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Intervija ar WAP-cilvēku creativzu.
Creativz ir cilvēks, kurš WAP'ā ir jau diezgan sen un pa šo laiku ir paspējis piestrādāt(programmēšanas
ziņā) pie dažām pazīstamākajām latviešu privātlapām, kā arī, manuprāt, viņš ir izpētījis visas
ārzemju(īpaši krievu) WAP'a tendences un jauninājumus. Tāpēc uzdevu viņam dažus jautājumus par
WAP'u: 1. Vārds(nav obligāti), vecums, nodarbošanās. Arnis :D em 21 ūn nodarbošanās ir, kr4
daudzas, strādāju celtniecības jomā :p 2. Visi niki kurus lietoji wap'ā. (Ja atceries) Visus nerakstīšu, bet
populārākie ir Bochs, creativz un otArD 3. Cik gadus atpakaļ sāki lietot wap'u un ko tu šajā laikā
darīji (taisīji lapas, čatoji vai lejuplādēji visu pēc kārtas vai vēl kko)? Nemaz neatceros, es ar
pārtraukumiem un taisīju lapas protams, bet sākumā uz konstruktoriem kā wab.ru un bodr.net, tas bij
baigi sen 4. Zinu, ka tev bija un varbūt vēl ir daudz wap lapu un domēnu. Pieraksti visus cik
atceries. Kura lapa "nodzīvoja" visilgāk un kāpēc? Nebūtu prāta darbs rakstīt visus, nu pirmais jau
bija wapchats.net, ar to sāku čatot un tur arī ilgāk nosēdēju, jo tur vienkārši bija sakarīgi cilvēki, tas toč,
pēctam jau bija kkāds simplewap.lv un tgd ir vēl fizzy.lv, arī daudz neatceros, man tie domēni lielā skaitā
bijuši 5. Cik (apmēram) tev izmaksāja visas mājaslapas un kāpēc neizmanto bezmaksas
hostingus? Nekad neesmu skaitījis un domājis par tādu lietu, taka nezinu cik man tas izmaksājis un
bezmaksas hostingus neizmantoju tāpēc ka viņi nenodrošina to kvalitāti, kas man vajadzīga un protams
iespējas 6. Vai wap'ā var pelnīt un ja var tad kādos veidos? Cik daudz esi nopelnījis? Wapā var
noteikti pelnīt, protams tagad man rokas neceļās ko pelnīt ar telefonu, būtu dators gan ko sapelnītu, arī
neatceros cik esmu nopelnījis, bet ir bijuši laiki, kad nāca 40 zaļie mēnesī, par pilnīgi neko nedarīšanu 7.
Kurš(i), tavuprāt, ir labākie wap konstruktori, maksas un bezmaksas hostingi? Tiešām nezinu, ir
daudz labi maksas hosti, par bezmaksas nav ne jausma un par konstruktoriem vispār čau 8. Tu esi kaut
ko darījis pie webwap.lv, kura jau nav? Ko tieši? Kāpēc webwap's pazuda? Kad vēl bija uz lavalair
kko pačamdīju tur. Par to kāpēc viņš pazuda jājautā xjanx, bet nu webwap ir atpakaļ 9. Wapnet.lv
pilnībā ir tavs darbs? Tiešām neko nesaņēmi par skripta "būvēšanu"? Ko tu ņēmi par pamatu
skriptam un no kurienes ņēmi tā teikt "sastāvdaļas"? Jo wapnet'a ir redzamas citu portalu iezimes.
Wapnets mans darbs, tads kāds viņš tagad ir, tad tā ir ideja kādu gribēju redzēt savu wapchatu, kad viņš
man vēl bija un protams ka grūti atšķirties no citiem wapā, iespējas ierobežotas 10. Cik apmēram "sver"
wapnet.lv skripts? Kāpēc nav wml versijas, jo xhtml tomēr ielādējas nedaudz lēnāk un arī "ēd"
vairāk naudas nekā nekrasainā versija?! Viss kopā kādi 2.5mb un wml ir izgājis no apgrozības un tās
muļķības ka ielādējās lēnāk un ēd vairāk kā arī internets nav dārgs, lai nu cik viņš ēstu 11. Labi pietiks
par wapnet'u. Ko domā darīt tālāk (sakarā ar wap'u) un kāda tev šķiet wap'a nākotne, ņemot vērā
to, ka jaunākie telefoni jau spēj normāli tikt galā ar web lapām. Tātad wap's ir pagalam un
nākotnē mobilajos telefonos būs taspats web's ? Kautko jau darīšu noteikti, tas mans tāds kā hobbijs :p
Un nākotne ir, tagad nāk pda lapas, protams latvijā viņām vēl par ātru, bet nu tas uz nākotni, taka waps
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būs 12. Pēdējie divi jautājumi - kuras latviešu un kuras ārzemju wap lapas tev patīk visvairāk?
Kuros forumos visbiežāk uzturies? Nav man tādu, patīk ļoti daudz lapu un uzturos ļoti daudzos
forumos Paldies par interviju!:-D
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