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No pagatnes, lidz šodienai
Biju siks knevelis kad saku iepazities ar wapu. Sākuma tikai ņemos pa ieladem, lejupladeju visu ko,
parsvara spēlites. Tas sākas talaja 2003 vai 2004 gada. :o līdz iepazinos ar lv wapu 2008 gada, laikam 13
augusta, tad netišam caur http://wap.biteplus.lv uzgaju http://latwap.net (kas nu jau ir miris, atkal
atdzivinats un atkal miris projekts). To dienu kka nevaru aizmirst joprojam (divaini, bet fakts). :D tad
caur tr0j4n profilu atklaju tadu lapu ka http://webwap.lv (toreiz es tur nedaudz nesmukumu sataisiju, pa
forumu saspamoju, u.t.t.) (blush). Taja paša laika atklaju wapzs.lv (vai kka tā) un citas sikas lapas.
Latwapā bija tada fiča ka arejais profils, kam vareja mainīt tekstu, stilu shemas, bilditi u.t.t. un to var
uzskatīt par manu pamatakmeni wap veidošanu. :o sāku visu 2008 gada septembra sākuma. Visu saku ar
wen.ru :o un par brīnumu, diezgan atri sāku saprasts visu (HTML, WML šteles). Pirma lapa bija
grifs99.wen.ru. Pēc paris menešiem pargaju uz grifs99.wen9.com (vai kka ta). Tad jau sapratu CSS
diezgan normāli. Man diezgan labi padevas stilus veidot tad. :D lapa nebija no top best, bet bija kka jau
apmekleta. Tad laikam 2009 gada julija sākuma sāku zubrit PHP, pēc laika MySQL vienvārd sākot
programešanu. :D sākuma gaja gruti, bet ar laiku kka saku saprast, pēc ilgiem puliņiem, 2010 gada
februari tapat ejoša wap lapa, visu biju uzprogrammejis vieseni, jaunumus u.t.t. Bet par nelaimi host
nojuka un viss aizgaja nebutība. :| (grifs.woano.lv). Pēc tā arī nekas tads nav tapis nopietns, tikai
meģinats, testēts. Bet pa to laiku esu daudz iemacijies. :) kad sāku zubrit programmešanu tusejos uz
visadiem free hostiem. Tikai pedeja laika i nakusi apskaidriba, ja ko gribi nopietnu, jaņem maksas hosts.
:D Tā nu 2011 gada, 13.julīja tapa blogs (MicroWap News) http://mw.id.lv pagaidam tads nekads ī. :o bet
ar laiku. Planots ir daudz kas, ko varetu uzveidot, bet kkur pazud tā gribešana. :D Bet visu šos gadus esu
visu darijis no MOBILA TELEFONA, pat tgd, šo bloga ierakstu raksto no telefona. :D
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