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 این که شــما در جهان مجازی، به عنوان اولین ایده 
دهنده یک ســرویس را ارائه کنید، باعث می شــود 
که امید به پیروزی در خودتان بیشــتر باشــد اما اگر 
بتوانید ایده ای را که قبال پیاده ســازی شده، به شکل 
با کیفیت تری ارائه کنید، ممکن است امکان موفقیت 
در شما بسیار باالتر رود. این ماجرا به این دلیل اتفاق 
می افتد که ما همیشه به دنبال چیزی هستیم که بهتر 
از دارایی های فعلی مان باشد. البته یک سری از افراد 
هم هستند که به دنبال سرویس های جدیدتر می روند 
اما عموم کاربران به دنبال ســرویس هایی هستند که 
نیازهای فعلی شــان را به شــکل بهتری رفع کند. به 
عنوان مثال اگر شــما به دنبال یک نرم افزار اســکنر 
می گردیــد، دائما به دنبال نســخه ای خواهید بود که 
کیفیت باالتری را در اختیار شــما قــرار می دهد. به 
ایــن ترتیب این موضوع به خوبی قابل درک اســت 
که در کنــار ایده منحصر به فــرد، کیفیت هم نقش 
بسیار بسزایی در به موفقیت رسیدن شما دارد. زمانی 
که اپلیکیشــن اینســتاگرام روی پلتفرم موبایل ارائه 
شــد، ایده جدیدی مطرح نشده بود زیرا تا قبل از این 
هم سایت های زیادی نظیر فیلیکر یا پینترست وجود 
داشــتند که ایده آن ها به صــورت تخصصی عکس 
محور بود و به نوعی هم شــبکه اجتماعی به حساب 
می آمدند. اما این اپلیکیشــن به شــکل عجیبی مورد 
استقبال کاربران قرار گرفت و روز به روز به محبوبیت 
آن اضافه می شــود. به وجود آمدن اینستاگرام نشان 
داد که اگر شــما یک کار با کیفیــت ارائه کنید، هر 
چند که از یک ایده به نســبت تکراری استفاده کنید، 

باز هم می توانید موفق و منحصر به فرد شــوید. برگ 
برنده این اپلیکیشن به جز اشتراک تصاویر این است 
کــه در کنار هر عکس امکان گذاشــتن متن و فایلی 
ویدئویی هم وجود دارد. اینســتاگرام به وسیله کوین 
سیســتروم، مایک کریگر و میشــل برزیل خلق و در 

اکتبر ۲۰۱۰ راه اندازی شد.

مارک زاکربرگ، مدیری باهوش 

زمانی که اینســتاگرام تازه در حال پــا گرفتن بود و 
کاربران به نسبت کمی از آن در سراسر جهان استفاده 
می کردند، مارک زاکربرگ، مدیر فیســبوک به سراغ 
مدیران این برنامه رفت. او در سال ۲۰۱۲ اینستاگرام 
را در قبــال پرداخت ۱ میلیــارد دالر خریداری کرد. 
در حالــی که اینســتاگرام ٥۰۰ میلیــون دالر ارزش 
گذاری شــده بود. به عبارتی زاکربــرگ ۲ برابر پول 
داد اما تصمیمی گرفت که اکنون یکی از موفق ترین 
شبکه های اجتماعی به فیســبوک تعلق داشته باشد. 
در آن زمان بســیاری از کارشناسان تصمیم او را یک 
تصمیم احمقانه دانستند اما بعد از خرید زاکربرگ اعالم 
کرد که این خرید نقطه عطفی برای فیسبوک خواهد 
بود. او این کار را انجام داده اســت تا بهترین تجربه 
به اشــتراک گذاری عکس ها را بــه کاربرانش بدهد. 
گذشته از این فیسبوک با وجود اینستاگرام برای اولین 
بار از زمان تاسیسش نســبت به یک برنامه احساس 
خطر کرد و اینستاگرام را یک رقیب بسیار جدی برای 
خود دانست. زیرا اینستاگرام به سراغ نقطه ضعفی که 

فیس بوک داشته رفته بود و اشتراک گذاری عکس ها 
و تصاویر را در موبایل ساده کرده بود. به همین دلیل 
راه دیگری برای زاکربرگ وجود نداشــت به جز این 
که اینستاگرام را از آن خود کند. اکنون بعد از گذشت 
۴ ســال، همه افرادی که این تصمیم را در آن زمان 
مســخره کردند و آن را اشتباه دانستند، فهمیده اند که 
ایــن تصمیم یکی از هوشــمندانه ترین اقداماتی بوده 
اســت که یکی از مدیران آی تی در چند ســال اخیر 

انجام داده است.

آیا اینستاگرام یک کپی بوده است؟ 

بـه تازگـی مدیر اینسـتاگرام یک اقـدام عجیب انجام 
بـرای  کـه مالحظـه ای  ایـن  بـدون  او  اسـت.  داده 
خدشـه دار شـدن اعتبـار خـود داشـته باشـد اعتـراف 
کـرده اسـت کـه برخـی از قابلیت هـای موجـود در 
اینسـتاگرام تنها یـک کپی از برنامه اسـنپ چت بوده 
اسـت. ایـن برنامـه در یکـی از آخریـن نسـخه های 
خـود یـک قابلیـت بـرای از بیـن بـردن تعـدادی از 
مطالـب ارسـالی کاربران بـه اینسـتاگرام اضافه کرده 
اسـت که ایـن امکانـات شـباهت انـکار ناپذیـری به 
قابلیت هـای موجـود در اسـنپ چـت دارد. کاربـران 
عضـو در اینسـتاگرام بـا اسـتفاده از ایـن امکانات که 
بـه تازگـی اضافـه شـده اسـت قـادر خواهنـد بـود تا 
بـه صـورت خـودکار، بعـد از ۲۴ سـاعت یـک پسـت 
را حـذف کننـد. این ویژگی از سـال ۲۰۱٣ در اسـنپ 
چـت وجـود داشـت و البتـه شـاید بتـوان گفـت کـه 
اسـنپ چـت بـه خاطـر همیـن قابلیت هـای منحصر 
بـه فـردش طرفدارانـی بـرای خـود بـه دسـت آورد. 
بـه هـر حـال اتفـاق جالبـی کـه در ایـن میـان رخ 
داده اسـت ایـن اسـت کـه یـک مدیرعامـل شـرکت 
اسـت.  تعریـف کـرده  دیگـری  از شـرکت  فنـاوری 
کویـن سیسـتروم مدیـر اینسـتاگرام، در یـک اعتراف 
بـه کپـی بودن قابلیت های اینسـتاگرام از اسـنپ چت 
هـم بـه علـت امکانـات و قابلیت هـای منحصـر بـه 
فـردش تعریـف کـرده و گفته اسـت کـه ایـن برنامه 
شایسـتگی کامل بـرای اعتباری که به آن داده شـده 
اسـت را دارد. همیشـه شـرکت های مختلـف به کپی 
بـرداری متهـم می شـوند امـا معمـوال مدیـران بـه 
روی خودشـان نمی آورنـد و توضیحـی بابـت کاری 
در  اینسـتاگرام،  مدیـر  امـا  نمی دهنـد  کرده انـد  کـه 
کمـال تواضـع اعـالم کـرده اسـت کـه وقتـی یـک 
ایـده خـوب اسـت و باعـث ایجـاد اعتبار بـه یک نرم 
افزار شـده اسـت، خوب اسـت کـه دیگـر برنامه های 
مشـابه هـم از آن اسـتفاده کننـد و اعالم کننـد که از 
ایـده آن شـرکت اسـتفاده کرده انـد تـا بـه موفقیـت 

بیفزایند. خـود 

شــاید بتوان گفت از خالق ترین افراد در جهان، آن دسته از افراد هستند که همیشه 
به دنبال راه حل هایی جهت پولدار شــدن سریع هستند. افرادی که دائما در فکرهایی 
نظیر هک کردن حســاب های بانکی مختلف یا کارت های اعتباری هســتند، دائما از 
فکر خود اســتفاده می کنند تا با روش های مختلف حســاب بانکی یا کارت اعتباری 
افــراد را مورد حمله قــرار دهند. این ویژگی منفی باعث می شــود که دائما میان دو 
جبهه از افراد جنگ وجود داشــته باشد. یک دسته آن افرادی خواهند بود که به فکر 
کشف راه های جدید دزدی هســتند و دسته دیگر هم افرادی خواهند بود که به فکر 
مســدود کردن راه های جدید کشف شده می باشند. به همین دلیل دائما میان این دو 
گروه جدال وجود دارد. به تازگی در سیســتم های پایانه فروشــگاهی، تجهیزاتی با 
قابلیت های مخربی شناســایی شده اســت که کاربران تنها با پرداخت ۷۱۰ دالر در 
فضای دارک وب، می توانند صاحب این تجهیزات شــوند. از قابلیت های این سیستم، 
توانایــی ارتباط  در فاصله ۱٥ ســانتی متری با کارت اعتبــاری را می توان نام برد. 
این ابزار که به عنوان کارت های غیر تماســی  X5 شــناخته می شود، بدون تماس 
کارت های اعتباری با سخت افزار، توانایی به سرقت بردن شماره کارت، آدرس دارنده 
و نام دارنده کارت را از فاصله ۸ سانتی متری با سرعت ۱۰۲۴ بایت در ثانیه دارد که 
معادل خواندن اطالعات ۱٥ کارت بانکی در هر ثانیه است. کارشناسان امنیتی در این 
باره مدعی هســتند، زمانی که کارت اعتباری در مجاورت این دستگاه قرار می گیرد، 
اطالعات دریافتی توسط سخت افزار نام برده شده در کسری از ثانیه به هکر ها منتقل 
می شــود. با وجود تجهیزاتی این چنینی کارت های غیر تماســی هم به سادگی مورد 
حمله قرار می گیرند و امنیت آن ها به مخاطره می افتد. به طور کلی این که شما دائما 
این اســترس را داشته باشید که فردی منتظر اســت تا شما خطایی را انجام دهید و 
کلیه اطالعات شــما را مورد سرقت قرار دهد و داشــته هایتان را صاحب شود، حس 
بســیار بدی است و احســاس امنیت را از شما خواهد گرفت. یکی از شرکت هایی که 
در زمینه باال بردن امنیت کارت های اعتباری فعالیت دارد، به تازگی کار بسیار جالبی 
انجام داده اســت. این شرکت یک فناوری جدید با نام Motion Code یا همان کد 
متحرک را طراحی کرده است و پیشنهاد این شرکت استفاده از این فناوری در پشت 
کارت های اعتباری می باشــد. کارشناســان طراح این فناوری اظهار داشته اند که اگر 
امکانی به وجود آید که با استفاده از آن کد امنیتی ٣ رقمی پشت کارت های اعتباری 
هر ســاعت ۱ بار عوض شود، عمال اســتفاده غیر قانونی از این کارت ها توسط افراد 
دیگر، غیر ممکن یا بســیار سخت خواهد شــد. کمپانی امنیت دیجیتالی فرانسوی با 
نام Oberthur Technologies اعالم کرده اســت که به زودی استفاده از فناوری 
 Motion Codeبرای کارت های اعتباری توســعه داده خواهد شد و با استفاده از این 

فناوری امکان تغییر زود به زود کدهای CVV در بازه های زمانی انتخابی وجود خواهد 
داشــت. در صورتی که تمایل به استفاده از این تکنولوژی داشته باشید، بعد از هر بار 
که خرید می کنید، یک کد جدید برای شما صادر می شود و کار مشکل این خواهد بود 
که شــما باید کدهای جدید را به خاطر بسپارید. با به کارگیری این فناوری کارهایی 
مانند خرید آنالین توســط افرادی به جز شما و همچنین خرید به صورت فیزیکی با 
کارت های اعتباری ســرقت شده، غیرممکن خواهد شــد. در حال حاضر دو کمپانی 
فرانســوی با نام های socite generale و groupe BPCE تصمیم بر اســتفاده از 
این سیســتم گرفته اند و این فناوری در لهستان هم به طور موفقیت آمیز مورد تست 

قرار گرفته است.

کار دزدها سخت می شود
 گلسـا ماهیـان

شاید اینستاگرام تنها یک کپی خوب باشد

 اینستاگرام به وسیله کوین سیســتروم، مایک کریگر و میشل برزیل خلق
 و در اکتبر ۲۰۱۰ راه اندازی شد
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موسس اینستاگرام، اعتراف کرده که برخی از قابلیت های آن تنها یک کپی از برنامه اسنپ چت است
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