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"Iebūvējam" Twitteri savā mājaslapā
Pamanīju, ka daudzi bloggeri izmanto WordPress iebūvēto tvītu sleju, tāpēc man arī sagribējās izveidot
kaut ko līdzīgu. Izrādījās, ka to izdarīt ir pavisam vienkārši. Ejam uz (WEB)
http://twitter.com/about/resources/widgets , spiežam uz Widgets for: My Website, tālāk ir iespēja
izvēlēties, kādu informāciju vēlamies publicēt savā tvītu slejā (piemēram, savus tvītus, atzīmētos
(favorite) tvītus utt.) Tā kā es pats īpaši daudz netvītoju, tad izvēlējos izveidot favorite tvītu sleju, kurā
var atrast dažādu tvītotāju domu graudus. Tālāk var izvēlēties un nomainīt slejas paramatrus (apmales
krāsu, virsrakstu, izmaērus utt.), tas ļauj pieskaņot Twitteri praktiski jebkurai mājaslapai. Kad tas ir
izdarīts, jānospiež "Finish & Grab Code" poga, līdz ar to parādās JavaScript kods, kuru jāiekopē savā
mājaslapā. Tas arī viss, pilnīgi pietiek ar HTML zināšanām, lai šo kodu varētu smuki ielikt pareizajā
vietā. Piemēru jūs varat apskatīt šī bloga WEB versijā, kreisajā pusē. Slejas kods izskatās šādi:
<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script> <script> new TWTR.Widget({ version: 2,
type: 'faves', rpp: 6, interval: 6000, title: 'Interesanti tvīti (no dažādiem tvīteriem), ko palasīt:', subject: '',
width: 200, height: 630, theme: { shell: { background: '#44464b', color: '#ffffff' }, tweets: { background:
'#ffffff', color: '#444444', links: '#43c43f' } }, features: { scrollbar: true, loop: false, live: true, hashtags:
true, timestamp: true, avatars: false, behavior: 'all' } }).render().setUser('unikals').start(); </script>
Visiem šis kods ir apmēram vienāds, vienīgais iesaku pievērst uzmanību izceltajam fragmantam
setUser('unikals'), kas atbild par to no kura lietotāja tiks ņemta tvītu sleja. 'unikals' vietā var likt jebkuru
niku, pat svešu. Līdz ar to no tā var izdomāt kaut ko interesantu, piemēram, izveidot mājaslapu, kurā
būtu, piemēram, 5 šādas slejas ar lielāko "pļāpu" tvītiem, bet apakšā komentāru logs. Katru dienu lietotāji
varētu salīdzināt un komentēt tvīterotāju teikto, līdz ar to šāda lapa būtu kaut kas līdzīgs ziņu dēlim:D
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