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Ekskluzīvi: intervija ar wapego.lv administrāciju
Drošivien visi, kas WAPā pavada pietiekami daudz laika ir pamanījuši daudzfuknkcionālo un
daudzvalodīgo lietuviešu WAP konstruktoru - http://wapego.lv , kas ir pieejams arī latviešu valodā. Šis
projekts izskatās ļoti interesants un veiksmīgs, tāpēc nolēmu nointervēt tā veidotājus. Par laimi Wapego
administrācija izrādījas ļoti atsaucīga un ļoti saturīgi atbildēja uz visiem maniem jautājumiem. Intervija
notika krievu valodā (translita veidā), jo es nemāku normāli izteikties angliski, līdz ar to man nācās tulkot
interviju uz laviešu valodu, nu tad lasiet, kas sanācis!
1. Cik cilvēku strādā Wapego projektā? Kas tie ir par cilvēkiem, ar ko viņi nodarbojas, cik viņiem
gadu?
Pašreiz projektā strādā 4 cilvēki - 3 puiši un viena meitene. Mums ir 1 programmētājs, 1 servera
administrators, 1 projekta menedžeris un vēl viens ir projekta dizaineris-menedžeris. Tā kā mēs visi esam
ļoti jauni 19-25 gadi un daži no mums mācās universitātē vai strādā pie citiem projektiem, tad Wapego
projektam tiek atvēlētas tikai pāris stundas dienā. Pats jaunākais komandas loceklis ir mūsu galvenais
programmētājs - viņš uzrakstīja Wapego skriptu, kad vēl mācījās skolā.
2. Kā radās ideja izveidot WAP konstruktoru? Var teikt, ka tas ir unikāls projekts, jo cik es zinu
tas ir vienīgais daudzvalodīgais WAP konstruktors.
Vienkārši mēs izmantojām dažus lietuviešu un ārzemju konstruktorus un pamanījām, ka tajos ir maz
funkciju, ar to palīdzību nevar izveidot pilnvērtīgu WAP lapu kurā lietotāji varētu kontaktēties (čatot).
Redzējām, ka ārzemju konstruktoriem ir daudz lietotāju un sapratām, ka šim tirgum ir liels pieprasījums,
tāpēc nolēmām izveidot konstruktoru kuram būtu visas vajadzīgās funkcijas. Ir arī citi daudzvalodīgie
WAP konstruktori, taču prakstiski visi viņi piedāvā veidot tikai vienkāršas statiskas lapas. Tas nozīmē, ka
ar viņu palīdzību var izveidot, piemēram lapu ar ielādēm, bet nevar izveidot lapu ar izklaides iespējām forumiem, čatiem utt.
3. Kapēc tāds nosaukums - "Wapego"?
Bija dažādas idejas par nosaukumu, taču sākumā mūsu konstruktora nosaukums bija Waplego. Drošivien
skaidrs kapēc - "lego" ir konstruktors. WAP lego - tas ir WAP lapu konstruktors. Taču, kad projekta
apmeklētība pieauga līdz 20000 unikālajiem apmeklētājiem dienā, pie mums vērsās dāņu korporācijas
Lego jurists ar lūgumu atdot viņiem šo domēnu. Juridiski Lego tā arī neizdevās mums atņemt domēnu,
bet mēs nolēmām, ka vairāk neizmantosim vārdu "Lego". No vairuma citiem nosaukumiem mēs
izvēlējāmies Wapego. Mums patika, ka šis nosaukums atgādina Waplego un tam ir interesanta nozīme.
"Ego" latīņu valodā nozīmē "Es", tāpēc mūsu konstruktora nosaukumu var tulkot kā - "WAPs un es".
4. Kad ir Wapego dzimšanasdiena?
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5. Jums ir informācija cik wap meistaru no Latvijas lieto jūsu konstruktoru? Kurā valstī ir paši
aktīvākiem wap meistari?
Jā mums ir šāda informācija, diemžēl latviešu wap meistari nav pārāk aktīvi. Kopumā mums ir 291 WAP
lapa latviešu valodā. Paši aktīvākie wap meistari, kas lieto Wapego ir no Vjetnamas, Sudānas un
Filipīnām. Un ceturtajā vietā ir lietuvieši.:)
6. Uz kādiem serveriem atrodas jūsu WAP konstruktors?
Tā kā Wapego ir samērā liels projekts, tad tas atrodas uz vairākiem serveriem. Mums ir pāris savu serveru
un vēl vienu mēs īrējam no viena hostinga pakalpojumu sniedzēja.
7. Kas uzrakstīja WAP konstruktora skriptu?
Skriptu uzrakstīja un pastāvīgi atjauno mūsu galvenais programmētājs - Kestutis.
8. Kur jūs ņemat naudu serveru uzturēšanai? Jums ir kaut kādi sponsori? Wapego ir kaut kādi
ienākumi?
Wapego tirgo reklāmu - no turienes arī nāk galvenie ienākumi. Ienākumi ir, bet tie nav tik lieli kā
gribētos.
9. Jums ir informācija par to, kas notika ar citu lietuviešu WAP konstruktoru - wapamp.com?
Jā ir. Šis konstruktors vēl joprojām darbojas, taču tā īpašnieks nodibināja WAP pakalpojumu kompāniju,
tāpēc tagad viņš koncentrējas vairāk uz citiem pakalpojumiem nevis Wapamp attīstību.
10. Kā jūs domājat kapēc lietuviešu WAPs attīstās ātrāk nekā latviešu?
Priekš mums tas pagaidām vēl ir noslēpums...:) Liekas, ka mūsu valstis ir tik līdzīgas, bet WAP lietotāji ir
pilnīgi dažādi. Lietuvā WAP lietotāji ir daudz aktīvāki. Piemēram, Lietuvā jau pēc pirmā Wapego
darbības gada bija izveidotas apmēram 20000 WAP lapas.
Kapēc Lietuvā tik daudz cilvēku nodarbojas ar WAP programēšanu?
Tāpēc, ka Lietuvā ir pietiekami liels pieprasījums pēc WAP pakalpojumiem, WAP lietotāju ir ļoti daudz
un viņi ir ļoti aktīvi.
Latvijā programmētāji domā, ka WAPu izmanto maz cilvēku, tapēc WAP lapas nevienam nav
vajadzīgas. Tā varētu būt taisnība?
Domāju, ka daļēji tā ir taisnība. Jo diedzvai Latvijas tirgū jaunam WAP projektam būs pietiekami daudz
apmeklētāju. Taču internacionālie WAP projekti ir ļoti ļoti perspektīvi. To pierāda nesenais notikums, kad
Google korporācija iegādājās mobilās reklāmas tīklu Admob.com, par kuru samaksāja 7 miljonus USD.
Drošivien neviens nešaubās, ka Google strādā labi speciālisti, kas var paredzēt nākotnes tendences. Tas
nozīmē, ka Google ne velti iztērēja tik lietu summu par projektu, kas ir pilnībā atkarīgs no WAPa. Pasaulē
pazīstami analītiķi prognozē, ka WAP lapu tirgus katru gadu pieaugs par apmēram 230%. (Iespaidīgi
vaine?)
11. Kā jums šķiet, kas būs aktuāls WAPā nākotnē?
Laikam tieši taspats, kas WEBā - interaktīvu projektu attīstība, kas ļaus lietotājiem aktīvi čatot,
apmainīties ar failiem un informāciju. Un nepalikt pasīviem novērotājiem. Tāpat aktuāla ir arī tehnoloģiju
attīstība - aizvien vairāk un vairāk aug pieprasījums pēc WAP aplikācijām un projektiem, kas ir veidoti
speciāli priekš "gudrajiem" telefoniem un viedtālruņiem ar skārienjūtīgo ekrānu.
12. Ko jaunu jūs plānojat nākotnē izveidot Wapego projektam?
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Katru mēnesi pievienot jaunas funkcijas un pārtulkot projektu vēl vairāk valodās. Tāpat ļoti aktīvi un
mērķtiecīgi izstrādājam WAP lapas reklamēšanas mehānismu, lai lietotājs Wapego varētu ne tikai
izveidot sev mājaslapu, bet arī piesaistīt pēc iespējas vairāk apmeklētāju.
Paldies par interviju un veiksmi darbā!
Jums arī paldies! Paulius
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