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Palielinam apmeklētāju skaitu draugiem.lv

Pastāstīšu par vienu dīvainu paņēmienu, kā var
palielināt apmeklētāju skaitu draugiem.lv Nezinu kam kaut kas tāds varētu noderēt, jo, piemēram, man
palielināt apmeklētību nav vēlēšanās, pietam vēl tādā veidā. Pirms sāku stāstīt, atgādinu, ka reizēm ir
vērts padomāt par savu datu drošību un "neuzķerties" uz lētiem trikiem, viss ko darāt ir uz jūsu atbildību!
Tātad ir izveidota mājaslapa - (WEB) http://tuff.id.lv/ , kurā var ielādēt aplikāciju - Apmeklātors
http://files.inbox.lv/ticket/8534180c9c4cfb0c4cf40bd43224b88dfe985180/Apmeklātors.exe , taču lai tā
darbotos, vispirms jāuzinstalē Net Framework 4.0, kuru var lejuplādēt - (WEB)
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c099
2&displaylang=en Kad viss ir uzinstalēts var sākt lietot šo aplikāciju, bet lai to izdarītu jānosūta
paaugstinātās maksas SMS, kuras cena ir Ls 0.15, vai tas ir tā vērts? Es nemaksātu pat vienu santīmu, bet
izvēle ir jūsu ziņā. Tālāk jāielogojas savā draugiem.lv kontā - kas garantē datu drošību? - neviens! Ja tu
tomēr tiksi tik tālu, tad draugiem.lv lapas augšējā daļā parādīsies lodziņš - "Ievadi skaitli no kura sākt
apmeklēt" un trīs pogas - "Sākt", "Stop" un "Ielogoties". Tas arī viss tālāk visu izdara programma.
Apmeklātoru
darbībā
var
apskatīties
YouTube
(WEB)
http://www.youtube.com/watch?v=_oNQPTOzaRk Pats neesmu mēģinājis, bet cik esmu sapratis no
Apmeklātora mājaslapas, šajā aplikācijā nekā oriģināla nav - vienkārši programma tavā vietā "apmeklē"
noteiktu skaitu svešu draugiem.lv profilu, ar cerību, ka kāds no viņiem vēlāk apskatīsies tevi, bet nav
nekādas garantijas, ka tas nostrādās. Un par to jāmaksā 15 santīmus? Tikpat labi to var izdarīt katrs pats
ar savām rociņām. Manuprāt, to izmanto tikai naudīgi, uzmanības trūkuma nosmacēti sliņķi, tāpēc
Apmeklātoru drošivien tagad jau ir nopelnījuši miljons neko. Kā es par šito verķi uzzināju? - manu
draugiem.lv profilu bija skatījies džeks, kuram zem bildes bija rakstīts - "http://tuff.id.lv/ Ienāc varbūt tev
noderēs ;)" vārdu gan neatklāšu. Visdrīzāk manu profilu skatījās nevis šis cilvēks, bet PATS Apmeklātora
kungs, cik "patīkami". Kā jau es teicu sākumā, izvēle ir jūsu ziņā, bet es šo paņēmienu NEiesaku.
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