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Veidoju mobilo čatu 4: Rezultāts
Ir pagājis mēnesis un jaunais mobilais čats ir veiksmīgi tapis. Visi, kuriem ir Twitter konts,
laipni aicināti izmēģināt http://chat.wapblogs.eu ! Viss kas tev jāzina pirms čata lietošanas ir aprakstīts
šeit - http://chat.wapblogs.eu/about . Kā arī atgādinu, ka nav jāuztraucas, ka ielogojoties mobilajā čatā ar
Twitter lietotāja kontu, var notikt konta zādzība vai kaut kas tamlīdzīgs, jo šāda veida autorizācija ir pat
drošāka nekā, ja lietotājam būtu jāveido jauns konts un jāuztic svarīgi dati "šaubīgai" vietnei. Vairāk
informācijas, kā strādā Twitter konta autorizācija un cik tā ir droša var izlasīt šeit (WEB, EN)
http://lifehacker.com/5918086/understanding-oauth-what-happens-when-you-log-into-a-site-with-googletwitter-or-facebook .
Vai ir sasniegts rezultāts uz kuru cerēju? Mobilā čata programmēšanas fāzē - drīzāk jā, nekā nē.
Tā kā bija paredzēts - iemācījos šo to jaunu programmēšanas jomā, kā arī visu iesākto pabeidzu līdz
galam. Tas ir labi, bet atliek vēl pārbaudīt vai pēc kāda laika čatu sāks apdzīvot aktīvie runātāji, kas veikli
"baksta" telefona ekrānu. Būtībā tas ir pats sarežģītākais posms, jo tas nav atkarīgs tikai no manis. Ar
varu nevienu piespiest doties čatot nevar un tas arī nav jādara. "Iefiltrējoties" citos mobilajos čatos
(wapaa.lv un m.hitnet.lv), noskaidroju, ka čatotājiem vainu nav Twitter konta vainu viņi nemaz netaisās
migrēt uz citu vietni, tāpēc mana garadarba nākotne neizskatās spīdoša.
Nevaru teikt, ka čats ir pilnībā pabeigts, jo vienmēr var kaut ko pielabot un papildināt, bet
vietnes pamatfunkcija ir nodrošināta. Programmēšana neaizņēma daudz laika, bet bija problēmas ar
motivāciju. Kad pazuda sākotnējais entuziasms un parādījās šaubas, ka izdosies kādu ievilināt" mobilajā
čatā, tad pazuda vēlme kaut ko darīt. Šajā ziņā veidot/rakstīt blogu ir pateicīgāk nekā veidot jaunu
servisu, piemēram, čatu. Jo ja blogā būs pieminēts kāds atslēgas vārds, pēc kura to var atrast tīmekļa
meklētājos, tad lai arī pēc gada vai 10 gadiem, bet kāds šo blogu atradīs un apskatīs. Mobilajam čatam
šāda shēma neder, jo tajā pašā par sevi nav nekāda satura, tam ir nepieciešama "dzīvība", bet ja "dzīvības"
nav, tad šāds serviss nevienu neinteresēs. Šeit lieti noderētu kāds pārītis mākslīgā intelekta, kurš varētu
caurām dienām "karāties" tiešsaistē un izklaidēt nejaušos ciemiņus, bet nebūtu īsi korekti attiecībā pret
lietotājiem.
Pagaidām, tas ir viss, ko varu secināt pēc šī "mobilā čata veidošanas sprinta". Ja rodas problēmas
ienākot mobilajā čatā vai ir neskaidrības, vai citi jautājumi, tad tos var uzdot šī raksta komentāros, rakstot
uz e-pastu tukshums@gmail.com, kā arī ziņojot Twitter lietotājam @unikals.
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