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Ko domā par latviešu WAPu latviešu WEBā
Kārtējo reizi "rakņājoties" internetā un meklējot kaut ko interesantu saitsītu ar WAPu, atradu pavisam
svaigu
rakstu
"Latvijas
mobīlo
pārlūku
REĀLAIS
Top
300!"
((WEB)
http://oas.lv/post/941485655/latvijas-mobilo-parluku-realais-top-300). Tur kāds jaunskungs rakstīja par
to, ka viņam esot precīzāks Latvijas mobilo pārlūku tops nekā kaut kādai lielai kompānijai "Gemius". Un
kā jums liekas, kurš tas bija? - tas bija WAP-cilvēku vidū pazīstamais lielībnieks Roberts, kurš
acīmredzot ir pārvācies uz WEBu, kur it kā "negudrajiem" WEB lietotājiem sludina patiesību par latviešu
WAPu.=) No vienas puses šo gājienu var tikai atbalstīt, jo kā liecina tikpat svaigā diskusija
twitoaster.com, citēju :
krizdabz: WAP vispār mūsdienās ir vēl aktuāls?
...
parasts: @krizdabz neliekās, ka to wap lapu vispār būtu daudz. Vispār gandrīz nevienu nezinu
wieshka: @krizdabz pēdējo reizi, kad apgalvoju, ka WAP ir zudis, mani nosauca par muļķi, un apgalvoja
ka baigais piķis grozās ap WAP ...
Tātad WEB-cilvēki (tā es viņus tagad saukšu=)) tiešām nezina un nesaprot, kas notiek latviešu WAPā. Kā
tā var būt? hmm... Tāpat var piekrist, ka "Gemius" veidotais tops ((WEB)
http://ranking.lv/en/rankings/mobile-devices-models.html) nav precīzs, bet ko var gribēt, ja aptaujā
piedalās gandrīz tikai WEB lapas (aptaujas dalībieniki - (WEB) http://www.audience.gemius.lv). Tad jau
sanāk, ka par mobilo pārlūku tiek uzskatīti "krutie" Iphone u.c. viedtālruņi, bet "vienkāršie" telefoni
laikam tikuši topā, pateicoties Mini Operas (u.c. līdzīgu aplikāciju) izmantošanai, jo pretējā gadījumā - kā
viņi varējā nokļūt WEB lapās?=) Njaa haoss... Un tagad atgriezīsimies pie Roberta "reālā" topa, es kā jau
skeptiķis uzreiz iedomājos, kur cilvēks kuram nav pietiekami apmeklētas WAP lapas (vai šobrīd vispār
nav WAP lapas?) varēja iegūt "reālus" datus? Salīdzināju šo topu ar http://wapaa.lv/wap pieejamo
pārlūku topu - kāds pārsteigums viņi sakrīt par 99% (atšķirība ir laikam tāpēc, ka wapaa.lv skaitļi
dinamiski mainās atkarībā no apmeklētājiem) =) Tad jau šo topu var uzskatīt par "Reālo" ja? ...nu labi, bet
kā tad citas WAP lapas? Tapēc gribētu novēlēt Robertam turpināt iesākto, bet neturēt sveci zem pūra un
pastāstīt savus informācijas avotus WEB-cilvēkiem, lai nebūtu tā ka - "es visu zinu, bet kā es to zinu
neteikšu"=) Kā arī pastāstīt vai uztaisīt priekš WEB-cilvēkiem kaut kādu WAP lapu sarakstu un piekārt
sava WEB bloga centrā, lai jau cilvēki zina, ka latviešu WAPs ir dzīvs ne tikai nostāstos, bet arī patiesībā!
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