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Java aplikācijas
Nolēmu sarakstīt nepieciešamākās java aplikācijas vienā vietā, tā lai "parastajam" WAP lietotājam
parādītu, ka mobilajā telefonā var darīt gandrīz visu topašu ko savā "dārgajā" datorā. Kā arī linki uz
aplikāciju oficiālajām wap lapām palīdzēss tās ātri atrast un lejuplādēt. Aplikācijas sarakstītas nejaušā
secībā, tāpēc neuzskatiet to par topu. 1) Gmail - epasts tavā telefonā Lieliska un daudzfunkcionāla
epasta aplikācija ar patīkamu dizainu. Vienīgais "mīnuss", ka tā darbojas tikai ar gmail.com epasta
kontiem. http://m.google.com/mail 2) Keeper mobile - mobilais maks šī aplikācija ļauj manipulēt ar
virtuālo
naudu
"webmoney"
(vairāk
par
webmoney
lasi
http://visiem.myartsonline.com/lasitava/lasit.php?mape=Interneta_pasaule&raksts=Par_webmoney). Ja
tev vēl nav sava maka, tad varēsi to piereģistrēt ar šīs aplikācijas palīdzību. http://wap.telepat.ru 3)
UCWEB - WEB/WAP brauzeris Pēc neoficiālas informācijas tas ir 2. populārākais WEB brauzeris
priekš mobilajiem telefoniem. Daudzfunkcionāla aplikācija ar iespēju mainīt user-agent'u. Man personīgi
patika kā UCWEB tiek galā ar WAP lapām, bet priekš WEB labāk lietot Mini Operu.
http://wap.ucweb.com 4) JIMM - mobilais ICQ klients Ja kāds vēl nezina - ICQ ir kaut kas līdzīgs
Skype ar +/- funkcijām. Šī aplikācija ir ljoti populāra Krievijā, Latvijā tomēr dominē Skype.
http://jimm.org/wap 5) Skype
Populārās datorprogrammas mobilā versija. Pieejamas vairākas
nepieciešamākās funkcijas kā arī jaunu kontu reģistrēšana. http://mobiledownload.skype.com 6) Mini
Opera - WEB/WAP brauzeris Mini Opera ir populārākais mobilais WEB brauzeris. Mini Opera no
citām līdzīgām aplikācijām atšķiras ar augsto kvalitāti un vairāku valodu versijām (arī latviešu).
http://mini.opera.com 7) Mini Opera mod - WEB/WAP brauzeris Krievu modifikācija no oriģināla
atšķiras ar to, ka aplikācijai tiek pievienotas vairākas noderīgas funkcijas kā ftp klients, failu menedžeris,
teksta redaktors utt. Tomēr, ja šīs funkcijas nav vajadzīgas labāk lietot oriģinālo Mini Operu, jo
modifikācijām ir slikta kvalitāte un var gadīties, ka telefons uzkaras. http://opera-mini.ru Ja jums ir ko
piebilst, tad rakstiet komentāros. :)
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