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Roberta versija par latwap.net
Nākamais uz jautājumiem interesanti atbildēja Roberts.
1. Niks. Kāds tev ir(bija) sakars ar latwap.net ?
Latwapā ja nemaldos bija Raa. Bet vispār esmu pazīstams kā Roberts AKA F3llony. :) Sakars ar Latwap
bija gaužām vienkāršs - iesākumā biju tikai lietotājs, anarhistisks psihiņš kas mēģināja apgāzt visus
iespējamos noteikumus. Ko teikt- tāds nu es esmu. Vēlāk, pēc TZM "īpašo dienu" sākuma kļuvu par
vienu no kvēlākajiem Latwap pretlikvidēšanas dzinējiem kopā ar Andreju (Zarrk, Savējais) un mums
visiem labi zināmo un iemīļoto Latviāni. :) 2. Kā tu pazīsti latwapa īpašniekus?
Reāli pazīstu tikai vienu no viņiem, un arī iepazinos pavisam cita projekta sakarā. Otram- ja viņš tic
kādam Dievam, jau sen ir laiks sākt lūgties lai mani tā arī neiepazītu. No offense. 3. Kam tad piederāja
latwap (niki)? (pirms un pēc "atdzimšanas")
Mazliet kļūdaini noformulēts. Latwap projekts iesākumā bija maza privātlapele driven by TZM, aka
TarzansM. Pēc tam piesaistījās Latvian un faktiski vienīgais "uzstūma" Latwap līdz tādam līmenim, kadā
tas bija savos plaukuma gados. Vēlāk TZM aizbrauca jumts, Latvian no admina amata tika atcelts un
portāls pārdots Andrejam. Tajā pašā laikā kā tehniskais admins pārpirktajā Latwapā pieteicos es, ar
noteikumu ka sistēmas admina privilēģijas saglabāju tikai uz laiku kamēr tiks salabotas TZM pieļautās
koda kļūdas, kas oriģinālajā un arī mums nodotajā sistēmā nebija maz. Pēc tam, kad tas būtu izdarīts, es
turpinatu būt simple lietotājs, kāds biju līdz tam un Latwap paliktu to reālo un likumisko īpašnieku rokās Latvian un Andreja. 4. Ar ko sākās latwap problēmas? Kapēc tas notika? (versija)
Sākās problēmas ar to, ka tehniskais admins TZM nespēja savaldīt savu menstruālo ciklu un maigi
izsakoties uzlika mīksto visām tehniskajām lietām. Notika tas viena vai vairāku iemeslu dēļ, kurus zin
tikai pats TZM. Pēc tam jau bija regulārš čakars un kašķis. Nu protams vēl Notfaundiņa, ja kāds to ķēmu
atcerās, mēģinājumi izlaizīt pēc iespējas dziļāk un tikt Latwap adminos (un nevajag zāģēt, ka tā nebija) un
vesala kaudze citu nelaimju, tajā skaitā finansiālu. 5. Pastāsti notikumu kā latwaps "aizgāja pa
burbuli" gaitu kā tu to atceries.
Kā jau teicu, sākās viss ar Latvian atlaišanu no adminiem. Tam sekoja Latvian atbalstītāju
kontraktivitātes, tajā skaitā arī manas. Latvian laikam atlaida tāpēc, ka Andrejs pareklamēja savu
privātlapu un Latvian viņu par to nesodija. Viss gala beigās vārdu pa vārdam nonāca līdz līdzekļu
trūkumam un portāla likvidācijai. Tad kaut kur radās ideja portālu pārpirkt, kas arī tika izdarīts un portāls
uz laiku bija mūsu rokās, kamēr zaglīgais TZM nenocēla domēnu no hosta, visu vienkārši nepaspējām
paredzēt. Tālāk jau ar visu samaksāto naudu un centieniem palikām muļķa lomā, caurumainā skripta
versija ar kaut kādu tur bāzi tika publicēta latwapā un nu jau ļoti pailgu laiku lapa ir mirusi. Kā tas zināms
no portālu prakses- nu šim domēnam un nosaukumam nav absolūti nekādas vērtības, viss kontents
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jāveido pa jaunam un arī vecais skripts un datu bāze ir zemē metami. Domēna īpašnieks vēl joprojām ir
TZM, jeb Mārtiņš Osis. Viņš arī tas, kurš faktiski parakstīja nāves spriedumu daudzu gadu veidotam
projektam ar pēc manām aplēsēm diezgan daudz simtu, ja ne tūkstošu ieguldījumiem un administratoru,
un lietotāju paveiktajam. 6. Tu piekrīti versijai, kas aprakstīta šeit ? Kam nepiekrīti?
Piekrītu basicly visam. Truli Zemiskais Mīkstmiesis. Heh. Tas ir labs, jā. 7. Kurš tavuprāt bija vainīgs?
TZM mēnešreizes. Es protams arī neesmu nekāds laipnais zellis, bet šādus grēkus pat man nav pa spēkam
sastrādāt. :) 8. Kas no tā visa sanāca? Vai kādam no tā bija kāds labums?
TZM saņēma kaut kādu naudiņu par portālu. Pārējiem zaudēts laiks, darbs un resursi, simtiem lietotāju
palika bez lasāmvielas un patstāvīgas komunikācijas vietas, bija pat daži tautieši kas konkrēti gribēja
Mārtiņam ieskaidrot lietas pa vīriskam, jo ambāļa māžošanās dēļ bija zaudējuši lētu un ērtu kontaktu
iespēju ar ārzemēs esošajiem draugiem un radiem un vispār atskaņas jau bija daudz, tā kā lietotāju nebija
mazums, un aktīvu arī ne. Vienīgais ko TZM nezināja- ka pienāks šādi laiki, kad WAPiešu skaits
palielināsies vairākas reizes un waps klusībā attīstīsies, pašreiz Wapā ar pareizu stratēģiju var arī nopelnīt.
Pie tam ne maz arī tik maz ne. Protams godīgā, ne "lol" satura pārdošanas ziņā. Man savukārt bija diezgan
minimāls labums- pieredze čakarējot Latwap skriptu, kas starp citu vienu brīdi tika aktīvi modificēts un
beigās bija pārveidots līdz nepazīšanai, bija izlaboti praktiski visi Lavalair bugi un tā tālāk, skripts no
milzīgiem funkciju failiem tika sadalīts uz vairāk OOP stila kodu, kurš tiek izsaukts tikai tad kad
nepieciešams un tā tālāk. Tas bija plānots un veidots ar cerību, ka draņķēns nāks pie prāta un ja ne pats
tad ļaus citiem uzturēt lapu. Bet tā diemžēl nenotika. No šī visa varam secināt, ka pieliekot ēzeli pie
aviolainera stūres jūs visdrīzāk agrāk vai vēlāk attapsieties labākajā gadījumā ar seju dubļos, sliktākajā- ar
galvu kalnā. :)
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