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Wstęp
Popularyzacja i początki rozwoju powszechnego korzystania z internetu w Polsce
sięgają połowy lat 90. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze, bardzo proste
strony internetowe. Ilość ludzi korzystających z Internetu w Polsce była niewielka,
a mała świadomość społeczeństwa, trudny i drogi (połączenie z internetem przez
modem) dostęp do internetu oraz zbyt słabo rozwinięta sieć www nie sprzyjała
rozwojowi.
Tak na prawdę nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, że już za zaledwie 5 - 10 lat,
te proste i "mało przydatne" strony internetowe przekształcą się w wielkie firmy
i korporacje obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Obecnie mamy rok 2007, z internetu korzysta ponad 1/3 społeczeństwa,
a tendencja stale rośnie. Internet postrzegany jest już jako medium, nośnik
informacji, kanał sprzedaży, kanał reklamy, sposób dotarcia do Klienta. Coraz
większe budżety przeznaczane są na reklamę w internecie. Coraz więcej firm
swoją działalność opiera tylko i wyłącznie na internecie, praca przez internet (tele
praca, praca zdalna) staje się coraz bardziej popularna.
Zaczyna się też pojawiać nowy trend, trend mobilnego internetu. Telefon
komórkowy nie jest już wykorzystywany tylko do wysyłania sms'ów i rozmów
głosowych.
Nowoczesne
telefony
komórkowe
to
mobilne
urządzenia
wielofunkcyjne umożliwiające cały szereg rozmaitych funkcji.
Początki korzystania z internetu mobilnego sięgają 1998 roku, kiedy to powstał
WAP w wersji 1.0 - zbiór otwartych, międzynarodowych standardów definiujących
protokół aplikacji bezprzewodowych. Niestety WAP 1.x oparty na języku WML nie
do końca się sprawdził. Powodem takiego stanu rzeczy upatrywaćc można w kilku
czynnikach. Jednak nie o tym zamierzam tutaj pisać.
W 2001 roku powstał WAP 2.0, który miał szybko zrewolucjonizować korzystanie z
mobilnego internetu. Główną zmianą w nowej wersji było to, że WAP 2.0 został
przystosowany do obsługi protokołów używanych w Internecie (IP, TCP, TLS,
HTTP), co znacząco uprościło architekturę systemu oraz umożliwiło użytkownikom
dostęp do większej ilości usług. Równocześnie protokół zdefiniował nowy język
opisu strony, którym jest XHTML Mobile Profile (XHTML-MP).
W Polsce, tak na prawdę, zaczęło się robić głośno w mediach o mobilnym
internecie po tym, jak ogłoszono nową domenę globalną przygotowaną specjalnie
dla serwisów mobilnych ".mobi". Wokół funkcjonalności i słuszności powstania tej
domeny było wiele kontrowersji. Bez względu jednak, czy staniemy po stronie
przeciwników, czy zwolenników - trzeba przyznać, że powstanie domeny
przyczyniło się do propagacji korzystania z internetu w urządzeniach mobilnych.
Jak to wygląda w Polsce? Najwięksi dostrzegli już potenciał drzemiący w mobilnym
internecie. Przyjrzyjmy się więc dokładniej ich projektom mobilnym.
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O autorze

Nazywam się Tomasz Wieczorek.
Od kilku lat związany jestem z branżą internetową.
Prowadzę kilka serwisów internetowych.
Ostatnio mocno interesuję się rozwojem internetu
mobilnego w Polsce i na świecie, prowadzę blog
poświęcony tej tematyce - webmobile.pl.
Jestem również pomysłodawcą i współwłaścicielem firmy
Viget.pl. Firma specjalizuje się w tworzeniu serwisów
mobilnych.
AdBiz.pl - firma zajmująca się marketingiem w
wyszukiwarkach.
Jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na biznes - czekam na
kontakt.
Niniejsza publikacja stanowi moje prywatne i subiektywne porównanie oraz
zestawienie mobilnych wersji głównych portali w Polsce. Nie jestem związany z
żadnym z opisywanych poniżej projektów.
Jaki jest cel tej publikacji?
Internet mobilny jest jeszcze stosunkowo mało popularny w Polsce. Wiadomym
jest, że jedynie aktywny udział największych graczy na rynku może
rozpropagować tą rewolucyjną metodę dostępu do niemalże nieograniczonych
zasobów wiedzy i informacji, jakim jest Internet, "Internet w kieszeni"...
Dlatego też stworzyłem to porównanie, aby przedstawić stan rozwoju projektów
mobilnych (witryn mobilnych) na dzień dzisiejszy.
Mam nadzieję, że publikacja jasno przedstawia co ciekawego możemy znaleźć na
każdym z portali mobilnych, a twórcom pokaże, co powinni poprawić i rozwinąć w
swoich projektach oraz będzie impulsem do dalszego aktywnego rozwoju
zapoczątkowanej idei.
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Aspekty Techniczne
Waga Strony
W przypadku mobilnych serwisów, mała waga strony (kod XHTML + WCSS +
grafika) ma bardzo duże znaczenia z dwóch powodów. Po pierwsze, korzystając z
serwisów mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego płacimy za transmisję
danych, więc im strona będzie mniej ważyć, tym mniej będzie kosztować
użytkowanie jej. Drugim powodem, dla którego strony mobilne powinny mało
ważyć jest szybkość transmisji danych w urządzeniach przenośnych, która jest
nadal niezbyt szybka. Zatem im serwis mniej waży, tym łatwiej, szybciej
i przyjemniej się z niego korzysta.
Mały waga jest więc jedną z podstawowych wytycznych przy tworzeniu mobilnych
serwisów. W początkowym okresie tworzenia serwisów mobilnych WAP mówiło się
nawet o maksymalnej wadze całej strony (grafika + kod strony + ewentualne pliki
zewnętrzne np. WCSS) nieprzekraczającej 10 Kilobajtów. Obecnie ta granica jest
troszkę wyższa i nie zalecane jest, jeżeli waga strony przekracza 20 - 25 KB.
Jak to wygląda w przypadku naszych portali?
Onet

Interia

WP

Gazeta

Jak widać najlepiej w teście wypadł Lajt Onetu, również Interia i Wp poradziły
sobie bez problemu, jedynie mobilna gazeta już na stronie głównej przekracza
dopuszczaną normę. Wchodząc w głąb serwisu jest jeszcze gorzej. Elementy
graficzne są źle lub w ogóle nie zoptymalizowane zdarzają się zdjęcia które ważą
ponad 40 KB, a całe podstrony 120 KB. Również jedynie w mobilnej gazecie kod
strony nie został skonwertowany. Nawet WP dokonało tej czynności (zresztą po
interwencjach między innymi na blogu webmobile.pl). Prosta czynność, a potrafi
zmniejszyć wagę o kilka KB. Widać zatem czyste niedbalstwo mobilnej Gazety.
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Kod strony (XHTML MP + WCSS)
Przeglądarki mobilne nie są zbyt dobrze rozwinięte, dlatego kod strony powinien
napisany być perfekcyjnie.
Jak to wygląda w przypadku naszych portali? Niestety znowu muszę skrytykować
Gazeta.pl.
Prawidłowy wygląd części DOCTYPE powinien wyglądać następująco:
<?xml version= "1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<?xml version= "1.0" encoding="UTF-8"?> - Deklaracja XML nie jest
obowiązkowa częścią dokumentu XHTML MP. Jednak w pewnych przeglądarkach
WAP mogą się pojawić problemy, jeżeli deklaracja XML'a została pominięta.
Deklarację tą pominął LajtOnet, natomiast Mobilna Gazeta zastosowała zupełnie
nieprawidłowe DOCTYPE:

Dwa pozostałe portale prawidłowo rozpoczeły kodowanie (aczkolwiek do mobi.wp.
pl mała uwaga później).
Reszta sekcji head ma mniejsze znaczenie, warto pamiętać, że kodowanie
powinno być zawsze w serwisach mobilnych UTF-8 oraz bezpiecznie jest użyć Typu
Mime "application/xhtml+xml" lub "application/vnd.wap.xhtml+xml":
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8" />

LajtOnetu oraz Mobinteria zastosowały znacznik prawidłowo, gazeta mobilna użyła
Typ Mime "text/css", natomiast ciekawa sprawa jest w mobi.wp.pl.
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Dłuższy czas zastanawiałem się dlaczego validator wyrzucał błąd z kodowaniem,
skoro teoretycznie wszystko jest ok, szczerze mówiąc nadal do końca nie jestem
pewien.
Problem upatruję w dwóch możliwościach. Albo atrybut "lang="pl"" w tagu
<html .... > (atrybut nie jest potrzeby), albo druga możliwość - małymi literami
napisane jest kodowanie UTF (jest: encoding="utf-8", powinno być:
encoding="UTF-8") przy deklaracji XML:

Czy to pierwszy powód, czy drugi nie jestem pewien, trzeba by sprawdzić i
przetestować.
Sekcja "body" (wraz z CSS'em).
Prawdą jest, że każdy koder pisze "po swojemu" ciężko zatem oceniać każdy
element. Wymienię więc tylko kilka elementów z mobilnej gazety, które są bardzo
rzucają się w oczy:
mobile.gazeta.pl:
<div id="sS"> - główny div
#sS {... width: 970px; ...} - styl do tego div'u
Jedno pytanie, czy to jest na pewno serwis mobilny przystosowany do urządzeń
mobilnych, czy może serwis, który ma miano mobilny w prasie, a tak na prawdę
jest tylko ładnie przedstawiony na zwykłych przeglądarkach przez komputer?
Szerokość 970px to nie mają nawet niektóre monitory z rozdzielczością 800x600,
więc o urządzeniach mobilnych nawet nie wspomnę...

Wycinek kodu mobilnej gazety... mógłby mi ktoś powiedzieć, ku czemu to służy?
Bo przecież chyba nie po to, żeby tylko badać ilość odwiedzających...
Nie jest zalecane używanie Java Scriptu mobilnych wersjach serwisów
internetowych. Spora ilość telefonów go nie obsługuje.
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Gazeta ma sporo błędów składniowych, niby drobne rzeczy, np. brak atrybutu
alt=" " dla tagu <img... />, ale właśnie takie drobne rzeczy są szczególnie ważne
w przypadku serwisów mobilnych.
Lajt.onet.pl

Szczegół, ale rzuciło mi się w oczy.
Nie łatwiej byłoby nadać w CSS, dla "munderline": "font-weight:bold;". Chyba, że
jest jakiś powód o którym nie wiem, dlaczego jest tak to rozwiązane.
mobi.wp.pl i mobinteria.pl
Raczej nie ma nic, co może razić w oczy.
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Użyteczność
Onet.pl:

Strona Główna

Strona Główna - dół.

Klasyczny układ - logo, kilka linków głównych do poszczególnych działów
tematycznych, link "Więcej serwisów" z kotwicą na dół serwisu (szkoda, ze na dole
nie ma linku z kotwicą do góry), gdzie znajdują się linki do kolejnych działów
tematycznych. Zostawienie dwóch najważniejszych linków w topie strony
(Poczta i Szukaj) być może ze względu na stosunek Kliknięć (lub na priorytet
ważności według Onetu). Mniej ważne w części środkowej, lub w stopce.
Ogólnie można powiedzieć, że nawigacja została skonstrułowana bez większych
zastrzeżeń. Minusem jest jest brak linku do strony głównej przy logoOnetu (logo
na podstronach powinno być klikalne) oraz wcześniej wspomniany brak linku do
topu strony.
Wygląd raczej przyjemny i dobrze wyważony pomiędzy możliwościami telefonów,
a użytecznością korzystania.

9

Gazeta.pl

Strona Główna

Czy to aby na pewno wersja mobilna?

Niestety Gazeta znowu się wykłada, czy to oby na pewno serwis mobilny?
Wspomniany wcześniej błąd z szerokością 970 pikesli daje się silnie we znaki. Na
obrazku po prawej oraz na suwakach do przesuwania na obrazku po lewej stronie
wyraźnie widać, że poruszanie się po serwisie jest utrudnione.
Brak linków pod logiem wymusza zjechanie na sam dół danej podstrony, aby
można było dotrzeć do "menu".
Szczerze mówiąc ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek nawigacji, gdyż serwis
zmienia się tylko w części środkowej.
Nie rozpisując się w szczegóły - kolejny minus dla Gazeta.pl
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WP.pl

Strona Główna

Strona Główna - część dolna.

O ile w przypadku Onetu pisałem o wyważeniu formy i treści, o tyle w przypadku
WP.pl czasem zastanawiam się, czy nie można byłoby kilku elementów lepiej
przedstawić, być może to tylko moje odczucia.
Ciekawy model nawigacji, aczkolwiek nie wiem czy do końca w pełni użyteczny.
Czasem mam wrażenie, że zbyt statycznie - brak formularzy wyboru (przykładowo
przy wyborze danego miasta), trzeba kolejno klikać w następne linki (model
drzewa bez połączeń skrótowych). Szybciej było by niekiedy zrobić rozwijane
menu.
Dziwi mnie również duże niedociągnięcie na stronie głównej - link powrotu do
strony głównej na tej właśnie stronie...
Brak również jak w przypadku LajtOnetu klikalnego loga na podstronach (tutaj
plus, że zaraz pod spodem jest link "mobi" do strony głównej).
Ogólnie jednak nawigacja rozplanowana jak najbardziej poprawnie.
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Interia.pl

Strona Główna

wygląd po kliknięci w button "rozwiń"

Interia ze swoim projektem mobilnym była ostatnia, bardzo ciekawy byłem, czy
twórcy wzorować się będą na rozwiązaniach stworzonych przez konkurencje, czy
też zaproponuje coś nowatorskiego.
Musze przyznać, że nie zawiodłem się. Model strony głównej (obrazek po lewej)
jest zupełnie inny. Menu jest zbudowane z elementów graficznych, które są
linkami do dalszych działów serwisu, pod spodem znajdują się również zwykłe linki
do działów.
Niestety przy części graficznej zdefiniowana jest szerokość 176 pikseli, przez co na
telefonach o większej rozdzielczości zostaje spora część przestrzenie nie
wykorzystana (czerwone znaki zapytania).
Ciekawym rozwiązaniem jest link "rozwiń" na górze, po kliknięciu w który
pokazuję nam się wersja bardziej rozbudowana z zajawkami informacji i linkami
do dalszych działów.
Brawo dla Interii - zrobili klikalne logo :). Niestety, na stronie głównej nie powinno
być możliwości kliknięcia w nie (po co przeładowywać stronę?), ale to szczegół ;).
Ogólnie test nawigacji w serwisie wypadł bardzo dobrze. Design i rozplanowanie
treści również wzorowe i nowatorskie.
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Zawartość
Onet.pl
Orientacyjna struktura:
Widomości:
- kraj
- świat
- gospodarka
- sport
- rozrywka
- ciekawostki
- nauka
- technologie
Usługi:
- foto
- blog
- horoskop
- poczta
- słowniki
- sympatia.pl
- szukaj
Szczegółowo:
Wiadomości mają jedną podstawową zaletę wyróżniającą Lajt Onet - możliwość
przeglądania komentarzy użytkowników i samemu komentowania z poziomu
telefonu komórkowego, wprowadzenie interakcji to duży plus dla Onetu, który nie
zamyka internetu mobilnego do samego odbierania treści.
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Foto - bardzo ciekawa usługa pozwalająca na przeglądanie, komentowanie i
dodawanie zdjęć oraz tworzenie albumów. Mocno rozbudowany dział.

Blog - kolejna ciekawa i innowacyjna usługa wśród mobilnych serwisów. Onet
zintegrował blogi Onetu do przeglądania w mobilnej wersji. Usługa również mocno
rozbudowana. Możliwość dodawania wpisów, komentowania i sporo więcej.

Horoskop - ciekawie przedstawiony dział, również tutaj została zaimplementowana
możliwość komentowania.

Sympatia.pl - śmiało można powiedzieć, że ten dział mógłby być osobym
serwisem mobilnym. Dość mocno rozbudowana i ciekawa usługa ze strony Onet
Lajtu.
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Poczta - nie posiadam konta nie wiem jak z funkcjonalnością.

Słowniki - mobilny słownika. Tłumaczy z trzech języków: angielskiego,
niemieckiego i francuskiego i odwrotnie. Przydatna usługa.

Szukaj - mobilna wyszukiwarka stron. Co do tej usługi mam wątpliwy stosunek.
Wyszukiwarka ma wyszukiwać strony w sieci i "przerabiać je w locie" na mobilne.
Niestety jakoś tego "parsowania" jest bardzo słabe. Dla mnie narzędzie w ogóle
nie użyteczne i przydatne.
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Gazeta.pl
Orientacyjna struktura:
- wiadomości
- sport
- gospodarka
wiadomości z miast:
Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź,
Lublin, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń,
Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Usługi:
- Repertuar kin
Szczegółowo:
Wiadomości, sport i gospodarka przedstawiona w ten sam szablonowy sposób.
Bez pomysłów jak można cokolwiek rozbuować, czy ulepszyć.
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Repertuar Kin - jedyna "usługa" w gazeta.pl nie jest zbyt użyteczna.
Powiedziałbym nawet, że korzystanie z niej to katorga. Mało, że nawigacja nie jest
w ogóle intuicyjna, to jeszcze jak już uda nam się ustawić kryteria wyszukiwania
repertuaru kina, to wyświetla nam się lista z dziesiątkami informacji (zobacz
suwak na pierwszy obrazku). W dodatku niektóre podstrony ważą ponad 120 KB...
Nie o to chodzi w mobilnym internecie, gdzie potrzebujemy szybkiej i przejrzystej
informacji...
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WP.pl
Orientacyjna struktura:
INFO:
- wiadomości
- kraj
- świat
- sport
- gospodarka
- pogoda
- słowniki
- program TV
FUN:
- film
- muzyka
- kina
- kobieta
- facet
- horoskopy
- wróżki
GADŻETY:
- animacje
- dzwonki
- tapety
- video
- gry Java
- motywy
- erotyka
POCZTA
Szczegółowo:
Wiadomości przedstawione standardowo. Dwa działy z kraju i ze świata plus dwa
działy tematyczne: sport i gospodarka. Trochę mało.

18

"Usługi" WP są dość mocno rozbudowane, duży plus dla nich za to.
Pogoda - dobra intuicyjna nawigacja i ładnie przedstawione aktualne i przyszłe
warunki atmosferyczne.

Słowniki - możliwość tłumaczenia słów na 5 języków.

Program TV - bardzo ciekawa i przydatna usługa, dobrze i użytecznie wykonana.
Można wybrać program, a następnie program telewizyjny na konkretny dzień.
Pozycje są wyświetlane od godziny, która jest aktualnie.
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Film i muzyka - dwa działy z artykułami i newsami dotyczącymi filmu i muzyki.
Kina - repertuar kin. Idea podobna do tej z mobilnej gazety, na szczęście
wykonanie duże lepsze. Bardzo przydatna rzecz.

Facet, Kobieta - Dwa działy z artykułami dla mężczyzn i kobiet.

Horoskopy - znana usługa z Onet'owej wersji. Idea ta sama, wykonanie troszkę
inne - również poprawne.
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Gadżety
Cały dział gadżety i wszystkie poddziały tej kategorii są bardzo ciekawą usługą.
WP jako jedyny z omawianych portali próbuje stworzyć model biznesowy
opierający się nie tylko na reklamie w mobilnym portalu.
Jak się to sprawdza w praktyce, wiedzą tylko oni.

Poczta - stara wersja WAP napisana w WML, trochę odstrasza.
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Interia.pl
Orientacyjna struktura:
Widomości:
- fakty:
- kraj
- polska lokalnie
- świat
- biznes
- rozrywka
- film
- muzyka
- plotki
- sport
- motoryzacja
- nowe technologie
Usługi:
- horoskop
- kino
- pogoda
- waluty
- GPW
- poczta
Szczegółowo:
Plus za wiadomości regionalne - "polska lokalnie". Wykonanie dużo lepsze niż
Gazety.

Cały dział wiadomości jest dość przejrzyście i użytecznie przygotowany.
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Horoskop - również Interia przygotowała horoskop, którego sprawdzenie nie
powinno nikomu sprawić większych problemów.

Kino - to co się nie udało Gazecie Interia zrobiła znakomicie. Przy pomocy
mobilnej strony Interii możemy sprawdzić repertuar Kin w całej Polsce. Jedyna
uwaga to fakt, że numery telefonów do konkretnych kin powinny być linkami
telefonicznymi. Ułatwiło by to kontakt z Kinem w celu np. zarezerwowania biletów.

Pogoda - prognoza pogody z podziałem na konkretne miasta w Polsce. Użyteczna
nawigacja ułatwia nam prace.
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Waluty - coś miłego dla turystów wymieniających pieniądze ;). Dział przedstawia
aktualne kursy walut NBP.

GPW - Interia oferuje coś dla Biznesmenów grających na giełdzie. Notowania akcji
i indexów WIG to na pewno ciekawa usługa dla ludzi lokujących swoje fundusze na
GPW.

Poczta - nie używam, więc nie wiem jak jest w środku, mała tylko uwaga,
wchodząc do tego działu nie ma linku "powrót", co utrudnia powrót do strony
głównej.
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Podsumowanie
Dobrze, że portale w Polsce dostrzegły potencjał jaki drzemie w mobilnym
Internecie. Jakość ich wykonania i użyteczności w większości nie odbiega od
standardów na świecie. Zresztą kiedyś ktoś, słusznie chyba, powiedział, że
mobilny internet nie zdobędzie żadnych nagród, co by nie mówić jest w tym
trochę prawdy.
Jak w każdym porównaniu i zestawieniu trzeba by wskazać lidera. Ja stawiam na
Onet z jednego prostego powodu. Lajt.Onet jako jedyny jest w pełni interakcyjną
stroną mobilną. Użytkownik może nie tylko biernie przeglądać treść, ale również ją
tworzyć i komentować. Jestem przekonany, że połączenie odbioru z aktywnym
"tworzeniem internetu" przy pomocy urządzeń mobilnych będzie obrazem
mobilnego korzystania z internetu w przyszłości. LajtOnet udostępnia również
aktualnie najwięcej usług i treści dla mobilnego użytkownika.
Powstał jako numer 1 i nadal jest jako numer 1.
W dalszej kolejności, mniej więcej na jednym poziomie, postawiłbym projekt
Interii i Wirtualnej Polski, z niewielkim może wyprzedzeniem Interii, która jest
technicznie nieco lepiej wykonana.
W dalekim tyle pozostaje projekt Gazety, który właściwie, ciężko nazwać
projektem mobilnym. Uboga treść, masa błędów technicznych, katastrofalna
wręcz użyteczność. Widać, że twórcom bardziej zależało na tym, żeby jako drudzy
w Polsce posiadali "mobilny" serwis, niż na wykonaniu porządnego projektu.
Jaka będzie przyszłość? Trudno dokładnie powiedzieć, jedno jest pewne - portale
które postawią na mobilność wygrają. Postawią na mobilność to nie znaczy po
godzinach cokolwiek dorzucą do mobilnej strony, a stworzą osobny dział ludzi,
którzy będą pracować nad mobilną wersją portalu, ulepszająć go o kolejne usługi
i funkcjonalności.
Na świecie jest około miliard Internautów, miliard odbiorców telewizji i około
3 miliardów użytkowników telefonów komórkowych. Telefonia komórkowa jest
więc największa platformą dystrybucyjną na świecie, warto więc o nią walczyć.
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