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Draugiem.TV - unikāla interneta televīzija

Šodien kārtējo reizi pārliecinājos, ka Twitter'is strādā ātrāk nekā jebkurš ziņu dienests. Tā no
vairākiem @Krizdabz un @draugiem tvītiem uzzināju, par draugiem.lv pārcelšanos uz jaunajām telpām
((WEB) - http://www.apollo.lv/portal/ipasums/articles/254526) un par to, ka šodien notika jaunā projekta
- Draugiem.TV prezentācija. Zīmīgi, ka tas notika tieši šodien ,jo 1. novembrī Latvijā ik gadu svin Radio
dienu, jo Rīgas radio (Radiofons) darbu sāka 1925. gada 1. novembrī. Ar interesi noskatījos prezentācijas
svarīgāko daļu - (WEB) http://vimeo.com/31431473 , kas ilga apmēram 12 minūtes, un biju patīkami
pārsteigts, par to, ka viss jau pašā sākumā ir ļoti labi pārdomāts, taču kā mēs zinām nekas nav ideāls.
Ievadā vienkārši uzskaitīšu Draugiem.TV iespējas, kuras saklausīju, skatoties prezentāciju:
1] 5 bezmaksas Latvijas kanāli kuriem ir nacionālā kanāla statuss (LTV1, LTV7, LNT, TV3 un
Pro100)
2] Draugiem.TV kā "Skatuve" jaunajām latviešu filmām
3] Iespēja iegādāties citus kanālus pa vienam nevis kaut kādās mistiskās pakās
4] Bezmaksas interneta radio kanāli (Latvijas un ārzemju)
5] Filmu noma
6] Android un iOS Draugiem.TV aplikācijas ar kurām varēs skatīties TV un klausīties radio
viedtelefonos un planšetdatoros
7] Maksas ārzemju kanāli
8] Iespēja komentēt un ieteikt draugiem filmas un kanālus, kurus tu skaties + redzēt kuri draugi
skatās tekošo pārraidi kopā ar tevi
9] Iespēja, uzlikt pauzi [aiziet pēc tējas:D] un turpināt skatīties filmu vai raidījumu no tās vietas,
kur uzlikta pauze
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Tik daudz iespēju un drošien es steigā kaut ko esmu aizmirsis pieminēt. Unikāli, ka
Draugiem.TV piedāvās skatīties Latvijas bezmaksas kanālus, jo aktīvākie interneta lietotāji drošivien
zina, ka jau labu laiku internetā nav iespējas bezmaksas skatīties Latvijas kanālus, janu vienīgi Dinamo
un VEF spēles LTV7 mājaslapā vai nedēļu var izmantot Lattelecom.TV testa režīmā par brīvu [un tad
uztaisot jaunu e-pastu un izdzēšot "cepumus", Lattelecom televīziju testa režīmā var skatīties bezgalīgi
ilgi:D].
Arī ideja rādīt jaunās latviešu filmas interneta televīzijā liekas ļoti noderīga, jo, pirmkārt,
daudziem cilvēkiem, īpaši laukos, nav iespējas aiziet uz kinoteātri un noskatīties jaunās filmas, otrkārt,
vismaz priekš manis jaunās latviešu filmas vienmēr ir bijušas neaizsniedzamas, parasti es tās ieraugu tikai
tad, ja tās rāda Latvijas televīzijā. Bet šobrīd nevar saprast, cik tad ātri jaunās filmas nonāks
Draugiem.TV un cik šis prieks maksās? Katrā ziņā jo ātrāk un lētāk, jo labāk gan lietotājiem, gan pašiem
Draugiem.
No TV skatītāja viedokļa vispozitīvākā lieta man liekas ir kanālu pirkšana pa vienam, jo es
nekad neesmu varējis saprast, kāpēc jāveido dīvainas kanālu pakas, kurās ir tikai 1 vai 2 skatāmi kanāli?
Naivi domāt, ka pilnīgi visi, kuriem interesē viens kanāls pasūtīs salīdzinoši dārgo TV paku šī kanāla dēļ.
Šajā situācijā bieži vien, taupības ietvaros, lietotājiem nākas atteikties no TV paku pirkšanas. Līdz ar to es
domāju, ka Draugu jauninājums liks aizdomāties tuvākajiem konkurentiem, piemēram, Lattelecom.
Godīgi sakot, TV pārraižu komentēšanas jēgu es nevaru saprast, jo lielākā daļa cilvēku parasti
skatās TV Fullscreen režīmā, līdz ar to nav iespējas [un vajadzības], paralēli TV baudīšanai lasīt/rakstīt
komentārus. Taču iespēja apskatīties, kurš no draugiem vienlaicīgi ar mani skatās konkrēto kanālu vai
filmu, liekas noderīga, jo tā var uzzināt draugu gaumi TV lietās.
Visbeidzot, pati inovatīvākā lieta ir Android un iOS Draugiem.TV aplikācijas, kas ļaus skatīties
kaut vai Dinamo spēli Gaiziņa virsotnē. Taču šai lietai ir vairāki BET. Pirmkārt, cik daudzi vēlēsies
skatīties TV vai filmas salīdzinoši mazā ekrānā? Manuprāt, daudziem pat planšetdators liksies par mazu
priekš filmu skatīšanās [man noteikti]. Otrkārt, Draugiem.TV solās būt televīzija ar kvalitatīvu attēlu,
tāpēc rodas jautājums, vai Latvijas sakaru operatori sniedz pietiekami ātru un internetu, lai varētu
kvalitatīvi skatīties Draugiem.TV? Treškārt, cik tas maksās? Jo es pat cenšos pārāk bieži neskatīties
YouTube video savā viedtalrunī, lai nepārtērētu savus dārgos megabaitus. Nu jā, Wi-fi šajā ziņā glābj
situāciju. Es ceru, ka par šīm lietām ir padomāts, citādi sanāks, tā, ka aplikācijas eksistē, bet gandrīz
neviens tās nelieto.
Nobeigumā, gribās pateikties Draugiem par Latvijas Gūgles misijas pildīšanu, jo izrādas, ka
Draugiem.TV ir jau 17. Draugu produkts (pilns saraksts (WEB) - http://draugiem.lv/company ) Tā tik
turpināt! Atgādināšu, ka jau 11.11.11. jeb Lāčplēša dienā, Draugiem.TV tiks nodots testēšanā
aktīvākajiem un lojālākajiem lietotājiem, cerams, ka starp viņiem būšu arī es. Publiskai lietošanai
Draugiem.TV paredzēts nodot jau līdz šī gada beigām, atliek tikai gaidīt un cerēt, ka testēšanas laikā
nenojuks Draugu serveri.
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