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Allevo despre
Festivalul porţilor deschise
….şi s-a întâmplat! Poate vă aduceţi aminte că în aprilie vă povesteam despre castelul
nostru, pe numele său FinTP, pe care ne pregătim să îl deschidem pentru cei curioşi de
pe domeniul Finkers United. În traducere liberă, despre platforma pentru procesarea
tranzacţiilor financiare pe care o lansăm în mediul open source şi comunitatea din jurul
acesteia.

Am deschis aceste porţi sub forma unui codefest sau, cum ar
spune Wikipedia, hackathon. Nu a fost vorba de un turnir, ci de
un festival colaborativ, cu tur de onoare prin cod, frâu liber la
imaginaţie şi ingeniozitate, fără armuri, dar cu uniformă.

securizarea aplicaţiei). Am trecut primul hop cu bine: după câteva încercări, cei
câţiva curajoşi s-au recunoscut învinşi şi au renunţat să se mai avânte pe
coridoarele bine păzite ale intrării. Hai că a fost bine, ne-am gândit. A fost bine
şi modul în care acest grup eterogen (dezvoltatori mai experimentaţi sau mai
puţin experimentaţi, studenţi, admini) a încercat să construiască pornind de la
ceva inedit, fără orgolii, fără gânduri ascunse, deschişi cu ei înşişi şi cu ceilalţi.
Şi astfel, a fost pentru prima dată când cineva din afara Allevo a construit ceva
peste codul FinTP: o aplicaţie de chat folosind UDAL.
Şi da, a fost şi distractiv, a fost ceva care a întrerupt rutina zilnică (deşi rutina
nu prea există în viaţa de zi cu zi a unui dezvoltator) şi ne-a dat un mic Like
într-un colţ al minţii. Ne-am dat seama că s-ar putea totuşi să meargă. Am
cunoscut oameni entuziaşti care ne-au apreciat codul, considerându-l curat
şi intuitiv, documentaţia bine scrisă, relevantă şi uşor de utilizat,
disponibilitatea, iniţiativa, şi care ne-au împărtăşit din experienţa şi
cunoştinţele lor, ne-au îndrumat în anumite direcţii, ne-au încurajat. Ne-au
ajutat să creăm o atmosferă plăcută, prietenoasă. Şi ne-au confirmat ceea ce
am conştientizat şi noi încă de la primii paşi: importanţă majoră a comunităţii
în reuşita acestei iniţiative. Am vrea să le mulţumim, şi pe această cale, celor
care s-au implicat şi am vrea să ştie că au un mare Like de la noi.

Era primul eveniment de genul acesta pe care l-am organizat. Un
pic speriaţi, dar foarte entuziaşti, un pic agitaţi, dar foarte dornici,
am depus cu toţii armele şi i-am lăsat pe cei adunaţi la porţi să intre. Am
păstrat cu noi doar entuziasmul, bunăvoinţă şi sârguinţa. Nu ştiu care dintre
noi era mai nerăbdător. Într-o fracţiune de secundă ni s-au perindat prin faţa
ochilor orele în care ne-am adunat cu toţii şi am încercat să punem la cale
toată această aventură, zilele în care ne-am înconjurat de servere, procesoare,
memorii, cabluri, switch-uri, zerouri, unu-ri şi momentul în care ceva palpabil
şi consistent şi-a făcut loc printre gândurile noastre. Nu a fost uşor, nu a fost
nici greu, doar ceva diferit. Am fi vrut probabil să ne pregătim mai mult, mai
bine (întotdeauna ne dorim asta), dar în cele din urmă am tras linie şi am spus:
Gata! Asta e!
Am clipit zâmbind, aşteptarea luase sfârşit. I-am văzut apropiindu-se şi
involuntar am avut o tresărire. Oare e bine? Ce vor spune? Mai temători, mai
curajoşi, au intrat. Şi-au ales locul şi-au aşteptat. Ce? Am fi vrut să le spunem: Vă
vom spune tot ce ne-a trecut prin cap că v-ar putea ajuta, dar nu am mai apucat
pentru că deja începusem să le povestim ce credem noi despre produsul nostru,
cum credem că va evolua, care a fost drumul până la el. Bine, bine, dar totuşi
unde este? Vibra aerul. Păi, chiar aici! Îl puteţi cerceta, diseca, lăuda, comenta,
critica! Ne-am ajutat cavalerii şi domniţele să urce în şa, i-am chemat sub
flamurile noastre (a se citi temele maratonului nostru: construiţi cu primele
noastre API-uri orice vă trece prin cap sau identificaţi orice slăbiciuni în
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Cu primul FinTP hackathon deja în trecut, ne îndreptăm acum
atenţia spre ediţia a doua, pe care ne dorim să o organizăm în
prima jumătate a lunii octombrie. Până atunci ne ocupăm să
fructificăm la maximum feedback-ul primit.
Între timp, nu uitaţi să vizitaţi şi www.fintp.org.
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