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Ideja priekš pirātu ķērājiem
Runa nebūs par Somālijas pirātiem, bet par nelegālās mūzikas lejuplādētājiem, kuru ir ļoti daudz
[laikam mēs visi tādi esam]. Kādu laiku atpakaļ jau izstāstīju savas idejas priekš Skype un Fermas, šoreiz
"iešavās" prātā ideja priekš mūzikas pirātu ķērājiem, kuru labāk neuztvert pārāk nopietni.
Sen jau pagājis "ķieģeļu" [telefonu] laikmets, kuriem bija spiedzīgās
Mono melodijas, mūsdienās
lielākā daļa mobilo telefonu īpašnieku kā zvanu melodiju izmanto savu mīļāko dziesmu MP3 formātā.
Bet cik daudzi šīs melodijas ir ieguvuši legālā ceļā? Es domāju, ka mazākā daļa. Neviens par to
neaizdomājas, kad "pumpē" zagto džinglu savā telefonā. Pietam, neviens pat necenšas apklusināt
nodevīgi zvanošo aparātu, kas vienlaicīgi vēsta par to, ka kāds ar tevi vēlas parunāt un par to, ka tavā
īpašumā ir pirātiska dziesma. Tāpēc man radās dīvaina ideja, ka nelegālās mūzikas uzraugi varētu staigāt
pa pilsētu ielām un klausīties kādas zvanu melodijas ir apkārtējiem cilvēkiem. Nez vai kādam ir tiesības
pieiet klāt pie sveša cilvēka un prasīt - "Vai tava zvanu melodija ir iegūta legālā veidā?" Tas protams nav
nopietni, jo cik tad mūzikas pirātu ķērāju Latvijā ir? Domāju, ka viņus var saskaitīt uz divu roku
pirkstiem. Ja tā labi padomā, par latviešu mūzikas pirātismu varētu uztraukties tikai paši izpildītāji un
mūzikas ierakstu izdevēji, bet nelegālās ārzemju mūzikas izplatību nav kam tā īsti pētīt. Un kā tad mēs
sauktu šos cilvēkus, kas klausās mūsu zvanu meldiņus? - mūzikas konduktori vai policisti?:D
Izstāstot savu ideju rakstiskā veidā, sapratu, ka tas ir kaut kāds murgs vai fantāzija. Vismaz
šobrīd neliekas, ka kaut kas tāds var reāli notikt, jo tikpat labi varētu izveidot cilvēku grupas, kas stāvētu
veikalos, un pirms Tu kaut ko iegādājies jautātu - "Vai tu šo naudu esi ieguvis legālā vai aplokšņu algas
veidā?" To varētu uzskatīt par cilvēktiesību pārkāpumu. Tomēr pirātisma gals ir saskatāms līdz ar
"mākoņdatošanas" laikmeta iestāšanos, kas varētu atnākt jau pavisam drīz. Manuprāt, galvenā
"mākoņdatošanas" priekšrocība ir princips - nevienam nekas nepieder t.i. lielākā daļa aplikāciju un failu
atrodas uz attālinātiem serveriem, tātad lietotājs neko [ne mūziku, ne video, ne aplikācijas] nevar noslēpt
savā datorā. Tādā veidā piespiedu kārtā "mirs" mūsu pirātiskās tieksmes, un visi dzīvos ilgi un laimīgi kā
šis resnais putns -(^^)Uzrakstīts:10:57 26-08-11
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