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انستغرام تتيح استكشاف قصص المستخدمين اآلخرين

علماء كنديون يقترحون استخدام الثلج لتبريد المنازل

يقوم �ن�ستغر�م بتقدمي طريقة ال�ستك�ساف ق�س�ص م�ستخدمني �آخرين ال تتابعهم 
وذل��ك لزيادة �مل�ساهدة و�لتفاع��ل. يف �غ�سط�ص �ملا�سي قدمت �ن�ستغر�م ميزة 
�لق�س�ص �لتي �أخذتها من �سناب �سات وت�سمح للم�ستخدمني مب�ساركة �سورهم 
�لتي تختفي بعد مرور 24 �ساعة على ن�رشها وال تظهر يف ح�ساباتهم �خلا�سة. 
موؤخر�ً �أعلنت �ن�ستغر�م �أن هناك 100 مليون م�ستخدم ن�سط �سهريًا يتفاعل مع 
مي��زة �لق�س�ص من حيث �مل�ساه��دة �أو �مل�ساركة و�لن�رش من �أ�سل 500 مليون 
م�ستخ��دم ن�سط �إجمااًل على �ل�سبكة �الجتماعية. لك��ن �سابقًا كان كل م�ستخدم 

ميكنه فقط م�ساهدة ق�س�ص �الأ�سخا�ص �لذين يتابعهم.
�الآن ع��ر ق�س��م �الإ�ستك�ساف Explore ويف �جلزء �لعل��وي منه �سرتى �قرت�ح 
�لق�س�ص �جلديدة من م�ستخدمني حول �لعامل. كالعادة �ن�ستغر�م �ستعر�ص لكل 
م�ستخ��دم ق�س�ص يعتقد �أنها تهمه وتنا�سبه بناء�ً على �لعديد من �لعو�مل مثل 

�ملوقع �جلغر�يف وتفاعل �أ�سدقائه معه و�حل�سابات �مل�سابهة وغريها.

 Clean Technologies and Environmental Policy ذك��رت 
�أن علم��اء كنديني �قرتح��و� ��ستخد�م منظوم��ة جديدة ت�ستغ��ل �لثلج �ملجموع 
يف ف�س��ل �ل�ست��اء لتريد �ملن��ازل �سيفا بدال من ��ستخ��د�م �ملكيفات. و�أو�سح 
�لعلم��اء �أن فكرته��م حول جم��ع �لثلوج من �ل�س��و�رع يف �ل�ست��اء و��ستخد�مها 
لتري��د �ملن��ازل الحق��ا �ستك��ون ذ� م��ردود �قت�سادي، ك��ون �أنظم��ة �لتكييف 
و�لتحك��م يف �ملن��اخ يف كن��د� ت�ستهلك ح��و�يل %17 من �لطاق��ة �لكهربائية 
�الإجمالية يف �لبالد، و�أن معدل �ال�ستهالك يف تز�يد م�ستمر. و�أ�سار �خلر�ء من 
جامعة كولومبيا �لريطانية �أن �لتقنية �جلديدة �ستقلل ب�سكل كبري من تكاليف 
�لتري��د، كما �ست�ساهم يف حل م�سكلة �لتخل�ص من �لثلوج �لتي تتم �إز�لتها من 
�ل�سو�رع يف �ل�سمال �لكندي. و�أظهرت �حل�سابات �لتي �أجر�ها �خلر�ء با�ستخد�م 
�لكمبيوتر�ت �أن �ملنظومة �جلديدة �ملقرتحة �ستغطي نفقاتها خالل 20 عاما، 
باالإ�ساف��ة �إىل نتائجها �الإيجابية على �ملناخ، حيث �ستحد من �نبعاثات ثاين 
�أوك�سي��د �لكريت وغاز �لفريون �ل�سادرة عن وح��د�ت �لتريد و�ملكيفات، كما 
�ستقل��ل من �لغاز�ت �ملنبعث��ة �أثناء توليد �لكهرباء و�لتي تع��د �أحد �أهم عو�مل 

�الحتبا�ص �حلر�ري.

حياتنا  من  يتجز�أ  ال  ج��زء�ً  �الخ��رت�ع��ات  من  �لكثري  �أ�سبح 
�ليومية، �لهو�تف �ملحمولة �أجهزة �لكمبيوتر �الإنرتنت �الأدو�ت 
�ملنزلية باختالف �أنو�عها وغريها �لكثري، حتى بتنا ال نتخيل 

�أن نعي�ص يوًما بدونها.
ا تلك �الأجهزة، فلكل �خرت�ع  لكن �أجد�دنا مل يكونو� كذلك، و�أي�سً
نر�ه �الآن ق�سة وتاريخ خمتلف يف �لظهور و�لدخول حلياتنا، 
متناهية  �الآالت  �إىل  �لقليلة،  و�لتقنيات  �لكبري  �حلجم  فمن 
�آالت  هو  �الخ��رت�ع��ات  تلك  على  �الأمثلة  �أح��د  و�لدقة.  �ل�سغر 
�لت�سوير )�لكامري�ت(، فهي و�حدة من �الخرت�عات �لفريدة يف 
عاملنا، �إذ ت�سجل وتوثق �للحظات �لتي نعي�سها و�الأ�سياء �لتي 

نر�ها لنحتفظ بها طو�ل �حلياة.
عانى  وكيف  �ل��ك��ام��ري�ت،  تلك  �خ��رت�ع  ق�سة  تعلم  هل  لكن 
وفيَم  حالًيا؟  نر�ها  �لتي  و�ل�سهولة  بالدقة  لتكون  �ملخرتعون 

فكر �أول خمرتع لكي ياأتي لنا بهذ� �الخرت�ع �لعظيم؟
هنا نقدم لك �أهم �ملحطات �لتي �نطلقت ومرت بها �لكامري�ت 
،ب��د�أ  �لفكرة؟  ج��اءت  كيف  �حل��ايل:  �ل�سكل  �إىل  تطورت  حتى 
لكلمة  كمخت�رش   camera كامري�  �لالتينية  �لكلمة  ��ستخد�م 
حيث  �ملظلمة،  �لكامري�  �أو  �لغرفة  �أي   camera obscura
�الأ�سخا�ص  �أو  �الأ�سياء  لعك�ص  ي�ستخدمونها  �لر�سامون  كان 
�نعكا�ص  بن�سخ  يقومون  ثم  مظلم  �سندوق  �أو  غرفة  د�خ��ل 
لليونان  تعود  كامري�  �أول  �خرت�ع  �أن  ُيذكر  ورق.  على  �ل�سور 
�لقدمية، عندما �كت�سف �أر�سطو كيف �أن �ل�سوء مير خالل �إحدى 
�لفتحات يف �حلائط لغرفة مظلمة لتعك�ص �ل�سورة يف �خلارج، 
ذلك،  من  الأقدم  تعود  �لكامري�  فكرة  �أن  موؤرخون  يعتقد  فيما 
�ملوجودة  �لر�سوم  يف  ��ستخدمت  ورمبا  �لو�سطى،  للع�سور  �أي 
��ستخدم  �مليالدي  �لعا�رش  �لقرن  ويف  �لكهوف.  ج��در�ن  على 
�لفيل�سوف �لعربي �حل�سن بن �لهيثم "�لكامري� �ملظلمة" ليو�سح 
كيف �أن �ل�سوء ي�سافر يف خطوط م�ستقيمة، ثم بد�أ علماء �لفلك 
يف ��ستخد�م �لكامري� �ملظلمة لدر��سة �ل�سم�ص. �إال �أنه ومع �لقرن 
�لعلماء  على  يقت�رش  �لكامري�  ��ستخد�م  يعد  مل  ع�رش  �ل�ساد�ص 
م�ستخدميها  �أحد  و�لفنانون  �لر�سامون  �أ�سبح  بل  و�لباحثني 
هنا  وم��ن  متقن،  ب�سكل  �الأ�سياء  تعك�ص  دقيقة  �سور  لن�سخ 

�خرُتعت �لكامري� �ملحمولة، وهكذ� كانت بد�ية �لت�سوير.
�أول �سورة فوتوغر�فية بالعامل.. كيف �لتقطت؟

ترجع �أول �سورة فوتوغر�فية ُعرث عليها لعام 1826 �أو 1827 
�سورة  تعك�ص  وهي  نيب�ص،  ني�سفور  جوزيف  �لفرن�سي  للعامل 
�حلقيقة  ويف  �لنو�فذ،  �إحدى  من  �لطبيعية  و�ملناظر  �الأ�سجار 
�إنها �ل�سورة �لوحيدة �لتي ُعرث عليها من بني تلك �ل�سور �لتي 

�لتقطها نيب�ص لتعد بذلك �أقدم �سورة فوتوغر�فية.
�مل�ستخدمة  �ل�سوئية  �أو  �ل�سم�سية  �لت�سوير  عملية  وتعتمد   
�لنق�ص على لوح معدين مطلي بالف�سة ثم  تلك باالأ�سا�ص على 
تعري�سه �إىل بخار �ليود ثم عر�سه على �ل�سوء، بعدها ُيعر�ص 

�للوح �ملعدين على �أدخنة �لزئبق ما ي�ساعد يف ت�سكل �ل�سورة.
بعد ذلك يو�سع �للوح يف وعاء حمام ملح لتثبيت �ل�سورة، �إال 
8 �ساعات، كما  �لت�سوير تلك كانت ت�ستغرق حو�يل  �أن عملية 
�أن �ل�سور كانت تبد�أ يف �لتال�سي تدريجيًا بعد فرتة من �لوقت.

�كت�سب  وق��د  �خ��رت�ع��ه،  ع��ن  د�ج��ري  �أع��ل��ن   1839 ع��ام  ويف 
�الخرت�ع �جلديد �سهرة عظيمة، حتى �أنه يف عام 1850 �أ�سبح 
وحدها،  نيويورك  يف  للت�سوير  �أ�ستوديو   70 من  �أكرث  هناك 
وبهذ� �أ�سبح باإمكان �جلميع �أن يلتقط �سوره ويحتفظ بها بعد 

�أن كان �لر�سم و�لت�سوير حكر�ً على �الأغنياء لتكلفته �لعالية.

�آالت  عليها  قامت  �لتي  �الأ�سا�ص  هي  �لد�جريية  �لعملية  ظلت 
يف  تالبوت  فوك�ص  وليم  �الإنكليزي  ق��ام  حتى  �لت�سوير، 
�لت�سوير  عملية  بتطوير  ع�رش  �لتا�سع  �لقرن  من  �الأربعينيات 

و�أُطلق عليها عملية �لكالوتيب.
وقامت تلك �لعملية بطلي طبقات رقيقة من �لورق مبحلول ملح 
�لف�سة ثم عر�سها على �ل�سوء، وبهذ� تخرج �ل�سورة باالألو�ن 
�ل�سود�ء و�لف�سية، وقد قللت هذه �لعملية �لوقت �مل�ستغرق يف 
�لت�سوير  �أ�سبح  حتى  تدريجًيا  معدودة  دقائق  �إىل  �لت�سوير 

ي�ستغرق عدة ثو�ٍن فقط.
بالتدريج �أ�سبحت �ل�سور تطبع باالألو�ن �لطبيعية بعد �أن كانت 
كانت  تلك  �لت�سوير  عملية  �أن  ورغم  فقط،  و�الأ�سود  باالأبي�ص 
�أكرث تطوًر� فاإنها مل ت�ستهر يف �لواليات �ملتحدة، وظلت �لعملية 
�لد�جريية �لطريقة �مل�ستخدمة للت�سوير هناك يف �خلم�سينيات 

من �لقرن �لتا�سع ع�رش.
Ti n "تايب "عملية تني  باخرت�ع �سميث  قام هاملتون   لذ� 
1856 يف �لواليات �ملتحدة جلعل �ل�سورة �أكرث  types عام 
نقاًء، وهي �لطريقة �لتي �كت�سبت �سهرة كبرية منذ ذلك �لوقت 

�أكرث حتى من �لت�سوير باالألو�ن.
�ي�سا ، يف �لن�سف �الأخري من �لقرن �لتا�سع ع�رش، ومع �خرت�ع 
لوحات �جلالتني �جلافة، �أ�سبحت عملية �لت�سوير �أكرث �رشعة 
و�سهولة، لدرجة �أن �لت�سوير �أ�سبح فورًيا ومل يعد هناك حاجة 

لتحمي�ص �ل�سور حتى ت�سبح جاهزة.
تكنولوجيا  تطور  يف  فا�سلة  مرحلة  �الخ���رت�ع  ه��ذ�  ك��ان 
�سهل  كما  حجًما،  �أق��ل  �لكامري�ت  �أ�سبحت  حيث  �لت�سوير، 
عالية،  بجودة  �لفورية  �لفوتوغر�فية  �ل�سور  على  �حل�سول 
و�أ�سبحت تلك �لفرتة بد�ية ملا عرف بال�سناب �سوت �أو �للقطات 

.snapshot لفورية�
كامري� اليكا

وظلت كامري�ت كود�ك بر�وين مهيمنة على جمال �لت�سوير حتى 
منت�سف �لقرن �لع�رشين، حتى ظهور كامري� اليكا Leica �لتي 

كانت �أول كامري� �سغرية �حلجم، حيث بلغ حجمها 35 ميلي.
بر�نك  �أو�سكار  �الأمل��اين  و�ملخرتع  �ملهند�ص  قيام  بعد  وذلك 
�لتي كانت طفرة يف عامل   1913 باخرت�ع كامري� اليكا عام 
�لكامري�ت، فيما ال تز�ل من �أف�سل �أنو�ع �لكامري�ت يف �لعامل 

من حيث �جلودة.
�لكامري� �لديجيتال

وكانت  �لظهور،  يف  �لديجتال  �لكامري�ت  بد�أت   ،1988 عام 
Fuji DSn1P، حيث كانت تلك �لكامري�  �الأوىل هي كامري� 
يف  �ل�سور  ت�سجيل  ثم  ومن  كهرباء  �إىل  �ل�سوء  بتحويل  تقوم 

�لذ�كرة �الإلكرتونية دون �حلاجة لطبعها للنظر �إليها.
ومع ظهور �لكامري� �لديجيتال، �أخذت �لكامري�ت تتطور وتزد�د 
�أنقى،  �أ�سبحت  كما  �ل�سور،  �لتقاط  و�رشعة  �لعد�سات  دقة 
�ل�رشكات  �لعديد من  �الألو�ن لدرجة فائقة، وتناف�ست  وتعددت 
على �إنتاجها، كما ز�د �أعد�د �ملالكني لتلك �لكامري�ت ومل يعد 

�لت�سوير قا�رًش� على �ملحرتفني فح�سب.
كامري� �ملوبايل

�أ�سبحت  بل  �حلد،  هذ�  عند  �لكامري�ت  تكنولوجيا  تتوقف  مل 
�لكامري�ت �سغرية جًد� لدرجة �أنها �أ�سبحت جزء�ً من �لهو�تف 
هو  كامري�  يحمل  حممول  هاتف  �أول  ك��ان  وق��د  �ملحمولة، 
عام  �سام�سونغ  �رشكة  قبل  من  ُطرح  �لذي   SCHnV200

.2000

�أعلنت �رشكة ياهوو عن نتائجها �ملالية للربع �لثالث و�لتي 
�ملحللني  لتوقعات  مطابقة  �إجمالية  عائد�ت  فيها  �أظهرت 
�ل�سافية  �الأرب��اح  كانت  حني  يف  دوالر  مليار   1.31 عند 

163 مليون دوالر.
يف  حققت  ق��د  �ل�رشكة  وك��ان��ت 
�ملا�سي  �لعام  من  �لربع  نف�ص 

عائد�ت بنحو 1.22 مليار دوالر 
دوالر،  مليون   76 �سافية  و�أرب��ح 

ربحية  يف  جيد  ت��ط��ور  يظهر  م��ا 
�ل�رشكة.

منت  فقد  �ملن�سات  �سعيد  وع��ل��ى 
عائد�ت ياهو من �لهو�تف �ملحمولة 
لها  كان  �لتي  �لكمبيوتر  و�أجهزة 

�لن�سيب �الأكر من �لعائد�ت لكن معدل 
منوها �أقل من من�سة �ملحمول.

�ملحمول  من�سة  من  ياهو  عائد�ت  و�رتفعت 
من�سة  يف  �ملتو��سع  بالنمو  مقارنة   46%

% �سنويًا. ويعزى هذ� �إىل �الإ�ستثمار �لكبري   1.2 �لكمبيوتر 
لياهوو يف من�سة �ملوبايل و�إطالق عدة تطبيقات وحتديث 

تطبيقاتها ب�سكل كبري خا�سة �مل�سنجر.

�رتفعت  �لعائد�ت حيث  لها  اليز�ل حمرك بحث ياهو يحقق 
من 516 مليون دوالر يف �لعام �ملا�سي �إىل 703 يف هذ� 
�لعام. و�رتفع متو�سط �سعر �لنقرة على �الإعالنات %9 بينما 

�نخف�ص عدد �لنقر�ت �الإعالنية مبعدل 22%.
عائد�تها  ت�سل  �أن  ياهو  وتتوقع 
قلياًل  �أعلى  �لقادم  �لربع  يف 
 1.36 عند  �لربع  هذ�  من 
وب��ح��د  دوالر  م��ل��ي��ار 
م��ل��ي��ار   1.4 �أق�����س��ى 
ت��ت��وق��ع  ب��ه��ذ�  دوالر. 
ما  �ل�سنوية  عائد�تها 
بني 5.06 �إىل 6.1 مليار 

دوالر.
���رشك��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
ف���ر�ي���زون ل��الإت�����س��االت �الأم��ري��ك��ي��ة 
��ستحوذت على ياهو مببلغ 4.8 مليار دوالر، وبعد 
ف�سيحة ت�رشيب بيانات 500 مليون م�ستخدم عندها، 
بد�أت �ل�رشكة تفكر جديًا بالرت�جع عن �ل�سفقة. ومل يظهر بعد 
�آثار هذ� �خلرق �الأمني يف نتائج ياهو كونه مت �لك�سف عنه 

موؤخر�ً.

عائدات ياهو: نمو في األرباح نتيجة صفقة االستحواذ

من الصندوق المظلم إلى كاميرا هاتفك.. هكذا تطورت تكنولوجيا التصوير على مدار التاريخ
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