
”The Future Laboratory“ הזמינה מחברת ניקון

עתיד את החושף מחקר העתיד") ("מעבדת

יצלמו אנשים כיצד  בוחן אשר דו”ח  הצילום,

להגיע כדי הבאים. בעשורים בתמונות וישתמשו

”The Future Laboratory“ שלה,  למסקנות

אקדמיה, אנשי הכוללים מומחים של רחב מגוון ראיינה

מובילות דמויות גם כמו דעות, והוגי סופרים מדענים,

ניקון. של  הגלובליות והפיתוח האסטרטגיה במחלקות 

העתידיים הצילום שמכשירי כך על מצביע הדו”ח

ואלו שלנו,  החושים לכל המגיבות תמונות יספקו 

שאנו הרגע להקשר להגיב מסוגלות תהיינה מצלמות

הרוח שלנו. מצב תמונה המשקפת את מצלמים ולספק

בצילום תמונות השימוש לראות את יכולים כן, אנו כמו

תמונות גם כמו רגע, אף נפספס לא שלעולם כך ברצף,

לנו להרגיש רגועים גורמות המשמשות לשיפור רווחתנו,

נוחות. אי להקל על אפילו לחץ או של בזמנים

"The Future Laboratory" דו"ח
העתיד") ("מעבדת "The Future Laboratory"

”LS:N Global" בשם עולמי שירות פיתחה

חוקרים, עולמי של ידי צוות על מדי יום המתעדכן

עתיד לחזות  במטרה ועוד, בוחנים נתונים, מנתחי 

תובנות. של שפע עם חדש, מוצר או המוצר,

ממגוון בעולם חברות  אלפי משרת  ”LS:N Global“

ועוד, שיווק  יצרנים, טכנולוגיות, הכולל רחב מגזרים 

המוטו: תחת

העבר, אל לחזור צפוי העתיד את מבין שאינו מי
העתיד. לשנות את כדי זקוק למכונת-זמן ואינו

צולמו שבו מבוסס-תמונות, בעולם חיים "אנו
התמונות כל מאשר תמונות יותר שעברה בשנה

הצילום." המצאת ראשית מאז שצולמו
מהיר "עתיד מחבר בורשטיין, ד. דייויד

עולמנו" את מעצב המילניום דור כיצד -

עתיד את ולתאר  לחקור היא זה דוח  מטרת

החברתי, בנוף הבאים בעשורים התמונה עיבוד

את במהירות המשנה והטכנולוגי, התרבותי

בתמונות. והשימוש הצילום אופן

הצילום עתיד
הצילום עתיד את החושף מחקר

בהזמנת חברת ניקון

ניסים סנואה תרגום ועריכה:

הקשר מצלמות

הקשר מצלמות
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השתמשה ”The Future Laboratory" חברת

וביניהם מומחים מגוון  עם ובראיונות  במחקר

סופרים, אקדמיה, אנשי ,Nikon בחברת מנהלים

העתיד את לחקור כדי דעות, והוגי עורכים מדענים,

התמונה. עיבוד תחום של

להתמקד תמשיך Nikon של הערכים "ליבת
לתעד לאנשים לסייע במטרה תמונות, בצילום

בתמונה" החשוב האמוציונאלי הרגע את
Nikon תאגידי נשיא סגן ניאקמה, טד

בדוח: המוצגות המפתח ממגמות כמה להלן

בתמונות החיים תיעוד n

המפתח הוא תמונה כל על המידע של מתמשך תיעוד

לפתרונות וגובר הולך ביקוש קיים המחר. של לצלם

תמידי מהירים וגמישים, המאפשרים צילום צילום

מצלמות נראה בעתיד הצלם. של מבטו מנקודת

את הרגע, יחמיץ לא שאיש שיבטיחו זעירות וקלות,

ספונטני באופן תמונות צילום המאפשרות מצלמות או

בידיים. שימוש וללא

רגשות שמזהות מצלמות n

גישה, טכנולוגיות של  חדש דור  גם נראה בעתיד

החיצונית הסביבה לנתח המחר למצלמות שיאפשרו

אותה ולהתאים וכו')  טמפרטורה צליל,  (תאורה,

יכולת בתמונה. להעביר מנסה שהצלם לרגש

עיבוד ולהתקני  למצלמות תאפשר זו הקשרית 

שיפור על-ידי  המצולם  למצב להסתגל  תמונה, 

וניגודיות, חשיפה רמות גוונים, מסויימים, צבעים

הצלם. כוונת את תשקף שהתמונה כך

חזותי ניתוח n
יאפשר שנאספו, החזותיים הנתונים של עומקם

המצולמים, האנשים של האישיות את לנתח למשתמשים

בקרבתם. ההימצאות של הפיזית החוויה את ואפילו

של ’כלכלת מוניטין‘, לתחום אנו נכנסים לטעון כי ניתן

רבות. בדרכים תנותח אדם של החזותית הזהות שבו

מצלמת את בבר: נאה  בגבר שאת מבחינה נניח למשל,

כדי פנים  זיהוי בתוכנת משתמשת מכן ולאחר אותו 

בעבר, שלו הוא גר, מי היו בנות-הזוג היכן מיהו, לגלות

תעסוקתי תחביבים, מצב שלו, תמונות מחופשה להציג

הלאה. וכן

החושים כל את המעוררות תמונות n

חזותי מאמצעי  החושים כל את המעוררות תמונות 

ממדים, בחמישה מלאה רב-חושית לחוויה פשוט,

רב-חושית, חוויה דמיינו ומגע.  טעם צליל, ריח, כולל

הצילום; נושא נשמע כיצד לשמוע יכול הצופה שבה

האובייקטים; של והמרקמים החומרים את להרגיש

לו לאפשר כדי מהמצלמה המשתחרר ניחוח להריח

לשקוע מעבירה; שהתמונה המאפיין את לזהות

בתמונה. המועבר הרגש את ולחוש ברגע

שימוש בתמונות ברפואה n

מחדש, להתחבר  המאפשרות  לדרכים  הביקוש 

לרגע. מרגע מעצים  מנותק,  ונעשה  שהולך  בעולם

שנראה לכך, יביא  החיים של המהיר  האופי

בריחה המאפשרות לסביבות וגובר הולך ביקוש

חזותיים לתמריצים חדש וצורך מהמציאות,

מפלט. ומקום רוגע עצמית, מודעות המעודדים

חשיבתית, בדרך חזותי  בתוכן  שימוש  ייעשה כך

ורוגע להרהור כאמצעי בתמונות שימוש תוך

העמוסים הימים לקראת מצברים‘ ל‘טעינת וכדרך

יוכלו מתחום הרפואה מקצוע לבוא. אנשי העתידים

לניהול כאמצעי חזותי עומק בטכנולוגיית להשתמש

בהיבט יתרונות התמונות חולים. בנוסף, אצל כאב

ובית. עבודה סביבת בכל לנורמה יהפכו הרפואי,
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חדש, לתוכן רעבים תמיד יישארו "בני-האדם
בשמע בתנועה,  מדובר  אם בין  - ומגרה מפתיע 
המניע הכוח תמיד יישאר הדבר חזותי. בתוכן או
ומפתיעות חדשות דרכים של מציאתן מאחורי

אנשים" של חושיהם לגרות
,Everything Universal ומנהל מייסד פייק, מט
דיגיטלית ואמנות לעיצוב בסטודיו קריאטיבי מנהל

תמונות המעוררות תחום פרוייקטים לפי
החושים: כל את

אנשים האופן שבו את ישפרו טכנולוגיות מתקדמות

פייק: מט לדברי אותם. הסובב העולם את רואים

יד להושיט המאפשרות תמונות ליצור "התחלנו

מתנהגות הן אך שבתמונה, בפריטים ולגעת למסך

האמיתיים". בחיים אפשריות שאינן בדרכים

לאנשים יאפשרו כאלו,  מועשרות חזותיות  חוויות

באמת. ומפתיעות דופן יוצאות תמונות ליצור

מתקדמות, ושמע חישה טכנולוגיות באמצעות לדוגמה,

קר; משי תחושת תהיה שחור, שיש משטח לתמונת

נשיבת תחושה של ליצור יוכל גבוה, שדה עשב סרטון

ראייה גם יאפשרו אנושיים שיפורים סתווית. רוח

חזותיים. שיפור תפיסת צבעים ופרטים תוך מועשרת

הטכנולוגיה, של לחדשנות ולקסם התרגלו "אנשים

לקראת העברת סיפור צועדים אני מאמין שאנו אך

פייק. מט בחושים", המתגרה יותר אמוציונאלי

אינטואיטיביים לאמצעים לפנות יתחילו המשתמשים

הציפיות, את לבדוק במטרה החזותית, המדיה של יותר

בחיפושם שלהם הריכוז כושר ואת הנוחות רמות את

חושיות סביבות יותר. עמוקים ורגשות תחושות אחר

לשגרה. יהפכו מועשרות, בטכנולוגיות המשתמשות

בנעיצת זמן יותר מקדישים  אנשים  עכשיו "כבר

האמיתי", העולם על בהסתכלות מאשר במסך מבט

קריאטיבי ומנהל  מייסד-שותף מילנס, אנדי  מגיב

שפורסם בדוח מועשרת, למציאות Inition של

.LS:N Global על-ידי לאחרונה

עשר פי אפשרות לחוויה עוצמתית "כשקיימת

להקדיש ייאלצו אנשים המסך, שעל-גבי מזו

זה" לתחום מחייהם יותר אף ניכר זמן
Inition של מייסד-שותף מילנס אנדי

מעצבים צוות הקים אסאי נובומישי היפני האמן

,OMOTE שיצר את ומומחים דיגיטליים, מאפרים

אחר פנים חוויה ויזואלית מרהיבה המשלבת מעקב

עוקב חי‘ זה ’איפור הקרנה. מיפוי אמת עם בזמן

השלמות על שמירה  תוך  האדם,  תנועות  אחר

הבעת להקרין כל לשחקנים מתאפשר החזותית. כך

חזותיות. אפשרויות אינסוף וליצור אפשרית, פנים נובומיצ'י 2014 אסאי ,PROJECT OMOTE ,בזמן אמת התוצאה והקרנת פנים מיצב עקיבת
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את לוכדות אינן דיגיטליים במסכים "תמונות
וכבר מצילום, לקבל רוצים שאנשים המידע כמות
מבט, ונקודת  מרחק הזמן, חשיבות את שכחנו 

בודדת" בתמונה אמיתיים רגשות ללכידת ביחס
‘Hotshots’ ומחבר בריטי צלם מרדית‘, קווין

ספק להטיל לאנשים  גורמות  מהירות  טכנולוגיות 

באמת לכדתי תמונות ולשאול: "האם ביושרה של

אפשרית, זווית של החוויה מכל האמיתית הרוח את

בעתיד? באמת מהזיכרון שאוכל ליהנות להבטיח כדי

קהלים כיום, החברתית. בראייה עלייה נראה בעתיד

המתעדות נתון, אותו רגע תמונות של מצלמים רבים

קווין מרדית'. המצב", של זווית אגב כל בדרך

חזותיים, מנתונים  קולאז‘ ליצירת חדשה  שיטה

על-ידי אירוע של הוליסטית תמונה להרכיב עשויה

תמונה כל נקודות המבט השונות והפקת בין חיבור

משתמשים. הלוכדת את הרגשות של אלפי בודדות

יוזמות ע"י אלה יכולות לחקור מתחילה Google

,Project Tango ו- Photo Sphere כדוגמת

מעלות. נתון ב-360 רגע ניתן ללכוד באמצעותם

לאחר רב זמן נוספים, ומיפוי גילוי מתאפשרים כך

לאפשר Google מטרת המקורית. התמונה צילום

ותנועה. מרחב אנושית של ניידים הבנה למכשירים

מצלמות יחזיקו אנשים  "בעתיד פייק:  מט בעיני

ואז חיה הופעה ויצלמו מעלות ב-360 שלהם וידאו

אחרים. במקומות לקהלים אמת בזמן אותה יזרימו

אופקית המצלמה את לסובב יוכלו הצופים

ולהרגיש אמת - בזמן וידאו הכל בהופעת ולראות

שם פיזית". הם נמצאים כאילו

אנשים המעודד באינטרנט אתר הוא Whil.com *
על-ידי שניות 60 למשך המוח’ את ‘לכבות

שיוכלו כדי אחת, בנקודה הראייה מיקוד

מצברים". ולטעון להתחבר "להתנתק,

התמריצים את  מחזקות אלו כדוגמת אפליקציות 

עצמית. מודעות בהשגת לעזור שיכולים החזותיים

יכול הפעולה אודות הידע את להרחיב המעונין

להיכנס לאתר בגוגל.

חזותי, תוכן של מהפכה "מתחוללת
בהכנה מודע באופן בבחירתו המתמקדת
יותר, באופן מרוכז  עצמית, לקראת מעורבות
מצברים’, ו’טעינת רוגע הרהור, למטרות

העתידים לבוא" העמוסים הימים לקראת 
The Future Laboratory של הדו"ח מתוך
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ברפואה בתמונות שימוש
הולך תמידית, התחברות של למצב בתגובה

להתנתק. לאנשים שעוזר דבר לכל הביקוש וגובר

וגובר הולך ביקוש  נראה  הקרוב  העשור  במהלך

ויהיה מהמציאות, בריחה  המאפשרות  לסביבות

עצמית, מודעות חזותי המעודד בתמריץ חדש צורך

מפלט. ומקום רוגע

כי מסביר Universal Everything מ- פייק מט

להשתמש יוכלו הרפואה, מתחום מקצוע אנשי

כאבים להקלת כאמצעי חזותי, עומק בטכנולוגיית

חולים. אצל חששות ולהפגת

מסכים הבדיקות  בחדרי  מתקינות  "חברות 

החולים שכאשר כך מהתקרה, המשתלשלים

להירגע יכולים הם מטופלים, או במיטתם שוכבים

מסביר. הוא מוסחת", ודעתם

כמו לדברים יותר רבות הזדמנויות "תהיינה

או שוב להתרכז לחולים שעוזרות אפליקציות,

להיות יכולה החזותי לגירוי דעתם. את להסיח

תקופת קיצור על-ידי  חולים, על חיובית  השפעה

בתרופות הצורך הפחתת כך ובתוך ההחלמה

ואנטיביוטיקה", כאבים משככי כדוגמת מרשם

פייק. ממשיך

מקדיירמיד פיטר צילום: מאריקו מורי, מחדש), (לידה REBIRTH

BRANDS2LIFE על-ידי נוצרו התמונות חזותית". "רווחה
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החדש הטכנולוגי המשתמש

,The School of Life ב- מרצה  צ'טפילד, תום

טוען: ,How to Thrive in the Digital Age ומחבר

מתקדמת דרך יציעו תמונות ושיתוף "צילום

תמונות נצלם ורגשות.  ספונטניים רגעים  להעברת

הופכים אנשים ויותר יותר בחיינו. שנייה כל ונשתף

הניואנסים את הממחישים מתוחכמים, לשחקנים

עולמנו." של החברתיים

ובשיתוף בצילום משתמשים "אנשים
באמצעי ושולטים יומיומית, כשפה תמונות

זה" חדש ביטוי
,The School of Life מרצה ב- צ'טפילד, תום
How to Thrive in the Digital Age ומחבר

התגובה קיימת אחד "מצד מוסיף, צ’טפילד תום

ושליחה שיתוף צילום, של המיידית האמוציונלית

אחר. אמצעי בכל או Instagram דרך תמונות של

במודעות, רב תחכום מפגינים אנשים שני, מצד

שלהם, חברתי  לאמצעי הפכה  ה’סלפי’ ואמנות 

של במונחים תצוגה של מאוד מפותח חברתי לניואנס

להשמיט.  בוחר ומה שהוא להשאיר בוחר מה שאדם

מתחיל זה מידע אך המידע, בעידן חיים אנחנו אולי

נעשה חזותי וביטוי-עצמי חזותית, צורה לקבל

שצילום רב  זמן מזה מאי-פעם. יותר פופולרי 

אנשים, של בחיים חשוב  חלק  מהווה תמונות

התעצמה." זו תופעה דיגיטלי בעידן אך

מיליארד 880 נצלם בלבד השנה :Yahoo! לפי

הועלו כבר תצלומים מיליארד 20 ומעל תצלומים,

מתקדמות טכנולוגיות בלבד. Instagram-ל

אנשים, של בחייהם תחום בכל במהרה נוגעות

וגובר. הולך אינטימי באופן בהן משתמשים והם

לאחרונה, שפורסם YouthTech של דו”ח לפי

עניין מביעים 24-16 בגילאים הבריטי מהנוער 85%

מהממוצע. ברמה גבוהה בטכנולוגיה

חכמים, טלפונים דוגמת תמונה עיבוד התקני

באישיות שלוחה חכמות הופכים ומצלמות טאבלטים

עצמנו. ולחלק מהאופן שבו אנו מביעים את האדם

מהותי", באופן השתפרה הטכנולוגיה "יכולת

האינטרנט, של דרכו "בתחילת צ‘טפילד. תום טוען

גדולים היו והסרטונים התצלומים של קבצים

השתמשו מכדי לשתף אותם ולכן אנשים ומסובכים

ותגובות". תחושות מידע, חילופי לצורך במילים
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רגשות הבעת

רגשניים, להיות ימשיכו אנשים עוד "כל
להם ללכוד לעזור שלנו היא המטרה השאיפה או
בהם ולתמוך הללו האמוציונאליים הרגעים את
גבול אין התמונה. צילום של המבט מנקודת

תמונות אינטואיטיבית" לצילום
Nikon ב- תאגידי נשיא סגן נקיאמה, טד

ביטוי-עצמי, של  חדש לעידן עדים נהיה  מהרה עד

בתמונות. חייהם  את לחשוף ימשיכו אנשים  שבו

בחיים קורה  חשוב משהו שאם ציפייה "קיימת 

רבות. אתה לתעד אותו בתמונות עומד שלך, אתה

ירצו אחרים, והם אנשים עם הרגע לשתף את עומד

דייויד אומר שלך". ובחיים הזה ברגע חלק לקחת

ברשטיין. ד.

את מקבלים שאנו ככל מתפתחת זו פתיחות

חברתיות, ברשתות שלנו והמעמד הנוכחות העובדה,

ובשיתוף פעיל באופן מעורבים בהיותנו תלויים

תמונות. באמצעות חיינו

את החוקרת מקוונת  פלטפורמה היא  Selfiecity

סלפי‘) (’תמונות דיוקנות-עצמיים של הסגנון

יכולים משתמשים העולם.  ברחבי  ערים בחמש

שיטות של שילוב באמצעות סלפי תמונות לנתח

והבעות. תנוחות לבחון וכן וכמותיות אמנותיות

SELFIECITY

בתמונות סיפור

בעיקרה מבוססת החזותי האינטרנט של ההצלחה

באמצעות תמונות המשתפים אנשים מיליוני על

,TUMBLR ו- PINTEREST כדוגמת רשתות

מחדש. ולפרסם  חזותי מידע לגלות יותר קל  וכך

מיליון 40 היו 2013 באוגוסט  הרשתות לאחת

הרשת: טענה האחרון בעדכון רשומים. משתמשים

יום ומדי  צופים  איש מיליון 100 מעל חודש  "מדי 

תגובה בלולאה". שידורים מיליארד מעל מתבצעים

שמאחורי שהסיפור היא תמונות של זה לעומס-יתר

למה ומה‘. ’מי, על המידע לצד יותר, התמונה חשוב

ברשטיין, דייויד ד. טוען צמאים לקהילה", "אנשים

עושים. שהם דבר בכל מחוברים להיות רוצים הם

אמיתית". וחוויה חברתית אינטראקציה רוצים הם

של חזותיים This, מביא סיפורים Place כתב-העת

יש "לכולם שמוסבר באתר, ספציפיים. כפי מקומות

ללבם. שקרוב הארץ  בכדור  מקום   - מיוחד מקום

באהוב-לבכם". פגשתם או גדלתם בה העיירה למשל,

'מי שואלים אנשים מאוד מעט "כיום,
סיפור אין הזה?'. התצלום  את צילם
אנשים פחות למילים, בדומה רקע.
ופחות הציטוט מקור  מה  לדעת רוצים
התמונה" מקור מה לדעת רוצים אנשים

‘Hotshots’ מחבר בריטי צלם מרדית‘, קווין

דוגמיות



המצלמה, עם מיידית התקשרות ליצור המסוגל

תאפשר זו הקשרית יכולת התמונה. צילום ברגע

להסתגל תמונה עיבוד ולהתקני  למצלמות שוב

מסויימים, צבעים שיפור על-ידי המצולם, למצב

שישקפו ויחזקו כך וניגודיות, חשיפה גוונים, רמות

להעביר בתמונה. רוצה הרגש שהצלם את

בה שצולמו ותמונות Narrative Clip המצלמה
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Autographer שצולמה במצלמה תמונה

סוג היא ”Autographer” מצלמת דומה, באופן

בידיים. שימוש ללא ספונטני תמונות לצילום חדש

מותאמות עדשות כוללת שלה המובילה הטכנולוגיה

מעלות, 136 בזווית העיניים  בגובה  לצילום אישית

מובנים. חיישנים וחמישה במיוחד יחידתGPSקטנה

מכוייל באלגוריתם  משתמשים אלה חיישנים 

מחדש הממוקד האני
כלומר, יוצא-דופן, ערך חוסר שיהיה רוצה אינו איש

רוצים אנשים ערך. וחסר  דבר  אותו יהיה הכל

מיוחדים, לאובייקטים יתאימו מיוחדים שרגשות

מתרבות מעבר צפוי בעתיד הבעה. היתר רוצים והם

יותר. ממוקדות לפעולות צילום הכל‘ ’צלם של

להרגיש לכולם יעזרו יותר רבים ששירותים ככל

חדשות לצלם הזדמנויות תהיינה כך צלמים מומחים,

מרדית‘: קווין לדברי ומועשר. מיוחד חזותי תוכן

בחינוך גובר צורך  יהיה הקרוב העשור  "במהלך

אמצעים עם מחודשת  ובהיכרות מחדש  אנשים

לא שמעולם דור עבור צילום, של מסורתיים

אנלוגי. הדגש יושם צילום של התנסה בקסם הפיזי

כך בעלות, תחושת עם בודדת, תמונה יצירת על

חדשות יוזמות נדירות‘.  להיות ישובו  שתמונות

בודדות. תמונות צילום של החוויה את מדגישות

מחודשים. חיים מפיחה Thirty Six אפליקציה

לבחירת במסך התמונות בין גוללים הצלמים

נרטיב".

בתמונות החיים תיעוד
מהותי. מרכיב הוא תמונה  כל  על המידע תיעוד

וגמישות למצלמות מהירות הולך וגובר ביקוש קיים

הצלם, של מבטו מנקודת  תמונה צילום  המאפשרות

מאמץ. ללא כל חייהם את לתעד לאפשר לאנשים כדי

זעירה אוטומטית מצלמה היא "Narrative Clip”
לצלם, למשתמשים המאפשרת אפליקציה עם

שוקלת היא מחדש. מיוחדים רגעים ולחוות לשמור

4,000 של  אחסון קיבולת לה ויש בלבד, גרם  20

יומיים. לשימוש במשך וסוללה המספיקה תמונות



מתודולוגיה:
עורכים מדענים, סופרים, אקדמיה, אנשי כללו הראיונות שלה. Futures 100 מרשת מומחים מגוון עם ובראיונות במחקר השתמשה The Future Laboratory

היו: שרואיינו הצילום. המומחים עתיד מראש את לצפות שלנו, במטרה הניתוח סמך על ונערכו והוגי דעות,

Voxburner בחברת נוער בני בקרב תובנות מנהל מיטשל, לוק -
‘Hotshots’ הספר ומחבר Lomo-LCA ב- בריטי צלם מרדית‘, קווין -

 ‘Fast Future: How the Millennial Generation is Shaping Our World’ בורשטיין, מחבר ד. - דייויד
‘How to Thrive in the Digital Age’ והמחבר The School of Life ב- מרצה תום צ‘טפילד, -

Universal Everything דיגיטלית ואמנות לעיצוב הסטודיו של קריאטיבי ומנהל מייסד פייק, מט -
Electronics Association Consumer ב- מחקר ראשי ומנהל כלכלן דוברבק, שון -

Nikon תאגידי בחברת נשיא נקיאמה, סגן טד -
Nikon הפיתוח, מטה כללי, מנהל ימאמוטו, טטסויה -

חיה הדמיה
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עצמית תפיסה
החיים יביא מתיעוד שמצטבר הרב המידע החזותי
נתונים בהפקת חדשים, שיתמקדו שירותים ליצירת
זה מידע ההתמודדות עם היגיון. שיש בהם חזותיים
החזותיים חדשות לניהול הסיפורים מערכות תחייב
להבחין למשתמשים ולאפשר  אנשים,  של בחייהם
התמונות. דרך בחייהם בתובנות)  (או בדפוסים
לספק יוכלו הן הנתונים, קבוצות ארגון לאחר
ועומק. משמעות ולהוסיף תובנה בעלי פרופילים
אחרים. עם להתחבר כדי בהם להשתמש יוכלו אז

הסיפור. את המעצימות רשתות קיימות
בדרך חזותיים נתונים יארגנו אנשים "בעתיד
תחושות וימים, רגעים לפי מובן, סיפור המספרת
להבין יוכלו "אנשים צ‘טפילד, תום אומר והקשרים",
אותם הסובב העולם של החזותי הסיפור את יותר
מאחור עוזבים שאנשים החזותיים‘ ’המסעות ואת

וסרטונים". תמונות באמצעות חייהם, במהלך

טוב עצמך את להבין הנתונים, את לנתח יכולת
יותר ובריאים  בטוחים טובים, חיים לחיות יותר, 
גרין, שיין לדברי יותר", מושכלות החלטות ולקבל
לאחרונה שפורסם במחקר ,Personal.com מנכ“ל
Phototrail כדוגמת חברות .LS:N Global-ב
בכמות דפוסים  ולגלות  לחקור לאנשים  עוזרות 
אותם. הסובבים  החזותיים הנתונים של העצומה 
החברתית, במדיה חזותיים נתונים חוקר השירות
מאות על-ידי ששותפו תצלומים מיליארדי המכילה
סוגי כיצד חוקר השירות משתמשים. מיליוני
משתנים העולם ברחבי המצולמים התצלומים
ספציפיות הצטברויות של המיקום ואת זמן, לאורך
חברתיות תובנות גם מציע השירות חזותי. תוכן של
העולם ברחבי אנשים של לפעילות ביחס ותרבותיות
למדיה מעלים שאנשים התמונות דרך הכל -

ביומו. יום מדי החברתית

חזותי ניתוח
שמצטברים חזותיים נתונים של העצומה הכמות
האישיות את לנתח הזדמנויות למשתמשים תציע
הפיזית החוויה את ואפילו המצולמים, האנשים של
של לתחום נכנסים אנו אכן, בקרבם. הימצאות של
אדם של החזותית הזהות  שבו מוניטין‘  ’כלכלת
של הרעיון עומד "בשורש רבות. בדרכים תנותח
והבנה", שליטה השגת יותר, טובה עצמית הכרה

נוער. בני תובנות בקרב מיטשל, מנהל לוק לדברי

לחשיבות וגובר הולך באופן  מודעים צרכנים
לאופן באשר רב ספק שקיים ולמרות הנתונים,
הערך את שוקלים אנשים ויותר יותר בהם, השימוש
בסופו אם הדבר מוביל טובה יותר שלהם, הבנה של
אישית. מותאמים ולשירותים למוצרים דבר של
מרכזי מאגר של הזה לרעיון מתקרב שאתה "ככל
צובר אתה בחייך, ביותר החשובים הנתונים של


