Lejuplādēts no http://wapblogs.eu 19:09 08.12.2022

Autors: Labi

Raksta ID= 97

Kā un kāpēc latwap.net pārstāja eksistēt
Nolēmu izveidot blogu sēriju par tēmu ko varētu attiecināt uz latviešu WAPa vēsturi vai WAPa netīrās
veļas grozīšanu. Runa būs par kādreiz populārā latviešu WAP portāla latwap.net bojāeju. Toreiz laikam
pirms 2 vai 3 gadiem, kad latwap pārstāja eksistēt daudzi tā lietotāji palika bešā un neko tā arī īsti
neuzzināja, kas un kāpēc notika. Es pats latwapā pavadīju tikai kādas 5min, jo tajā laikā čatoju citur, bet
nav nozīmes kur, jo tā vieta arī aizgāja pa burbuli. No malas skatoties es tik zināju, ka latwap.net
saimieki bija sastrīdējušies un nesadalīja mantu un sabojāja, portāls pat nebija apdrošināts, tāpēc
zaudējumi par bojājumiem netika atlīdzināti. Tomēr uzradās cilvēks, kurš it kā vēlējās restaurēt veco
īpašumu un pat palaida reklāmu, ka drīz viss būs kārtībā, taču izrādījās nepietiekami gudrs, tāpēc nekas tā
arī netika atjaunots. Abstraktā veidā īsi pastāstīju notikumu gaitu, taču tagad ķersimies pie faktiem. Īsi
pēc latwap.net bojāejas tika izveidotss WEB blogs tzm.blogs.lv(tagad neeksistē) , kurā nezināms autors
izstāstīja savu subjektīvo viedokli par notikumu gaitu. Bloga teksts:
Šis blogs radīts lai informetu Jūs, nekāda naida bet tas ir mazākais ko varu darīt Jūsu labā: Informēšu jūs
par zeminsku tipu ar aptuvenu morālās kroplības koificentu 100/111 desmitajā pakāpē (tā vismaz liecina
statistikas dati),
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Internetā zināms kā TZM
Dzimšanas diena: 4. marts,
Vārda diena: 10. novembris,
Horoskopa zīme: Zivis / Zirga gadā esiet jauki uzrakstiet draugos viņam vēstuli, bet nu ķersos pie lietas
sākot ar pašu vēsturi: Pirms pāris gadiem, kā jau Jūs to visi zinat wap lietošanā bij pieejams wapčats ar
nosaukumu zAgLiS Chat kur visi varēja labi atpūsties izrunaties un izbaudīt laiku, (man arī tur patika)
toreiz šī čata īpašnieks cik atceros sāka sadarboties ar mūsu šībrīža "varoni" Truli Zemisko Mīksmiesi
(turpmāk tekstā minēts kā TZM) , savā starpā nolemjot izveidot kopīgu projektu ko sākumā dēvēja par
netwap , bet vēlāk pārsauca par Latwap... lieta tāda, ka no zAgLiS čata lietotāji (ko rūpīgi bij vācis čata
īpašnieks) tika pārvietoti uz dibināto portālu , protams portāla apmeklētāji nāca un gāja, portāls tika
reklamēts , par ko rūpējās L@tvian (jau pieminētā zAgLiS Chat īpašnieks) , viņš pat noslēdza
partnerattiecības ar wap.biteplus.lv adminiem par savstarpeju linku apmaiņu, kas palielināja Latwap
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apmeklētāju skaitu, tomēr laikam ejot TZM sāka nepiegriezt vērību vairs portālam, izpalika solījumi
lietotājiem par portāla uzlabojumiem, izpalika pat elementāra portāla administrācij, pat vienkāršāko bilžu
apstiprināšanu lietotaju profiliem TZM paveikt nespēja, aizbildinoties ar aizņemtību, portālu šo visu laiku
pie dzīvības turēja tikai aktīvie lietotāji un palikusī administrācijas komanda (kautkam jau kautkas bija
jādara), kādu dienu L@tvian šokēts uzraksta man , ka esot atcelts no Latwap amata citāts no skype: " Zī
hai , zin ko es atšifrēju? es vairs neesmu Latwap admins... ko saki par so joku? tā nav nekaunība?" man
atliks vien nobrīnīties , jo viņš tacu skaitijās otrs Latwap īpašnieks... kā nākas ka viņu vienkārši "pārmet
pār kārti" ? tas jau vel tikai bij sākums visām TZM izdarībām....TZM nebij paredzējis, ka liela lietotāju
daļa šādu pēkšņu partnera atlaišsanu nesapratīs un mistiskā veidā Latwap sāka grimt aizmirstībā, gan man
pašam , gan L@tvian , gan redzams ka arī pārējiem..sākās nekartības , jautājumi, debates un diskusijas
par šo tēmu, cik sapratu no stāstītā TZM manija , ka nav verts turpināt, bet protams IR cilvēki kam intresē
nopietna un normāla portāla attīstīšana nepelnot un nebremzejot attīstību, katrā ziņā portāls LATWAP
tika pārpirkts, (jaunie īpašnieki zArRk un F3llony) iegādājās LATWAP skriptu ar datubāzēm (vismaz tā
viņi domāja) bet saņēma manuāli sabojātu skriptu ar pavisam vecu datubāzi (kas jau skaitās nopietna
krāpšana , vismaz es tā domāju) dabiski ka zArRk un F3llony nav nekādi mazie bērni un Latwap drīz vien
atkal bij lietojams (un ne tikai , čomiņi pacentās pat šo graustu uzlabot) , bet redz te pēkšņi atkal man
pienāk ziņa no L@tvian ( viņš man parasti raksta tikai bēdu , neveiksmju laikos [nevajadzīgo nosvītrot]
,par ko es brīnos) ziņa bij sekojoša: "cja ievērtē Latwap un pasaki man , ko Tu par to domā? brīdinu skats
NAV labs" , dabiski ka skats nebij no labajiem... šeit būs arī reāla bilde... (nevaru iekopēt bildi) Projektu ,
kas aistāvets gadiem , kurā ieguldīts laiks un darbs, turklāt ko par naudu PĀRPIRKUŠI citi īpašnieki un
atjaunojuši , vienkārši paņem un nozog, TURKLĀT šī projekta skriptu izliek publiskai lejupielādei...
sakiet tā nav cūcība? pat cietumā šādi nerīkojās.....
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