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Šis raksts nebūs īpaši interesants, tas vairāk domāts man pašam, lai pēc kāda laika (pēc gada vai
vēlāk) varētu apskatīties un salīdzināt, kas notika WAP blogos toreiz un tagad (Tā kā Bez Tabu
rubrikā:D). Arī pagājušgad, pats to neapzinoties, biju uzrakstījis kaut ko līdzīgu atskaitei savā
informatīvajā grēksūdzē, taču šogad būs vairāk skaitļu un statistikas.
Tātad sākumā iekopēšu datus uz šo dienu, kurus jebkurš var apskatīties sadaļā "statistika":
Rakstu skaits: 218
Lietotāju skaits: 54
RSS lejupielādes: 576
Rakstu "svars": 0.42mb
Lasījumu skaits: 29181
PDF ielāžu skaits: 7167
Hosti kopā: 8596
Komentāru skaits: 519
No 218 rakstiem 162 ir manējie, tātad lietotāju aktivitāte ir zema, tas nekas, jo svarīgāka ir kvalitāte nekā
kvantitāte, kaut gan pie kvalitātes arī vajadzēs piestrādāt:D No 54 lietotājiem vismaz reizi nedēļa ienāk 10
cilvēki, pārējie drošivien ir piereģistrējušies reģistrēšanās pēc. Jāatzīstas, ka kopējais hostu skaits (8596)
nav objektīvs skaitlis, jo hostu noteikšanas algoritms netiek galā ar Mini Operas mainīgajām IP adresēm,
īpaši kad ir kombinācija Sony Ericsson + Mini Opera. Objektīvs kopējo hostu skaits varētu būt ap 3500
t.i. vidēji pa 10 hostiem dienā. Visvairāk izbrīna lielais PDF ielāžu skaits, tas nozīmē, ka daudziem
lasītājiem ir mantkarīgas tieksmes saglabāt kaut cik noderīgu informāciju, bet tas nav nekas slikts tieši ar
tādu domu arī izveidoju PDF lejupielādes iespēju. Ja ir vēlēšanās saglabāt kādu rakstu kvalitatīvākā PDF
failā, tad iesaku izmantot kādu no daudzajiem HTML2PDF online servisiem, piemēram, (WEB)
http://pdfonfly.com vai http://html2pdf.co.uk , vai arī ielādēt savā Android ierīcē Dolphin Browser kopā
ar spraudni WEB to PDF, kas veic tās pašas funkcijas ko online servisi.
Bet tas nav viss, kas ir mainījies gada laikā, pavisam nesen nomainīju WAP blogu WAP un
WEB versijas, tāpēc nākamo gadu pieticīgā rakstu krātuve pavadīs jaunā izskatā. Aicinu komentāros
rakstīt ieteikumus un pamanītās kļūdas, norādot par kuru versiju iet runa. Jau ir sakrājušās pretenzijas par
WEB versijas rozīgajiem toņiem, tāpēc iespējams kaut kas būs jāmaina.:D
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