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اینستاپرطور!
اینستاگرام، امپراطوری که در راه است

بررســی رفتار کاربران در شــبکه های اجتماعی نشان 
می دهد آینده از آن شــبکه های عکس محــور و ویدئو 
محور است. هر چند امروز فیس بوک، بزرگ ترین شبکه 
اجتماعی محســوب می شــود و بیشــترین کاربر را بین 
شبکه های اجتماعی دارد اما رشد شبکه های اجتماعی 
نشان دهنده آینده درخشان اینســتاگرام در بازاریابی و 
توسعه کسب و کارهاست. این شبکه اجتماعی که امروز 
بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه دارد طی دو سال 
آینده تبدیل به یکی از مهم ترین ابزارهای حوزه دیجیتال 

مارکتینگ و کسب و کار خواهد شد.
این موضوعی اســت که نشریه فناوران اطالعات به آن 
پرداخته اســت. تا چندی پیش بیشــتر ما از اینستاگرام 
برای به اشتراک گذاشتن عکس هایی از حیوان خانگی، 
میز، غذا، دوستان و ســفرهای مان استفاده می کردیم 
اما امروز بســیاری از ما پیگیر برندهای مورد عالقه مان 
در این شــبکه اجتماعی هســتیم. حتی بعضــی از ما به 
دنبال برندهــای نوپــا می گردیم تــا محصوالتی جدید 
و متفــاوت بخریم. نمونــه این جســت وجو و پیگیری، 
دنبــال کــردن صفحات محصــوالت دست ســاز مانند 
کیف و کفش و زیورآالت از سوی کاربران است؛ کسب 
و کارهایــی که بــه غیر از اینســتاگرام صفحــه دیگری 
در دنیــای مجازی ندارنــد و تنها از همین شــبکه برای 
پیدا کردن مشــتری و فروش محصوالت خود استفاده 

می کنند. توئیتر
بین شــبکه های اجتماعی، اینســتاگرام با سرعتی باور 
نکردنی رو به رشــد است. این شــبکه اجتماعی عکس 
محور که ماهانه ۴۰۰ میلیــون کاربر فعال دارد، روزانه 
میزبان ۸۰ میلیون عکس و ۲ و نیم میلیارد الیک است. 
رشد کاربران اینســتاگرام طی دو ســال گذشته ۴ برابر 
شده اســت و این نشان دهنده آینده درخشان این شبکه 
اجتماعی اســت که چندان هم دور نیســت. پیش بینی  
شده شــبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۲۰۱۶ حدود 
۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱ درصد رشد خواهد 

داشت.
یکی از دالیلی که باعث می شود کارشناسان اینستاگرام 
را شبکه موفق دو سال آینده بدانند، کاربران این شبکه 
اجتماعــی اســت. بین شــبکه های اجتماعــی پرکاربر 
امروز، شــبکه اجتماعی اینســتاگرام یکی از جوان ترین 

شبکه های اجتماعی از نظر سن کاربران است.
حدود ۵۳ درصد از کاربران اینستاگرام زیر ۲۹ سال سن 
دارند و حــدود ۶۲ درصد از کل کاربــران آمریکایی بین 
۱۲ تا ۱۷ ساله عضو اینستاگرام هستند. البته آمار نشان 
می دهد ۷۵ درصد از کاربران اینستاگرام خارج از آمریکا 
هســتند. آماری کــه از کاربــران آمریکایی این شــبکه 
محبوب منتشر شده است نشــان می دهد ۲۶ درصد از 
کاربران بزرگســال آمریکایی عضو اینستاگرام هستند و 
۳۲ درصد از نوجوانــان آمریکایی معتقدند اینســتاگرام 

مهم ترین شبکه اجتماعی است.
هر چند تعداد کاربران آمریکایی در اینستاگرام کم است 

اما کارشناسان می گویند در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۳ درصد 
از کاربران بزرگ ســال آمریکایی از این پلت فرم استفاده 
خواهنــد کرد. نگاهی بــه آمار بیــش از ۲ میلیارد الیک 
در روز در شــبکه اینســتاگرام بیندازید و حساب و کتاب 
کنید کاربران هر روز چقدر عکــس نگاه می کنند. طبق 
تحقیقات انجام شــده از سوی شــرکت ها و سایت های 
مختلف، ۴۹ درصــد از کاربران اینســتاگرم هر روز این 

شبکه اجتماعی را چک می کنند.
۷۳ درصد از آنها نیز هفته ای یک بار به اینســتاگرام سر 
می زنند. قضیه وقتی جالب تر می شود که بدانیم به طور 
متوســط میزان تعامل کاربران در اینســتاگرام ۵۸ برابر 
فیس بوک و ۱۲۰ برابر توئیتر ارزیابی شــده است. آنچه 
می تواند برندها را نســبت به آینده روشــن اینســتاگرام 
مطمئن کند آمارهای مربوط به برندهای فعال در حال 

حاضر است.
ســایت های مختلفی در جدیدتریــن گزارش ها برآورد 
کرده  اند برندهای برتر در اینســتاگرام برای هر پســت 
خود به صورت متوسط بیش از ۴۸۰۰ الیک می گیرند. 
منابــع مختلفــی پیش بینــی کره انــد درآمــد تبلیغات 
موبایلی اینســتاگرام در ســال ۲۰۱۷ بــه ۲.۸ میلیارد 
دالر برسد. این در حالی است که برندها در سال ۲۰۱۵ 
حدود ۶۰۰ میلیون دالر صرف تبلیغات در اینســتاگرام 
کردند. گفته می شــود تا پایان ســال ۲۰۱۵ حدود ۲۵ 
میلیارد دالر هزینــه تبلیغات در رســانه های اجتماعی 

خواهد شد.
در دنیــای امــروز حــدود ۳۶ درصــد از بازاریابــان از 
اینســتاگرام اســتفاده می کنند. هــر چند ایــن رقم در 

فیس بوک حدود ۹۳ درصد اســت با این حال گزارشات 
منتشر شده نشان دهنده این است که در فیس بوک هر 
برندی در هر پست به ۶ درصد از پیروانش دسترسی دارد 
اما در اینســتاگرام ۱۰۰ درصد پیروان یک برند، پســت 
منتشر شــده را می بینند. همچنین تعداد پیروان متعهد 
و وفــادار به برندها در اینســتاگرام بیشــتر از فیس بوک 
است. از بین هر ۱۰ کاربر اینســتاگرام، ۷ نفر برندهای 

مورد عالقه خود را دنبال می کنند.
یعنی به صورت متوســط ۶۵ درصــد از پیروان برندها در 
اینســتاگرام به برند مورد عالقه شان وفادار هستند. این 

رقم در فیس  بوک به ۵۵ درصد می رسد.

 فیس بوک بزرگ تر است اما اینستاگرام 
در حال رشد است

شــگفت زده خواهید شــد اگــر بدانیــد اینســتاگرام با 
این ظرفیت و رشــد، از نظــر کاربرد در حــوزه دیجیتال 
مارکتینــگ پنجمین شــبکه اجتماعی بین ۲۰ شــبکه 

اجتماعی فعال در دنیاست. 
گزارش های منتشــر شده نشــان می دهد فیس بوک 
بــا ۸۱ درصد، یوتیــوب و گوگل پالس بــا ۶۰ درصد، 
توئیتر با ۵۳ درصد ســهم، پرکاربردترین شــبکه های 
اجتماعــی در دنیــا در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ 
گرام با ۲۹ درصد  هســتند.  بعد از این شبکه ها، اینستا
محبوبیــت دارد. بــه طور کلــی فیس بــوک، توئیتر و 
پینترست از محبوب ترین شــبکه های اجتماعی برای 
به اشــتراک گــذاری محتوا از نظــر برندها هســتند. 
اما میزان رشــد و گســترش ایــن شــبکه اجتماعی با 

هیچ کدام از شــبکه های دیگر قابل مقایســه نیست.

 رابطه مستقیم رشد اینستاگرام با 
رشد و نفوذ تلفن همراه

همانطــور کــه بســیاری از رســانه ها و کارشناســان 
گرام دو ســال طالیی پیش  پیش بینی می کنند اینســتا
رو دارد، موسســان این شــبکه اجتماعی نیز با بررسی 
رفتار و احتماالت و آینده رســانه های اجتماعی برای 
تحقــق چنین پیش بینی سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
می کننــد. این شــبکه اجتماعی کــه تبدیل به بســتر 
مناسبی برای انتشار محتوای ویدیویی شده است صد 
در صد ترافیک خود را از گوشــی های هوشمند دارد. 
گرام  یکی از دالیل پیش بینی رشــد چشــمگیر اینســتا
طی دو سال آینده میزان اســتفاده کاربران از موبایل 
خود برای دسترســی بــه شــبکه های اجتماعی برای 
ارســال یا دریافت محتواست. آمارهایی که از کاربری 
گوشــی های هوشــمند منتشر شده است شــاید کمی 
مــا را از میزان وابســتگی به ایــن وســیله کوچک به 
وحشــت بینــدازد؛ ۸۷ درصــد از نســل هزاره ســوم 
)millennials( گوشــی هوشــمند خود را همیشــه 
همراه دارند، ۷۸ درصد از آنها روزی دو ساعت صرف 
استفاده از گوشی هوشــمند خود می کنند، ۹۱ درصد 
از موبایــل برای بازاریابــی اســتفاده می کنند. آنها در 
گرام اســتفاده می کنند. جالب  ماه ۷ ســاعت از اینستا
اســت بدانیــد به طــور کلــی ۴۶ درصــد از دارندگان 
گوشــی های هوشــمند اظهار می کنند بدون دستگاه 

خود نمی توانند زندگی کنند.

رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران در جدیدترین آمار
اتحادیــه بیــن  المللی مخابــرات یا 
آی تــی یو )ITU( با نزدیک شــدن 
بــه روزهــای پایانی ســال ۲۰۱۵، 
فهرستی از کشــورهای پیشگام در 
ســرعت اینترنت را منتشر کرده که 
قابل توجه اســت. در این رده بندی، 
کره جنوبی با رتبه نخســت در صدر 

جدول قــرار گرفت. رتبه های بعدی ایــن جدول نیز به 
ترتیب به دانمارک، ایسلند، انگلیس و سوئد تعلق گرفت. 
انگلیس در حالی امسال رتبه چهارم را به خود اختصاص 
داد که در سال ۲۰۱۰ میالدی در رتبه دهم این جدول 
قرار داشــت.اما در انتهای این جدول و کشورهایی که 
بدترین ســرعت اینترنت را به خود اختصاص داده اند، 
کشور افریقایی چاد از کندترین سرعت اینترنت و پس از 
آن نیز کشورهایی مانند ماالوی، ماداگاسکار، اتیوپی 
و اریتره قرار گرفتــه اند. ایران نیز در رتبه ۹۱ این جدول 

قرار گرفته و پایین تر از کشــورهایی 
مانند سورینام، سنت لوسیا)کشوری 
در دریــای کارائیــب در آمریــکای 
جنوبی(، سیشل، آفریقای جنوبی، 
پاناما و اکوادور قرار گرفته است.رتبه 
۹۱ ایــران در ســال ۲۰۱۵ در حالی 
اســت که در ســال ۲۰۱۰ میالدی 
این رتبه ۹۹ بوده و نشان از بهبود سرعت اینترنت دارد. 
این گزارش هر ساله وضعیتی از توسعه ICT جهان را 
بر اساس شــاخص هایی مانند سرعت اینترنت، تعداد 
کاربران یا میزان نفوذ اینترنت در هر کشــور را ارائه می 
 IDI کند. با توجه به ارزیابی ها شاخص توسعه اینترنت یا
کره جنوبی با کسب ۸.۹۳ از ۱۰ توانست در باالترین رتبه 
این رده بندی قرار بگیرد. دسترســی به سرعتی باال در 
هر نقطه از این کشور باعث شده تا از نظر تکنولوژی نیز 

قابل توجه باشد.

غرامت سنگین سامسونگ برای کپی آیفون!
حــدود پنج ســال پیش اپــل برای 
اولین بار از سامسونگ برای نقض 
پتنت هایــش در خصوص طراحی 
آیفون شــکایت کرد و توانســت در 
یکــی از دادگاه هــای کالیفرنیا نیز 
پیروز شــود و حاال باالخره شرکت 
کــره ای ایــن موضــوع را پذیرفته 

و تصمیم بــه پرداخت جریمه جهــت کپی برداری از 
آیفون و آیپد نماید. اگرچه پیــش از این اپل تقاضای 
جریمه یک میلیارد دالری را نموده بود اما کره ای ها 
پیشــنهاد پرداخت نصف این مبلــغ را داده اند. گفته 
می شود سامســونگ مدارکی را به دادگاه ارائه داده 
که بر اســاس آن، توافق نمــوده مبلغی معادل ۵۴۸ 
میلیــون دالر را به اپــل پرداخت نماید تــا این پرونده 
بســته شــود. در این میان اپل تا پایــان هفته فرصت 
دارد تا این پیشــنهاد را قبول کنــد و در صورت دادن 

چراغ سبز، کره ای ها در مدت ۱۰ 
روز پرداخــت را انجام خواهند داد. 
پرداخت این مبلغ بــه معنای پایان 
یافتن این اختالف حقوقی ۵ ساله 
نیست. سامســونگ در اسناد خود 
این حــق را برای خود نگه داشــته 
که اگر در آینده دادگاه تشــخیص 
دهد که این شــرکت پتنت های اپل را نقض نکرده، 
شرکت ساکن کوپرتینو باید مبلغ نیم میلیارد دالری را 
برگرداند.  در ابتدای کار و در سال ۲۰۱۱، زمانی که اپل 
شــکایات مختلفی تسلیم دادگاه کرد، رقم درخواستی 
حدود ۲.۵ میلیارد بود که با گذشــت زمان، کره ای ها 
قادر شده اند آن را به کمی بیشتر از نیم میلیارد برسانند. 
البته هنوز سرنوشت این پرونده مشخص نیست و اپل 
تا تاریخ ۱۴ دسامبر فرصت دارد تا به این پیشنهاد پاسخ 

مثبت یا منفی دهد.

 همکاری گیتس و 
زاکربرگ برای انرژی پاک

 Breakthrough Energy به تازگی گروهی موسوم به
Coalition شــامل ۳۰ نفر از ســرمایه گذاران عالی 
رتبه ی دنیا به درخواســت بیل گیتس گرد هم آمده اند. 
هدف این گروه سرمایه گذاری روی توسعه ی انرژی های 
پــاک و کاهــش هزینه هــای مربوط بــه انرژی های 
تجدیدپذیر است. در بین لیســت اعضای اولیه ی این 
گــروه نام افرادی چــون مارک زاکربــرگ، مدیرعامل 
فیسبوک، جک با، مدیرعامل علی بابا و ریچارد برانسون، 
بنیان گذار گروه ویرجین به چشم می خورد. همانطور که 
در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سال ۲۰۱۵ سازمان 
ملــل در پاریس اعالم شــد، هدف گروه یاد شــده گرد 
هم آوردن دولت ها، دانشگاه ها، کارآفرینان، سرمایه 
گذاران و مدیران حوزه ی فناوری برای سرمایه گذاری 
در زمینه ی جایگزین ســاختن سوخت های فسیلی با 
انواع مختلــف انرژی های تجدیدپذیــر و ارزان قیمت 
اســت. پیش بینی می شود که تا ســال ۲۰۵۰ میزان 
انرژی مصرفی در دنیا نسبت به حال حاضر ۵۰ درصد 
افزایش یابد. بیل گیتس در وبالگ خود می نویسد: من 
بر این باور هستم که می توانیم با ابداع ابزارهایی برای 
تولید انرژی های پاک، ارزان قیمت و قابل اطمینان به 
بهبود شرایط زندگی مردم فقیر سراسر دنیا کمک کرده 
و موجب متوقف شــدن تغییرات آب و هوایی شــویم. 
امیدوارم روز به روز دولت ها و سرمایه گذاران بیش تری به 
ما ملحق شوند. اگرچه هدف این گروه بسیار خیرخواهانه 
به نظرمی رســد، اما جذب شــدن چندین میلیارد دالر 
سرمایه تنها به خاطر کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی 
و فراهم کردن انــرژی برای ۱ میلیارد جمعیت محروم 
از الکتریسیته ی دنیا نیست. طبق گفته ی بیل گیتس 
هدف ایــن گروه عالوه بر ســرعت بخشــیدن به روند 
توســعه ی انرژی های پاک، ســودآوری برای سرمایه 
گذاران نیز است. بنابراین انرژی های تجدیدپذیر عالوه 
بر ســودمند بودن برای محیط زیست، زمینه ی بسیار 
مناسبی نیز برای ســرمایه گذاری به شــمار می روند. 
سرمایه ی جمع آوری شده صرف ابداعاتی از موسسات 
تحقیقاتی سراسر دنیا خواهد شد که بهبود قابل توجهی 
را در سطح کارایی انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و 
سوخت های زیستی داشته باشند. در حقیقت عملکرد 
محققان تا به اینجــا در زمینه ی فناوری های مرتبط با 
انرژی های پاک بسیار عالی بوده است اما برای اینکه 
این فناوری ها قابلیت رقابت با ســوخت های فســیلی 
را نیز داشته باشــند، نیاز به جذب سرمایه ی هنگفتی 
وجــود دارد. مارک زاکربرگ طی پســتی در صفحه ی 
شــخصی خود در فیسبوک می گوید: روند پیشروی به 
سمت بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بسیار کند 
است و ســاز و کار سیســتم حاکم به گونه ای است که 
باعث ترغیب بیش تر محققان بــرای ابداع ابزارهایی 
جهت دستیابی ســریع تر به آینده ی فاقد انرژی های 
فســیلی نمی شــود. ما در حال حاضر برای استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در بخش های مختلف فیسبوک 
ســرمایه گذاری کــرده ایم، اما بر این باور هســتیم که 
ســاخت آینده ای بهتر برای نســل های بعد مستلزم 
ســرمایه گذاری بر روی پروژه های بلندمدتی است که 
دولت ها و کمپانی های مختلف از آن ها چشم پوشــی 
کرده اند. طبق اعالم لین گروه، تمرکز این گروه بر روی 
فناوری هایی خواهد بــود که مرتبط با ۵ بخش کلیدی 
تولید و ذخیره سازی الکتریسیته، حمل و نقل، مصارف 
صنعتی، کشاورزی و بهره وری باالتر باشد. همزمان با 
این گروه، گروه دیگری نیز متشکل از ۱۹ کشور شامل 
 Mission ایاالت متحده، چین و هند، موســوم بــه
 Innovation با هدف سرمایه گذاری بیشتر در زمینه ی 

انرژی های پاک تشکیل شده است. 

رصدخانه

جاسوسی رسمی دولت قزاقستان از کاربران اینترنت
کمتر از یــک ماه به اجرای 
قانونی جدید در قزاقستان 
مانده اســت که بر اســاس 
آن هــر کاربــر اینترنت در 
این کشور باید تعریف شده 
توســط حکومــت را روی 
سیســتم خود نصب کند. 

بکدور تعریف شده دولتی، اجازه مانیتور کردن 
کاربران را به مقامات می دهد و قزاق تله کام، 
بزرگ ترین شــرکت مخابراتی این کشــور، از 
مردم خواسته تا بکدور موردنظر را که تحت نام 
تأییدیه امنیت ملی اســت، روی سیستم های 
متصل به اینترنت نصــب کنند. این بکدور به 
Man-in-the- ،دولت جنبه به اصطــالح

Middle attack می دهد 
تا بتواند ضمــن رهگیری 
هر نوع اتصــال اینترنتی، 
نــام کاربــری، آی پــی، 
کلمه عبور، خطوط تلفنی 
اتصال بــه اینترنت و حتی 
اتصال امــن HTTPS را 
نیز مانیتور کند. معمواًل با ارسال فایل پیوست 
آلوده اجازه دسترسی به حمله کننده به سیستم 
قربانی از طریق بکدور فراهم می شود و حاال 
دولت قزاقســتان، خــود به عنوان ســازنده و 
دارنده بکــدور می خواهد کاربــران را مانیتور 
کرده و از روش هــای منفی و مخفی کاربران 

را چک کند.

شروعی تازه برای پیام رسان محبوب اسنودن
نســخه ای  تازگــی  بــه 
آزمایشــی از برنامــه پیــام 
رســان رمزگــذاری شــده 
Signal بــرای رایانه های 
رومیزی عرضه شــده که با 
مرورگر کروم گوگل سازگار 
اســت. این برنامه که قبال 

برای تلفن هــای همراه عرضه شــده بود، به 
تازگی به روز شده تا با رایانه های شخصی هم 
سازگار شود. با اســتفاده از این برنامه، تبادل 
پیام به طور رمزگذاری شــده میــان رایانه ها، 
و رایانه ها بــا گوشــی های آندرویدی ممکن 
شــده و دسترســی به اطالعــات خصوصی 
کاربران غیرممکن می شود. برنامه سیگنال 

 Open شــرکت  توســط 
 Whisper Systems
طراحی شــده که قبال هم 
دو برنامــه Redphone و 
بــرای  را   TextSecure
مکالمه و گــپ زدن ایمن 
و رمزگذاری شــده عرضه 
کرده بود. امکانات این برنامه های آندرویدی 
هم اکنون به برنامه سیگنال اضافه شده اند. 
نســخه رومیــزی برنامه ســیگنال فعال قادر 
به همگام ســازی داده های رد وبدل شــده با 
گوشــی های آیفون نیســت. البته قرار است 
 iOS قابلیت همگام شــدن با سیستم عامل
در آینده نزدیک به برنامه سیگنال اضافه شود.

سبقت تبلتی مایکروسافت از اپل
اپل در زمان معرفی اولین 
آیپد توســط اســتیو جایز 
توانســت ۹۵ درصد سهم 
بازار تبلت ها را در دســت 
بگیــرد امــا با گــذر زمان 
اندرویــدی  تبلت هــای 
توانســتند این ســهم اپل 

را کاهش دهند. هر چنــد در ابتدا تبلت های 
ارزان قیمت اندرویدی رقیب آیپدها به شــمار 
می رفتند اما مایکروسافت تواسنت با پخته تر 
کردن سری ســرفیس پرو خود به یک رقیب 
قدرتمندتــر تبدیل شــود. ســرفیس پرو ۳ در 
زمــان معرفی بســیاری را متعجب کرده بود. 
تبلتی متفاوت که توانست نظر منتقدان را به 

خود جلب کنــد. حاال بنابر 
گزارش جدید منتشــر شده 
توانسته در  مایکروســافت 
ماه اکتبر ۴۵ درصد فروش 
تبلت ها در آمریــکا را از آن 
خــود کند. این عــدد برای 
اپل در حــدود ۱۷ درصد و 
برای آمازون در حدود ۱۰ درصد اســت. بنابر 
دیگر داده های منتشر شــده، ردموندی ها با 
میانگین قیمتی ۸۴۴ دالر گران ترین تبلت ها 
در بــازار را به فروش می رســانند. برای مثال 
نسخه ای از ســرفیس بوک با ۵۱۲ گیگابایت 
حافظه داخلــی باالتــر از ۲۶۰۰ دالر قیمت 

دارد.

آی تی


