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Radio City

Radio na vsakem koraku
..Ali veste, da lahko nekatere radijske postaje prek namenskih aplikacij poslušate na svojih pametnih telefonih? Še več, Radio City je
omogočil tudi neposredno pošiljanje glasovnih sporočil svojemu uredništvu..

Nekoč je radio predstavljal glavni in pravzaprav edini vir multimedijske zaba
ve. Družine so poslušale oddaje in glasbo, zbrane v dnevni sobi okoli radijske
ga sprejemnika, ljudje so ga poslušali v službah in tako naprej. Nato je prišla te
levizija, ki je zvoku dodala sliko in kasneje še računalniki, ki so multimedijsko
zabavo naredili interaktivno. A kljub tem naprednejšim tehnologijam, se je ra
dio ohranil pri življenju, le njegova vloga oziroma uporaba se je morda neko
liko spremenila. Danes ga še vedno marsikdo rad posluša, saj ob tem lahko ne
moteno počne tudi druge stvari in ni treba biti stoodstotno osredotočen le
na dogajanje na njem. Ob poslušanju radia lahko kuhate, lahko se učite in lah
ko delate. Tako radio danes “špila” v avtomobilih, v pisarnah in tudi domovih.
Morda se še spomnite, da je bilo še ne tako dolgo nazaj moderno tudi poslu
šanje radia na mobilnih telefonih. V nekem obdobju so namreč praktično vsi
proizvajalci v svoje mobilne telefone vgrajevali FM sprejemnike, prek katerih
ste lahko, tako kot na običajnem radijskem sprejemniku, nastavili frekvenco
svoje priljubljene radijske postaje in jo poslušali. S prihodom pametnih telefo
nov pa je to malce zamrlo. Razlog za to bržkone tiči tudi v tem, da današnji pa
metni telefoni nimajo FM sprejemnikov. Oziroma jih imajo, vendar so ti v veli
ki večini deaktivirani, kot ugotavlja ameriška neprofitna medijska organizacija
National Public Radio. Razlog za deaktivacijo naj bi bil brezplačen dostop do
novic in glasbe, ki ga radijske postaje ponujajo, kar naj bi posegalo v ustvarjan
je dobička pri proizvajalcih telefonov in njihovih operacijskih sistemov. Slednji
namreč ponujajo lastne multimedijske platforme, kjer vsebine, na primer prek
mesečnih naročnin, uporabnikom zaračunavajo.
Glede na to, da telefoni danes predstavljajo osrednje naprave za delo in zaba
vo, pa je seveda tudi v interesu radijskih postaj, da bi bile slišane na tem kana
lu. Zato so se znašle po svoje. Začele so delati aplikacije, ki ponujajo poslušan
je njihovega programa na telefonu. Ena takšnih, aplikacija Radia City, nam je
nedavno prišla pod roke. Radio City je sicer komercialna radijska postaja usta
novljena leta 1995 in na širšem območju Maribora velja za bolj poslušano kot
katerikoli drug radio ali televizija.
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Aplikacija, ki služi svojemu namenu
Njihova aplikacija ni komplicirana in je zastavljena preprosto, kot se le da. Kar
je dobro. Njen namen je namreč predvajanje radijskega programa. Ena nje
nih najboljših lastnosti je zagotovo to, da lahko z njo Radio City poslušate
kjerkoli je na voljo internetna povezava (bodisi mobilna, bodisi Wi-Fi) in ni
ste omejeni na lokalno območje, saj ne deluje prek FM oddajnikov. Zvok na
mreč potuje prek interneta, zato je na voljo kjerkoli na svetu. Glede na to, da
se stroški podatkovnega prenosa nižajo, je to zelo smiseln način oddajanja
in poslušanja radia. Vseeno je sicer bolj priporočljivo, da se pri poslušanju
povežete na kakšno brezžično Wi-Fi točko, saj gre za prenos podatkov, kar
pri mobilni povezavi lahko hitro pomeni kakšen evro več na položnici (od
visno, kakšno količino podatkov imate zakupljeno pri svojem operaterju).
Okoli aplikacije ne gre pretirano filozofirati. V njej imate na voljo več strea
mov, kjer dva predstavljata živi prenos programa Radia City v različnih kako
vostih zvoka (64 kbps Mono in 128 kbps Stereo), eden pa priljubljeno lestvi
co hitov Radia City (Party Hit Mix). Tako gre za neke vrste radio na zahtevo, ki
ga lahko poslušate med športnim udejstvovanjem, na avtobusu ali kje
drugje. Aplikacija vsebuje tudi bližnjice s povezavami do spletnih kanalov in
e-poštnih naslovov Radia City ter tudi njihove glavne telefonske številke, ta
ko da lahko le z enim klikom znotraj aplikacije neposredno pokličete v eter,
redakcijo in še nekaj drugih oddelkov.

Nov način interakcije
Posebnost pa je ikona z mikrofonom, ki omogoča nekaj, česar do zdaj
pri radijskih aplikacijah še nismo srečali. Snemanje in pošiljanje zvočne
ga sporočila neposredno v redakcijo. S klikom na ikono se vam odpre in
tegriran snemalnik, kjer lahko posnamete svoje sporočilo. Ko ustavite
snemanje, se vam samodejno odpre meni za deljenje glasovnega spo
ročila prek različnih kanalov oziroma sporočilnih aplikacij (odvisno, kate
re imate nameščene na telefonu). Primarno je tukaj sicer mišljeno poši
ljanje prek e-pošte. Če izberete svoj e-poštni nabiralnik, se vam odpre že
sestavljeno sporočilo s pripeto zvočno datoteko in vpisanim e-naslo
vom redakcije Radia City. Tako morate za potrditev le še pritisniti “pošlji”.
Lahko pa seveda tudi izberete katerega drugega naslovnika.
Na ta način želijo pri Radiu City omogočiti nov kanal komunikacije, s ka
tero bi lahko vsak poslušalec uredništvu sporočil svoje misli glede dolo
čene teme ali kakšne druge informacije. Na primer prometne. Opazite
na cesti nesrečo ali radar in namesto da bi klicali in čakali na prosto lini
jo, enostavno posnamete sporočilo in ga pošljete. Marsikdo bo sicer
morda vihal nos nad dodatnim vmesnim korakom pri pošiljanju. Vendar,
kot pravijo pri Radiu City, so ga dodali le zaradi tega, da si uporabnik lah
ko premisli, preden pošlje svoj glas v eter. Gre torej za nekakšen varno
stni mehanizem. Na našem preizkusu se je aplikacija s svojo inovativno
funkcionalnostjo obnesla zelo dobro, zato pozdravljamo nove, bolj digi
talne načine komunikacije. Če že imamo na voljo vso tehnologijo, ki
omogoča takšne stvari, bi bilo škoda, da je ne bi izkoristili.
Aplikacija Radia City je sicer na voljo tako za Applove telefone kot vse
telefone z Androidom.

marec 2018

