Γιατί
το
Instagram
θα
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των
χρηστών
Ζούμε σε μία εποχή τα κοινωνικά δίκτυα (social media) έχουν
γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής και δεν
μπορούμε να κάνουμε ούτε λεπτό χωρίς αυτά.
Παρεμπιπτόντως είναι γεγονός πως υπάρχουν δεκάδες οι
πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων σε όλο τον κόσμο, αλλά το
Instagram κατά την προσωπική μου άποψη είναι αυτό που κερδίζει
τις εντυπώσεις, ίσως επειδή τα υπόλοιπα τα έχουμε χορτάσει
μέχρι στιγμής και δεν έχουν να μας προσφέρουν κάτι καινούργιο.
Το διαδίκτυο είναι ένα κοστούμι που ράβεται στα μέτρα σου.
Ειδικότερα στο φάσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει
άπλετος χώρος για την ικανοποίηση του καθενός. Η ιδιοφυϊα ΄ή
και η τύχη κάποιων επιχειρηματιών έγκειται ακριβώς σ’ αυτό:
στην ευχαρίστηση ακόμα και του πιο ιδιαίτερου χρήστη.
Αν είσαι τύπος που σε ενδιαφέρει τι γίνεται ακριβώς αυτήν τη
στιγμή στη Συρία ή πώς αντέδρασε ο κόσμος στη δημοπρασία για
τις τηλεοπτικές άδειες, πηγαίνεις στο Twitter και παίρνεις
αυτό που θες. Αν είσαι πιο περίπλοκος χαρακτήρας, σου αρέσει
να βλέπεις τι κάνουν οι φίλοι -ή και οι όχι και τόσο φίλοι-,
αν σου αρέσει να γράφεις ή να διαβάζεις εξυπνάδες, να βλέπεις
βίντεο με γατάκια ή να ξεθυμαίνεις ενάντια στην κυβέρνηση,
έρχεσαι στο Facebook και η ζωή γίνεται αρκετά πιο ενδιαφέρουσα
– και θορυβώδης. Ωστόσο, όσο η τεχνολογία της εξειδίκευσης
προχωρά, τα πράγματα τείνουν να εξατομικεύονται.

Αν όμως δε σου αρέσει να λες ή να διαβάζεις πολλά, και δεν
θέλεις σκοτούρες, αν διψάς για όμορφες εικόνες καλοπέρασης και
σου αρέσει η αυτοέκθεση, τότε ανήκεις στους χρήστες του
Instagram.
Το Instagram, λέξη που δημιουργήθηκε απ’ το στιγμιαίο και το
τηλεγράφημα, είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και
ταμπλέτες που δημιουργήθηκε από δύο τύπους στο Σαν Φραντζίσκο
των ΗΠΑ, τον Κέβιν
Το Instagram, λέξη που δημιουργήθηκε απ’ το στιγμιαίο και το
τηλεγράφημα, είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και
ταμπλέτες που δημιουργήθηκε από δύο τύπους στο Σαν Φραντζίσκο
των ΗΠΑ, τον Κέβιν Σίστρομ και τον Μάικ Κρίγκερ, πριν από
μόλις πέντε χρόνια και αριθμεί σήμερα περισσότερους από 400
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
Πρόκειται για μια πλατφόρμα εικόνων και σύντομων βίντεο που
αναρτώνται σε δημόσια ή ιδιωτική θέα, αφού τους δοθεί η
δυνατότητα επεξεργασίας από έτοιμα φίλτρα και εργαλεία της
εφαρμογής. Το 2012 το αδηφάγο Facebook εξαγόρασε το Instagram
για ένα δισεκατομμύριο δολάρια, όταν ακόμα ήταν σχετικά μικρό.
Μαζί προσέλαβε και τους 13 υπαλλήλους του.
Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες τεχνολογικές πληροφορίες για
το instragram επισκεφτείτε το texnologia.net ένα site
αποκλειστικά για του ς λάτρεις της τεχνολογίας
Στην επιτυχία του Instagram ο κριτικός του διαδικτύου Τζέρον
Λανιέ είδε την καταστροφή της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ. Οταν σε

μια βιομηχανία, της φωτογραφίας εν προκειμένω, κλείνει μια
εταιρεία όπως η Kodak των 140 χιλιάδων υπαλλήλων και
αντικαθίσταται με όρους δημοφιλίας απ’ το Instagram των 13
υπαλλήλων, κάτι είναι πολύ ανησυχητικό.
Στην ουσία η εφαρμογή μιμείται αυτό που έκανε η Kodak με τις
φθηνές φωτογραφικές της τη δεκαετία του ’80, επιτρέποντας στον
καθένα να νιώσει καλλιτέχνης φωτογράφος. Στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι το Instagram χρησιμοποιείται από τουλάχιστον
ένα εκατομμύριο χρήστες.
Ομως αν περιμένεις στο Instagram να ενταχθείς σ’ ένα δίκτυο
ανθρώπων που εκτιμούν τη δύναμη της εικόνας ή αγαπούν τη
φωτογραφία, θα απογοητευτείς. Αυτό που σου ζητείται είναι η
συμμετοχή σου σε μια οργιαστική eυτοπία.
Το Instagram χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα φωτογραφιών από
ελάχιστους χρήστες παγκοσμίως και κυρίως από επαγγελματικούς
λογαριασμούς. Στο μπλογκ της εφαρμογής μπορεί κάποιος να δει
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες χρήσεις του εργαλείου, αλλά αυτά
αφορούν μάλλον λίγους.
Για τη μεγάλη μάζα το δίκτυο συνιστά μια τεράστια ευκαιρία
αυτοέκθεσης, ωραιοποίησης και παρακολούθησης της ζωής των
άλλων, πληρώνοντας το τίμημα της θέασης διαφημίσεων. Τα φίλτρα
που εξιδανικεύουν προσθέτοντας στυλ, η δυνατότητα προσωπικού
μηνύματος, οι Ιστορίες εσχάτως, δημιουργούν τις προϋποθέσεις
κατασκευής μιας φανταστικής επικράτειας, ενός ιδανικού
σκηνικού εικονικής πραγματικότητας απ’ το οποίο έχουν
αφαιρεθεί η βρωμιά, η δυσκολία, η πολιτική.
Στο Ιnstagram όλα γυαλίζουν. Η ζωή είναι πιο όμορφη, πιο
γλυκιά, πιο ελαφριά και πιο ζωντανή. Η θάλασσα είναι πιο μπλε,
ο ουρανός πιο δραματικός, τα φαγητά πιο λαμπερά, τα πρόσωπα
πιο γοητευτικά και οι πόζες πιο σαγηνευτικές. Ακόμα και το πιο
ταπεινό αντικείμενο μπορεί τώρα να γίνει αξιοσημείωτο. Στο
Instagram παρακολουθούμε ως ηδονοθήρες τη ζωή σε συνθήκες
έλλειψης βαρύτητας. Είναι το δίκτυο που προκαλεί σε όλους

σιελόρροια.

