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Sakaru operatoru WAP lapu tops
Izdomāju notestēt un salīdzināt Latvijas sakaru operatoru WAP lapas. Kapēc? Kam tas vajadzīgs?
Pirmkārt jau tāpēc, ka nekas tāds pirms tam nav darīts, otrkārt, varbūt, citiem būs interesanti palasīt
manas domas. Tas ir vajadzīgs priekš manis, jo šis vērtējums būs subjektīvs un citiem neko nenozīmēs, es
neceru, ka to izlasīs kāds no šo WAP lapu veidotājiem un paslavēs mani vai "sados pa galvu". Testēju no
sava vienkāršā SE w380i telefona, mājaslapas vērtēju 10 baļļu sistēmā pēc 2 pazīmēm - dizains un saturs.
http://wap.tele2.lv
Galvenās lapas "svars" - 16,6kb Dizains - Pievilcīgs dizains, katra apakšsadaļa (piem., draugi, spēles...)
atdalīta ar grafisku atdalītāju. Viss ir ļoti labi pārredzams, burtu fonts maziņš, bet priekš WAP lapām tas
ir normāli. Taču ir arī daudz mīnusu - priekš WAP standartiem lapa ir pārāk "smaga", samērā lēni
ielādējas. Galvenajā lapā ir pārāk daudz nevajadzīgu linku, pārāk daudz grafikas, kas sadārdzina lapas
apmeklējumu, jo tā uzreiz "apēd" vairāk kā 16kb (ar grafiku vēl vairāk). Tas nav nekas slikts, jo dažiem
grafika patīk, bet es tik "smagā" lapā bieži neienāktu. Par dizainu: 6. Saturs - Galvenajā lapā kā arī
daudzās citās ir pārāk daudz satura, pietam gandrīz visi linki ir uz citām WAP lapām, kas nozīmē to, ka
vainu Tele2 nav ko pašiem "parādīt" vai arī tie linki ir apmaksāti kā reklāma, tātad Tele2 WAPu uzskata
tikai par reklāmas lauciņu. Tas tā nav un lielākajai daļai WAP lietotāju reklāma nepatīk, es ieteiktu
izmantot "mazo"(WAP) lapu lietderīgāk un "nepārbāzt". Par saturu: 5.
http://wap.lmt.lv
Galvenās lapas "svars" - 5,9kb Dizains - Interesants dizains, visi linki un lapas augšdaļa ir oranžīgos
toņos(uzņēmuma krāsā). Priekš WAPa neparasti, ka viss teksts un linki ir lielajā fontā, tomēr lapa ir
"viegla" un ātri ielādējas. Grafika arī ir normas robežās (laikam tāpēc, ka maz linku, jo katram linkam ir
savs attēls). Galvenais mīnuss, ka priekš mobilajām ierīcēm, tomēr lielais fonts nav piemērots, tas būtu
taspats, kas WEBā lasīt tekstu <h1> lielumā. Par dizainu: 8. Saturs - Šajā lapā arī ir ļoti maz informācijas,
par dotā sakaru operatora jaunumiem, tarifiem, pakalpojumiem u.c. Ir nedaudz informācijas (par gaisa
temperatūru, vārdadienām un balonu festivālu) un tas arī viss, pārējie, laikam, ir reklāmas linki, tomēr
lapa nav "pārbāzta" - linki pārsvarā ir tikai uz WAPā nepieciešamāko - epasts, sociālie tīkli, meklētājs,
O!karte, sporta informācija un ziņas. Par saturu: 6.
http://wap.amigo.lv
Galvenās lapas "svars" - 4,1kb Dizains - Dizains nav unikāls, bet ļoti piemērots WAPam un krāsas arī
atbilst Amigo logo. Lapas ir ļoti labi sakārtota pa sadaļām, kuras atdala citas krāsas svītras. Fonts ir
maziņš un neskatoties uz to, ka lapā ir daudz linku, lapa ielādējas ļoti ātri un viss tur ir savā vietā. Tomēr
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arī šeit ir savi mīnusi - vismaz no mana telefona, ritinot lapu uz leju ir ļoti grūti saskatīt uz karu linka es
pašreiz "atrodos", jo linka krāsa uz kura "atrodos" ir gandrīz tāda pati kā pārējiem linkiem. Neskatoties uz
to man dizains ļoti patika. Par dizainu: 8. Saturs: Te nu beidzot ir pirmā WAP lapa, kura sniedz to, kas
WAP lietotājam ir vajadzīgs. Neskatoties uz to, ka ir pāris reklāmas linkus, šajā lapā var atrast
informāciju par Amigo tarifiem, jaunumiem, rīkotajiem pasākumiem utt. Ir arī daži trumpji, salīdiznot ar
pārējiem sakaru operatoriem, Amigo ļauj WAP lietotājiem izmantot dažus noderīgus WAP pakalpojumus
- Sūtīt SMS tieši no WAP un izmantot wap.draugiem.lv bezmaksas (tikai Amigo lietotājiem). Šei ir arī
informatīvā sadaļa, tātad tā ir pagaidām vienīgā no apskatītajām WAP lapām, kas WAPu neuztver tikai kā
reklāmas lauciņu. Par saturu 9. (jo trūkst izkaides, piemēram, čata)
http://wap.biteplus.lv
Galvenās lapas "svars" - 6,9kb Dizains - Ļoti neparasts un varbūt pat unikāls dizains, jo tas veidots it kā
no divām daļām - pats lapas saturs ir kā WAP linku katalogs, kas sadalīts pa kategorijām, lai lietotājs
varētu vieglāk atrast, to kas nepieciešams, bet augšdaļā ir tikai Bites vai Bifri lietotājiem paredzētās
iespējas. Lapa ir pietiekši viegla un "ātra", fonts ir normāls. Garfikas nav daudz, kas priecē. Vienīgais
mīnuss varētu būt, tas, ka lapa izskatās pārāk daudzkrāsaina, taču tas netraucē tajā viegli orientēties. Par
dizainu 9. Saturs - Kā jau teicu šī WAP lapa ir veidota, kā WAP linku katalogs, tapēc ir saprotams, ka ir
daudz linku uz citām lapām, bet tie galvenokārt nav reklāmas linki, jo vismaz agrāk Bite pievienoja
"parastu mirstīgo" lapas pilnīgi bezmaksas (arī manējo http://visiem.myartsonline.com). Salīdzinājumā
citi operatori piestāda pamatīgu maksu par reklāmu (pārbaudīts). Bites (Bifri) lietotājiem ir pieejamai
vairāki noderīgi pakalpojumi - Bifri kredīta atlikums, meklētājs, personīgā linku krātuve, katram savs
3712XXXXXXX@bifri.lv epasts. Tomēr pēdējā laikā šajā lapā informācija tiek atjaunota ļoti lēni, tā,
piemēram, vēl ir atrodamas vecās cenas par internetu. Par saturu: 8
Neuzskatiet to par kaut kādu reklāmu vienam vai otram sakaru operatoram, jo es centos vērtēju objektīvi.
Tātad mans sakaru operatoru WAP lapu tops ir šāds:
1.http://wap.amigo.lv un http://wap.biteplus.lv
2.http://wap.lmt.lv
3.http://wap.tele2.lv
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