ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اش
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اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم ،ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻟﻨﺪن داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ را در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺘﺮ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و در ﺑﺎزدﯾﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اش ﯾﮏ رﮐﻮرد دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۹۲ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎی آﺷﻨﺎ
در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را از ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺎﺑﯿﺞ رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﻣﺨﺘﺮع و ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﺟﺪ ﭘﺪرﯾﺶ ارﺳﺎل ﮐﺮد.

او در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

اﻣﺮوز ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﺷﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﺪاﻧﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را در ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻧﻮآوری و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ .او اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞ
ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﻣﯿﻼدی ارﺳﺎل ﮐﺮد و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را در آن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮد .او در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮد.

اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ۴.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارد
ﻫﺪف ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم در ﺑﺎزدﯾﺪش از ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻟﻨﺪن ﺑﻮد .او اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﺑﺎ  ۴.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺰاران ﻻﯾﮏ و ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ و رﺳﻮم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام( و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ )ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺸﺘﮓ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ(
در آن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد را در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﻦ روز از ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﺸﺘﮓ  tbt#ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
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