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Veidoju mobilo čatu 3: Motivācija
Motivācija ir ļoti svarīga ne tikai, lai kaut ko sāktu veidot, bet arī, lai neapstātos pusceļā pie
pirmajām grūtībām. Kā arī ja izstrāde notiek ilgi, tad arī nepieciešama motivācija, lai novestu darbu līdz
galam. Iesācējiem vislielākā motivācija ir pierādīt sev un citiem, ka spēj izveidot funkcionējošu skriptu,
kuram ir pielietojums. Tas neattiecas uz cilvēkiem, kas sāk programmēt, domājot tikai par finansiālo pusi,
jo šādā gadījumā zināšanu trūkums tiek aizstāts ar haotisku "copy & paste" mākslu, kuras rezultātā no
koda gabaliem tiek izveidota skripta "kolāžu". Bez veiksmes palīdzības šādas "kolāžas" ir ļoti
"caurumainas" un nestabilas, kas galīgi nav vēlams it īpaši WEB projektos.
Manā gadījumā motivācijas ir vairākas. Pirmkārt, vēlos atkal sev
pierādīt, ka spēju izveidot kaut
ko jaunu, balstoties uz salīdzinoši jaunām programmēšanas tendencēm (par to sīkāk pastāstīts iepriekšējā
rakstā). Kādā ziņā mobilais čats ir kaut kas jauns? Tādā, ka es vēlos to atbrīvot no visa liekā, ar ko
mūsdienu čati ir "apauguši", kā arī savā noņemt lietotājiem galvassāpes, kas saistās ar reģistrāciju jaunā
vietnē. Es uzskatu, ka reģistrācija klasiskajā izpratnē ir novecojusi, tāpēc arī lielākajā daļā vietņu to var
aizstāt ar ielogošanos caur sociālo tīklu. Kā arī ir svarīgi, ka ielogojoties mobilajā čatā ar Twitter, varēs
palikt anonīms, ja būs tāda vēlēšanās. Anonimitāte ir lielākā sociālā tīkla atšķirība no čata.
Otrkārt, kārtējo reizi vēlos
pārbaudīt, vai ir iespējams bez liekas reklamēšanas savākt uzticamu
lietotāju grupu, kuriem patiešām patiks pavadīt laiku čatojot, nevis "izspiegojot" citus lietotājus, kā tas
notiek sociālajos tīklos. Jo mobilajā čatā nav paredzēts uzglabāt daudz informācijas par lietotāju, lai kaut
ko uzzinātu par lietotāju, tas būs jājautā viņam pašam.
Treškārt, veidojot mobilo čatu, ir motivācija
mācīties kaut ko jaunu. Tas ir ļoti svarīgi,
neskatoties uz to vai patīk mācīties vai nepatīk. Jaunas prasmes vienmēr padara CV pievilcīgāku, un
rezultātā tas atvieglo jauna darba meklēšanu, ja rodas pēc tā vajadzība. Piemēram, pirms 5 gadiem, man
likās, ka ļoti labi pārzinu PHP , HTML, CSS utt., jo varēju izveidot WAP-durvis ietvaru (
http://wapblogs.eu/durvis ), ar kuru ir paspējuši padarboties un pārveidot pēc saviem ieskatiem vairāki
programmētāji (šobrīd pazīstamākais projekts ir http://imob.lv ). Kopš tā laika šajā jomā neesmu neko
daudz darījis un apguvis, tāpēc šobrīd nevaru teikt, ka WEB programmēšanas guru. Tāpēc tagad cenšos
panākt pārējos (vismaz neprofesionālā līmenī).
Pieredzējušiem programmētājiem lielākā motivācija, noteikti, ir nauda, jo tad kad ir patērētas ntās stundas pie datora un nervu ir palicis mazāk nekā plikpaurim matu uz galvas, tad ne par kādām
garīgām balvām negribas domāt. Veidojot mobilo čatu, es par to galīgi nedomāju, jo apzinos, ka Latvijā
reti kura privātā mājaslapa kaut ko nopelna, labākajā gadījumā tās tikai atpelna tehniskās izmaksas,
vietnes uzturēšanai. Ja kādam tomēr gribas patīksmināties par cerību pelnīt daudz naudas, izveidojot
interneta vietni, tad iesaku izlasīt labu laiku atpakaļ izdoto grāmatu "Facebook efekts", kas šobrīd maksā
tikai 5 eiro ( http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/81729-facebook_efekts.html ). Man kā
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cilvēkam, kurš nav reģistrējies Facebook, pārteidz idejas, kuras "ģenerē" un realizē Facebook komanda,
jo tās patiešām ir interesantas. Attīstot labas idejas un domājot ilgtermiņā var izdoties kaut kas lielisks.
Ar šādu motivāciju radīt kaut ko jaunu, viemēr visam vajadzētu izdoties. Ja neizdodas, tad
jāmēģina kaut kas cits - vēl labāks.
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