Lejuplādēts no http://wapblogs.eu 18:47 24.05.2019

Autors: Labi

Raksta ID= 249

Intervija ar wapaa.lv īpašnieku Limited
Domāju, ka daudzi WAP-blogu lasītāji zina, ka
http://wapaa.lv ir viena no populārākajām
latviešu WAP privātlapām, kurā online vienmēr ir vismaz 10, bet vakaros pat 20-30 cilvēki. Aktīvākie
wapaa čatotāji rīko un piedalās dažādos kopīgos pasākumos arī reālajā dzīvē. Tāpat kā pārējās latviešu
WAP privātlapas, arī wapaa.lv nav komerciāls projekts, tomēr šī lapa darbojas samērā veiksmīgi nu jau
vairāk nekā 2 gadus (kopš 12.01.2009.), tāpēc nolēmu nointervēt tās īpašnieku Limited.
1. Vecums, nodarbošanās, hobiji
-bez mēneša 21., pašlaik nodarbošanās ir plaša profila, daru visu, ko kaut cik māku. hobijos varētu
ierakstīt slēpņošanu (geocaching).
2. Cik sen tu jau dzīvo pa WAPu? Kuras bija pirmās mājaslapas kuras tu atceries?
-pa wap pasauli dzīvojos no kāda 2004. gada, kad ieguvu īpašumā pirmo mob.tel. ar GPRS. pati pirmā
lapa, ko atvēru, bija google wap versija. Pēc tam, caur to pašu googli, uzgāju oto čatu, kurš toreiz gan bija
daudz savādāks kā tas ir tagad, tur gan ilgi nesabiju un pārvācos uz gunčas čatu, kurā, vairāk vai mazāk,
sabiju līdz 2008. gada beigām. (sāku ielikt pamatakmeņus iekš wapaa.lv)
3. wapaa.lv laikam ir apmeklētākā latviešu WAP privātlapa. Kā tev izdevās piesaistīt tik daudz
cilvēku? Pastāsti par skriptu, un kā wapaa.lv izskatās no iekšienes, cik liels datu apjoms un trafiks
ir šai mājaslapai?
-to, laikam, varētu saistīt ar to, ka wapaa tika palaists tautās īstajā brīdī. respektīvi pazuda iepriekšējie
WAP cilvēku uzturētāji, kā tas pats gunchas chats, iekshnets, latwaps. pašā sākumā, cilvēkiem ļoti patika
šeit valdošā atmosfēra, tapēc arī saradās tik kuplā skaitā, laikam. Pats wapaa.lv skripts, orģināli, tika
bāzēts uz plaši pieejamā lavalair skripta, kurš, protams, tika nemitīgi papildināts un uzlabots. pašlaik kods
gan ir 100% orģināls un no vecā ir palikusi tikai ideja. patreizējo skriptu uzrakstīja Moa un Notfound,
kurš patreiz šeit pazīstams kā 404. tomēr, cik zinu, tad 404 viņu pārrakstīja vairākas reizes, pirms nonāca
manā īpašumā. Kā arī šis skripts tika rakstīts priekš latwap. datu apjoms, mēnesī, svārstās no
6-9gigabaitiem (atkarīgs kā kurā mēnesī- vasarā mazāk, ziemā vairāk). to var tuvāk apskatīt iekš
wapaa.lv/awstats
4. Interesanti, tad jau šīs lapas uzturēšana drošivien izmaksā diezgan dārgi, bet cik es saprotu pati
mājaslapa nedod nekādus ienākumus, jo nav nekādu reklāmu. Vai ir kaut kādas idejas, kā varētu
atpelnīt mājaslapas uzturēšanu?
-Neizmaksā dārgi, gadā aptuveni 60+8 lati, bet ar, nedaudz naivām, nākotnes cerībām šī maksa varētu
paaugstināties. Reklāmas netiks ieviestas, kamēr vien uzturēšana neies virs budžeta, ko nespēšu atmaksāt,
bet nu līdz tam ir ļoti tāls ceļš ejams. :) Lai nesanāktu man sameloties, bijām uz kādu brīdi ieviesuši
maksas pakalpojumus, lietotāji tos izmantoja, bet, godīgi sakot, man bija žēl atdot pusi no iegūtās peļņas
tam pakalpojumu sniedzējam, tapēc, labāk- lai ir bezmaksas.
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5. Visi zina, ka ir arī vēlviena WAP lapa ar līdzīgām funkcijām - wapnet.lv Vai tu šo lapu uzskati
par nopietnu konkurentu wapaa.lv vai ir arī citi?
-man tā krāniņu staipīšana ir pārdzivota, varbūt vel agrāk bija vēlme ielikt kloķi ar lietotāju daudzumu,
bet tagad es pat vairs nezinu, cik daudz to lietotāju viņiem ir. par tādu konkurenci runājot, jau sen esmu
teicis, ka lietotājs izvēlēsies to vietu, kas viņam labāks patiks, tapēc arī vairs īpaši necīnos ar kaut kādiem
konstruktoru saitu reklamētājiem, utml. tā teikt- agrāk vai vēlāk uzzinās pats, kā arī nav padomju laiki, ka
slēpa visu, kas bija ārpus valsts robežām. :) par citām vietnēm gan nojausma maza, ik pa laikam jau
uzrodas kāda jauna, bet arī tikpat ātri pazūd, tapēc cepuri nost wapnet īpašniekiem, ka uztur tik ilgu laiku
arī alternatīvu priekš wapaa.lv- ja nu kādam te kaut kas nepatīk, būs vieta, kur iegriezties.
6. Nu jā, šobrīd parādās aizvien mazāk jaunu WAP privātlapu, taču tagad ir daudz kvalitatīvu
komerciālo WAP lapu. Piemēram, visiem lielākajiem ziņu portāliem ir mobilās versijas, tomēr
vienlaicīgi dažiem komerciālajiem projektiem parādās arī Iphone un Android aplikācijas
(draugiem.lv, delvfi.lv, tilde.lv utt.) Ka tu domā vai šīs aplikācijas nākotnē izkonkurēs WAPu?
-tādas pieejamas tikai vietnēm ar lielu finansējumu, ziņu portālus tāpat apmeklēs ikviens, bet tur taču nav
čats, kur pačatot ar saviem draugiem. :) varbūt ļoti spoža nākotne nav WAP tīmeklim, jo aizvien vairāk
cilvēku iegādājas datorus un WAP izmanto aizvien mazāk, tomēr uzskatu, ka pašlaik lietotāji visciešāk
kontaktējas, jo nav neskaitāmu svešinieku, pārsvarā, visi ir savējie un jaunie lietotāji arī tiek uzņemti kā
vietējie.:)
7. Nu jā, bet, kas būs, ja piemēram wapchat.1188.lv uztaisīs Android čata aplikāciju? Tā būs lētāka
un ērtāka nekā tradicionālais WAP čats.
-konkrēti oto čats, jau slēdzas ciet nezcik sen, tas jau, laikam, tik baumu līmenī. par tām pašām lietošanas
cenām- pirms dažiem gadiem tas varēja būt tas, kas ir vajadzīgs. bet tagad, cik esmu informēts, tad gprs
cenas ir ļoti zemas. ērtības ziņā varbūt tāda apklikācija varētu izkonkurēt WAP pārlūkiem pieejamo css
klāstu, bet ne tas ir noteicošais, noteicošais vienmēr paliek lietotāji, kādu viņi to vietni paši veido, tas arī
jauniem lietotājiem ir galvenais.
8. Kā wapaa.lv centīsies izkonkurēt līdzīgos projektus? Tuvākajā laikā gaidāms kaut kas jauns?
-par to konkurenci jau minēju, nav mērķtiecība uz to.. vairs. Par tuvāko laiku varu tikai mazliet spriest,
primāri būtu savest kārtībā jau esošo, optimizēt pašu kodu, lai strādātu superātri un ar pašu minimālāko
noslodzi uz serveri. Tālākā nākotnē jau ir ļoti daudz ideju, bet tas viss apstājas pie tā entuziasma un
entuziasma tajā brīdī, kad ir brīvs laiks, lai varētu izpausties uz to. Nedaudz tālāk, kā tuvākā nākotnē ir
plānots ieviest opcijas/fīčas, kuras pašlaik ir iesāktas, bet nav pabeigtas. Tuvākā nākotne varētu sākties uz
rudens pusi, jo patreiz, ir diezgan švaki ar tā entuziasma un brīvā laika apvienošanu.
9. Vai kāds ir mēģinājis "uzlauzt" wapaa.lv? Ir sanācis? Līdzīgs skripts ir pieejams publiskai
lietošanai internetā, tāpēc hakeriem nebūtu nekādu problēmu izpētīt skriptu no iekšienes un
sameklēt "vājās" vietas.
-godīgi sakot nezinu, esmu pārāk slinks, lai pētītu logfailus. :D vienu brīdi, visiem zināmais, TEST^, pēc
neveiksmīgas mīlas dēkas, gan teicās, ka viņa īpašumā ir mūsu datubāze, bet pēc tās pasmiešanās
secinājām, ka tas tik viņa orģiju rezultātā ir. :) līdzīga skripta nav, ir tikai skripts ar šādu ideju, jo kā jau
minēju, tad šis skripts ir 100% orģināls izpildījumā, kā arī visi elementārākie drošības pasākumi tiek
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ievēroti (ja vien neesmu kaut ko rakstījis alko reibumā, tad tur var pašokēties kārtīgi). pie reizes manus
alkoholiskos murgojumus vienmēr 404 ir salabojis nolamājot mani.:D
Paldies par interviju un veiksmi projekta attīstībā!:)
-paldies!
Uzrakstīts:09:57 12-07-11
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