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Chatopus – Usměvavý instant messenger
(Pavel Bureš)

Download
Komunikace-Internet

Jeden z nejpoužívanějších instant messengerů na PC u nás, ICQ, si již našel svoje místo na PDA s Palm
OS. Přestože existuje řada více či méně kvalitních klientů, kromě javového cMessengeru, AIM Messengeru
a nedávno recenzovaného VeriChatu je na mnoha PDA nainstalován Chatopus, IM program schopný
pracovat v několika sítích a běžet na pozadí.
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Jak se můžete dočíst na webu programu, Chatopus umožňuje na Palmu pracovat v Jabberu, ICQ, AIM či
třeba MSN. V článku se budeme věnovat převážně ICQ komunikaci. Nejdříve je třeba si vytvořit Jabber
účet v některém z komunikačních programů, např. PSI nebo Yabber. V aplikaci si vytvoříte účet (pokud jej
již nemáte), k čemuž lze použít např. server njs.netlab.cz. Dále je třeba přidat ICQ službu, musíme znát
své ICQ číslo a heslo. Tím jsme dokončili vytváření účtu, podrobné nastavení včetně odkazů na
screenshoty s popisem má na svých stránkách Daja.

Nyní je na čase provést nastavení klienta v PDA. Správa účtů se provádí v nabídce Account – Account
Setup, kde můžete účty vytvářet, mazat a editovat. Stiskneme tlačítko New pro vytvoření nového profilu.
Na první obrazovce vyplníme název účtu a adresu serveru, stejnou jakou jsme zadávali při tvoření Jabber
účtu. Po tapnutí na Next zbývá vyplnit uživatelské jméno a heslo, které si program může pamatovat,
pokud zatrhnete checkbox Save Password. V poslední obrazovce lze ještě nastavit údaje týkající se
přenosu dat (např. nastavení portu), ty však pro správnou funkci programu nemusíme měnit.

V hlavním okně vidíme všechny kontakty, vlevo je zobrazen název používaného účtu a vpravo jméno
skupiny uživatelů, která bude zobrazována. Tapnutím na tlačítko Offline se zobrazí nabídka statusů, které
můžeme při připojení využít abychom dali ostatním najevo, že jsme např. ochotni si povídat nebo si
naopak nepřejeme být rušeni. Pokud je aktivní připojení k internetu, Chatopus se vybráním patřičného
statusu připojí k internetu. Jestliže PDA není připojeno k internetu, program se automaticky připojí přes
naposledy použité připojení. Postupně se začnou načítat kontakty, u kterých se zobrazují přezdívky, nikoli
ICQ čísla. Doporučuji odškrtnout volbu Show Offline, nebudete muset scrollovat, na každé obrazovce se
zobrazí 10 kontaktů a zobrazením jen připojených uživatelů si zjednodušíte orientaci.

Kliknutím na kontakt se otevře okno zprávy, rozdělené na dvě části. V horní vidíte retrospektivně
seřazenou komunikaci, do dolní části píšete. Zprávu je možné odeslat tlačítkem, položkou v nabídce Tools
nebo napsáním zkratky na Grafitti plošce.

Na příchozí zprávu jste upozorněni blikáním symbolu hvězdičky v levém horním rohu, a to jak v
Chatopusu, tak i v jiných aplikacích.
Uživatele lze přidávat i v PDA, potřebujete znát ID a přezdívku. Rovněž si vybíráte, do které skupiny
uživatele zařadíte, lze vytvořit i novou skupinu.
Vynikající vlastností Chatopusu je, že běží "na pozadí". Můžete se vrátit do launcheru, spustit jinou
aplikaci a přitom jste pořád online. Testoval jsem běh programu s Megalauncherem 4.3.0, YiShow 6.1,
prohlížečem Xiino 3.0E a Agendus Mailem 3.14. Všechny uvedené programy pracovali s Chatopusem
korektně, mohl jsem přesouvat soubory v launcherech, brouzdat po webu a stahovat poštu bez toho,
abych se odpojil od ICQ. Problémy jsem zaznamenal s Blazerem 2.0, který přibližně v polovině případů
způsobil odpojení klienta.
Kladně hodnotím počet podporovaných sítí a stabilitu programu, za celou dobu používání nespadl ani
jednou. Užitečné je skrývání nepřipojených uživatelů, intuitivní nastavení a iluze multitaskingu. Do zpráv
nemůžete přidat obrázkové smajlíky, což nepovažuji za velký nedostatek, v případě nutnosti to lze obejít

napsáním příslušných znaků do textu. České znaky v Contact listu se nezobrazují korektně, stejně je tomu
při psaní zpráv.

Ohodnoťte tento SW podle vlastní zkušenosti !
(10=nejlepší, 1=nejhorší)
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Články na podobné téma
03.06.2004 PPCMCheck - Chytře na maily
(download)
31.05.2004 WirelessIRC – Lidé z kanálu pro Series
60 (download)
14.05.2004 Agile Messenger - Multiplatformní
povídálek (download)
23.04.2004 IM+ - Multiplatformní Instant
Messaging (download)
25.03.2004 SmartIrc.net - IRC na MS
Smartphonech (download)

09.03.2004 SMTP Manager - Rychlá změna účtu
(download)
17.02.2004 VeriChat – Instant messenger pro
celou rodinu (download)
23/04/2003 X-PRO - Mezinárodní telefonování
zadarmo (download)
10/12/2002 OpenNAP CE - Napster v kapse!
(download)
07/11/2002 Pocket IRC - IRC klient v kapse
(download)
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