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SB Campus Radio
ליאת רגב
בהנחיית :ד״ר בוזי רביב
מטרת הפרויקט הייתה להקים אתר אינטרנט עבור רדיו הסטודנטים  ,SB Campus Radioשישמש
כארכיון מסודר לתסכיתים (פודקאסטים) של הרדיו וכן ככלי שיווקי למיתוג הרדיו בקרב מאזינים קיימים
ומאזינים חדשים .רדיו  SB Campusהוא רדיו שצמח מן השטח ונוצר על ידי סטודנטים בקמפוס שדה
בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב .הרדיו החל לפעול ב .2017-בשנת  2018נפתח קורס השדרים
הראשון מטעם התחנה לקהל הרחב והצטרפו שדרנים חדשים לתחנה ,וב 2019-הסתיים מחזור שני של
הקורס .הרדיו מקיים שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות וחינוך באזור רמת הנגב ,ביניהם :התיכון לחינוך
סביבתי ,פאב  ,40ספריה אזורית רמת הנגב ומועדון הג'אז מצפה רמון .הרדיו שואף לחבר בין קהילות
בנגב ,להנגיש מדע לציבור הרחב ולתמוך בתרבות המקומית .הרדיו פועל במתכונת של פודקאסט ,כלומר,
התכניות מוקלטות מראש והמאזינים יכולים לשמוע את התכניות בזמן המתאים להם .התוכניות מאוחסנות
וזמינות להשמיעה בפלטפורמת  Mixcloudלהאזנה והפצה של סטים מוזיקליים ,רשימות השמעה
ופודקאסטים .בפלטפורמה זו ,הפודקאסטים מסודרים לפי סדר העלאתם לאתר ואין אפשרות לארגון ומיון
של התכניות לפי קטגוריות תוכן .הגבלה זו מקשה על חשיפה של מגוון תכני הרדיו למאזינים חדשים וגם
על התמצאות של מאזינים קיימים.
בשלב הראשון של העבודה יצרתי מסמך אפיון שמפרט את ההנחיות להקמת האתר .מסמך האפיון כלל
מידע על המבנה הכללי של האתר (העמודים העיקריים ,תפריט ,כותרת תחתית) ,ארגון הפודקאסטים
לקטגוריות וכן המלצות למערכת ניהול התוכן המתאימה לאתר ושירות האחסון .מערכת ניהול התוכן
שנבחרה היא וורדפרס ,שמתאימה בעיקר לבלוגים ,ולכן נדרשו התאמות כדי להתאים אותה לאתר
המיועד לרדיו ופודקאסטים .בשלב השני של העבודה הקמתי את האתר הלכה למעשה באמצעות מערכת
וורדפרס ותוסף אלמנטור לעיצוב עמודי אינטרנט .בשלב השלישי סקרתי שירותי אחסון ייעודיים
לפודקאסטים במטרה למצוא תחליף מוצלח יותר מ .Mixcloud -המטרה הייתה למצוא שירות שמספק
עדכוני  RSSלאפליקציות ייעודיות לפודקאסטים במקום פלטפורמת  Mixcloudשמספקת אחסון והזרמת
מדיה (סטרימינג) בלבד.
האתר עלה לאוויר ,אך העבודה עדיין לא תמה .העמוד הראשי באתר עדיין לא בנוי בצורה מיטבית וכמו כן,
יש להטמיע את נגני המדיה ( )media playersשל שירות האחסון החדש שנבחר במקום הנגנים של
.Mixcloud
הקמת האתר לימדה אותי על החשיבות של ארכיטקטורת מידע להצגה מיטבית של תוכן ברשת
וההשפעה שיש לו בתהליך יצירת מותג חדש.
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