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Veidoju mobilo čatu 1: Ideja
Ir palikuši tikai daži mobilā web čati latviešu valodā, un arī tiem neiet pārāk labi. Tāpēc radās
ideja, ka beidzot pēc vairāku gadu pārtraukuma, izveidot pavisam vienkāršu čatu priekš mobilajiem
lietotājiem. Lai arī mūsdienās netrūkst sociālo tīklu, kuros varētu parunāt, tie šķiet "pārgudri" un galīgi
neatbilstoši čata sākotnējai idejai - anonīmi parunāt ar nepazīstamiem cilvēkiem. Sociālo tīklu pamatideja
ir komunicēt ar rēalu vārdu un ar reāliem cilvēkiem, tāpēc zūd čata burvība.
Ideja ir sekojoša - izveidot mobilo čatu, kurā var pieteikties, izmantojot Twitter kontu, tā lai
nevajadzētu kārtējo reizi reģistrēties un visas ar paroles drošību un atjaunošanu saistītas lietas nebūtu uz
čata "pleciem". Kā arī lietotājiem tas ir drošāk, jo nav jāglabā sava parole nepazīstamas vietnes datubāzē.
Kā arī šādā veidā agresīvos lietotājus var bloķēt pēc lietotāja vārda, nav jāuzraucas par IP User_Agent
maiņām utt., jo ja kāds aktīvi sāks reģistrēt vairākus Twitter kontus, tad pats Twitter par viņu parūpēsies,
čata administratoram, tas atvieglos darbu.
Pēc reģistrācijas mobilais čats no lietotāja Twitter konta pievienos ziņojumu (līdzīgi kā to dara
citas Twitter aplikācijas): "Esmu reģistrējies mobilajā čata http://chat.wapblogs.eu , pievienojies arī tu!".
Šāda pieeja čatam dod iespēju sava veida pašreklāmai. Lielākā priekšrocība ir tāda, ja uzreiz pēc
reģistrācijas kāds sekotājs izlasa šo ziņojumu un arī pievienojas mobilajam čatam utt., tad lietotāju
skaitam vajadzētu pieaugt ar ģeometrisko progresiju.
Sākontēji čatā paredzēts izveidot tikai vienu "istabu". Lietotāja profilā būs vēl mazāk
informācijas nekā Twitter kontā - lietāja vārds, apraksts no Twitter un attēls no Twitter. Lietotāja vārds
sākotnēji tiek piedāvāts tieši tāds pats kā Twitter kontā, bet pēc vēlēšanās pirmajā pieteikšanās reizē to
var nomainīt, līdz ar to var izvēlēties vai rādīt vai nerādīt lietotājiem savu Twitter lietotāja vārdu.
Lietotāju aprakstu (par sevi) ir paredzēts labot pēc patikas, bet attēlu atsevšķi ielādēt nebūs iespējas, varēs
izvēlēties vai to rādīt, vai nerādīt (no Twitter). Jāparedz arī mūsdienās pieprasītā iespēja - izdzēst savu
čata profilu.
Čata "istabā" būs funkcijas - atjaunot, rakstīt un apskatīties tiešsaistes lietotājus. Ja ziņojums ir
adresēts kādam konkrētam lietotājam, tad tas tiek iezīmēts terknrakstā (bold). Spiežot uz lietotāja vārda
var vainu uzrakstīt ziņojumu vainu apskatīties minimālistisko profila informāciju.
Par to vai čatam būs atsevišķs domēns vai wapblogs.eu apakšdomēns, vēl īsti neesmu izdomājis,
jo teorētiski lietotājiem patīk īsi un skanīgi domēna vārdi, bet no otras puses var izmantot kādus no URL
saīsinātājiem, kaut vai http://ej.uz vai http://bily.com . Tas arī var viegli atcerēties.
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