlb ediləcək".
Azərbaycanda informatika üzrə olimpiadaların əsasını qoyan, beynəlxalq informatika
olimpiadalarında Azərbaycan komandasının rəhbəri, BDU-nun dosenti Ramin
Mahmudzadə də tədbirdə çıxış edərək, gənc proqramçılara tövsiyələrini verib:
"Gənc proqramçıların peşəkarlaşması hələ qabaqdadır. Statistika göstərir ki, bu sahəni
seçən 100 insandan yalnız ikisi tam proqramçı kimi püxtələşə, lazımi nəticəyə nail ola

bilir. Proqramlaşdırma da yaradıcılıq tələb edən sahədir və bu sahədə mütəxəssis kimi
yetişmək üçün ilk növbədə ciddi intizama riayət etmək, geniş təxəyyülə malik olmaq
vacibdir".
Tədbirdə həmçinin, "Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Rüfət
Hacıəlibəyov və "Mobitel" şirkətinin kommersiya direktoru Cümşüd Əliyev və
"Bakcell"in marketinq şöbəsinin direktoru Aynur Abjanova da çıxış edib.
"Hackathon Azərbaycan" layihəsinin rəhbəri Rəşad Əliyev isə müsabiqəyə 81 nəfərin
qoşulduğunu, onların arasından seçilən 11 nəfərin 16 tətbiq yaratdığını qeyd edib.
Daha sonra müsabiqə qaliblərini "Mobitel" şirkəti tərəfindən əsas mükafatlar təqdim
olunub.
1-ci yer: Rüfət Babakişiyev - "Aztvgram" tətbiqi ilə Microsoft Surface,
2-ci yer: Önər Əlili - "azinfomap" tətbiqi ilə Nokia Lumia 920,
3-cü yer: Rəşid Əliyev - "Bakcell App" tətbiqi ilə Nokia Lumia 820 mükafatına layiq
görülüblər.
Qaliblərə həmçinin, "Bakcell", "Microsoft Azerbaijan", "Think" və "İnfipro"
şirkətinin xüsusi hədiyyələri də təqdim olunub.
Qeyd edək ki, "Hackathon" layihəsi çərçivəsində keçirilən və mobil tətbiq müəllifləri
üçün nəzərdə tutulan "Win Phone 2" müsabiqəsinin təşkilatçısı "İlk Addımlar"
elektron tədris layihəsidir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda
"Windows 8" platformasında mobil tətbiqlərin sayını artırmaq, bu sahəni ölkədə geniş
miqyasda inkişaf etdirməkdir.
"Hackathon" - haker neologiyasıdır və proqramçıların birləşərək müxtəlif problemləri
həll etdikləri, layihələr hazırladıqları və yarışdıqları tədbirlər silsiləsidir.
"Hackathon"un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif proqramların və
alətlərin yaradılması, bununla da proqramçı və hakerlərə öz aralarında rəqabət
şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaq imkanının verilməsidir.
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