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Digitálny svet
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Služba, ktorá zmenila svet videa
Čo by robili
bez YouTubu?

VÝROČIE
Od nahratia prvého
videa na YouTube
prešlo 23. apríla štrnásť
rokov. Počiatky tejto
služby pritom neboli
celkom jednoduché ani
jednoznačné.
Alžbeta Harry Gavendová

Daniel GoGo Štrauch
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bsah prvého videa na YouTube nie je síce intelektuálnym vrcholom, no zapísalo sa do histórie: „Dobre, takže nachádzame sa pred slonmi.
Fakt dobré je na nich to, že majú
naozaj, naozaj dlhé choboty. To
je skvelé. A to je zhruba všetko,
čo treba povedať.“ Krátky klip zo
zoologickej záhrady má príznačný názov „Ja v ZOO“ a odohráva
sa pred ohradou so slonmi. Zverejnil ho 23. apríla 2005 muž menom Jawed Karim, ktorý patrí
k zakladateľom YouTubu, služby na zdieľanie videí. V týchto dňoch teda YouTube oslavuje svoje štrnáste narodeniny. Už
dávno pritom patrí k najvplyvnejším sociálnym sieťam a k najznámejším platformám na zdieľanie videoobsahu.
Začiatky však boli pomerne
„kostrbaté“ a o jeho fenomenálnom úspechu možno nesnívali ani samotní zakladatelia. Steve Chen a Chad Hurley sa v čase
vzniku už dlhší čas pohybovali v inovátorských, vývojárskych
kruhoch IT sféry v USA. Stáli aj
pri počiatkoch známej služby
PayPal. Táto éra veľkého rozvoja
technológií a neobjavených možností vtedy v PayPale združovala aj také mená ako Elon Musk
(SpaceX, Tesla) alebo Reid Hoffman (LinkedIn). Rovnako aj spomínaný Jawed Karim pracoval
v PayPale.
Podľa legendy, ktorá o vzniku
YouTube koluje, sa odohrala v dome Steva Chena skvelá párty, na
ktorej bol aj Chad Hurley. Vzniklo
tu isté zábavné video, ktoré chceli účastníci párty zdieľať. Narazili však na problém – neexistovala pohodlná služba, kde by video
mohli nahrať a zdieľať s kamarátmi. Do e-mailu sa taká veľká príloha nevmestila a upload na vtedy známe úložiská by zabral celé
hodiny. Jednoducho, nič nevyho-

YouTube vraví, že jeho poslaním je dať každému priestor na vyjadrenie a všetkým ukázať svet.
vovalo ich požiadavkám. Narazili
tak na dieru na trhu. Rozhodli sa
založiť službu na zdieľanie videoobsahu a 14. februára 2005 zaregistrovali doménu YouTube.

berg. Práve v takejto „zoznamke“ mohol hocikto zverejniť svoje video, pričom si ho tiež mohol
ktokoľvek pozrieť. V tom čase
to bolo nesmierne adrenalínové.
Len pár ľudí našlo v skutočnosti
odvahu zverejniť na tejto platOnline zoznamka
forme svoje video. Tvorcovia doKarim sa vtedy zároveň stal aj
konca prichystali udalosť v Los
najaktívnejším (a takmer jediAngeles i Las Vegas, počas ktorej
ným) prispievateľom obsahu.
ponúkli ženám dvadsať dolárov
Službu spopularizoval aj vďaka
za zverejnenie videa. Nespravila
videám s pristávaním a vzlietaním lietadiel. Paradoxným prob- to však ani jediná.
Karim v súvislosti s počiatlémom tejto služby totiž najprv
kami YouTube tiež spomína, že
bolo to, že ľudia na ňu nechceli
si uvedomil limity zdieľania vibežne prispievať. Prečo by mal
niekto sledovať ich domáce videá deí už v roku 2004 počas dvoch
vtedajších udalostí. Jednou bolo
či skrátka bežný život? Službe
cunami v Indonézii a druhou bochýbal i jasný koncept. Komu
la senzácia v podobe obnaženej
je určená? To nevedeli najskôr
bradavky Janet Jackson počas
ani samotní tvorcovia. Jednou
vystúpenia na Super Bowl. Všetz myšlienok bolo i to, aby YouTube slúžil ako online zoznamo- ci o tom rozprávali, no nebol tu
vacia služba. Inšpirovali sa vtedy žiaden rozšírený online kanál,
kde by sa to dalo pozrieť.
známym formátom Hot Or Not,
Nízky počet videí v začiatkoch
z čoho pôvodne vychádzal aj
služby viedol k tomu, že keď ste
tvorca Facebooku Mark Zuckernavštívili stránku, nemohli ste si
dokonca ani zvoliť video. SlužYOUTUBE VO FAKTOCH
ba ho vybrala za vás, pričom sa
aj opakovali. Ľuďom zo začiatku
•Ľudia denne sledujú miliarunikal význam a mnohí nechádu hodín obsahu.
pali, prečo by bol niekto vôbec
•YouTube má viac ako miliarochotný na stránku prispievať.
du používateľov.
Bola to jedna z prvých stránok,
•Najsilnejšia veková skupina
ktorej obsah v plnej miere závije od 18 do 34 rokov.
sel od ochoty používateľov tvoriť
jej obsah. Sám Karim priznáva,
•YouTube je lokalizovaný
v 91 krajinách a preložený
že význam YouTubu videl skôr
do 80 jazykov.
osobnejšie – ak zdieľate video,
pozrie si ho len úzky okruh ľu-
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dí, ktorých sa obsah týka. Tento
scenár sa však nenaplnil.

nia videí. Dokázal to i začiatočník. Bolo to niečo neporovnateľné s inými podobnými službami,
kde ste potrebovali poznať viaInvestície a míľniky
cero technických záležitostí. GiVeľká šanca prišla v júli 2005,
deon Yu, prvý CFO YouTube,
keď sa bývalý výkonný riaditeľ
spomína: „Keď ste chceli nahrať
PayPalu Keith Rabois na párty
video na YouTube, jediná vec,
dozvedel o YouTube. Rozhodol
ktorú ste potrebovali urobiť, bolo
sa do projektu investovať. Imstlačiť tlačidlo Nahrať.“ Túto jedponovali mu dve veci – služba
noduchosť si všimol aj Google,
využívala na tie časy vyspelý
ktorý rovnako pracoval na poFlash a obsah sa dal jednoducho
dobnom produkte. Nakoniec sa
distribuovať na webové stránky.
však rozhodol v roku 2006 odkúZačalo sa tak obdobie silného
piť YouTube a vlastní ho doteraz.
budovania značky. YouTubu sa
Odvtedy YouTube prešiel všeliuž verilo natoľko, že vo firme
čím. Musel sa vyrovnávať s probpracovalo viacero ľudí a firma
lémami okolo autorských práv,
prilákala zaujímavé mená.
Významným bol úspech kaná- upraviť podmienky používania,
la Lonelygirl15 založený na krát- nahrávania cudzieho obsahu, ešte viac zjednodušiť prispievakych vlogoch zo života. Vyvonie na svoju stránku... Prekonal
lali senzáciu, no ako neskôr vysvitlo, išlo o šou a mladá aktérka však obrovský kus cesty a udržal si vedúce postavenie. Je to aj
bola v skutočnosti herečka. Jeden z najväčších míľnikov prišiel vďaka množstvu noviniek, ktoré neustále do služby pribúdav roku 2006, keď niekto uploadoval staršie video zo šou Satur- jú. Či už je reč o možnostiach
nahrávania čoraz kvalitnejšieday Night Live. Paródia na rap
ho obsahu vo vysokom rozlíšev podaní dvoch komikov s nání, alebo o pridávaní 360-stupňozvom Lazy Sunday sa okamžite
stala virálom a dokázala, akú si- vých videí, poskytovaní veľkých
lu YouTube ponúka. Za niekoľko priamych prenosov a klasických live vysielaní jednotlivcov.
dní mala viac ako milión videní. To je dosť i dnes, no vtedy to K obrovskej popularizácii YouTubu navyše prispeli v posledbolo čosi neskutočné. YouTube
si všimlo mnoho ľudí a začal na- ných rokoch aj tzv. youtuberi, terastať i počet registrovaných po- da používatelia, ktorí si spravili
z YouTubu svoj vlastný vysielaužívateľov.
cí kanál, na ktorom môžu ľudia
Služba získavala popularitu
pravidelne nachádzať ich nové
vďaka svojej extrémnej jednoduchosti nahrávania a prehráva- videá. A YouTube naďalej rastie.

Má najväčší YouTube kanál na
Slovensku GoGoManTV s viac
ako 1,8 milióna sledovateľmi.
„Vydal by som sa cestou filmu
a televíznych produkcií, bol by
som skôr za kamerou ako pred
ňou. Vždy ma to tam ťahalo. YouTube mi dal príležitosť stretnúť
najzaujímavejších ľudí z celého
sveta, ktorí sú špičkami vo svojom odbore, skúsenosti s biznisom aj filmovou tvorbou. Vzal mi
súkromie a dajme tomu normálne tínedžerské roky, ale tých pozitív bolo rozhodne viac. Najviac
sa mi páčili (hovorím páčili, pretože sa to rokmi mení k horšiemu) kreatívna sloboda, otvorenosť a súdržnosť komunity. Bola
to platforma, v ktorej som cítil, že
mám svoju druhú online rodinu.
A jediná platforma, ktorá svojich
používateľov aj fyzicky odmeňuje
za ich úspechy.“

Patrik Rytmus Vrbovský

Jeho youtubový kanál Donfantastickypess má viac ako 698-tisíc
fanúšikov. „V zmysle, ak by som
nemal kam dávať klipy – tak je
strašne veľa ciest, kde by som
mohol spropagovať svoje klipy.
Asi by som si urobil stránku, kde
by som ich exkluzívne púšťal.
YouTube mi nevzal nič,“ pokračuje. „Je to veľmi dobrý nástroj,
ako môžem predať svoju kreativitu. A beriem ho tak, akoby som
mal vlastnú televíziu. Doba sa
zmenila, ľudia už nepozerajú televíziu, sledujú viac YouTube
a sociálne siete, takže dá sa tam
aj niečo zarobiť, ale je to málo
oproti tomu, čo som do toho investoval.“

Matej Sajfa Cifra

Kanál s názvom Sajfa má viac
ako 171-tisíc subscriberov. „Robil
by som to, čo robím ako svoju
profesiu. Živil by som sa ako rozhlasový a večierkový moderátor.
YouTube mi dal priestor robiť veci, ktoré ma bavia, vtedy, keď ma
bavia, a spôsobom, akým ma bavia. Páči sa mi na ňom to, že je
slobodný, otvorený a kto má
chuť, nápad a kreativitu, môže
sa naň pridať. Je to platforma
spájajúca kreatívnych ľudí, ktorí
chcú a majú čo povedať. Samozrejme, že je tam aj veľa zbytočnej vaty, ale tú ja nesledujem, lebo ma nezaujíma.“

V Poprade poukážu na možnosti

spoločenských a technologických zmien k lepšiemu

13.

Najväčšia telekomunikačná konferencia Metro ON Line sa rozrastá o nové inovatívne komunity. Odborníkov
z rôznych odvetví, ako sú samosprávy, výroba, telekomunikácie, malé a stredné podniky, ale aj IT špecialisti
na počítačovú bezpečnosť, doplnia 13. až 17. mája v AquaCity Poprad zaujímavé a významné osobnosti.

www.metroonline.sk
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