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Izvēlamies izdevīgāko internetu telefonā!
WAP lapās ir ļoti grūti (neteikšu, ka neiespējami) sameklēt visu priekšapmaksas karšu tarifus, šī
informācija pat nav atrodama sakaru operatoru WAP mājaslapās (vai arī ir pamatīgi "noslēpta" kaut kur
dziļi WAP mājaslapā, protams ir izņēmumi). Tapēc sarakstīšu WAP lietotājiem manuprāt visvairāk
interesējošos - interneta tarifus, piereiz arī salīdzināšu, kurš varētu būt izdevīgāks. Jau labu laiku
"dzīvojot" pa WAP esmu pamanījis, ka ir divi WAP lietotāju veidi - lejuplādētāji un čatotāji. Pietam tas
nenozīmē, ka lejuplādētāji nečato un čatotāji nelejuplādē (kalambūrs sanāca), vienkārši katram lietotājam
it kā ir sava "misija" WAPā, ko viņš veiksmīgi veic. Nav izslēgts, ka WAP lietotāji var mainīt savu
"misiju" dzīvojoties pa WAPu. Kapēc es to tagad rakstu? - tāpēc, ka katram no šiem lietotāju veidiem
varbūt(nevis varbūt, bet tā arī ir) izdevīgs cits interneta tarifs. Tagad ķeramies pie tarifiem:
Amigo
1 KB - Ls 0.00030
1 MB - Ls 0.30300
O!karte
Ls 0.25 diennaktij - neierobežots datu apjoms
Zelta Zivtiņa
Ls 0.039-0.07 - 1MB atkarībā no atjaunošanas kartes un bonusiem, vidēji Ls 0.05 - 1MB
Bifri
1 dienai līdz 20 MB - 0.31 Ls
1 nedēļai līdz 100 MB - 1.00 Ls
1 mēnesim līdz 500 MB - 3.00 Ls
Nu kā? Nepalika vieglāk izvēlēties izdevīgāko tarifu?:D Tagad izvēlēsimies sev internetu no
"Lejuplādētāja" skatpunkta. Šajā gadījumā izvēlē ir viennozīmīga - O!karte, jo par nieka Ls 0.25
diennaktī var lejuplādēt neierobežotu datu apjomu. Jāpiebilst, ka O!kartes internetam, tāpat kā visiem
citiem, ir ierobežots ātrums, tāpēc pārāk daudz ielādēt neizdosies, bet "piebāzt" telefona atmiņu varēs bez
problēmām. Ja pieņemam, ka lejuplādētājs diennaktī lejuplādē 100MB(tas ir daudz), tad Zelta zivtiņas
interneta gadījumā tu iztērēsi 0.05*100=5Ls, Amigo - 0.303*100=3.3Ls un Bifri - 100/20*0.31=1.55Ls.
Secinājumus izdariet paši.
Kādu tad internetu sev izvēlētos "čatotājs"?=) Šajā gadījumā ir nedaudz grūtāk izvēlēties. Viena WAP
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čata lapa vidēji "sver" 5kb vienā megabaitā ir 1024kb, tātad apmēram 205 lapas var atvērt ar 1MB
interneta. Čatojot nākas samērā bieži atjaunot lapu, tapēc pieņemsim, ka dienā "čatotājs" atver 1025 WAP
lapas, kas ir 5MB interneta. Pieņemsim, ka "čatotājs" izmanto WAPu katru dienu un aprēķināsim viņa
izdevumus mēnesim. Zelta zivtiņa - 30*5*0.05=7.5Ls, O!karte - 30*0.25=7.5Ls, Amigo 30*5*0.303=45.45Ls (Ooo.) un Bifri - mēnesim Ls 3.00. Tātad "čatotājam" visizdevīgāk ir lietot Bifri
internetu. Veicot līdzīgus aprēķinus var izvelēties sev piemērotāko interneta tarifu, jo kā mēs zinām nekas
nav ideāls un, protams, neviens interneta tarifs arī tāds nav!:D Katram gadījumam atgādinu, ka tā nav
reklāma, bet mans subjektīvais viedoklis, tapēc izvēle ir jūsu ziņā.
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