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Intervija ar Efku par WAP'u
Šīs atbildes man nenācās viegli dabūt no Efkas, bet tas bija tā vērts, tāpēc lasam, priecājamies un
komentējam!:D
1. Vārds, vecums, nodarbošanās. -Sauc mani Evija, vismaz tā būtu jābūt, cik atceros:D gadiņi, emm, nu
pietiekoši,lai veikalā nopirktu alkānu, kaut gan tā pat ik pa laikam man tos gadus prasa, bet kad parādu
tiesības, pārdevējas parasti vēl meklē gadus un tad man atliek aprēkties pie kases, jo tiesības dod tikai no
18:D nu bet tā, drīz būs 20:D Mana nodarbošanās ir vienkārša - haļavošana:p :D 2. Cik ilgi jau esi
WAp'ā? Tā kā tu WAP'ā biežāk esi no datora nevis telefona, tad tāds jautājums - WAP's ir labāks,
interesantāks nekā WEB's? -Wap'ā esmu jau aptuveni 7 gadus:D Kas teica, ka biežāk no pc?:D man
liekas, ka biežāk sanāk no telefona, jo es daudz atrodos ārpus mājas un tad ar pačekoju, kas wap'ā, ja nav
ko darīt:D Es laikam melotu, ja teiktu, ka wap's interesāntāks par web'u:D web'ā tomēr paveras plašākas
iespējas, var visu ko interesantu ieraudzīt, izlasīt. + šī brīža mobilās tehnoloģijas ļauj bez problēmām
staigāt pa web lapām:D 3. Kāpēc meitenei gribās veidot kaut ko? Jo tas parasti ir "vīru sports",
pietam lai izveidotu kaut ko nopietnu vajag daudz "čakarēties". -Kāpēc? Lai varētu džekiem parādīt
vidējo fingeru:DD Viss sākās, kad Navex /varbūt kāds tādu šmurguli atceras/ man brauca virsū, ka es
nevarēšu uztaisīt wap lapu. Tā nu es uztaisīju un ļooti ātri viņa tika vairāk apmeklēta par viņa lapu:DDD
škrobe džekam, hah:D Čakarēšanās varbūt ir, jā, bet toties beigās prieciņš paskatīties uz to, kas sanācis +
man ir kāda persona, ļoti tuva, kas man palīdz ko izveidot, pielabot:D Bet nu ilgu laiku ņēmos tur viena
pati. 4. Tā kā tu arī esi WAP veterāne, tad pastāsti ko darīji šajā laikā, cik lapas uztaisīji (pieraksti
adreses)? -Lapu skaitu gan es tieši neatceros, adreses ne tik, jo tomēr pagājuši daudzi gadi, bet nu par 5
lapām tok zinu, no kurām šobrīd eksistē 2 - evija01.wen.ru un wapzs.net. Vairāk aizrāvos ar to pašu lapu
pārveidošanu, uzlabošanu, jo nav jau jēga no nez kāda kvantuma:D 5. Pastāsti vairāk par wapzs.net, lai
kaut kas paliek arī "mazbērniem".:D Cik sen tas radās, cik tev izmaksā lapas uzturēšana? Kas tev
palīdz? -wapzs.net pastāv jau 2 vai pat 3 gadus:D radās tā nejauši, jo gribējās savu domēnu, kaut ko
īpašāku, lai nav adresē vēl hosta nosaukums. Par izmaksām es negribu pat domāt, cik par šiem gadiem tas
ir izmaksājis, man bail, ka no šausmām kātus atstiepšu, jo iedomāšos, cik alēnu būtu sanācis:DDD Palīdz
comprex jeb vienkārši Artis. 6. Cik atceros wapzs.net radās daudz agrāk par pašlaik populārākajām
lapām wapaa un wapnet, kapēc tad apmeklējumu skaits nav īpaši liels? Tas ir tikai tāpēc, ka
nereklamējies vai arī tev apnika "čakarēties" ap to lapu? =) -Varbūt sākumā es drusku pareklamējos,
bet nu tā man īpaši nepatīk bāzties virsū ar adresēm un nez ko. Tā pat arī linku maiņas sen neesmu
veikusi:D un laikam arī apnika čakarēties, nav laiks tam. Bet kad ir laiks, tad besis ko darīt:D Gribējās jau
dzēst lapu, bet man neceļas /roka, ja kas/ :D 7. Pastāsti sīkāk, ko studē, kapēc tieši ši profesija? Kā
patīk?:) -Studēju IT /informāciju tehnoloģijas/, emm, ..kāpēc tieši šī profesija, hmm, laikam bija kaut
kāds prāta aptumsums iestājies, jo būtībā man vilka pavisam uz ko citu, ne IT, bet nu ko tik neizdarīsi
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ļubestības dēļ:DDDD Par patikšanu..nē, nu ir okey, daudz augstākās matemātikas, var pakustināt
smadzenes:D ja pārvaru slinkumu mācīties, tad pat aizraujos ar to matemātiku un nevaru beigt /mācīties/
:D 8. Tu pazīsti daudzus WAP-cilvēkus (es viņus tā saucu). Ar kuriem vairāk kontaktējies? Par ko
jūs runājat? -Laikam no tiem, ar ko patreiz kontaktēju ir comprex, Esiite, Efekta, Notfound, Moa
reizēm, Labi, kad mazais kretīniņš sāk man skype uzbāzties..,nu nav to cilvēku daudz no wap'a vairs.
Daudzi zināmie ar sen pametuši wap'u. Parasti runājam par dajebko, reizēm par tādiem murgiem, ko
parastiem mirstīgajiem nesaprast:DDD Ja palasītu kādas sarakstes bijušas, tad varbūt kāds pat trieku
norautu:DD 9. Ko tu zini par latviešu WAP'a vēsturi?(Kuras bija pirmās latviešu lapas kuras tu
atceries) Ko tu domā par WAP'a nākotni? -No pirmajām bija waps.ema.lv /taa laikam/, tad vēl oto, kas
vēl tagad pastāv, nu daudz lapu bija, ko tā vizuāli atceros, bet nosaukumus gan nē:D Daudzas vēsturē, sen
vairs nav. Par wap nākotni man šaubīgas domas, pārāk šaubīgas:DD Tagad daudzi pārsvarā pa web'u
mauc, jo gandrīz katram mājā ir pc ar interneta pieslēgumu. Bet nu ja taptu ļoti interesantas wap lapas, ar
kaut ko jaunu, nebijušu, tad vēl varētu parunāt par wap pozitīvo nākotni, bet nu šobrīd neko pozitīvu
neredzu, daudzi staigā web lapās no telefona:D 10 Pēc tavām domām, kāpēc latviešu WAP'ā
interesantākās ir privātlapas nevis uzņēmumu WAP lapas kuru ir samērā maz? Kāpēc lielākā daļa
"neprivātlapu" ir komerciālas? Pietam visas latviešu WAP "neprivātlapas" ir WAP versija WEB
projektiem nevis tieši uz WAP balstīts projekts, kapēc tā? (uz šiem jautājumiem vari atbildēt
pakonsultējoties ar WAP-cilvēkiem, ja negribi rakstīt savas domas) -Uzņēmumi vairāk veido
komerciālas lapas + informatīvas. Privātie parasti visu bāž iekšā bez maksas + domā, ko, kā interesantāk
izveidot. Nav plika samaksāšana programmētājam, lai vot izveido wap lapu. Un uzņēmumu lapas ir
komerciālas tāpēc vien, ka jau pieder uzņēmējiem, viņi māk kustināt smadzenes /protams, ne visi/ un zin
uz ko nopelnīt:D Populārām web lapām jau izdevīgi veidot wap versiju, jo veidotāji zin, ka tiks
apmeklēta, nevajadzēs nez kādu reklamēšanu apkārt:D tie, kas būs atkarīgi no tās web versijas, ies arī no
wap tur. Par piemēru draugiem.lv - populārs ir un var piķīti pagrābt no wap lietotājiem, iekasēt naudiņu
par ieiešanu:D Atkarīgajiem toč būs po par tiem santīmiem un maksās, jo gribēs izlasīt vēstules un nez
ko. P.S, nekonsultējos ne ar ko, ha ha:D 11. Kuras WAP lapas tu visbiežāk apmeklē? (top5, ja ir tik
daudz) -Protams wapzs.net /cenšos iekātot katru dienu/, wapaa.lv /nu galīg reti, nav kas tur saista,
dienenes tik pa retam palasu/, sncwap.net..es nez, pašlaik prātā neviena nenāk vairāk, kur tā vairāk ieeju.
12. Ko domā darīt ar wapzs.net? Būs kaut kas jauns? -Atdošu Tev....ceri vien:DDDDD Vēl jau droši
stāvēs, kur bijis un iespējams ar būs kas jauns, cik nu ko vairs jaunu wap'ā var uztaisīt, ja vien man nebūs
slinkums pieķerties klāt:D Doma man ir ko uztaisīt, jau sen ir, tik kaut kā nespēju iesākt. Paldies par
interviju!:)
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