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Par podkāstiem.
Uzturoties ilgu laiku pie datora ekrāna, lasot visādus rakstus acis ļoti ātri piekūst, laikam tieši tāpēc gudrie
cilvēki ir izdomājuši tādu lietu kā padkāsts (podcast). Vikipēdijā rakstīts, ka podkāsts ir failu kopa, kura
tiek izplatīta internetā, tie bieži tiek izplatīti ar tīmekļa sindikācijas palīdzību. Vārds "podkāsts" ir
saliktenis,
kas
veidojies
no
vārdiem
"iPod"
un
"broadcasting."
((WEB)
http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting ) Saviem vārdiem runājot, podkāsts ir blogošanas veids, kad tas
ko tu vēlies pastāstīt citiem tiek nevis pierakstīts teksta veidā, bet ierakstīts audio failā. Šādā veidā jebkurš
apmeklētājs var noklausīties ko tu stāsti un kā tu to stāsti, nav jātērē laiks, lai aprakstītu savas emocijas, jo
tās var saprast no tavas blass intonācijas. Vēl viena podkāstu īpatnība ir tā, ka tos var brīvi lejuplādēt, tas
ir nedaudz dīvaini, jo parasti viss ir kaut kādā veidā noslēpts no citiem un nav tik brīvi pieejams. Protams,
ka podkāstings nav nekas jauns, taču šobrīd tas kļūst aizvien populārāks. Izrādas, ka arī Latvijā jau no
2008 gada ir vismaz viena podkāstiem veltīta mājaslapa - (WEB) http://podraide.lv , kuras autori (Artūrs
Mednis un Miks Latvis) ieraksta apmēram 20-30min garus podāstus, kuros runā par sev aktuālajām
tēmām + uzaicina arī dažādus WEBā pazīstamus cilvēkus. Kopš 02.03.2008. podraidē sakrājušies veseli
46 podkāsti, nezinu kā jums, bet man bija diezgan interesanti klausīties.=) Ļoti patīkami, kad tu vari
sērfot Internetā un vienlaicīgi klausīties podkāstu, rodas sajūta, ka klausies radio. Protams, man uzreiz
ienāca parātā, ka kaut ko līdzīgu varētu izveidot arī WAPā, jo it kā neko īpašu tam nevajag - tikai
telefonu, kas atbalsta multimediju straumēšanu, taču neesmu pētījis vai WAP podkāsti eksistē un ja ne,
tad kāpēc?=) Ja kāds zina vēl kādus citus latviešu padkāstniekus, tad varētu padalīties komentāros.
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