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Veidoju mobilo čatu 5: Papildinājumi
Ir pagājusi pusotra nedēļa, kopš "palaidu vaļā mobilo čatu", šajā laikā čata aktivitāte pa dienām
ir bijusi dažāda. Pagaidām ir tā, ja pats nepieskatītu čatu, tad sarunas veidotos krietni retāk un cilvēki čatā
"neuzkrātos" tik bieži kā šobrīd. Ceru, ka ar laiku situāciju uzlabosies. Tomēr ņemot vērā lietotāju
ieteikumus, šajā īsajā laikā tika veikti daži papildinājumi, kas varētu ieinteresēt arī tos, kas vēl nav
izmēģinājuši mobilo čatu. Ir viena sīka izmaiņa, kas neattiecas uz tehnisko pusi. Mobilais čats ieguva otru
nosaukumu - fantazētāju čats. Šis nosaukums radās kā risinājums brīžos, kad vairs nav par ko runāt čatā,
tad ir īstais laiks, lai sāktu fantazēt. Ja nepāršaut pāri saprāta robežai, tad tas ir pat ļoti interesants veids,
kā uzveikt garlaicību.
Pāris funkcijas, ar kurām mobilais čats tika papildināts pēdējās nedēļas laikā:
1) Tagad mobilajā čatā var ienākt ne tikai ar Twitter kontu, bet arī ar Google kontu. Arī Google
konta gadījumā čats saglabā lietotāja ID, Google+ konta adresi (ja tāda eksistē), konta nosaukumu un
attēla adresi. Šī informācija tiks parādīta citiem čata lietotājiem tikai tādā gadījumā, ja lietotājs to būs
atļāvis.
2) Mobilajā čatā ir pievienotas komandas, kas pārveido ziņojumu, līdzīgi kā tas ir dažos citos čatos,
sīkāku informāciju par komandām var atrast sadaļā "Par čatu" - http://chat.wapblogs.eu/about .
3) Tiem, kas čato no datora pārlūka, iespējams, patiks funkcija - sūtīt ziņojumu, nospiežot "Enter". T.i.
nav jāspiež HTML formas poga "Teikt", pietiek vienkārši nospiest klaviatūras pogu "Enter", līdzīgi kā tas
ir lielākajā daļā ziņojumu apmaiņas programmās "Skype", "ICQ" utt. Šo funkciju ir iespējams izslēgt
"Profila iestatījumos".
4) Tā pat kā lielākajā daļā sociālo tīklu, arī mobilā čata pārlūka cilnes virsrakstā parādās informācija
par jaunajiem ziņojumiem. Tā ir redzama arī, ja lietotājs ienāk dienu vai divas dienas pēc ziņojuma
uzrakstīšanas. Informatīvais virsraksts pazūd, tikai tad, kad lietotājs pāriet uz ziņojuma pievienošanas
lapu vai arī ziņojums tiek izdzēsts. Arī šī funkcija vairāk piemērota datora lietotājiem.
5) Visbeidzot ir pievienota sadaļa "Par mani", kurā tiek parādīti tikai konkrētam lietotājam adresētie
un viņa paša rakstītie ziņojumi. Tādā veidā ir ērtāk apskatīt dialogus, kas var saplūst ar citiem
ziņojumiem, ja čatā ir liela aktivitāte.
Visam pa vidu, pateicoties čatotāju atsaucībai tika salabotaspāris kļūdas, paldies par to. Kādi
papildinājumi vēl ir paredzēti? Lielā mērā ir tas ir atkarīgs no čatotāju aktivitātes un vēlmēm, jo nav
vēlēšanās kaut ko darīt, ja neviens to neizmantos. Šobrīd ir doma uztaisīt failu pievienošanu čata
ziņojumiem, jo pirmkārt, pāris čatotāji izteica šādu ideju, otrkārt, tādā veidā mobilais čats varētu
līdzināties ziņojumu apmaiņas aplikācijām, kurās arī var ātri un ērti nosūtīt dažādus failus. Ja tu vēl neesi
izmēģinājis jauno čatu, tad laipni lūgts uz sarunu - http://chat.wapblogs.eu/ .
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