[2012-01-11 19:40:14] -->| YOU (RaulM) have joined #romania
[2012-01-11 19:40:14] =-= Topic for #romania is ``FEEDBACK pentru :
http://www.mozilla.ro/new | La Mulți Ani! Un an 2012 mai bun! Votați
aici: https://wiki.mozilla.org/Romania/Awards_2011 Meeting note:
https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-04''
[2012-01-11 19:40:14] =-= Topic for #romania was set by DarkMac on 10
ianuarie 2012 23:16:22
[2012-01-11 19:40:14] *ChanServ* [#romania] Bun venit pe canalul de
suport tehnic Mozilla
[2012-01-11 19:42:25] >ChanServ< op #romania RaulM
[2012-01-11 19:42:26] =-= Mode #romania +o RaulM by ChanServ
[2012-01-11 19:42:30] =-= Topic for #romania is ``FEEDBACK pentru :
http://www.mozilla.ro/new | La Mulți Ani! Un an 2012 mai bun! Votați
aici: https://wiki.mozilla.org/Romania/Awards_2011 Meeting note:
https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-04''
[2012-01-11 19:42:30] =-= Topic for #romania was set by DarkMac on 10
ianuarie 2012 23:16:22
[2012-01-11 19:42:54] =-= RaulM has changed the topic to ``FEEDBACK
pentru : http://www.mozilla.ro/new Votați aici:
https://wiki.mozilla.org/Romania/Awards_2011 Meeting note:
https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-11”''
[2012-01-11 19:44:48] === milos and pascalc are online.
[2012-01-11 19:44:48] === alexxed and darkmac are offline.
[2012-01-11 19:46:53] |<-- Bebe has left moznet (Connection reset by
peer)
[2012-01-11 19:47:00] |<-- JohnnyC has left moznet (Quit: Leaving)
[2012-01-11 19:51:23] <RaulM> salut tuturor
[2012-01-11 19:51:41] <RaulM> în 10 minute începem întâlnirea săptămânală
[2012-01-11 19:55:46] -->| DarkMac
(DarkMac@F375EF1A.3F1808D8.320F75DD.IP) has joined #romania
[2012-01-11 19:56:21] -->| Irina_ (Irina@moz-BBE3ABD.mv.mozilla.com) has
joined #romania
[2012-01-11 19:56:47] |<-- Irina has left moznet (Ping timeout)
[2012-01-11 19:56:48] =-= Irina_ is now known as Irina
[2012-01-11 19:57:46] |<-- ioanachiorean|home has left moznet (Ping
timeout)
[2012-01-11 19:59:48] === darkmac is online.
[2012-01-11 20:00:38] <RaulM> bună seara!
[2012-01-11 20:01:03] <RaulM> salut dumitru DarkMac Irina msucan
teodosia VictorC victorporof
[2012-01-11 20:01:37] <RaulM> am vorbit acum câteva minute cu Tibi la
telefon, e în metrou, v-a ajunge pe la ora 20Ș30, mi-a comunicat că putem
începe și fără el
[2012-01-11 20:02:01] <RaulM> Ioana Chiorean a anunțat pe listă că nu v-a
putea participa în această seară
[2012-01-11 20:02:14] <RaulM> mai trbeuie să sosească Alex, Cristi și
Cristina
[2012-01-11 20:03:21] <RaulM> și Alina a anunțat că v-a participa
[2012-01-11 20:03:55] <RaulM> vă reamintesc ordinea de zi
https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-11
[2012-01-11 20:04:10] <RaulM> și lista DE FĂCUT
https://wiki.mozilla.org/Romania/todo-december2011
[2012-01-11 20:05:31] <RaulM> mai așteptăm 5 minute apoi îi dăm drumul
[2012-01-11 20:07:57] <RaulM> până începem puteți vedea un raport al
bugurilor rezolvate azi în Firefox:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=23&t=2400521
[2012-01-11 20:09:35] |<-- Irina has left moznet (Connection reset by
peer)

[2012-01-11 20:09:41] -->| Irina (Irina@moz-BBE3ABD.mv.mozilla.com) has
joined #romania
[2012-01-11 20:12:25] <RaulM> așa
[2012-01-11 20:12:32] <RaulM> cine e atent?
[2012-01-11 20:12:44] <RaulM> dumitru: DarkMac Irina
[2012-01-11 20:12:59] <RaulM> msucan: teodosia VictorC victorporof
[2012-01-11 20:13:05] <Irina> tocmai l-am intrebat pe Pierros despre
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710833
[2012-01-11 20:13:12] <teodosia> da
[2012-01-11 20:13:16] <teodosia> prezent
[2012-01-11 20:13:19] <Irina> mi se pare ca asteptam o decizie de la
ReMo, nu-i asa?
[2012-01-11 20:13:21] <RaulM> salut Irina ...și ce a zis?
[2012-01-11 20:13:27] <Irina> inca astep
[2012-01-11 20:13:32] <RaulM> am văzut că l-a adăugat pe William
[2012-01-11 20:13:39] <dumitru> eu nu sunt, sorry, repar people.m.o
[2012-01-11 20:13:56] <RaulM> dumitru: ok, dacă avem ceva urgent te bâzâi
[2012-01-11 20:14:04] <dumitru> you better don't ;)
[2012-01-11 20:14:08] <dumitru> ok :)
[2012-01-11 20:14:11] <RaulM> deci
[2012-01-11 20:14:15] <RaulM> să le luăm pe rânf
[2012-01-11 20:14:18] <RaulM> rând*
[2012-01-11 20:14:28] <RaulM>
MANAGEMENT
[2012-01-11 20:14:28] <RaulM>
Identity of Mozilla Romanian
Community/Communities (organizing models and building a new community)
[2012-01-11 20:14:28] <RaulM>
Organizing Mozilla Romanian
community like the model of Mozilla Hispano community - Nukeador article:
http://mozilla.ro/organizarea-unei-comunitati-mozilla/
[2012-01-11 20:14:28] <RaulM>
Community Leader - to be or not to
be!
[2012-01-11 20:14:41] <RaulM> asta avem la pct. 1 (3 subpuncte)
[2012-01-11 20:15:01] <RaulM> aceasta este o discuție foarte importantă
și amplă
[2012-01-11 20:15:55] <RaulM> aceasta deoarece presupune un important pas
înainte spre dezvoltarea comunității noastre
[2012-01-11 20:16:26] <RaulM> în articolul său Ruben (Nukeador) prezintă
organizarea comunității Mozilla Hispano
[2012-01-11 20:16:39] <RaulM> mie mi s-a părut o organizare bună care a
dus la rezultate
[2012-01-11 20:17:17] <RaulM> și prin urmare propun să preluăm și noi
organizarea sa și să implementăm (în limita posibilităților) acele
domenii
[2012-01-11 20:17:38] <DarkMac> ...
[2012-01-11 20:18:12] <RaulM> știu că suntem cam puțini membrii activi
acum și nu ne putem copara din acest punct de vedere cu comunitatea
Mozilla Hispano
[2012-01-11 20:18:25] <RaulM> însă suntem oricum mai mulți membrii activi
decât acum 2-3 ani
[2012-01-11 20:18:31] <RaulM> deci ceva trebuie să se schimbe...
[2012-01-11 20:18:50] <Irina> Paranteza: despre bug
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710833 , consiliul ReMo inca
analizeaza cererea, dar ar trebui sa fie gata saptamana asta - inchis
paranteza
[2012-01-11 20:19:29] <RaulM> paranteză : e și asta în plan - vom relua
discuția la pct. 2 - închis parateza
[2012-01-11 20:19:37] <RaulM> deci voi ce părere aveți
[2012-01-11 20:19:52] <RaulM> e bună ideea? ce putem prelua de la
organizarea Mozilla Hispano

[2012-01-11 20:20:29] <RaulM> ca și comunitate (organizarea saitului e la
pct. următor)
[2012-01-11 20:21:09] <RaulM> organizarea pe departamente?
[2012-01-11 20:21:39] -->| CristianSilaghi
(Mibbit@E0CD8846.3E6E1091.21E5648C.IP) has joined #romania
[2012-01-11 20:21:50] <RaulM> atragerea de noi contribuitori?
[2012-01-11 20:21:51] <CristianSilaghi> Salut lume!
[2012-01-11 20:21:56] <RaulM> salut CristianSilaghi
[2012-01-11 20:21:57] <CristianSilaghi> Scuzaţi-mi întârzierea :)
[2012-01-11 20:22:01] <RaulM> suntem tot la pct 1
[2012-01-11 20:22:03] <DarkMac> eu unu nu vad altfel decat organiza-ta
comunitatea
[2012-01-11 20:22:32] <DarkMac> sti bine ca asta e si motivul pt. care nu
prea ma implic cum ar fi poate normal
[2012-01-11 20:22:33] <RaulM> și trebuie implementată asumarea sarcinilor
[2012-01-11 20:22:33] <Irina> eu cred ça putem sa ne uitam la comunitatea
spaniola si sa vedem care departamente si organizari putem prelua de
acolo, dar nu pe tota
[2012-01-11 20:22:35] <Irina> toate
[2012-01-11 20:22:49] <RaulM> așa e Irina , noi suntem mai puțini
[2012-01-11 20:22:51] <Irina> pt ca noi suntem mai putini si fiindca acum
este ReMo
[2012-01-11 20:22:57] <RaulM> nu putem implementa chiar tot
[2012-01-11 20:23:00] <RaulM> asta și întrebam
[2012-01-11 20:23:11] <RaulM> ce e bine să preluăm, ce putem implementa
[2012-01-11 20:23:45] <Irina> bun, atunci poate cineva sa se uite la ce
are mozilla hispano si de ce am avea nevoie noi si sa faca o lista
[2012-01-11 20:23:52] <RaulM> eu aș vrea să disociem noțiunea de REMO de
noțiunea de comunitate Mozilla
[2012-01-11 20:23:54] <Irina> si apoi o analizam spre aprobare
[2012-01-11 20:24:14] <RaulM> lista există
[2012-01-11 20:24:21] <RaulM> e acel articol, că de aceea l-am și tradus
[2012-01-11 20:24:28] <RaulM> http://mozilla.ro/organizarea-uneicomunitati-mozilla/
[2012-01-11 20:25:03] <RaulM> de exemplu
[2012-01-11 20:25:06] <RaulM> Meritocrația
[2012-01-11 20:25:13] <RaulM> organizarea ierahică a membrilor
[2012-01-11 20:25:22] <RaulM> asta ar fi primul
[2012-01-11 20:25:28] <CristianSilaghi> RaulM, ar trebui să îi faci un
cont şi Cristinei, ca să poată posta de-acum încolo pe sait.
[2012-01-11 20:25:33] <RaulM> e bună ideea?
[2012-01-11 20:25:42] <RaulM> CristianSilaghi: cred că are cont
[2012-01-11 20:25:59] <CristianSilaghi> Nu are
[2012-01-11 20:26:12] <RaulM> ba nu, scuze
[2012-01-11 20:26:21] <CristianSilaghi> Pentru că dacă ar avea atunci aş
putea să o bag pe ea drept autoare a articolului.
[2012-01-11 20:26:21] <RaulM> o să îi facem, mulțumesc de atenționare
[2012-01-11 20:26:23] <RaulM> să revenim
[2012-01-11 20:26:57] <CristianSilaghi> La Firefox Flicks ai mai muncit
câte ceva?
[2012-01-11 20:26:58] <RaulM> CristianSilaghi: apare cumva numele ei
acolo, am menționat că ea a tradus articolul
[2012-01-11 20:27:03] <RaulM> CristianSilaghi: NU mai SĂRI
[2012-01-11 20:27:05] <RaulM> :D
[2012-01-11 20:27:21] <CristianSilaghi> Dar eu mă refer ca autor al
artocolului, nu să îi fie menţionat numele.
[2012-01-11 20:27:22] <RaulM> deci, referitor la Meritocrație

[2012-01-11 20:27:49] <RaulM> eu cred că trebuie să avem un minim de
reguli interne asumate de totți mebrii
[2012-01-11 20:28:04] <RaulM> precum și o structură clară
[2012-01-11 20:28:05] <RaulM> https://www.mozillahispano.org/documentacion/Organizaci%C3%B3n_de_Mozilla_Hispano#Organizaci
.C3.B3n_interna
[2012-01-11 20:28:08] <RaulM> de acord?
[2012-01-11 20:28:34] <RaulM> de acord?
[2012-01-11 20:29:11] <RaulM> bănuiesc că da
[2012-01-11 20:29:12] <RaulM> :D
[2012-01-11 20:29:16] <DarkMac> da
[2012-01-11 20:29:18] <DarkMac> aproape
[2012-01-11 20:29:22] <RaulM> fără organizare ar fi HAOS
[2012-01-11 20:29:43] <RaulM> DarkMac: aproape?
[2012-01-11 20:30:28] <RaulM> oricum trbeuie făcut un document similar cu
pagina de mai sus
[2012-01-11 20:30:30] <DarkMac> mda...
[2012-01-11 20:30:35] <DarkMac> o sa dezvolt imediat
[2012-01-11 20:30:42] <RaulM> cu propuneri de organizare internă ca să
discutăm mai la SUBIECT
[2012-01-11 20:30:50] <RaulM> DarkMac: te rog ....
[2012-01-11 20:32:01] <RaulM> totodată ar trbeui să avem numiți niște
responsabili pe proiecte
[2012-01-11 20:32:20] <RaulM> o împărțire a proiectelor/departamentelor
[2012-01-11 20:32:26] <RaulM> cât de cât ...
[2012-01-11 20:33:54] <RaulM> ideea cu prezentarea membrilor deja e în
curs (o să discutăm la subiectul cu miniinterviul și profilul
contribuitorului)
[2012-01-11 20:34:17] <RaulM> întâlnire săptămânala avem
[2012-01-11 20:34:24] <RaulM> mai trebui esă avem mai multe evenimente
[2012-01-11 20:35:19] <RaulM> deci?
[2012-01-11 20:35:40] <Irina> ok, atunci avem o actiue pentru sapt
viitoare de facult o propunere cu organizarea interna si responsabili de
proiect?
[2012-01-11 20:35:51] <--| teodosia has left #romania
[2012-01-11 20:36:23] <RaulM> ca să o și votăm și să o și
implementăm...că dacă numai vorbim ...
[2012-01-11 20:36:48] <RaulM> pornind de la modelul comunității spaniole,
dar nu numai
[2012-01-11 20:36:54] <RaulM> dacă aveți și alte sugestii...
[2012-01-11 20:37:27] <RaulM> mie mi s-a părut că sunt bine organizați,
merge treaba la ei în comunitate, sau un sait frumos și complet etc.
[2012-01-11 20:37:58] <RaulM> bun
[2012-01-11 20:38:11] <RaulM> cred că putem trece la subpunctul cu
Liderul
[2012-01-11 20:38:19] <RaulM> eu cred că este necesar un astfel d elider
[2012-01-11 20:38:32] <RaulM> cum este și Ruben pentru comunitatea
Mozilla Spania
[2012-01-11 20:39:08] <RaulM> cineva trebuie să coordoneze, să ne
reprezinte la cel mai înașt nivel
[2012-01-11 20:39:17] <RaulM> să planifice etc.
[2012-01-11 20:39:33] <RaulM> să delege sarcini
[2012-01-11 20:39:49] <RaulM> am mai discutat despre necesitate
alideruluiînsă am abandpnat discuția
[2012-01-11 20:40:10] <RaulM> săptămâna trecută Alex spuunea ceva că neam descurcat și fără lider
[2012-01-11 20:40:35] <RaulM> eu însă cred că această poziție există deja

[2012-01-11 20:41:00] <RaulM> și ar trbeuie să existe și oficial, cu o
persoană clar desemnată și cu responsabilități clare
[2012-01-11 20:41:12] <RaulM> ce spuneți?
[2012-01-11 20:41:22] <RaulM> se pare că vorbesc singur ....
[2012-01-11 20:41:23] <RaulM> :)))
[2012-01-11 20:42:04] <RaulM> subpunctul Identity of Mozilla Romanian
Community/Communities (organizing models and building a new community) e
propus de Alina
[2012-01-11 20:42:06] <DarkMac> `nu vorbesti singur
[2012-01-11 20:42:12] <RaulM> cum ea nu este amânăm
[2012-01-11 20:42:13] <DarkMac> eu te ascult si ma mir
[2012-01-11 20:42:16] <DarkMac> :)
[2012-01-11 20:42:18] <RaulM> DarkMac: te miri?
[2012-01-11 20:42:20] <RaulM> :D
[2012-01-11 20:42:22] <RaulM> de ce?
[2012-01-11 20:42:30] <DarkMac> ma mir de "prezenta" la intalnirea din
fiecare miercuri
[2012-01-11 20:42:32] <DarkMac> :)
[2012-01-11 20:42:44] <RaulM> DarkMac: niciodată n-am fost mai mulți de
10
[2012-01-11 20:42:47] <RaulM> cred eu
[2012-01-11 20:42:51] <RaulM> acesta este NUCLEUL
[2012-01-11 20:43:06] <RaulM> să zicem...consiliul de administrație
[2012-01-11 20:43:07] <RaulM> :D
[2012-01-11 20:43:21] <RaulM> acuș intră și tibi
[2012-01-11 20:43:27] <RaulM> Crsitina e în sesiune
[2012-01-11 20:43:38] <RaulM> iar Alex ..cred că el o săptămână poate
..una nu
[2012-01-11 20:43:41] <RaulM> nu știu sigur
[2012-01-11 20:43:53] <RaulM> oricum
[2012-01-11 20:44:04] <RaulM> eu aștep părrile voastre despre ce am scris
mai sus
[2012-01-11 20:44:07] <DarkMac> ideea e ca putem fi si 3 daca macar am
discuta toti
[2012-01-11 20:44:08] <RaulM> e suficient
[2012-01-11 20:44:21] <RaulM> aceasta deoarece putem lua decizi
[2012-01-11 20:44:32] <DarkMac> hai sa vezi:
[2012-01-11 20:44:41] <RaulM> ce?
[2012-01-11 20:44:41] <DarkMac> care mai citeste acum ce scriu
[2012-01-11 20:44:43] <DarkMac> ????????
[2012-01-11 20:44:45] <DarkMac> alo
[2012-01-11 20:44:47] <DarkMac> turnuuuuuuu
[2012-01-11 20:44:47] <RaulM> eu
[2012-01-11 20:44:49] <RaulM> daa
[2012-01-11 20:44:53] <DarkMac> is curios dupa cat timp se raspunde
[2012-01-11 20:44:56] <DarkMac> in afara de tine
[2012-01-11 20:44:57] <RaulM> ...
[2012-01-11 20:44:58] <DarkMac> :)
[2012-01-11 20:44:59] <RaulM> ...
[2012-01-11 20:45:05] <DarkMac> aha.... sureee
[2012-01-11 20:45:07] <DarkMac> asteapta
[2012-01-11 20:45:07] <RaulM> păi vedem imediat
[2012-01-11 20:45:10] <RaulM> ...
[2012-01-11 20:45:11] <RaulM> ...
[2012-01-11 20:45:30] <DarkMac> mama ce multi sunt atenti :)
[2012-01-11 20:45:32] <RaulM> oricum activi la discuție au mai fost doar
2 persoane
[2012-01-11 20:45:34] <RaulM> în afară de noi

[2012-01-11 20:45:37] <DarkMac> da
[2012-01-11 20:45:39] <DarkMac> asa e
[2012-01-11 20:45:44] <RaulM> păi e suficiet
[2012-01-11 20:45:51] <DarkMac> alexxed si tct
[2012-01-11 20:45:52] <RaulM> 4 oameni au discuta și se iau decizii
[2012-01-11 20:45:52] <DarkMac> sau ctc
[2012-01-11 20:45:55] <DarkMac> cum era
[2012-01-11 20:45:57] <RaulM> tct
[2012-01-11 20:46:40] <RaulM> păi ei sunt boss of boss :D
[2012-01-11 20:46:43] -->| tct (tct@EED2B51F.327D892D.A5830293.IP) has
joined #romania
[2012-01-11 20:46:48] <RaulM> salut tct
[2012-01-11 20:46:54] <RaulM> despre tine discutam
[2012-01-11 20:46:58] <tct> salut :-)
[2012-01-11 20:47:01] <tct> eu îți zisesem să nu mă așteptați
[2012-01-11 20:47:10] <RaulM> și despre prezența la întâlnire și atenția
persoanelor prezente aici
[2012-01-11 20:47:18] <RaulM> tct: nu te-0am așteptat
[2012-01-11 20:47:23] <tct> bine :-)
[2012-01-11 20:47:24] <RaulM> deja am ajuns la pct 2
[2012-01-11 20:47:29] <RaulM> făceam o mică pauză
[2012-01-11 20:47:39] <RaulM> oricum am cam vorbit singur
[2012-01-11 20:47:55] <DarkMac> eu te ascult in continuare :)
[2012-01-11 20:47:59] <DarkMac> de raspuns ti-am raspuns
[2012-01-11 20:48:00] <RaulM> s-a deciz ca până miercurea viitoare sp
venim cu propuneri de organizare internă a comunității ca la Mozilla
Spania
[2012-01-11 20:48:01] <tct> aș vrea și eu înregistrarea discuției
[2012-01-11 20:48:16] <RaulM> pe baza modelului prezentat de Ruben aici
http://mozilla.ro/organizarea-unei-comunitati-mozilla/
[2012-01-11 20:48:30] <RaulM> și aici https://www.mozillahispano.org/documentacion/Organizaci%C3%B3n_de_Mozilla_Hispano#Organizaci
.C3.B3n_interna
[2012-01-11 20:48:41] <RaulM> tct: o să pun log-ul pe wiki ca de obicei
[2012-01-11 20:48:55] <tct> este o problemă, în opinia mea
[2012-01-11 20:48:56] <RaulM> apoi că avem nevoie d elider
[2012-01-11 20:49:03] <DarkMac> tct: ?
[2012-01-11 20:49:14] <RaulM> iar un subpunct - cel propus de LAina l-am
amânat că ea nu e prezentă
[2012-01-11 20:49:21] <RaulM> asta e rezumatul
[2012-01-11 20:49:33] <tct> și anume, că nu toți suntem de acord că
trebuie mers pe organizarea comunității din Spania
[2012-01-11 20:49:35] <RaulM> tct: ce problemă?
[2012-01-11 20:49:48] <RaulM> tct: corect, eu am propus DOAR ca MODEL
[2012-01-11 20:49:56] <RaulM> un punct de plecare
[2012-01-11 20:49:58] <tct> și că ideea de lider este foarte combătută
[2012-01-11 20:50:06] <RaulM> tct: cine o combate?
[2012-01-11 20:50:21] <RaulM> Alex?
[2012-01-11 20:50:30] <RaulM> cine o combate?
[2012-01-11 20:50:31] <tct> este un întreg fir de discuții pe tema asta
[2012-01-11 20:50:38] <RaulM> ??
[2012-01-11 20:50:48] <tct> din câte știu: Alina, AlexLakatos, Strainu
[2012-01-11 20:50:55] <tct> ValentinG
[2012-01-11 20:51:10] <tct> nu-și aduce aminte nimeni de discuția aceea?
[2012-01-11 20:51:10] <CristianSilaghi> Am revenit. Vă rog să mă scuzaţi,
dar în scara mea se fac reparaţii la net şi tot îmi pică netu'.
[2012-01-11 20:51:20] <RaulM> trebuie trasate niște responsabilități,
obiective și o durată pentru mandat.

[2012-01-11 20:51:24] <RaulM> asta spunea Alex
[2012-01-11 20:51:33] <CristianSilaghi> Cineva s-a jucat cu firele şi
toată scara a rămas fără TV, telefonie şi net...
[2012-01-11 20:51:34] <RaulM> tct: ba da
[2012-01-11 20:51:35] <tct> și eu sunt de acord
[2012-01-11 20:51:39] <RaulM> am găsit mesajele
[2012-01-11 20:51:48] <tct> dar este această hotărâre a lui Alex
[2012-01-11 20:51:52] <tct> acceptată?
[2012-01-11 20:52:02] <tct> sau vor apărea alte flame pe listă
[2012-01-11 20:52:15] <RaulM>
https://groups.google.com/forum/?hl=ro#!topic/mozilla-ro/pD8z3QZgSuc
[2012-01-11 20:52:16] <tct> și organizarea va fi doar de formă
[2012-01-11 20:52:27] <RaulM> organizarea de formă??
[2012-01-11 20:52:48] -->| teodosia|home
(Mibbit@573A643F.71100955.64EC52E5.IP) has joined #romania
[2012-01-11 20:52:53] <tct> eu nu vreau să fie de formă
[2012-01-11 20:53:01] <RaulM> Alex lakatos: Trebuie sa ne alegem Leader
in functie de gradul de implicare in ultimul an, de timpul lui liber si
de dorinta de a asigura indeplinirea goalurilor.
[2012-01-11 20:53:26] <RaulM> Alina Mierlus: Toți sunt lideri (liderii
ies la iveală în urma unor acțiuni de
[2012-01-11 20:53:26] <RaulM> succes, a unor idei inovative etc.).
[2012-01-11 20:53:39] <RaulM> Alina Mierlus: Cât despre responsabilități,
sunt de-acord cu Alex Szasz.
[2012-01-11 20:54:19] <RaulM> Strainu: Cred că pentru situația actuală a
comunităților din RO
[2012-01-11 20:54:19] <RaulM> (neorganizate oficial sub formă de ONGuri)
e mult mai potrivită
[2012-01-11 20:54:19] <RaulM> existența unui rol de coordonator pentru
proiectele comunității.
[2012-01-11 20:54:32] <RaulM> spune acelasi lucur, dar cu alte cuvinte
lider=coordonator
[2012-01-11 20:54:36] |<-- CristianSilaghi has left moznet (Quit:
http://www.mibbit.com ajax IRC Client)
[2012-01-11 20:55:15] <tct> bun, și atunci de ce nu am ales un lider până
acum?
[2012-01-11 20:55:51] <RaulM> deci?
[2012-01-11 20:55:51] <RaulM> cine e impotriva?
[2012-01-11 20:55:51] <RaulM> cei care nu vor o ierarhie?
[2012-01-11 20:55:51] <RaulM> pai atunci de ce sunt membri REMO?
[2012-01-11 20:55:51] <RaulM> acolo au o ierarhie, au reguli, trebuie sa
fac planificari, rapoarte
[2012-01-11 20:56:29] <RaulM> Cosmin Tanczel: liderul de obicei nu e
persoana care face cel mai mult, ci cea ce conduce cel mai bine. (asta în
cazul în care alegeţi să promovaţi un lider)
[2012-01-11 20:57:04] <tct> astăzi am primit de la strainu critica că
încerc să-mi impun viziunea asupra comunității mozilla.ro
[2012-01-11 20:57:27] <DarkMac> tct: asa .... si?????
[2012-01-11 20:57:42] <DarkMac> ce e rau in asta?
[2012-01-11 20:57:44] <RaulM> tct: mie viziunea ta mi s epare bună
[2012-01-11 20:57:45] <tct> a venit în contextul rapoartelor de fb, dar
cred că privește mai multe aspecte
[2012-01-11 20:57:47] <RaulM> și implicarea ta
[2012-01-11 20:57:50] <RaulM> e un suflu nou
[2012-01-11 20:58:00] <DarkMac> rapoartelor de fb?
[2012-01-11 20:58:02] <RaulM> tct: aaa...rapoartele alea
[2012-01-11 20:58:02] <tct> ce încerc să stabilesc acum
[2012-01-11 20:58:03] <DarkMac> nu inteleg

[2012-01-11 20:58:04] <RaulM> :)))))
[2012-01-11 20:58:19] <tct> este dacă comunitatea chiar *vrea* un lider
și/sau organizare
[2012-01-11 20:58:42] <RaulM> Alex Szasz: Liderul Mozilla.ro va fi o
persoană cu responsabilități asumate, nu un
[2012-01-11 20:58:42] <RaulM> cap încoronat.
[2012-01-11 20:58:57] <DarkMac> pfuai
[2012-01-11 20:59:04] <tct> eu știu că s-a făcut o listă de
responsabilități
[2012-01-11 20:59:06] <RaulM> http://fufl.ceata.org/poll.php?poll_id=111
[2012-01-11 20:59:07] <tct> pentru lider
[2012-01-11 20:59:14] <DarkMac> deci sincer, lui RaulM i-am mai spus,
spun iara si public
[2012-01-11 20:59:16] <RaulM> tct: nu cred, unde e lista?:
[2012-01-11 20:59:27] <DarkMac> atat va cramponati in filozofii
[2012-01-11 20:59:31] <DarkMac> ce e asa greu
[2012-01-11 20:59:32] <tct> pe unul din documentele Google
[2012-01-11 20:59:38] <DarkMac> cati membri suntem?
[2012-01-11 20:59:42] <tct> creat de Alex Szasz la începutul întâlnirilor
săptămânale
[2012-01-11 20:59:45] <RaulM> vreo 20 mai activi
[2012-01-11 20:59:48] === pascalc is offline.
[2012-01-11 20:59:51] <DarkMac> ex: 20... se voteaza, se vrea lider?
[2012-01-11 20:59:51] <tct> DarkMac: nu știm cu certitudine
[2012-01-11 20:59:52] <DarkMac> da sau nu
[2012-01-11 20:59:57] <RaulM> vreo 30 în total (listă, wiki , bugzilla)
[2012-01-11 21:00:07] <RaulM> DarkMac: păi s-a cam votat
[2012-01-11 21:00:07] <DarkMac> daca 50%+1 vor atunci se face tabel cu
candidati
[2012-01-11 21:00:10] <RaulM> sau sondajul este
[2012-01-11 21:00:12] <DarkMac> se voteaza unul si gata
[2012-01-11 21:00:13] <RaulM> cine NU votează
[2012-01-11 21:00:15] <RaulM> SE ABȚINE
[2012-01-11 21:00:17] <RaulM> așa simplu e
[2012-01-11 21:00:19] <DarkMac> ce e asa greu ???
[2012-01-11 21:00:22] <DarkMac> pai nu e
[2012-01-11 21:00:23] -->| Jenia (Mibbit@moz-FD5281C6.moldtelecom.md) has
joined #romania
[2012-01-11 21:00:28] <RaulM> nu e ce?
[2012-01-11 21:00:31] <RaulM> propunerea de lider?
[2012-01-11 21:00:32] <DarkMac> vad ca nu se stie daca se vrea lider
[2012-01-11 21:00:32] <RaulM> aaa
[2012-01-11 21:00:33] <RaulM> :d
[2012-01-11 21:00:36] <tct> poate acel vot nu este reprezentativ
[2012-01-11 21:00:38] <RaulM> DarkMac: ba se vrea
[2012-01-11 21:00:44] <RaulM> asta încercam să îi explic la tct
[2012-01-11 21:00:45] <DarkMac> pai atunci votati unu si gata
[2012-01-11 21:00:50] <RaulM> aici am răms
[2012-01-11 21:00:53] <RaulM> la propunerea de lider
[2012-01-11 21:00:54] <DarkMac> nu e bun dupa 3 luni sau 6 sau 9
[2012-01-11 21:00:55] <DarkMac> altul
[2012-01-11 21:00:57] <RaulM> așa
[2012-01-11 21:01:05] <tct> RaulM: dacă se vrea, de ce nu s-a votat unul
până acum?
[2012-01-11 21:01:06] <RaulM> și la responsabilități și durata mandatului
[2012-01-11 21:01:06] <DarkMac> e prea multa discutie degeaba.... sincer
[2012-01-11 21:01:11] <RaulM> aici am rămas cu deciziile

[2012-01-11 21:01:17] [INFO] There is nothing to tab-complete. Use F6 to
cycle through the user list, input box and the chat output.
[2012-01-11 21:01:19] <RaulM> salut Jenia
[2012-01-11 21:01:20] <Jenia> Salutare la toti!
[2012-01-11 21:01:30] <tct> salut Jenia :-)
[2012-01-11 21:01:30] <RaulM> Jenia: = Eugen
[2012-01-11 21:01:31] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:01:39] <RaulM> Jenia: omul nostru!
[2012-01-11 21:01:44] <RaulM> ai un pic de rândare
[2012-01-11 21:01:48] <DarkMac> salutare Jenia
[2012-01-11 21:01:50] <RaulM> răbdare*
[2012-01-11 21:01:58] <RaulM> deci chestia cu lideurl e clară
[2012-01-11 21:02:11] <RaulM> o să propun eu responsabilități, durată și
omul
[2012-01-11 21:02:13] <RaulM> pe listă
[2012-01-11 21:02:18] <RaulM> să nu o mai tot lungim atâta
[2012-01-11 21:02:25] <RaulM> apoi votăm
[2012-01-11 21:02:29] <RaulM> și eventuial completăm
[2012-01-11 21:02:40] <RaulM> deja iar discutpăm prea mult
[2012-01-11 21:03:23] <tct> înainte să propui alegerea unui lider
[2012-01-11 21:03:26] <RaulM> tct: ai citit ce am scris? e bine cum zic?
[2012-01-11 21:03:38] <RaulM> tct: păi porpun și responsabilități
[2012-01-11 21:03:44] <RaulM> durata mandatului
[2012-01-11 21:03:44] <tct> democratic este să întrebi dacă se dorește
alegerea unuia
[2012-01-11 21:03:46] <RaulM> tot ce trebuie
[2012-01-11 21:03:57] <RaulM> tct: păi așa rezultă
[2012-01-11 21:04:00] <tct> de ce să propui aceste lucruri legate de
lider
[2012-01-11 21:04:06] <tct> când încă nu ai confirmarea că se vrea lider?
[2012-01-11 21:04:16] <RaulM> din acel fir de discuție
[2012-01-11 21:04:22] <RaulM> și din sondajul de aici
http://fufl.ceata.org/poll.php?poll_id=111
[2012-01-11 21:04:37] <tct> niciunul nu este reprezentativ
[2012-01-11 21:04:42] <RaulM> tct: eu VĂD clar că s-a decis că e nevoie
de un lider
[2012-01-11 21:04:47] <RaulM> tct: pardon?
[2012-01-11 21:04:56] <RaulM> cine NU a votat s-a abținut
[2012-01-11 21:05:14] <tct> RaulM, ce se întâmplă când la alegerile
prezidențiale
[2012-01-11 21:05:21] <DarkMac> rosu inteleg ca e nu?
[2012-01-11 21:05:22] <RaulM> vroiau mesaje particulare, personalizate?
[2012-01-11 21:05:22] <DarkMac> :))
[2012-01-11 21:05:32] <RaulM> vrei te rog să votezi? știi ...bla bla
[2012-01-11 21:05:38] <RaulM> s-a anunțat, s-a discuta s-a vota
[2012-01-11 21:05:39] <RaulM> next!
[2012-01-11 21:05:47] <tct> nu se prezintă un procent minim din populație
[2012-01-11 21:05:55] <tct> se repetă scrutinul, asta se întâmplă
[2012-01-11 21:06:02] <RaulM> tct: :))
[2012-01-11 21:06:03] <RaulM> de acord
[2012-01-11 21:06:13] <RaulM> atunci punem sondajul din nou
[2012-01-11 21:06:21] <RaulM> cu mențiunea că INDIFERENT
[2012-01-11 21:06:29] <RaulM> de numărul voturilor e decizia FINALĂ
[2012-01-11 21:06:30] <tct> până nu votează toți cei care sunt
considerați membri
[2012-01-11 21:06:43] <RaulM> nu putem cere participare 100% la vot
[2012-01-11 21:07:02] <RaulM> nici la alegerile locale/parlamentare nu se
cere acest lucru

[2012-01-11 21:07:03] <tct> măcar jumătate
[2012-01-11 21:07:11] <RaulM> pardon?
[2012-01-11 21:07:12] <tct> dar noi suntem o comunitate mică
[2012-01-11 21:07:23] <tct> măcar jumătate din mozilla.ro să voteze
[2012-01-11 21:07:26] <RaulM> tct: vor fi persoane care au tot interesul
să tergiverseze lucrurile
[2012-01-11 21:07:27] <tct> da sau nu, nu conteză
[2012-01-11 21:07:40] <RaulM> pe principul: vezi ..fără mine nu pot să
facă nimic....
[2012-01-11 21:07:55] <tct> păi și aceste persoane cred că nu vor faulta
deciziile care se iau după ce comunitatea este organizată?
[2012-01-11 21:07:58] <RaulM> tct: deci 10 persoane?
[2012-01-11 21:07:59] <RaulM> ok
[2012-01-11 21:08:12] <tct> s/cred/crezi
[2012-01-11 21:08:20] <RaulM> repetăm sondajul, fac documentul cu
responsabilitățile și propunerea de durată a mandatului
[2012-01-11 21:08:25] <RaulM> vom vedea miercurea viitoare
[2012-01-11 21:08:35] <RaulM> fă tu un NOU sondaj
[2012-01-11 21:08:45] <RaulM> termen pt votare : o SĂPYTĂMÂNĂ
[2012-01-11 21:08:46] <tct> voi face
[2012-01-11 21:08:49] <RaulM> tct: ok?
[2012-01-11 21:09:02] <tct> dar responsabilitățile sunt deja într-un
document al lui alex
[2012-01-11 21:09:03] <RaulM> eu voi face propuneri de responsabilitățiși
durata mandatului
[2012-01-11 21:09:09] <RaulM> apoi alegem omul
[2012-01-11 21:09:20] <RaulM> ne cam complicăm....
[2012-01-11 21:09:56] <RaulM> mai are cineva ceva de adăugat la PUNCTUL 1
MANAGEMENT?
[2012-01-11 21:10:04] <RaulM> ca să trecem la pct. 2
[2012-01-11 21:10:05] <RaulM> ??
[2012-01-11 21:10:06] <tct> RaulM, dacă nu trecem prin aceste procese
complicate, nu vom avea recunoașterea organizării
[2012-01-11 21:10:19] <tct> /organizației
[2012-01-11 21:10:31] <RaulM> tct: de acord, însă pentru mine aceste
lucruri sunt clare
[2012-01-11 21:10:38] <RaulM> probabil și din cauza profesiei :D
[2012-01-11 21:10:52] <RaulM> deci alte idei, opinii la pct 1?
[2012-01-11 21:10:55] <tct> da
[2012-01-11 21:11:06] <tct> votul de pe noul sondaj
[2012-01-11 21:11:17] <tct> depinde de pagina cu membrii comunității
[2012-01-11 21:11:38] <tct> pentru că nu vom ști cine are și cine nu
dreptul să voteze
[2012-01-11 21:11:58] <tct> și o parte din ei nu vor vota pentru că vor
considera că nu sunt membrii activi
[2012-01-11 21:12:43] <tct> s/membrii/membri
[2012-01-11 21:12:58] <tct> nu credeți?
[2012-01-11 21:13:44] <DarkMac> pot sa imi dau cu parerea sincer?
[2012-01-11 21:13:49] <RaulM> da
[2012-01-11 21:13:50] <tct> desigur
[2012-01-11 21:14:43] <DarkMac> de ce nu delegam pe mailgrup persoanele
ce consideram noi un minim necesar de prezenta pentru a vota?
[2012-01-11 21:14:52] <RaulM> DarkMac: +1
[2012-01-11 21:14:58] <DarkMac> dupa cate vad
[2012-01-11 21:15:01] <RaulM> dar să voteze în termen totuți
[2012-01-11 21:15:08] <DarkMac> RaulM: se ocupa cel mai mult de
comunicare
[2012-01-11 21:15:09] <RaulM> totuși*

[2012-01-11 21:15:20] <DarkMac> RaulM: sa puna pe mailgrup un anunt
[2012-01-11 21:15:34] <DarkMac> in data de ora de se voteaza aia si aia
[2012-01-11 21:15:48] <DarkMac> prezenta necesara
[2012-01-11 21:15:52] <RaulM> păi se votează în fufl
[2012-01-11 21:16:08] <RaulM> DarkMac: unde prezența? pe irc?
[2012-01-11 21:16:31] <DarkMac> nu
[2012-01-11 21:16:34] <DarkMac> la vot
[2012-01-11 21:16:35] <DarkMac> pe fufl
[2012-01-11 21:16:39] <RaulM> o să fie cam așa
[2012-01-11 21:16:52] <DarkMac> cereti prezenta unor persoane ce
considerati ca e minimult necesar
[2012-01-11 21:17:05] <DarkMac> mai exact cereti prezenta ceror ce se
considera membri
[2012-01-11 21:17:22] <DarkMac> se considera memebri cei ce au participat
activ la ceea ce numim comunitate
[2012-01-11 21:17:38] <RaulM> având în vedere numărul mic de vorui
exprimate în sodajul anteriro pentru necesitatea exitenței unui lider s-e
propune un nou sondaj (link) . aștepătm voturile voastre până cel târziu
miercui 18 ainuarie, ora 20.00.
[2012-01-11 21:17:59] <RaulM> voturile membrilor activi vor fi apreciate!
[2012-01-11 21:18:02] <tct> de ce nu facem ceva mai obiectiv?
[2012-01-11 21:18:02] <RaulM> ceva de genul
[2012-01-11 21:18:13] <RaulM> tct: ?
[2012-01-11 21:18:21] <RaulM> adică numele și DA NU?
[2012-01-11 21:18:33] <tct> luăm numele tuturor celor care s-au implicat
în discuții pe grup și pe bugzilla
[2012-01-11 21:18:45] <RaulM> să facem noi lista cu numele votanților?
[2012-01-11 21:18:46] <tct> facem o listă de membri
[2012-01-11 21:18:50] <RaulM> păi asta spunea și DarkMac
[2012-01-11 21:18:53] <tct> din ultimele 6 luni
[2012-01-11 21:19:04] <tct> nu să îi numim noi
[2012-01-11 21:19:14] <tct> obiectiv, îi extragem din discuții și tichete
[2012-01-11 21:19:17] <RaulM> păi când faci lista deja îi numești
[2012-01-11 21:19:25] <RaulM> păi îi extragem
[2012-01-11 21:19:40] <RaulM> și unde îi punem?
[2012-01-11 21:19:42] <tct> astfel, nimeni nu se va putea plânge că nu a
fost inclus
[2012-01-11 21:19:54] <tct> pe o pagină sub /Romnia
[2012-01-11 21:19:57] <tct> pe o pagină sub /Romania
[2012-01-11 21:20:02] <RaulM> tct: ba da..unii că de ce au fost
incluși..alții că de ce nu au fost incluși :D
[2012-01-11 21:20:10] <RaulM> tct: și sondajul?
[2012-01-11 21:20:17] <tct> pe fufl
[2012-01-11 21:20:21] <RaulM> tct: o să fac eu pagina aia
[2012-01-11 21:20:21] <tct> și vedem câți votează
[2012-01-11 21:20:31] <tct> dacă majoritatea votează
[2012-01-11 21:20:40] <tct> și majoritatea din cei care votează spun DA
[2012-01-11 21:20:42] <tct> unui lider
[2012-01-11 21:20:48] <RaulM> deci o să cer celor din acea pagină să
voteze pe sondajul acela?
[2012-01-11 21:20:51] <RaulM> așa e?
[2012-01-11 21:20:53] <tct> atunci, alegem un lider fără să supărăm pe
nimeni
[2012-01-11 21:20:55] <RaulM> e bine așa DarkMac ?
[2012-01-11 21:21:03] <tct> DarkMac: ți se pare bine?
[2012-01-11 21:21:15] <DarkMac> aproape ok
[2012-01-11 21:21:17] <RaulM> Irina: , resul?
[2012-01-11 21:21:18] <DarkMac> in sensul ca

[2012-01-11 21:21:48] <DarkMac> ar mai trebui sa se specifice ca "daca te
consideri membru activ al comunitatii si nu esti trecut in lista... send
me an email"
[2012-01-11 21:21:54] <RaulM> corect!
[2012-01-11 21:21:54] <DarkMac> ati inteles ideea
[2012-01-11 21:21:58] <RaulM> DarkMac: +1
[2012-01-11 21:22:00] <DarkMac> sa scapam de "uitat"
[2012-01-11 21:22:19] <RaulM> ok, atunci cred că putem trece la următorul
punct
[2012-01-11 21:22:26] <RaulM> de acord?
[2012-01-11 21:22:27] <tct> membru activ și totuși nu ai scris 1 dată pe
grup sau pe tichete în ultimele 6 luni???
[2012-01-11 21:22:38] <RaulM> tct: poate e developer code
[2012-01-11 21:22:51] <RaulM> și nu vrea să iasă în evideță
[2012-01-11 21:22:52] <tct> păi și e implicat în mozilla.ro?
[2012-01-11 21:22:58] <tct> e doar implicat în mozilla
[2012-01-11 21:23:25] <RaulM> tct: dacă eu lucrez la Alimentara și în
timpul liber fac cod pentru Mozilla
[2012-01-11 21:23:27] <tct> eu nu cred că, de exemplu, ar trebui
acceptați ca membri activi dezvoltatorii de la concursul de extensii
[2012-01-11 21:23:39] <RaulM> nu crezi că fac parte din mozilla romania
și aș merita promovat?
[2012-01-11 21:23:43] <tct> pentru că nu au nicio treabă cu mozilla.ro
[2012-01-11 21:23:45] <RaulM> la acest aspect mă refeream
[2012-01-11 21:23:53] <tct> nu discutăm despre promovare
[2012-01-11 21:23:57] <tct> ci despre o organizație
[2012-01-11 21:24:02] <RaulM> adică să îmi fie recunoscute meritele
[2012-01-11 21:24:12] <tct> acela scrie cod pe cont propriu, nu face
parte din mozilla.ro
[2012-01-11 21:24:18] <RaulM> deviem
[2012-01-11 21:24:22] <RaulM> o să fac eu lista
[2012-01-11 21:24:23] <tct> atenție, nu e vorba de recunoașterea
meritelor
[2012-01-11 21:24:37] <RaulM> puteți să o completați și voi
[2012-01-11 21:24:40] <tct> e vorba de cine se implică efectiv în
*această* comunitate
[2012-01-11 21:24:47] <RaulM> tct: +1 de acord am înțeles
[2012-01-11 21:24:57] <RaulM> și-am mai zis...o să apară pișcotarii
[2012-01-11 21:24:58] <tct> deci mai degrabă
[2012-01-11 21:25:15] <tct> să primești cereri de ștergere din listă
[2012-01-11 21:25:21] <tct> decât de adăugare
[2012-01-11 21:25:30] <RaulM> tct: mai mult ca sigur...de la Strainu, de
la Secara :D
[2012-01-11 21:25:32] <tct> cele de adăugare nu sunt justificate
[2012-01-11 21:25:35] <tct> foarte bine
[2012-01-11 21:25:44] <tct> atunci aceia dacă nu se consideră membri
[2012-01-11 21:25:51] <RaulM> ei au participat activ..insa sunt prea
modesti
[2012-01-11 21:25:53] <tct> nu votează și nu au nimic de spus în alegerea
liderului
[2012-01-11 21:26:05] <RaulM> bun
[2012-01-11 21:26:12] <RaulM> eu zic ca putem trece la pct 2
[2012-01-11 21:26:18] <tct> RaulM: tu crezi că dacă sunt ei așa modești,
ar vota liderul?
[2012-01-11 21:26:23] <RaulM> putem detalia pe lisat daca sunt
neintelegeri
[2012-01-11 21:26:30] <RaulM> lista*
[2012-01-11 21:26:33] <RaulM> o sa vedem

[2012-01-11 21:26:44] <tct> pe listă se pierde foarte mult timp cu
dezbateri
[2012-01-11 21:26:49] <tct> dezbaterile sunt pentru IM
[2012-01-11 21:27:21] <RaulM> nu o să dezbatem lista
[2012-01-11 21:27:33] <RaulM> o să dezbatem responsabilități
[2012-01-11 21:27:38] <RaulM> și o să votam
[2012-01-11 21:27:42] <tct>
http://www.google.com/moderator/#15/e=15155d&t=15155d.40
[2012-01-11 21:27:47] <tct> uite aici responsabilitățile
[2012-01-11 21:27:48] <DarkMac> brb 10 min
[2012-01-11 21:27:48] <RaulM> pct. 2 WEBSITE MOZILLA.RO
[2012-01-11 21:27:50] <tct> nu trebuie să le redactezi
[2012-01-11 21:28:26] <RaulM> tct: da, le voi mai completa :D
[2012-01-11 21:28:32] <tct> bine
[2012-01-11 21:28:36] <RaulM> acum referitor la pct. 2
[2012-01-11 21:28:51] <RaulM> bug 710833 VPS or Hardware server for a
Romanian community website
[2012-01-11 21:29:15] <RaulM> Pierroa a adăugat consiliul REMO
[2012-01-11 21:29:19] <RaulM> pentru decizie bănuiesc
[2012-01-11 21:29:22] <RaulM> Irina: ?
[2012-01-11 21:29:45] <RaulM> văd că ruben are o altă propunere
[2012-01-11 21:29:46] <Irina> da
[2012-01-11 21:29:50] <RaulM> deci se mișcă lucrurile
[2012-01-11 21:29:59] <Irina> deci consiliul Remo o sa voteze
[2012-01-11 21:30:06] <RaulM> DarkMac: a fost de acord cu tct
[2012-01-11 21:30:06] <Irina> si ar trebui sa avem un raspuns saptamana
asta
[2012-01-11 21:30:10] <RaulM> e bine
[2012-01-11 21:30:17] <RaulM> avem timp să avansăm și noi la noul sait
[2012-01-11 21:30:23] <RaulM> și la structura sa
[2012-01-11 21:30:38] <RaulM>
http://www.hetzner.de/en/hosting/produktmatrix_vserver/vserverproduktmatrix
[2012-01-11 21:31:21] <RaulM> aici e găzduit saitul mozilla hispan
[2012-01-11 21:31:30] <RaulM> pe care eu îl propun ca și model
[2012-01-11 21:31:36] <tct> s/hispan/spaniol
[2012-01-11 21:31:38] -->| alexxed (alex@C76E48AF.EC87E59D.54460F44.IP)
has joined #romania
[2012-01-11 21:31:48] <RaulM> bun , aici nu prea mai e de discutat
[2012-01-11 21:31:54] <RaulM> vps-ul va fi până la urmă
[2012-01-11 21:31:57] <RaulM> salut alexxed
[2012-01-11 21:32:06] <RaulM> suntem la pct. 2
[2012-01-11 21:32:14] <tct> Irina: Mozilla ar putea plăti oriunde acei
bani pentru găzduire cu VPS?
[2012-01-11 21:32:18] <RaulM> am discutat doar pct. 1
[2012-01-11 21:32:20] <alexxed> salut tuturor
[2012-01-11 21:32:22] <tct> sau au o colaborare cu firma aceea din state
[2012-01-11 21:32:25] <tct> alexxed: salut
[2012-01-11 21:32:31] <alexxed> ovh nu e din state
[2012-01-11 21:32:40] <tct> dar de unde este?
[2012-01-11 21:32:45] <RaulM> tct: oricum vor analiza foarte bine având
în vedere că sunt bani la mijloc
[2012-01-11 21:33:11] <alexxed> din Franța
[2012-01-11 21:33:19] <alexxed> e nr.2 în Europa
[2012-01-11 21:33:23] <tct> întreb pentru că Mozilla Hispania poate își
plătește singură acel VPS
[2012-01-11 21:34:20] <RaulM> tct: nu cred că plătește singură

[2012-01-11 21:34:37] <RaulM> din câte știu sub fpormă de ONG doar
Mozilla Italia e organizată așa
[2012-01-11 21:34:49] === alexxed is online.
[2012-01-11 21:34:50] <Irina> tct: da
[2012-01-11 21:35:05] <tct> Irina: la ce ai răspuns cu „da”?
[2012-01-11 21:35:07] -->| Cristina
(Mibbit@9BA23EF6.A2EE4301.7A932F41.IP) has joined #romania
[2012-01-11 21:35:07] <Irina> s-ar putea
[2012-01-11 21:35:12] <RaulM> salut Cristina
[2012-01-11 21:35:21] <tct> Cristina: bună
[2012-01-11 21:35:22] <Irina> mozilla ar putea plati hosting in Europa
daca nu-l mai vrem pe cel in usa
[2012-01-11 21:35:29] <alexxed> dar care e problema cu ovh ?
[2012-01-11 21:35:39] <alexxed> care nu e în sua
[2012-01-11 21:35:45] <RaulM> alexxed: Ruben a propus altceva în cadrul
bugului
[2012-01-11 21:35:51] <alexxed> ok, verific
[2012-01-11 21:35:58] <Cristina> saluuut! ma scuzaţi..sunt la munte şi
deşi aştia m-au asigurat că au internet
[2012-01-11 21:36:01] <RaulM> Ruben a propus:
http://www.hetzner.de/en/hosting/produktmatrix_vserver/vserverproduktmatrix
[2012-01-11 21:36:05] <alexxed> a da
[2012-01-11 21:36:08] <Cristina> trebuie să stau pe holuri să l prind
[2012-01-11 21:36:09] <RaulM> Cristina: nu e problemă
[2012-01-11 21:36:09] <tct> a propus
[2012-01-11 21:36:09] <alexxed> hetzner e mult mai bun
[2012-01-11 21:36:14] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:36:14] <alexxed> acolo am eu serverele
[2012-01-11 21:36:20] <RaulM> alexxed: ce servere?
[2012-01-11 21:36:31] <alexxed> am luat la lucru 3 eq 10
[2012-01-11 21:36:35] <alexxed> și am luat unul și pentru mine
[2012-01-11 21:36:38] <alexxed> unde e narro acum
[2012-01-11 21:36:38] <RaulM> dacă e mai bun atunci să susținem și noi
[2012-01-11 21:36:45] <RaulM> aha
[2012-01-11 21:36:56] <tct> +1
[2012-01-11 21:37:16] <alexxed>
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/ex4
[2012-01-11 21:37:18] <alexxed> ăsta-l am eu
[2012-01-11 21:37:40] <RaulM> numai că
[2012-01-11 21:37:42] <alexxed> unde am narro pentru mozilla și pentru
noi
[2012-01-11 21:37:47] <RaulM> Ruben zice ceva de vq7
[2012-01-11 21:38:10] <RaulM>
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq7
[2012-01-11 21:38:11] <alexxed> da, bineînțeles, ăsta care-l am eu e 50€
[2012-01-11 21:38:14] <RaulM> adică ăsta
[2012-01-11 21:38:28] <alexxed> ca să scap de dureri de cap cu vm eu sunt
dispus să-i dau lunar
[2012-01-11 21:38:30] <RaulM> alexxed: :))))
[2012-01-11 21:38:50] <alexxed> dar pentru ce vrem noi pentru mozilla e
în regulă și mașină virtuală; oricum mai bine decât shared hosting
[2012-01-11 21:38:55] <RaulM> păi și atunci ce facem?
[2012-01-11 21:39:10] <alexxed> da, e bun
[2012-01-11 21:39:30] <alexxed> păi să propunem asta atunci
[2012-01-11 21:39:34] <alexxed> se plătește cu cardul
[2012-01-11 21:39:43] <alexxed> dacă fac ei contul; atunci noi n-am avea
treabă

[2012-01-11 21:39:47] <RaulM> eu zic că să cerem asta
[2012-01-11 21:39:48] <RaulM>
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq12
[2012-01-11 21:39:49] === milos is offline.
[2012-01-11 21:39:50] <alexxed> doar l-am folosi
[2012-01-11 21:39:51] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:40:00] <RaulM> DarkMac: ce părere ai?
[2012-01-11 21:40:02] <RaulM> tct: ?
[2012-01-11 21:40:05] <RaulM> alooo
[2012-01-11 21:40:06] <alexxed> n-are sens să fimi lacomi
[2012-01-11 21:40:13] <alexxed> să începem cu ăsta mic și dacă nu ne
ajunge ne putem muta
[2012-01-11 21:40:17] <RaulM> alexxed: nu suntem lacomi :D
[2012-01-11 21:40:25] <alexxed> 512M și 20GB e suficient
[2012-01-11 21:40:35] <alexxed> hetzner are conexiune foarte bună la net
[2012-01-11 21:40:39] <RaulM> și telefonul meu are mai mult RAM
[2012-01-11 21:40:40] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:40:42] <alexxed> zbârnâie, parcă-s pe local când deschid
mc acolo
[2012-01-11 21:40:51] <RaulM> smartphoneul adică :D
[2012-01-11 21:41:13] <alexxed> ai putea găzdui serviciile noastre pe el
atunci ? :)
[2012-01-11 21:41:16] <RaulM> păi nu pierdem nimci dacă propunem
[2012-01-11 21:41:23] <RaulM> alexxed: :))))
[2012-01-11 21:41:25] <DarkMac> RaulM: mi-am spus parerea in bug
[2012-01-11 21:41:30] <DarkMac> am dat raspunsul acolo
[2012-01-11 21:41:30] <RaulM> DarkMac: ok
[2012-01-11 21:41:32] <alexxed> eu zic să alegem rapid o soluție că
oamenii se chinuie momentan cu shared hostingul meu
[2012-01-11 21:41:44] <alexxed> DarkMac n-are acces ssh și îi e mai greu
așa
[2012-01-11 21:41:45] <RaulM> alexxed: da, dar decizia aparține consiliul
REMO
[2012-01-11 21:41:54] <RaulM> i-a adăugat Pierros pe toți acolo în buig
[2012-01-11 21:42:02] <alexxed> Fedora style
[2012-01-11 21:42:12] <tct> după părerea mea, ar trebui să rămânem la
1GHz
[2012-01-11 21:42:20] <RaulM> tct: +1
[2012-01-11 21:42:22] <tct> scuze 1 GO RAM
[2012-01-11 21:42:26] <alexxed> adică ovh sau ?
[2012-01-11 21:42:31] <tct> oriunde
[2012-01-11 21:42:33] <alexxed> după părerea mea care se obține mai rapid
[2012-01-11 21:42:35] <alexxed> :)
[2012-01-11 21:42:36] <RaulM> oridunde
[2012-01-11 21:42:39] <alexxed> că avem mult de muncă
[2012-01-11 21:42:41] <DarkMac> alexxed: acel vps nu are acces ssh?
[2012-01-11 21:42:44] <tct> dacă e mai bun celălalt, susținem
[2012-01-11 21:42:46] <RaulM> da
[2012-01-11 21:42:49] <alexxed> vps e full root acces are tot
[2012-01-11 21:43:01] <alexxed> ce am eu pentru mozilla.ro e shared
hosting plătit de mine
[2012-01-11 21:43:02] <tct> dar important este să avem configurația pe
care ne-am pus de acord pe listă
[2012-01-11 21:43:03] <RaulM> băieți vă las pe voi că pe mine mă
depășeșlte vps, ohv etc.
[2012-01-11 21:43:05] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:43:07] <DarkMac> pai aia am spus si eu in bug

[2012-01-11 21:43:07] <alexxed> pe care nu-l mai folosesc decât pentru
aia
[2012-01-11 21:43:10] <DarkMac> as vrea vps
[2012-01-11 21:43:16] <alexxed> de aia vorbim
[2012-01-11 21:43:22] <DarkMac> ok,
[2012-01-11 21:43:25] <alexxed> vps la ovh sau hetzner
[2012-01-11 21:43:27] <DarkMac> ssh is a must pt mine
[2012-01-11 21:43:31] <tct> la hetzner
[2012-01-11 21:43:37] <RaulM> numai să fiți atenți la ce PROPUNE în BUG
[2012-01-11 21:43:37] <RaulM> !
[2012-01-11 21:43:40] <tct> dar să fie cu configurația stabilită
[2012-01-11 21:43:48] <DarkMac> nu prea le am cu ferestrele, decat daca
is niste wet boobies dupa ele
[2012-01-11 21:43:49] <DarkMac> :))
[2012-01-11 21:43:54] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:43:55] <tct> deci VQ 12, probabil
[2012-01-11 21:44:09] <RaulM> tct:
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq12 ?
[2012-01-11 21:44:17] <RaulM> dacă e pe hetzner
[2012-01-11 21:44:24] <RaulM> iar dacă e pe OVH
[2012-01-11 21:44:39] <tct> mi se pare decent
[2012-01-11 21:44:40] <alexxed> eu zic că problema nu sunt banii, pot da
banii ăia eu; dar ideea era să nu fie o persoană fizică proprietarul
[2012-01-11 21:45:02] <RaulM> VPS3?
[2012-01-11 21:45:14] <RaulM> alexxed: +1
[2012-01-11 21:45:20] <DarkMac> alexxed: dc?
[2012-01-11 21:45:33] <DarkMac> adica daca nu persoana fizica ce?
[2012-01-11 21:45:34] <RaulM> eu zic să propună cineva conbra ofertă la
ce a zis Ruben
[2012-01-11 21:45:39] <RaulM> referitor la heltzer
[2012-01-11 21:46:47] <alexxed> pentru că eu azi sunt, mâine nu-s, etc
[2012-01-11 21:46:58] <alexxed> mâine mă supăr și iau serverul cu mine
[2012-01-11 21:47:14] <DarkMac> alexxed: si iei si ups-ul? :))
[2012-01-11 21:47:19] <DarkMac> macar ala sa il lasi
[2012-01-11 21:47:22] <alexxed> pun pe mozilla.ro un firefox pe bani
[2012-01-11 21:48:30] <RaulM> așa
[2012-01-11 21:48:39] <RaulM> am scis eu în bug
[2012-01-11 21:48:40] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:48:49] <RaulM> vq12
[2012-01-11 21:48:51] <RaulM> ce lacomi suntem
[2012-01-11 21:48:52] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:48:54] <RaulM> :)))
[2012-01-11 21:49:20] <alexxed> pot face un vps din ăsta pe serverul meu
:)
[2012-01-11 21:49:24] <RaulM> o să vedem ce vor decide până la urmă
[2012-01-11 21:49:59] <alexxed> nu știu ce să zic, Ruben zice că duce cu
un vq7 10 mii de vizite
[2012-01-11 21:50:07] <alexxed> care-i rațiunea în a cere un vq12 ?
[2012-01-11 21:50:16] <RaulM> ca să fie cu 1 gb ram
[2012-01-11 21:50:19] <DarkMac> back...ce inseamna vq12
[2012-01-11 21:50:24] <DarkMac> dpdv al conf?
[2012-01-11 21:50:27] <RaulM>
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq12
[2012-01-11 21:50:30] <RaulM> asta
[2012-01-11 21:50:32] <tct> DarkMac: uită-te pe ofertă
[2012-01-11 21:50:47] <RaulM> Ruben sugera ..vq7

[2012-01-11 21:50:58] <Irina> in principiu trebuie sa ne hotaram noi daca
vreo hosting pe serverele mozilla sau daca vrem sa avem alt server, si
atunci propunem spre aprobare
[2012-01-11 21:51:07] <RaulM> adica
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq7
[2012-01-11 21:51:08] <tct> alexxed: pentru că deja am discutat pe listă
și am stabilit că <1G este prea puțin
[2012-01-11 21:51:14] <Irina> bug-ul acela e pentru hosting pe severele
mozilla
[2012-01-11 21:51:26] <tct> Irina: care sunt serverele mozilla?
[2012-01-11 21:51:32] <tct> la ovh?
[2012-01-11 21:51:43] <Irina> adica sa primim hosting pe serverele
mozilla, nu stiu sigur care sunt alea
[2012-01-11 21:51:51] <alexxed> nu, alea sunt în america și olanda
[2012-01-11 21:52:12] <RaulM> e treaba lor unde plătesc/pun
[2012-01-11 21:52:21] <RaulM> pe noi ne interesează să ducă la ce vrem să
punem acolo
[2012-01-11 21:52:29] <RaulM> iar asta e subiectul la urmărorul subpunct
[2012-01-11 21:52:31] <tct> e foarte multă confuzie
[2012-01-11 21:52:45] <tct> serverele mozilla != ovh?
[2012-01-11 21:52:50] <RaulM> tct: nu contează
[2012-01-11 21:52:54] |<-- Cristina has left moznet (Quit:
http://www.mibbit.com ajax IRC Client)
[2012-01-11 21:52:55] <tct> nouă cineva ne-a propus ovh
[2012-01-11 21:53:04] <tct> și apoi altcineva ne-a propus hetzner
[2012-01-11 21:53:05] <RaulM> important e că sunt proprieatea lor, nu
pleacă nimeni cu domeniul/serverul acasă
[2012-01-11 21:53:17] <RaulM> plătesc ei etc.
[2012-01-11 21:53:17] <tct> nu sunt închiriate?
[2012-01-11 21:53:27] <RaulM> treaba nostră e să CREEM ceva ca să punem
acolo
[2012-01-11 21:53:34] <RaulM> serverul va fi până la urmă aprobat
[2012-01-11 21:53:34] <tct> la ovh deci au ei servere proprietatea
Mozilla?
[2012-01-11 21:53:49] <alexxed> nu ovh dă hosting, nu ține serverele
altora
[2012-01-11 21:54:13] <DarkMac> ai uitat un punct
[2012-01-11 21:54:34] <RaulM> DarkMac: ce punct?
[2012-01-11 21:54:49] <alexxed> nu. ovh dă ...
[2012-01-11 21:55:04] <DarkMac> exact
[2012-01-11 21:55:05] <RaulM> eu zic că importantă e configurația
hardware a serverului decât unde e localizat fizic
[2012-01-11 21:55:17] <alexxed> nu e chiar așa
[2012-01-11 21:55:21] <RaulM> și că va aparține Mozilla nu lui X
[2012-01-11 21:55:21] <alexxed> e important să fie în europa
[2012-01-11 21:55:22] <DarkMac> RaulM: nu e asa
[2012-01-11 21:55:31] <RaulM> așaaa
[2012-01-11 21:55:36] <DarkMac> e important unde e
[2012-01-11 21:55:52] <RaulM> deci băieți atunci vă invit să achiesați la
propunerea lyui Ruben și să susnținei varinata cu 1 GB RAM :D
[2012-01-11 21:55:56] <DarkMac> pt. ca majoritatea o sa acceseze site-ul
din europa/romania
[2012-01-11 21:56:05] <RaulM> asta vroiam să aud de la voi
[2012-01-11 21:56:09] <alexxed> dacă ai acum linux RaulM dă un traceroute
mozilla.org
[2012-01-11 21:56:10] <DarkMac> ca atare, eu unul si dpdv administrativ
il vreau in europa
[2012-01-11 21:56:24] <RaulM> DarkMac: alexxed +1

[2012-01-11 21:56:27] <DarkMac> si windows stie tracert :)
[2012-01-11 21:56:32] <DarkMac> RaulM: e fan windows
[2012-01-11 21:56:33] <DarkMac> :)))
[2012-01-11 21:56:36] <RaulM>
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710833#c12
[2012-01-11 21:56:41] <RaulM> DarkMac: aiurea
[2012-01-11 21:56:42] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:56:43] <RaulM> :))
[2012-01-11 21:56:52] <RaulM> me e fan openSUSE
[2012-01-11 21:56:56] * RaulM e fan openSUSE
[2012-01-11 21:56:59] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:57:00] <RaulM> :P
[2012-01-11 21:57:03] <RaulM> deci
[2012-01-11 21:57:08] <RaulM> băgați un comment acolo
[2012-01-11 21:57:12] <alexxed> stau cu laptop pe care nu merge suspend,
bluetooth, se blochează uneori, dar tot nu pun windows
[2012-01-11 21:57:15] <RaulM> cu susșinerea locației în Europa
[2012-01-11 21:57:23] -->| Cristina
(Mibbit@9BA23EF6.A2EE4301.7A932F41.IP) has joined #romania
[2012-01-11 21:57:30] <alexxed> mai e ceva la punctul ăsta ?
[2012-01-11 21:57:34] <RaulM> că iar discutăm prea miult la un subiect :D
[2012-01-11 21:57:36] <RaulM> âda da
[2012-01-11 21:57:41] <alexxed> RaulM: din ce văd în bug așteptăm după
Pierros
[2012-01-11 21:57:43] <RaulM> că ăsta e subpunct
[2012-01-11 21:57:45] <DarkMac> RaulM:
[2012-01-11 21:57:47] <DarkMac> da
[2012-01-11 21:57:48] <DarkMac> este
[2012-01-11 21:57:52] <DarkMac> ce os se pune?
[2012-01-11 21:57:55] <RaulM> alexxed: așteptăm decizia consiliului
[2012-01-11 21:58:00] <RaulM> dar putem să ne spunem părerile
[2012-01-11 21:58:04] <DarkMac> eu prefer opensuse, alti ?????
[2012-01-11 21:58:05] <alexxed> os care îl știe mai bine cine se oferă
administrator
[2012-01-11 21:58:07] <RaulM> opensuse
[2012-01-11 21:58:14] <alexxed> nu, un os de server
[2012-01-11 21:58:17] <alexxed> centos/debian
[2012-01-11 21:58:17] <RaulM> eu propun pe DarkMac ca administartor
[2012-01-11 21:58:22] <RaulM> :D
[2012-01-11 21:58:24] <RaulM> :))
[2012-01-11 21:58:26] <DarkMac> alexxed: pt. ce?
[2012-01-11 21:58:48] <RaulM> asta deka e o altă discuție mareee
[2012-01-11 21:58:49] <RaulM> :P
[2012-01-11 21:58:50] <alexxed> că are suport pe mai mult de 6 luni, nu
are ultimele pachete cu vulnerabilități nedescoperite, etc
[2012-01-11 21:59:07] <alexxed> sunt fan Fedora, dar nu pun pe server
Fedora
[2012-01-11 21:59:24] <RaulM> tct: ce părere ai?
[2012-01-11 21:59:26] <RaulM> dumitru: ?
[2012-01-11 21:59:28] <alexxed> dar repet
[2012-01-11 21:59:32] <DarkMac> alexxed: ne speriem de nimic parerea
mea...oricum
[2012-01-11 21:59:33] <alexxed> cine se oferă administrator să aleagă
[2012-01-11 21:59:38] <DarkMac> cine va fi admin va decide
[2012-01-11 21:59:39] <RaulM> alexxed: +1
[2012-01-11 21:59:41] <alexxed> eu știu și apt-get și yum, tot aia e
pentru mine
[2012-01-11 21:59:52] <alexxed> cum ?

[2012-01-11 22:00:01] <alexxed> păi n-a fost mozilla.ro un amărât de sait
spart ?
[2012-01-11 22:00:18] <alexxed> nu e chiar așa de simplu să ții un server
pe internet sigur
[2012-01-11 22:00:18] <RaulM> alexxed: mda a fost spart, că nu a fost
întreținut
[2012-01-11 22:00:28] <DarkMac> alexxed: si ce os a fost pe el?
[2012-01-11 22:00:31] <alexxed> zi de zi scanează pe ssh
[2012-01-11 22:00:37] <alexxed> nu cu os a fost spart
[2012-01-11 22:00:43] <alexxed> parolă ceva de la wordpress
[2012-01-11 22:00:44] <RaulM> DarkMac: din cauza WP
[2012-01-11 22:00:46] <RaulM> da
[2012-01-11 22:00:51] <DarkMac> kkt
[2012-01-11 22:00:53] <RaulM> cinjeva nu și-a shimbat parola
[2012-01-11 22:01:00] <RaulM> era cu 123456
[2012-01-11 22:01:07] <DarkMac> vulnerabilitatile os-ului e una ale wp
sau alt cms e alta
[2012-01-11 22:01:07] <RaulM> ceva de genul
[2012-01-11 22:01:10] <RaulM> mda
[2012-01-11 22:01:16] <RaulM> deci să REVENIM
[2012-01-11 22:01:22] <DarkMac> si la ssh se poate schimba portul, etc...
[2012-01-11 22:01:23] <DarkMac> in fine
[2012-01-11 22:01:30] <RaulM> propunerea de administrator o discutăm după
ce se aprobă serverul
[2012-01-11 22:01:31] <alexxed> dacă darkmac se oferă, să aleagă el
[2012-01-11 22:01:34] <alexxed> tct: ?
[2012-01-11 22:01:42] <DarkMac> alti alti
[2012-01-11 22:01:47] <RaulM> eu îl susțin pe DarkMac
[2012-01-11 22:01:56] <alexxed> păi stai liniștit DarkMac că te putem
ajuta
[2012-01-11 22:01:56] <tct> ce sunt întrebat?
[2012-01-11 22:01:56] <RaulM> ce alti?
[2012-01-11 22:01:59] <tct> am pierdut șirul
[2012-01-11 22:02:04] <alexxed> ai ceva de zis în alegerea distribuției ?
[2012-01-11 22:02:09] <RaulM> tct: admin la VPH - OS la VPH
[2012-01-11 22:02:10] <alexxed> DarkMac vrea open suse
[2012-01-11 22:02:18] <RaulM> și eu tot opensuse :D
[2012-01-11 22:02:18] <alexxed> eu ziceam ceva de server, centos/debian
[2012-01-11 22:02:22] <DarkMac> RaulM: din cauza programului nu o sa pot
fi disponibil "de urgenta". fac drumuri prea dese in .de in ultimul timp
[2012-01-11 22:02:33] <tct> nu am nimic împotrivă
[2012-01-11 22:02:35] <RaulM> DarkMac: poți să împuternicești
[2012-01-11 22:02:36] <DarkMac> dar promit ca dau o mana de ajutor
oricand indiferent de os
[2012-01-11 22:02:47] <RaulM> uh
[2012-01-11 22:02:56] <RaulM> deci până la urmă ..
[2012-01-11 22:03:00] <tct> probabil centos/debian sunt alegeri mai
potrivite
[2012-01-11 22:03:02] <alexxed> timpul trece, e greu să ții un os ca
Fedora/OpenSUSE actualizat mereu
[2012-01-11 22:03:09] <RaulM> e important să avem deja adminul când se
aporbă mașina
[2012-01-11 22:03:13] <alexxed> migrări de baze de date, etc
[2012-01-11 22:03:16] <tct> dar dacă asta încurajează membrii, punem
opensuse
[2012-01-11 22:03:27] <alexxed> RaulM: DarkMac, tct, eu
[2012-01-11 22:03:31] <alexxed> ne putem ocupa de server
[2012-01-11 22:03:35] <alexxed> oricare ar fi distribuția

[2012-01-11 22:03:36] <tct> desigur
[2012-01-11 22:03:46] <tct> eu îmi fac timp să mă ocup
[2012-01-11 22:03:46] <msucan> salut
[2012-01-11 22:03:47] <RaulM> e calr atunci
[2012-01-11 22:03:50] <tct> msucan: salut
[2012-01-11 22:03:54] <msucan> am fost "pinguit"
[2012-01-11 22:03:57] <alexxed> oricum tct avea planuri parcă să
instaleze niște chestii
[2012-01-11 22:03:57] <RaulM> dar totuși ne vor întreba ce OS să pună
[2012-01-11 22:03:58] <DarkMac> alexxed: citeste despre opensuse
tumbleweed
[2012-01-11 22:03:59] <DarkMac> ;)
[2012-01-11 22:04:02] <msucan> pt ceva anume?
[2012-01-11 22:04:05] <msucan> salut tct ;)
[2012-01-11 22:04:09] <alexxed> opensuse atunci RaulM
[2012-01-11 22:04:20] <msucan> (eram plecat de la calc, n-am putut
răspunde până acum)
[2012-01-11 22:04:21] <alexxed> mă mir că n-avem fani ubuntu aici
[2012-01-11 22:04:22] <tct> alexxed: merg instalate pe orice distribuție
GNU/Linux
[2012-01-11 22:04:33] <msucan> alexxed: sunt utilizator ubuntu ;)
[2012-01-11 22:04:33] <RaulM> alexxed: și eu mă mir
[2012-01-11 22:04:34] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:04:39] <alexxed> pe centos ai librării mai vechi, poate fi
mai greu
[2012-01-11 22:04:44] <msucan> (nu fan, dar îl folosesc de vreo 6 ani)
[2012-01-11 22:04:49] === pascalc is online.
[2012-01-11 22:04:59] <alexxed> RaulM: mai departe cu punctele ?
[2012-01-11 22:05:01] <RaulM> deci avem așa
[2012-01-11 22:05:10] <RaulM> DarkMac: ca și admin principal
[2012-01-11 22:05:21] <RaulM> cu suportul lui alex și tibi
[2012-01-11 22:05:27] <RaulM> dumitru: te bagi și tu?
[2012-01-11 22:05:37] <RaulM> și opensuse ca și OS pe viitoarea mașină
[2012-01-11 22:05:43] <RaulM> iar acum trecem la
[2012-01-11 22:05:54] <RaulM> Organizing site mozilla.ro like the Mozilla
Hispano structure: http://www.mozilla-hispano.org/
[2012-01-11 22:05:54] <RaulM> New Website Theme:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=715248 - logo, creative team
support? - dynamic theme (e.g. more pages in top menu etc.)
[2012-01-11 22:05:59] <RaulM> ce punem pe mașina aia
[2012-01-11 22:06:00] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:06:01] <RaulM> adică
[2012-01-11 22:06:07] <RaulM> structura saitului
[2012-01-11 22:06:10] <RaulM> și noua temă
[2012-01-11 22:06:13] <RaulM> Jenia: !
[2012-01-11 22:06:29] <tct> RaulM: este simplu, după părerea mea
[2012-01-11 22:06:30] <RaulM> structură: http://mozilla.ro/organizareaunei-comunitati-mozilla/
[2012-01-11 22:06:38] <RaulM> și http://www.mozilla-hispano.org/
[2012-01-11 22:06:40] <RaulM> ca model
[2012-01-11 22:06:42] <RaulM> zic eu
[2012-01-11 22:06:43] <tct> toate discuțiile despre temă să se ducă pe
tichet
[2012-01-11 22:06:54] <Cristina> RaulM: +1
[2012-01-11 22:06:56] <tct> Irina a făcut deja o revizie
[2012-01-11 22:07:00] <RaulM> iar despre structură putem vorbi aici
[2012-01-11 22:07:07] <DarkMac> RaulM: lasa-ma te rog sa ma mai gandesc
[2012-01-11 22:07:10] <tct> aceeași întrebare legată de structură

[2012-01-11 22:07:24] <tct> este comunitatea noastră pro organizare?
[2012-01-11 22:07:33] <RaulM> DarkMac: ok, o să mai discutăm și pe listă
- închis paranteza
[2012-01-11 22:07:35] <tct> pentru că data trecută am fost vehement
combătut
[2012-01-11 22:08:04] <RaulM> tct: referitor la structura websaitului e
simplu
[2012-01-11 22:08:10] <RaulM> am discutat deja de wiki
[2012-01-11 22:08:11] <RaulM> fulf
[2012-01-11 22:08:23] <Cristina> cred că discuţia de data trecută era
despre lider
[2012-01-11 22:08:27] <Cristina> dar sunt multe alte puncte
[2012-01-11 22:08:40] <Cristina> la care am mai putea lucra
[2012-01-11 22:08:42] <tct> și despre organizare pe departamente
[2012-01-11 22:08:53] <tct> din ce-mi aduc aminte
[2012-01-11 22:08:55] <RaulM> cei din spania mai au implementat așa
[2012-01-11 22:08:55] <Cristina> ceea ce mi s-a părut interesant..era
profilul fiecăruia
[2012-01-11 22:09:01] <Cristina> pe care apăreau sarcinile
[2012-01-11 22:09:07] <RaulM> podcast http://www.mozillahispano.org/images/podcast_trans.png
[2012-01-11 22:09:30] <RaulM> pagina cum poți colabora
https://www.mozilla-hispano.org/documentacion/Colabora
[2012-01-11 22:09:56] <RaulM> forum https://www.mozilla-hispano.org/foro/
[2012-01-11 22:09:59] <Cristina> şi asta ne-ar ajuta mult să nu uităm
cine şi ce are de făcut
[2012-01-11 22:10:14] <RaulM> reguli https://www.mozillahispano.org/documentacion/Organizaci%C3%B3n_de_Mozilla_Hispano#Organizaci
.C3.B3n_interna
[2012-01-11 22:10:28] <RaulM> proiecte https://www.mozillahispano.org/documentacion/Proyectos_en_curso_y_futuros
[2012-01-11 22:10:38] <RaulM> resurse https://www.mozillahispano.org/documentacion/Recursos_para_colaboradores
[2012-01-11 22:10:57] <RaulM> SARCINBI https://www.mozillahispano.org/documentacion/Tareas
[2012-01-11 22:11:09] <RaulM> intalniri https://www.mozillahispano.org/documentacion/Reuniones
[2012-01-11 22:11:20] <RaulM> evenimente https://www.mozillahispano.org/documentacion/Eventos
[2012-01-11 22:11:25] <alexxed> așa nu mi se pare productiv RaulM
[2012-01-11 22:11:37] <RaulM> la astea ma gândeam și eu că putem să le
implementăm pe sait
[2012-01-11 22:11:49] <RaulM> într-o formă sau alta
[2012-01-11 22:12:18] <alexxed> dar trebuie să discutăm despre astea, nu
putem să le facem direct ?
[2012-01-11 22:12:39] <RaulM> alexxed: ba putem
[2012-01-11 22:12:49] <RaulM> însă cineva trebuie să le facă :D
[2012-01-11 22:13:07] <RaulM> iar tema trebuie să țină cont de viitoarea
structură
[2012-01-11 22:13:08] <alexxed> păi hai să vedem, pot începe eu paginile
de proiecte, resurse și sarcini
[2012-01-11 22:13:09] <RaulM> sau nu?
[2012-01-11 22:13:17] <alexxed> și cineva să facă întâlniri și evenimente
[2012-01-11 22:13:28] <alexxed> dar să nu mai mutați saitul dintr-o parte
în alta
[2012-01-11 22:13:42] <RaulM> alexxed: ?
[2012-01-11 22:13:46] <DarkMac> :)
[2012-01-11 22:13:48] <alexxed> dintr-un wordpress în altul

[2012-01-11 22:13:52] <RaulM> la /new se testează modulele și tema
[2012-01-11 22:14:01] <RaulM> eu așa cred
[2012-01-11 22:14:08] <alexxed> tema se poate pune pe saitul actual
[2012-01-11 22:14:12] <RaulM> deci se implementează la mozilla.ro
[2012-01-11 22:14:12] <alexxed> și să nu fie implicită
[2012-01-11 22:14:20] <DarkMac> imi place ca mai e unul ce ii satul de
povesti :)
[2012-01-11 22:14:23] <alexxed> o selectează cine lucrează la ea și cine
vrea să dea feedback
[2012-01-11 22:14:51] <RaulM> alexxed: nu o poate selecta decât cel care
e admin
[2012-01-11 22:15:00] <alexxed> și mai bine
[2012-01-11 22:15:02] <tct> alexxed: nu este gata de „producție”
[2012-01-11 22:15:09] <RaulM> așa
[2012-01-11 22:15:10] <tct> poate să mai aibă probleme
[2012-01-11 22:15:18] <tct> nu are subsol
[2012-01-11 22:15:20] <RaulM> da da
[2012-01-11 22:15:24] <alexxed> câți oameni au venit la ședința asta sau
să contribuie din cauza mozilla.ro ?
[2012-01-11 22:15:28] <alexxed> mozilla.ro care e acum ?
[2012-01-11 22:15:29] <tct> și încă nu a strâns revizii
[2012-01-11 22:15:32] <RaulM> tct: spuneai că opiniile să le scriem pe
tichewt
[2012-01-11 22:15:37] <tct> da, tocmai
[2012-01-11 22:15:43] <RaulM> cum facem să obținem și opiniile celor de
la Mozilla
[2012-01-11 22:15:43] <tct> și cred că e bine cum a făcut DarkMac
[2012-01-11 22:15:46] <alexxed> zic că nu avem ce pierde, să punem
conținut; tema poate să continue
[2012-01-11 22:15:49] <tct> că a pus mozilla.ro/new
[2012-01-11 22:15:50] <alexxed> în paralel
[2012-01-11 22:15:51] <RaulM> adică a celor care se ocupă de teme
[2012-01-11 22:15:59] <RaulM> eu l-am adăugat pe Milos în CC
[2012-01-11 22:16:01] <RaulM> mai e cineva?
[2012-01-11 22:16:36] <RaulM> alexxed: conținut putem adăuga în
mozilla.ro
[2012-01-11 22:16:39] <RaulM> fără probleme
[2012-01-11 22:16:52] <RaulM> tema și modulele le implementăm după ce au
fost testate în /new
[2012-01-11 22:16:56] <RaulM> eu zic că e destul de clar
[2012-01-11 22:17:03] <alexxed> bun, mă angajez eu să încep cele 3 pagini
[2012-01-11 22:17:10] <alexxed> reguli nu o fac eu că nu-mi plac regulile
:)
[2012-01-11 22:17:22] <RaulM> ăsta e alt subpunbct
[2012-01-11 22:17:23] <RaulM> WP module for our site - testing in
http://www.mozilla.ro/new/
[2012-01-11 22:17:30] <RaulM> alexxed: regulile o să le dezbatem
[2012-01-11 22:17:38] <alexxed> deci adaug paginile astea pe mozilla.ro ?
[2012-01-11 22:17:38] <RaulM> am discutat despre le ela pct. 1
[2012-01-11 22:17:40] <alexxed> sau pe new ?
[2012-01-11 22:17:47] <RaulM> o să vezi când o să citești log-ul
[2012-01-11 22:17:47] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:17:54] <RaulM> a fost o discuție tare interesantăp
[2012-01-11 22:17:56] <RaulM> dar să revenim
[2012-01-11 22:18:04] <RaulM> alexxed: pe mozilla.ro
[2012-01-11 22:18:06] <alexxed> păi stai că trebuie să știu, zi acum
[2012-01-11 22:18:06] <RaulM> NU pe new
[2012-01-11 22:18:07] <alexxed> așa

[2012-01-11 22:18:09] <alexxed> bun
[2012-01-11 22:18:15] <RaulM> e suficiet ce e acolo acum pt a testa tema
și modulele
[2012-01-11 22:18:17] <RaulM> apropo de module
[2012-01-11 22:18:21] <Cristina> eu zic să aveţi în vedere
[2012-01-11 22:18:30] <Cristina> că trebuie să şi atragem contribuitori
[2012-01-11 22:18:39] <RaulM> Cristina: +1
[2012-01-11 22:18:40] <alexxed> păi de aia vreau să facem paginile astea
repede
[2012-01-11 22:18:44] <RaulM> alexxed: +1
[2012-01-11 22:18:45] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:18:52] <RaulM> să facem și niște SEO
[2012-01-11 22:18:53] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:18:54] <alexxed> chiar nu cred că tema face diferența,
continutul e important acum
[2012-01-11 22:19:03] <RaulM> și promovarea
[2012-01-11 22:19:08] <RaulM> promovarea saitului
[2012-01-11 22:19:26] <RaulM> next
[2012-01-11 22:19:31] <RaulM> se propusese Page for each active member e.g. Milos project contributors page
[2012-01-11 22:19:41] <RaulM> adică fiecare contribuitor activ să aibe o
pagoină de prezentare
[2012-01-11 22:19:44] <Cristina> perfect de acord
[2012-01-11 22:19:50] <RaulM> asta se leagă cu un alt subicet miniinterviul
[2012-01-11 22:19:55] <Cristina> şi trebuie să avem şi poze
[2012-01-11 22:20:07] <RaulM> Milos a avut o dată un bug cu pagina
contribuitorilor români
[2012-01-11 22:20:10] <RaulM> s-a renunțat la proiect
[2012-01-11 22:20:17] <Cristina> să vadă lumea că noi ne întâlnim,
realizăm una..alta
[2012-01-11 22:20:17] <RaulM> Cristina: da și poze
[2012-01-11 22:20:18] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:20:43] <alexxed> pot începe și un model de pagină din ăla
cu mine
[2012-01-11 22:20:48] <RaulM> de acord cu existența acestor pagini de
prezentare a fiecrăui contribuitor?
[2012-01-11 22:20:54] <Cristina> că şi asta îi atrage pe tineri..partea
de socializare din interiorul unei comunităţi
[2012-01-11 22:21:02] <RaulM> stați să găsesc bugu-l și veți înțelege mai
bine
[2012-01-11 22:21:52] <Cristina>
http://www.nukeador.com/09/12/2011/organizing-a-mozilla-community/
[2012-01-11 22:22:06] <Cristina> mie mi-a plăcut profilul de aici
[2012-01-11 22:22:41] <RaulM> Cristina: adică pagina de wiki a
utilizatorului?
[2012-01-11 22:22:51] <RaulM> se poate așa sau o pagină în wp separată
[2012-01-11 22:23:51] <RaulM>
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=652094
[2012-01-11 22:24:06] <Cristina> să arate aşa..dar să fie pe sait
[2012-01-11 22:24:09] <Cristina> nu pe wiki
[2012-01-11 22:24:22] <RaulM> ceva de genul acesta https://stage.mozillaeurope.org/ro/about/contributors/
[2012-01-11 22:24:29] <alexxed> nu pagină separată
[2012-01-11 22:24:33] <RaulM> Cristina: da , pe sait, așa am și propus
[2012-01-11 22:24:57] <Cristina> me happy
[2012-01-11 22:25:55] <RaulM> deci bănuiesc că nu e nimeni împotrivă
[2012-01-11 22:25:56] <RaulM> buun

[2012-01-11 22:25:57] <RaulM> next!
[2012-01-11 22:26:25] <RaulM> Backup website database (articles,
settings, members etc.)!!!!
[2012-01-11 22:26:31] <RaulM> are cineva făcut vreun backup?
[2012-01-11 22:26:32] <alexxed> aoleu raul tu pui imaginile alea mai late
ca tema pe mozilla.ro ?
[2012-01-11 22:26:33] <RaulM> dumitru: ?
[2012-01-11 22:26:39] <RaulM> DarkMac: ?
[2012-01-11 22:26:46] <alexxed> păi degeaba îi întrebi pe ei
[2012-01-11 22:26:50] <alexxed> că găzduirea e la mine
[2012-01-11 22:26:52] <RaulM> alexxed: așa sunt preluate de pe saitul lui
Nukeador
[2012-01-11 22:26:56] <RaulM> mă gândeam să le scot de tot
[2012-01-11 22:27:08] <alexxed> cred că e ceva de backup automat, verific
[2012-01-11 22:27:14] <RaulM> alexxed: e bine să avem un backup
[2012-01-11 22:27:23] <RaulM> la articole , etc.
[2012-01-11 22:27:27] <tct> din păcate, eu trebuie să mă retrag
[2012-01-11 22:27:27] <RaulM> în caz de ceva ...
[2012-01-11 22:27:36] <tct> o seară bună!
[2012-01-11 22:27:43] <RaulM> tct: la pct. 3...
[2012-01-11 22:27:54] <Cristina> pa tct
[2012-01-11 22:28:04] <DarkMac> pa tct
[2012-01-11 22:28:16] <RaulM> pa tct
[2012-01-11 22:28:25] <RaulM> alexxed: poți să faci tu backup?
[2012-01-11 22:28:33] <alexxed> nu e, ceva automat, dar nu știu dacă
merită efortul pe serverul ăsta
[2012-01-11 22:28:35] <RaulM> eu mă gândeam să instalez un modul de wp
pentru asta
[2012-01-11 22:28:42] <alexxed> și unde să pun backup-urile ?
[2012-01-11 22:28:48] <alexxed> păi nu, că backup înseamnă la tot
[2012-01-11 22:28:52] <alexxed> fișiere, bază de date
[2012-01-11 22:29:02] <alexxed> și nu stochezi backup pe același server
[2012-01-11 22:29:08] <RaulM> alexxed: la tine pe pc mpmentan
[2012-01-11 22:29:08] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:29:20] <--| tct has left #romania
[2012-01-11 22:30:28] <RaulM> Jenia: ai citit ce s-a propus pe bugul
referitor la temă?
[2012-01-11 22:30:49] <alexxed> bine, o să fac un script de backup
automat
[2012-01-11 22:31:02] <alexxed> rsync + db backup cu automysqlbackup
[2012-01-11 22:31:14] <alexxed> le pun pe serverul cu narro
[2012-01-11 22:31:25] <RaulM> alexxed: dacă nu e mare arhiva o poți
trimite pe email
[2012-01-11 22:31:44] <RaulM> acum referitor la
[2012-01-11 22:31:47] <alexxed> e mare
[2012-01-11 22:31:54] <RaulM> Article about History of Mozilla Romania
community
[2012-01-11 22:32:23] <RaulM> o să îl începp eu
[2012-01-11 22:32:33] <RaulM> din ce găsesc pe sait/lista de disucții
[2012-01-11 22:32:52] <RaulM> pct. 3
[2012-01-11 22:32:59] <RaulM> National Romanian community Meeting @ Sibiu
- May 2012
[2012-01-11 22:33:12] <RaulM> aici avem un sondaj aflat la Poll here
http://fufl.ceata.org/poll.php?poll_id=119 - for weekend
[2012-01-11 22:33:21] <RaulM> termen limită 15 ianuarie
[2012-01-11 22:33:24] <Jenia> RaulM: da
[2012-01-11 22:33:37] <RaulM> pe listă am discutat despre Event wiki page
- more information here:

https://groups.google.com/forum/?hl=ro#!topic/mozilla-ro/nt1lumqLZrE
(e.g. https://wiki.mozilla.org/EU_MozCamp_2011): plans, participants,
task, talks, program
[2012-01-11 22:33:53] <alexxed> să recapitulez pentru mine, pagini aka
https://stage.mozilla-europe.org/ro/about/contributors/, proiecte,
resurse, sarcini, backup la sait
[2012-01-11 22:33:54] <RaulM> Tibi m-a rugat să încep eu structura
paginii și o completăm pe parcurs
[2012-01-11 22:34:08] <RaulM> alexxed: da
[2012-01-11 22:34:16] <RaulM> o să fac și eu o recapitulare la final
[2012-01-11 22:34:24] <RaulM> și pun pe wiki și pe pagina de TO DO
[2012-01-11 22:34:25] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:34:50] <alexxed> RaulM: fă-mă administrator pe
alexandru.szasz pe mozilla.ro
[2012-01-11 22:34:59] <alexxed> cred că am două conturi, alexxed și
alexandru.szasz
[2012-01-11 22:35:00] <RaulM> referitor la pagina evenimentului - dacă
mai aveți idei nu ezitați să le scrieți pe listă
[2012-01-11 22:35:03] <alexxed> alexxed poți șterge
[2012-01-11 22:35:33] <alexxed> la orice eveniment trebuie un organizator
cel puțin
[2012-01-11 22:35:48] <RaulM> alexxed: te-am făcut admin
[2012-01-11 22:35:56] <alexxed> ăla va suferi că nu va putea participa la
eveniment că trebuie să se ocupe de detalii organizatorice non stop
[2012-01-11 22:35:59] <alexxed> altfel nu merge
[2012-01-11 22:37:25] <RaulM> alexxed: de acord
[2012-01-11 22:37:51] <alexxed> dacă nu avem pe nimeni din sibiu candidat
[2012-01-11 22:38:06] <RaulM> va trebui să ne gândim și la atargerea de
sponsorizări
[2012-01-11 22:38:06] <Cristina> ok..dar ce facem cu cei care vin din
străinătate
[2012-01-11 22:38:07] <alexxed> acel cineva care va fi organizator
trebuie să meargă mai devreme acolo să aranjeze lucrurile
[2012-01-11 22:38:22] <Cristina> dacă va veni cineva
[2012-01-11 22:38:29] <Cristina> cum se face cu transportul lor
[2012-01-11 22:38:35] <Cristina> de la buc?
[2012-01-11 22:38:42] <RaulM> Cristina: probabil că va fi plătit de
Mozilla Foundation
[2012-01-11 22:38:53] <Cristina> noi trebuie să includem toate aspectele
astea
[2012-01-11 22:39:15] <Cristina> păi normal că va fi plătit..dar cu ce îi
ducem?
[2012-01-11 22:39:32] <RaulM> Cristina: mai întâi să vedm când organizăm
, cu cine, ce plan de acțiune avem
[2012-01-11 22:39:37] <RaulM> vor veni și fpondurile
[2012-01-11 22:39:57] <RaulM> Cristina: dacă vin din Paris probabil cu
avionul
[2012-01-11 22:39:59] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:40:07] <Cristina> pai fondurile vin după ce stabilim noi
de ce sume avem nevoie
[2012-01-11 22:40:08] <RaulM> dacă sunt din țară
[2012-01-11 22:40:15] <RaulM> cu mașina/trenul
[2012-01-11 22:40:19] <RaulM> avionul
[2012-01-11 22:40:27] <Cristina> Raul..am lucrat la agenţie de turism
[2012-01-11 22:40:28] <RaulM> Cristina: exact
[2012-01-11 22:40:39] <RaulM> noi încă n-am stabilit exact câți vom fi și
ce vom discuta
[2012-01-11 22:40:44] <RaulM> asta trebuie să vedem

[2012-01-11 22:40:57] <RaulM> de aceea trebuie să definitivăm wiki-ul
evenimentului
[2012-01-11 22:40:58] <alexxed> primul punct, un organizator
[2012-01-11 22:41:00] <Cristina> păi dacă lumea nu votează
[2012-01-11 22:41:03] <RaulM> și să avem numit un organizator
[2012-01-11 22:41:05] <alexxed> apoi organizatorul rezolvă toate astea
[2012-01-11 22:41:12] <Cristina> înseamnă că nu participă?
[2012-01-11 22:41:27] <alexxed> treaba organizatorului e să organizeze nu
să participe
[2012-01-11 22:41:35] <alexxed> pui unul din comunitate sau angajezi pe
cineva
[2012-01-11 22:42:00] <RaulM> alexxed: ca la Moz Balkans ..Bogo a fost
cam absent că se ocupa de organizare
[2012-01-11 22:42:00] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:42:32] <alexxed> și nici așa n-a făcut față; au fost
probleme
[2012-01-11 22:42:34] <alexxed> wireless, etc
[2012-01-11 22:42:38] <RaulM> exact
[2012-01-11 22:42:42] <RaulM> pe listă am și scris
[2012-01-11 22:42:43] <Cristina> ne era muult mai uşor dacă aveam pe
cineva în Sibiu
[2012-01-11 22:42:45] <RaulM> și am dat exemple
[2012-01-11 22:42:59] <RaulM> păi cred că tibi o să ne propună pe cineva
[2012-01-11 22:43:07] <Cristina> adică..mi se pare ciudat că am ales un
oraş..de unde nu avem niciun membru
[2012-01-11 22:43:21] <alexxed> e o țară mare
[2012-01-11 22:43:26] <alexxed> dacă n-alegi mijlocul e greu
[2012-01-11 22:44:22] <RaulM> când o să vedem câți participă o să ne dăm
seama și de costuri
[2012-01-11 22:45:13] <RaulM> o să creez wiki și vom discuta apoi pe
marginea lui
[2012-01-11 22:45:16] <alexxed> avem ceva date despre eveniment ?
[2012-01-11 22:45:18] <alexxed> pe listă ?
[2012-01-11 22:45:21] <Cristina> şi pe 15 ian aflăm?
[2012-01-11 22:45:24] <RaulM> sper ca săptămâna viitoare să avansăm cu
acest proiect
[2012-01-11 22:45:27] <alexxed> program, etc ?
[2012-01-11 22:45:37] <RaulM> pe 15 aflăm weekednul
[2012-01-11 22:45:37] <alexxed> sau suntem la zero ?
[2012-01-11 22:45:45] <RaulM> și programul pe care îl propun eu
[2012-01-11 22:46:13] <RaulM> apoi le dezbatem săptămâna viitoare și luîm
deciziile finale ca să putem deschide cererea ăentru fonduri la Mozilla
[2012-01-11 22:46:22] <alexxed> ești optimist
[2012-01-11 22:46:31] <Cristina> :))
[2012-01-11 22:46:47] <DarkMac> totdeauna ai fost.... :)))
[2012-01-11 22:46:52] <alexxed> un eveniment trebuie planificat cu minim
3 luni înainte
[2012-01-11 22:46:59] <alexxed> vrem și un eveniment public ?
[2012-01-11 22:47:01] <RaulM> alexxed: p
[2012-01-11 22:47:02] <alexxed> sau doar comunitate ?
[2012-01-11 22:47:06] <Cristina> clar!
[2012-01-11 22:47:14] <RaulM> alexxed: până în MAI mai sunt...3 luni
[2012-01-11 22:47:15] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:47:16] <Cristina> eu zic că avem nevoie să fie public..
[2012-01-11 22:47:27] <RaulM> alexxed: va fi și eveniment public
[2012-01-11 22:47:29] <alexxed> 3 luni după definitivarea programului
[2012-01-11 22:47:45] <RaulM> păi va fi definitiva până la sfârșitul
acestei luni

[2012-01-11 22:47:55] <Cristina> pt că sunt prea puţini, chiar
utilizatori de Firefox...care ştiu că există comunitatea noastră
[2012-01-11 22:47:59] <alexxed> și facem eveniment public acolo fără
niciun sprijin de la cineva din sibiu ?
[2012-01-11 22:48:14] <RaulM> alexxed: bună întrebare
[2012-01-11 22:48:23] <RaulM> mă îndoiesc cu nu este nimeni din Sibiu
[2012-01-11 22:48:24] <Cristina> de asta zic...că va fi complicat
[2012-01-11 22:48:29] <alexxed> nu prea merge, în mod sigur evenimentul
trebuie să fie pe lângă o universitate
[2012-01-11 22:48:37] <alexxed> era mai simplu în cluj
[2012-01-11 22:48:44] <Cristina> sau buc
[2012-01-11 22:48:50] <alexxed> în sibiu e andrei popescu numai, în rest
nu mai știu pe nimeni
[2012-01-11 22:49:00] <alexxed> bucurești e avantajos dacă vin oameni din
străinătate
[2012-01-11 22:49:03] <RaulM> păi Tibi a propus Sibiu
[2012-01-11 22:49:11] <RaulM> nu am mai văzut alte propuneri pe listă
[2012-01-11 22:49:14] <alexxed> să-l păstrăm pentru balkans
[2012-01-11 22:49:21] <DarkMac> era vorba ca sb e la mijloc
[2012-01-11 22:49:25] <RaulM> București pt Balkans ...de acord
[2012-01-11 22:49:37] <RaulM> la mijlocul țării
[2012-01-11 22:49:40] <alexxed> dacă ne întâlnim între noi, prefer să
merg 5 ore în loc de 6 ore până la marginea bucureștiului
[2012-01-11 22:49:46] <alexxed> și 1 oră în bucurești :)
[2012-01-11 22:49:51] <DarkMac> eu la bucuresti nu vin
[2012-01-11 22:50:10] <RaulM> frașilor
[2012-01-11 22:50:20] <RaulM> de Sibiu se vorbește de 2 luni aproape
[2012-01-11 22:50:24] <alexxed> RaulM: îi știi pe stas și adi roiban ?
[2012-01-11 22:50:30] <RaulM> dacă ași avut alte idei de ce nu ați propus
pe listă
[2012-01-11 22:50:33] <RaulM> ?
[2012-01-11 22:50:47] <RaulM> alexxed: am citi despre ei Ubuntu, Software
liber
[2012-01-11 22:50:52] <RaulM> nu îi cunsoc personal
[2012-01-11 22:50:58] <alexxed> ei au făcut evenimente în cluj și sibiu
[2012-01-11 22:51:06] <alexxed> Tibi îi știe
[2012-01-11 22:51:35] <RaulM> putem să îi rugăm să ne ajute
[2012-01-11 22:51:36] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:51:59] <alexxed> păi de asta zic, scrie pe listă, spune-i
lui Tibi, luați legătura cu ei și așa ajungem undeva
[2012-01-11 22:52:12] <RaulM> da
[2012-01-11 22:52:26] <Cristina> şi pe partea de marketing...media, presă
[2012-01-11 22:52:29] <RaulM> s-a notat, o să scriu
[2012-01-11 22:52:32] <alexxed> dacă nu, facem un flashmob
[2012-01-11 22:52:34] <alexxed> :)
[2012-01-11 22:52:37] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:52:39] <alexxed> în centrul sibiului
[2012-01-11 22:52:39] <RaulM> o beer ceva
[2012-01-11 22:52:40] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:52:41] <RaulM> :))
[2012-01-11 22:52:50] <RaulM> eu zic că va ieși bine
[2012-01-11 22:52:58] <RaulM> trebuie să pornim de undeva
[2012-01-11 22:53:26] <RaulM> dacă nu putem organiza ceva intern cum
putem crede că vom fi în stare să organizîm o întâlnire Mozilla Bașlkans?
[2012-01-11 22:53:27] <Cristina> păi ca să iasă bine
[2012-01-11 22:53:35] <Cristina> trebuie să tratăm serios problema
[2012-01-11 22:53:39] <alexxed> cu balkans nu e așa de complicat
[2012-01-11 22:53:42] <alexxed> mai ales în bucurești

[2012-01-11 22:54:14] <Cristina> nouă ne ia o lună să votăm o dată
[2012-01-11 22:54:16] <alexxed> am participat la evenimente și în cluj,
bucurești, timișoara
[2012-01-11 22:54:19] <RaulM> deci nu va fi complicta nici u organizarea
internă a întâlnirii
[2012-01-11 22:54:42] <alexxed> bun, hai să facem așa
[2012-01-11 22:54:54] <alexxed> RaulM: unde să aștern niște idei despre
evenimentul ăsta ?
[2012-01-11 22:54:58] <alexxed> o pagină wiki ?
[2012-01-11 22:55:01] <RaulM> Cristina: de fapt ..cine are pe mână partea
financiară (mă refer la banii acordați de Mozilla) acela va luat în fianl
deciziile
[2012-01-11 22:55:10] <RaulM> alexxed: da pe wiki
[2012-01-11 22:55:17] <RaulM> RaulM: am dat deja ca exemplu
[2012-01-11 22:55:19] <alexxed> și apoi la întâlnirea viitoare trebuie
ales un organizator
[2012-01-11 22:55:23] <alexxed> url
[2012-01-11 22:55:25] <RaulM> cum s-a fcăput la Sofia și la Mozcamp
Berlin
[2012-01-11 22:55:35] <alexxed> trimite pe listă după ședință
[2012-01-11 22:55:37] <RaulM> alexxed: pagina încă nu e crată
[2012-01-11 22:55:43] <dumitru> back
[2012-01-11 22:55:45] <dumitru> am fost la lunch
[2012-01-11 22:55:49] <alexxed> mai e ceva pe azi ?
[2012-01-11 22:55:49] <dumitru> tl;dr ?
[2012-01-11 22:55:58] <RaulM> alexxed: am zis că o creez eu, structura,
similară cu ce au cei de la Balkans etc.
[2012-01-11 22:56:02] <RaulM> alexxed: da
[2012-01-11 22:56:07] <RaulM> https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-11
[2012-01-11 22:56:09] <alexxed> că eu ar trebui să mă retrag
[2012-01-11 22:56:10] <alexxed> ce ?
[2012-01-11 22:56:16] <RaulM> Poster for Faculty of Languages - text Cristina, graphic - Tibi
[2012-01-11 22:56:23] <RaulM> Crisitna trbeuie să propună un text
[2012-01-11 22:56:25] <DarkMac> alexxed: la ora asta?
[2012-01-11 22:56:27] <RaulM> Tibi să facă grafica
[2012-01-11 22:56:39] <RaulM> să vedem cum le tipărim (probabil ca și
eveniment remo :D)
[2012-01-11 22:56:45] <alexxed> e ora de făcut lucruri extraordinare
[2012-01-11 22:56:51] <alexxed> și aici se vorbește prea mult :)
[2012-01-11 22:56:52] <Cristina> nu am ce text să propun până nu primesc
răspuns
[2012-01-11 22:56:53] <RaulM> să anunț și aici Interface for SUMO is in
Narro:
http://tradu.softwareliber.ro/translate.php?l=ro&p=57&f=&t=0&s=&o=0&h=0&m
=10&i=0
[2012-01-11 22:57:02] <Cristina> de la profesoară
[2012-01-11 22:57:04] <RaulM>
Urgent bug regarding localization https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=711933 and
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=708586
(https://groups.google.com/forum/?hl=ro#!topic/mozilla-ro/P-u0y1nuTuE)
[2012-01-11 22:57:04] <RaulM>
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710663
[2012-01-11 22:57:04] <RaulM>
TB:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=714437
[2012-01-11 22:57:04] <RaulM>
For QA:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=629034

[2012-01-11 22:57:04] <RaulM>
For QA:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=645228
[2012-01-11 22:57:21] <RaulM> Cristina: referitor la adeverință?
[2012-01-11 22:57:22] <alexxed> eu am probleme cu tb ăla nu-i dau de
capăt
[2012-01-11 22:57:35] <alexxed> dar insist
[2012-01-11 22:57:37] <RaulM> vă rog să verifricați bugurile de mai sus
[2012-01-11 22:57:48] <alexxed> flicks nu se ocupa tct ?
[2012-01-11 22:57:48] <DarkMac> ce tb?
[2012-01-11 22:57:48] <RaulM> voi testa și eu ziele astea în Aurora
[2012-01-11 22:57:56] <Cristina> păi da...că nu le putem promite
adeverinţe dacă nu le accepta ea
[2012-01-11 22:58:00] <RaulM> alexxed: de FLick se ocupau Tibi și
Crsitian
[2012-01-11 22:58:05] <RaulM> se pare că ambii nu mai au timp
[2012-01-11 22:58:09] <RaulM> sau ceva probleme tehnice
[2012-01-11 22:58:11] <alexxed> 629034 l-am rezolvat
[2012-01-11 22:58:16] <RaulM> rămâne de văzut
[2012-01-11 22:58:24] <RaulM> DarkMac:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=714437
[2012-01-11 22:58:30] <alexxed> 645228 la fel
[2012-01-11 22:58:34] <RaulM> alexxed: da, am vpzut că sunt rzolvate
[2012-01-11 22:58:39] <RaulM> vreau să verific în Aurora
[2012-01-11 22:58:40] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:58:57] <RaulM> QA adică
[2012-01-11 22:59:05] <alexxed> mai e vreun punct unde pot ajuta eu pe
azi ?
[2012-01-11 22:59:08] <RaulM> da
[2012-01-11 22:59:21] <RaulM> Contributors portret - mini interviu:
structure? https://groups.google.com/forum/?hl=ro#!topic/mozillaro/l_uPNEbPo5Q
[2012-01-11 22:59:24] <DarkMac> ah... da ...... bugul ala care implica
limba romana
[2012-01-11 22:59:35] <RaulM> DarkMac: scurtătura de taste
[2012-01-11 22:59:36] <RaulM> :D
[2012-01-11 22:59:44] <DarkMac> not my kind
[2012-01-11 22:59:50] <alexxed> păi n-am zis că fac pagina aia ?
[2012-01-11 23:00:05] <RaulM> aha
[2012-01-11 23:00:06] <RaulM> scuze
[2012-01-11 23:00:07] <DarkMac> sau in romana ca sa nu ma certe careva:
bleah
[2012-01-11 23:00:08] <alexxed> eu aș prefera o prezentare mai puțin
scorțoasă
[2012-01-11 23:00:15] <alexxed> adică nu ocupație etc
[2012-01-11 23:00:30] <RaulM> mai degajată, adică?
[2012-01-11 23:00:48] <alexxed> un text coerent
[2012-01-11 23:00:48] <RaulM> Ioana a zis că va scrie un articol despre
Community meeting @ Zagreb/ Croatia - article
[2012-01-11 23:00:52] <alexxed> în loc de o înșiruire
[2012-01-11 23:00:57] <RaulM> a pus deja niște poze pe contul ei de
Facebook
[2012-01-11 23:01:15] <RaulM> Cristina: o să mă uit zilele astea pe
Review translated article http://blog.mozilla.com/theden/2011/12/01/10reasons-to-upgrade-to-the-latest-firefox-version/ by Cristina
[2012-01-11 23:01:26] <RaulM> Cristina: trebuie să îți fac cont de editor
să poți scrie șli tu pe sait
[2012-01-11 23:01:31] <RaulM> Cristina: email?

[2012-01-11 23:01:38] <alexxed>
https://www.facebook.com/press/info.php?execbios
[2012-01-11 23:02:02] <alexxed> când ai șabloane cu fill in the blanks,
vezi că nu se potrivesc la toți și îi forțezi sa scrie totuși ceva
[2012-01-11 23:02:17] <RaulM> Cristina: ?
[2012-01-11 23:02:39] <RaulM> alexxed: mda
[2012-01-11 23:02:48] <alexxed> Cristina trebuie să găsească un prieten/o
prietenă pentru sumo :)
[2012-01-11 23:03:01] <DarkMac> eu is prietenul tuturor
[2012-01-11 23:03:04] <alexxed> că RaulM are destule pe cap în afară de
sumo
[2012-01-11 23:03:04] <DarkMac> :))
[2012-01-11 23:03:13] <alexxed> ești prieten cu Cristina doar dacă o
ajuți cu sumo
[2012-01-11 23:03:19] <DarkMac> Cristina: zi draga ce facem?
[2012-01-11 23:03:20] <RaulM> pfuu
[2012-01-11 23:03:42] <alexxed> RaulM: hai cu punctele
[2012-01-11 23:04:01] <alexxed> ce mai e de făcut la flicks ?
[2012-01-11 23:04:23] |<-- Cristina has left moznet (Quit:
http://www.mibbit.com ajax IRC Client)
[2012-01-11 23:04:25] <alexxed> eu am de adus tb, calendar, fennec la
verde, e mai important decât flicks acum
[2012-01-11 23:04:35] <RaulM> Pending issues from to do list
[2012-01-11 23:04:39] <DarkMac> pfuuu ce prietena
[2012-01-11 23:04:43] <RaulM> https://wiki.mozilla.org/Romania/tododecember2011
[2012-01-11 23:04:55] <RaulM> și
[2012-01-11 23:04:58] <RaulM>
Miscellaneous
[2012-01-11 23:04:58] <RaulM>
Vote here:
https://wiki.mozilla.org/Romania/Awards_2011
[2012-01-11 23:04:58] <RaulM>
In Nightly not UAC! Horray! :D
[2012-01-11 23:05:11] <RaulM> alexxed: la flixk trbeuie finalizată
traducerea
[2012-01-11 23:05:18] <RaulM> și corectate textele deja traduse
[2012-01-11 23:05:25] <RaulM> sunt mulți termeni mai ciudați acolo
[2012-01-11 23:05:56] <RaulM> în Firefox Aurora iar sunt termeni de
tradus
[2012-01-11 23:05:59] <alexxed> menționează pe listă după ședință că e
nevoie de ajutor și exact cum se poate ajuta
[2012-01-11 23:06:01] <RaulM> dar mulțiu sunt tehnici
[2012-01-11 23:06:03] <RaulM> de Developer
[2012-01-11 23:06:12] <alexxed> da, știu, mă ocup eu
[2012-01-11 23:06:15] <RaulM> msucan: VictorC victorporof ne ajutați?
[2012-01-11 23:06:18] <alexxed> am tradus și Firebug ;)
[2012-01-11 23:06:23] <RaulM>
http://tradu.softwareliber.ro/project.php?l=ro&p=47
[2012-01-11 23:06:35] <RaulM> mai ales că la Tild etc. voi ați contribuit
cu cod
[2012-01-11 23:06:36] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:07:01] <RaulM> din verisunea 12 cred vom avea și
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=455553
[2012-01-11 23:07:15] <RaulM> New Tab page feature
[2012-01-11 23:07:32] <RaulM> să nu uitați de
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710833
[2012-01-11 23:07:40] <alexxed> eu nu prea sunt de acord cu ținerea
treburilor noastre în bugzilla
[2012-01-11 23:07:56] <DarkMac> alexxed: +10

[2012-01-11 23:07:56] <alexxed> suntem forțați să folosim engleza acolo
și e prea complicat pentru contribuitori noi
[2012-01-11 23:07:57] <DarkMac> se poate
[2012-01-11 23:08:03] <DarkMac> sau doar + am voie
[2012-01-11 23:08:06] <msucan> RaulM: cu ce anume?
[2012-01-11 23:08:22] <alexxed> RaulM: se poate pune asta în discuție la
ședința următoare ?
[2012-01-11 23:08:32] <alexxed> pot oferi spațiu pe serverul de la
hetzner pentru un tracker
[2012-01-11 23:08:37] <alexxed> gen redmine, trac, etc
[2012-01-11 23:08:37] -->| Cristina
(Mibbit@9BA23EF6.A2EE4301.7A932F41.IP) has joined #romania
[2012-01-11 23:08:42] <RaulM> msucan: cu traducerea termenilor tehnci
apăruți în Aurora
[2012-01-11 23:08:57] <msucan> RaulM: sure
[2012-01-11 23:09:05] <RaulM> alexxed: poți să propiu ca subiect de
discuție
[2012-01-11 23:09:10] <msucan> RaulM: te rog spune-mi lista de strings la
care ai nevoie de ajutor
[2012-01-11 23:09:11] <RaulM> o să notez și eu când fac rezumatul
[2012-01-11 23:09:12] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:09:15] <msucan> sper să vă pot ajuta
[2012-01-11 23:09:29] <alexxed>
http://tradu.softwareliber.ro/translate.php?l=ro&p=47&f=/dom/chrome/layou
t/htmlparser.properties&t=0&s=&o=0&h=0&m=10&i=0
[2012-01-11 23:09:34] <msucan> RaulM: dacă vrei, trimite-mi un email
(cred că-i cel mai bine)
[2012-01-11 23:09:50] <RaulM> msucan:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=710833
[2012-01-11 23:09:53] <RaulM> pardon
[2012-01-11 23:10:01] <RaulM>
http://tradu.softwareliber.ro/translate.php?l=ro&p=47&f=&t=0&s=&o=0&h=0&m
=10&i=0
[2012-01-11 23:10:05] <Cristina> RaulM: ţi-a apărut răspunsul meu?
[2012-01-11 23:10:05] <Cristina> cu mailul?
[2012-01-11 23:10:12] <RaulM> Cristina: unde?
[2012-01-11 23:10:13] <RaulM> nu
[2012-01-11 23:10:24] <RaulM> aștept
[2012-01-11 23:10:32] <RaulM> pe ce email să îți fac contul de Editor
[2012-01-11 23:10:33] <RaulM> ?
[2012-01-11 23:10:35] <Cristina> cristina.bratu gmail.com
[2012-01-11 23:10:54] <Cristina> mă tot deconectez
[2012-01-11 23:11:21] <Cristina> scrisesem şi că Ioana îmi spusese că va
scrie un articol despre Berlin
[2012-01-11 23:11:35] <RaulM> Cristina: am fcput contul
[2012-01-11 23:11:43] <RaulM> te rog să îți schimbi parola implicită
[2012-01-11 23:11:59] <Cristina> şi că mi se par foarte importante
articolele astea..din urma evenimentelor
[2012-01-11 23:12:00] <Cristina> la care participaţi
[2012-01-11 23:12:00] <Cristina> o să trimit un mail pe listă
[2012-01-11 23:12:19] <RaulM> Cristina: confirmă-mi că e totul ok cu
contul tău de editor, te rog
[2012-01-11 23:12:53] <RaulM> deja suntem la Diverse
[2012-01-11 23:12:53] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:12:56] <RaulM> imediat finalizăm
[2012-01-11 23:13:24] <RaulM> Jenia: cam când preconizezi că vei mai
avansa cu tema?

[2012-01-11 23:14:44] <RaulM> mai avem așa Traducere articol:
http://blog.mozilla.com/addons/2011/04/19/add-on-compatibility-rapidreleases/ - IN CURS
[2012-01-11 23:14:59] <Cristina> am un net la Predeal...ca din vârful
muntelui :))
[2012-01-11 23:15:04] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:15:33] |<-- Cristina has left moznet (Quit:
http://www.mibbit.com ajax IRC Client)
[2012-01-11 23:16:16] <alexxed> trebuie făcute mai repede întâlnirile
astea
[2012-01-11 23:16:41] <RaulM> alexxed: ce întâlniri?
[2012-01-11 23:16:43] <alexxed> să vezi ce repede ar merge dacă în loc să
vorbim despre ce e de făcut am zice doar ce am făcut
[2012-01-11 23:16:47] <alexxed> astea
[2012-01-11 23:16:50] <RaulM> alexxed: mda
[2012-01-11 23:16:51] <alexxed> durează 3 ore
[2012-01-11 23:17:05] <RaulM> păi cam 3 ore a fost termenul la fiecare
ședinșță da...
[2012-01-11 23:17:07] -->| Cristina
(Mibbit@9BA23EF6.A2EE4301.7A932F41.IP) has joined #romania
[2012-01-11 23:17:16] <RaulM> dar am și făpcut câte ceva
[2012-01-11 23:17:20] <alexxed> și eu lucrez de la 10 la 18, tocmai de la
19 la 0 am timp să contribui
[2012-01-11 23:17:21] <RaulM> și știm ce mai avem de făcut
[2012-01-11 23:17:56] <alexxed> când pui un punct pe tapet aici, poate ar
merge mai repede dacă zici și ce e de făcut
[2012-01-11 23:18:19] <alexxed> (23:14:40) RaulM: mai avem așa Traducere
articol: http://blog.mozilla.com/addons/2011/04/19/add-on-compatibilityrapid-releases/ - IN CURS
[2012-01-11 23:18:22] <alexxed> aici de ex. ce e de făcut ?
[2012-01-11 23:18:29] <Cristina> eu ies..că mă deconectez din minut îm
minut şi e frustrant
[2012-01-11 23:18:31] <alexxed> dacă e în curs
[2012-01-11 23:18:34] <RaulM> traducerea cap coadă
[2012-01-11 23:18:44] <DarkMac> Cristina eu te vreau si tu nu ma vrei
[2012-01-11 23:18:45] <DarkMac> :))
[2012-01-11 23:18:51] <RaulM> adică s-a decis să se traducă articolul
[2012-01-11 23:18:55] <RaulM> de aceea e în curs
[2012-01-11 23:19:08] <alexxed> mai bine am face în loc să decidem :)
[2012-01-11 23:19:14] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:19:16] <Cristina> DarkMac: zi-mi acum
[2012-01-11 23:19:16] <Cristina> repede
[2012-01-11 23:19:49] <alexxed> serios acum, eu mă bucur că suntem mulți,
dar hai să profităm de asta și să facem în loc să tot supunem la vot să
vorbim, etc
[2012-01-11 23:20:09] <RaulM> alexxed: de acord!
[2012-01-11 23:20:11] <alexxed> dacă cineva face prostii îl pedepsim noi
după, dar în voluntariat, accepți orice efort
[2012-01-11 23:20:31] <RaulM> exact
[2012-01-11 23:20:33] <DarkMac> pai zicea alexxed ca azi sunt prietenul
tau. adica sa te ajut cu nu stiu ce
[2012-01-11 23:20:34] <alexxed> bun, toate astea pe care le-ai pus tu
raulm trebuie să fie pe pagină pe sait
[2012-01-11 23:20:36] <DarkMac> si as vrea sa stiu cu ce
[2012-01-11 23:20:46] <alexxed> cu instrucțiuni cum poate cineva ajuta
[2012-01-11 23:20:59] <alexxed> DarkMac: e un articol sumo de revizuit
[2012-01-11 23:21:03] <alexxed> ți-l dă raulm ;)

[2012-01-11 23:21:05] <RaulM> alexxed: deja am în plan de scris vreo 4
articole :D
[2012-01-11 23:21:15] <alexxed> păi stai că e pentru paginile de care
ziceam
[2012-01-11 23:21:16] <alexxed> sarcini de ex.
[2012-01-11 23:21:24] <alexxed> acolo trebuie să fie în special sarcinile
neluate
[2012-01-11 23:21:29] |<-- Cristina has left moznet (Quit:
http://www.mibbit.com ajax IRC Client)
[2012-01-11 23:21:37] <DarkMac> pf... eu urmaresc mai greu discutiile
astea
[2012-01-11 23:21:45] <alexxed> și nu doar înșiruite, ci cineva care a
petrecut timp să le observe să zică cum se poate face
[2012-01-11 23:21:46] <DarkMac> hai spuneti-mi clar
[2012-01-11 23:21:49] <alexxed> încep eu asta
[2012-01-11 23:21:54] <DarkMac> ce trebuie sa fac exact
[2012-01-11 23:21:56] <alexxed> mai e ceva pe azi raulm ?
[2012-01-11 23:22:10] <alexxed> trebuie să revizuiești traducerea unui
articol de pe sumo DarkMac
[2012-01-11 23:22:19] <alexxed> nu sunt instrucțiuni scrise pentru asta
[2012-01-11 23:22:22] <RaulM> alexxed: nu am parcurs cam toate punctele
[2012-01-11 23:22:34] <alexxed> păi scrie-le pe restul pe listă
[2012-01-11 23:22:40] <alexxed> și dacă sunt urgente le continuăm acolo
[2012-01-11 23:22:42] <RaulM> suntem deja la Diverse de ceva vreme
[2012-01-11 23:22:43] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:22:48] <RaulM> da alexxed
[2012-01-11 23:22:57] <DarkMac> da-ti-mi link catre articol pls
[2012-01-11 23:23:01] <RaulM> să urmărești lista
[2012-01-11 23:23:01] <DarkMac> RaulM: ?
[2012-01-11 23:23:10] <RaulM> https://wiki.mozilla.org/Romania/tododecember2011
[2012-01-11 23:23:37] <alexxed>
http://blog.mozilla.com/theden/2011/12/01/10-reasons-to-upgrade-to-thelatest-firefox-version/
[2012-01-11 23:23:39] <RaulM> alexxed: ce link să îi dau lui DarkMac ?
[2012-01-11 23:23:44] <RaulM> aa
[2012-01-11 23:23:47] <alexxed> pardon, nu e sumo
[2012-01-11 23:23:50] <RaulM> DarkMac: traducerea e pe listă
[2012-01-11 23:23:52] <RaulM> ca atașament
[2012-01-11 23:24:04] <RaulM> făcută de Cristina
[2012-01-11 23:24:08] <RaulM> mai trebuie cporectat textul
[2012-01-11 23:24:45] <DarkMac> o... easy shit
[2012-01-11 23:24:45] <RaulM> Cristi Secară a scris pe listă
[2012-01-11 23:24:46] <DarkMac> :P
[2012-01-11 23:24:49] <DarkMac> pardon
[2012-01-11 23:24:49] <RaulM> Probabil că-i vechi, da' poate oferă idei
...
[2012-01-11 23:24:49] <RaulM>
http://htmlfive.appspot.com/media/billyBrowsers.ogg
[2012-01-11 23:25:02] <alexxed> na RaulM, scrii tu pe listă rezumatul și
încheiem aici ?
[2012-01-11 23:25:17] <alexxed> ar trebui să ciclăm poziția ta RaulM că
nu-i corect tot timpul tu să faci asta
[2012-01-11 23:25:32] <RaulM> alexxed: da
[2012-01-11 23:25:39] <RaulM> o să completez wiki cu ce am mai discutat
[2012-01-11 23:25:45] <DarkMac> RaulM: da-mi link cu traducerea facuta
pana acum
[2012-01-11 23:25:46] <RaulM> și voi atașa log-ul

[2012-01-11 23:26:08] <alexxed> dacă am avea un trac sau redmine simplu
am putea pune direct punctele în el
[2012-01-11 23:26:13] <alexxed> wiki nu e prea bun pentru asta
[2012-01-11 23:26:25] <alexxed> iar bugzilla n-are câmp de assigned to
[2012-01-11 23:26:41] <DarkMac> pai... fac eu in php un todo ?
[2012-01-11 23:26:43] <RaulM> alexxed: are
[2012-01-11 23:26:55] <RaulM> alexxed: Assigted to..și pui adresa de
email
[2012-01-11 23:27:18] <RaulM> eu chiar spuneam să punem și noi bugzilla
pe sait
[2012-01-11 23:27:21] <alexxed> da, corect dar tot greu e
[2012-01-11 23:27:25] <alexxed> nu bugzilla, ceva mai simplu
[2012-01-11 23:27:27] <RaulM> sau ceva ca yask de la Mozilla Hispano
[2012-01-11 23:27:32] <RaulM> task*
[2012-01-11 23:27:37] <alexxed> ceva banal
[2012-01-11 23:27:43] <DarkMac> whatever
[2012-01-11 23:27:46] <alexxed> redmine merge și prin email de ex.
[2012-01-11 23:27:54] <alexxed> adică reply cu Status: closed
[2012-01-11 23:27:54] <alexxed> etc
[2012-01-11 23:28:14] <RaulM> e o idee bună
[2012-01-11 23:28:59] <alexxed> bun, eu mă retrag, aștept alea pe listă
raul, în weekend cândva mă apuc de paginile alea și backup
[2012-01-11 23:29:07] <DarkMac> deci nu fac in php
[2012-01-11 23:29:35] <DarkMac> ok, distractie placuta alexxed
[2012-01-11 23:29:36] <alexxed> nu DarkMac, este trac sau redmine, ce e
în php nu e la fel de bun
[2012-01-11 23:29:46] <RaulM> ok alexxed
[2012-01-11 23:30:32] <RaulM> se pare că e gata ședința
[2012-01-11 23:30:40] <RaulM> discuții libere acum
[2012-01-11 23:30:40] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:30:42] <DarkMac> pai normal ca nu e la fel de bun, eu
faceam ceva simplu si la object ;)
[2012-01-11 23:30:52] <DarkMac> RaulM: libere?
[2012-01-11 23:30:59] <DarkMac> adica iara intre mine si tine?
[2012-01-11 23:31:01] <DarkMac> :))
[2012-01-11 23:31:52] |<-- alexxed has left moznet (Ping timeout)
[2012-01-11 23:32:11] <RaulM> DarkMac: da ... :D
[2012-01-11 23:32:17] <RaulM> și poate mai participă și alții
[2012-01-11 23:32:27] <RaulM> Jenia: de exemplu ...
[2012-01-11 23:32:27] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:32:35] <RaulM> ai fost foarte tăcut azi...
[2012-01-11 23:32:40] <RaulM> Irina: la fel...
[2012-01-11 23:32:52] <Irina> eu sunt in sedinte in acelasi timp
[2012-01-11 23:32:58] <RaulM> Irina: ok
[2012-01-11 23:32:59] <Irina> si nu ma concentrez tot timpul aici
[2012-01-11 23:33:11] <RaulM> oricum să știți că raporutl și completarea
wiki le voi face mâine
[2012-01-11 23:33:11] <RaulM> :D
[2012-01-11 23:33:27] <Irina> ok, nicio problema
[2012-01-11 23:34:49] === alexxed is offline.
[2012-01-11 23:35:48] <RaulM> msucan: deci te uiți peste stringurtile de
tradus în NArro?
[2012-01-11 23:36:00] <RaulM> ar fi utilă contribuția ta
[2012-01-11 23:36:13] <RaulM> sunt cam prea tehnici termenii pentru mine
[2012-01-11 23:38:45] <msucan> RaulM: m-am uitat, dar siteul este aprox
confuz. te rog să-mi trimiți pe email lista de stringuri
[2012-01-11 23:38:50] <msucan> care sunt greu de tradus pt tine

[2012-01-11 23:38:59] <msucan> (nu m-am prins care-s grele, din lista
dată)
[2012-01-11 23:39:30] <RaulM> msucan: nu cred că am cum să îți trimit pe
email lista
[2012-01-11 23:40:09] <RaulM> te prinzi tu în ANrro
[2012-01-11 23:40:17] <RaulM> secțiunea texte de tradus (texte netraduse)
[2012-01-11 23:40:46] <RaulM> sunt 156 de texte netraduse
[2012-01-11 23:44:07] |<-- msucan has left moznet (Quit: .)
[2012-01-11 23:44:07] [ERROR] Closing Link: RaulM[79.118.59.8] (Ping
timeout)
[2012-01-11 23:44:07] [ERROR] Connection to irc://moznet/
(irc://irc.mozilla.org/) closed. [[Help][Get more information about this
error online][faq connection.closed]]
[2012-01-11 23:44:22] [INFO] Connecting to irc://moznet/
(irc://irc.mozilla.org/)… [[Cancel][Cancel connecting to moznet][cancel]]
[2012-01-11 23:44:23] === *** Looking up your hostname...
[2012-01-11 23:44:23] === *** Couldn't resolve your hostname; using your
IP address instead
[2012-01-11 23:44:23] === You have not registered
[2012-01-11 23:44:44] -->| YOU (RaulM) have joined #romania
[2012-01-11 23:44:44] =-= Topic for #romania is ``FEEDBACK pentru :
http://www.mozilla.ro/new Votați aici:
https://wiki.mozilla.org/Romania/Awards_2011 Meeting note:
https://wiki.mozilla.org/Romania/2012-01-11”''
[2012-01-11 23:44:44] =-= Topic for #romania was set by RaulM on 11
ianuarie 2012 19:42:54
[2012-01-11 23:44:44] *ChanServ* [#romania] Bun venit pe canalul de
suport tehnic Mozilla
[2012-01-11 23:45:12] <RaulM> hmm
[2012-01-11 23:45:15] <RaulM> m-a deconectat
[2012-01-11 23:47:32] * RaulM revin imediat
[2012-01-11 23:51:26] |<-- Irina has left moznet (Quit: Irina)
[2012-01-11 23:53:01] <DarkMac> RaulM: unde zici ca gasesc traducerea
articolului ?
[2012-01-11 23:56:55] -->| Irina (Irina@moz-7B0110AD.mv.mozilla.com) has
joined #romania
[2012-01-11 23:57:39] <RaulM> DarkMac: pe lista de discuții
[2012-01-11 23:57:54] <RaulM> e atașat ca document word
[2012-01-11 23:59:00] <DarkMac> da si tu un link direct
[2012-01-11 23:59:10] <DarkMac> cauti mai repede...
[2012-01-11 23:59:11] <DarkMac> :)

