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יום ג'ומלה ישראל הראשון כ 150-משתתפים הגיעו לכנס שהתקיים באוניברסיטת ת"א .הישג מכובד
עבור הקהילה בשביל פעם ראשונה .קהילת ג'ומלה ישראל ובכלל היתה הנושא המרכזי בחלק הראשון של
ראשון הדוברים ,ראיין אוזימק ,נשיא  ,OSMהתייחס למאפיינים
היום.
הייחודיים של ג'ומלה כפלטפורמה וכקהילה של תורמים .לא צריך להיות מהנדס ברוך כשרונות כדי
להצטרף לקהילת ג'ומלה ולהשתמש בפלטפורמה הנהדרת הזאת .יותר ויותר ארגונים ממשלתיים
האתגר של
משתמשים בג'ומלה ,ארגונים הומניטרים ,ותאגידים.
הקהילה לפתח את הפייסבוק הבא על ג'ומלה.
קהילת ג'ומלה פועלת באופן לא רציונלי – ללא תמורה .מה מניע אותנו? כנראה התחושה שאנחנו פועלים
בשם מטרה גדולה יותר .אנחנו רוצים לתרום ולשנות את העולם באמצעות ג'ומלה וקוד פתוח .ואנחנו
נצליח!
הדובר השני הוא בריאן טיימן מצוות ההקמה של ג'ומלה .בריאן התפשט על הבמה ונשאר עם מכנסי פיג'מה
מעוטרים בלוגוים של ג'ומלה.
כשהתחלנו עם ג'ומלה היו בגוגל  4תוצאות חיפוש.
ג'ומלה נותנת את הכלים והאפשרות ליצור אתרים – מאפשרת לכם לבטא את היצירתיות שלכם בכל דרך
שתרצו.
עיקרי הפיתוח בג'ומלה 1.7
וקבוצות משתמשים בהרשאות שליטה – ACL
קינון קטגוריות ללא הגבלה
תרגום ותמיכה בשפות ובריבוי שפות – אתם צריכים להעלות את המודעות ל .RTLהפנו את תשומת הלב
של מפתחי התבניות וההרחבות
במערכת מובנות  301הפניות Redirect manager -
מהירות ונוחות בניהול מודולים ומאמרים
תבניות – עיצובים מרובים בתבנית אחת
-
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שדרוגים ועדכוני גרסה בקליק
העתיד של ג'ומלה תלוי בכם ובאופן בו תשתמשו בה ותתרמו לפיתוח קהילת ג'ומלה בישראל ובעולם.
דיויד גל ,הדובר השלישי ,הוא אולי האחראי הראשי לתמיכה של ג'ומלה ביוניקוד.
תאר את תהליך הקמת הקהילה ותרגום המערכת עוד מימי ממבו ואת התלאות שעברו על ג'ומלה עד
שתמכה ב .utf8-סוד ההצלחה של ג'ומלה בחוסנה של הקהילה.

כ 150-משתתפים הגיעו לכנס שהתקיים באוניברסיטת ת"א .הישג מכובד עבור הקהילה בשביל פעם
ראשונה .קהילת ג'ומלה ישראל ובכלל היתה הנושא המרכזי בחלק הראשון של היום.

חלק ראשון

ראשון הדוברים ,ראיין אוזימק ,נשיא  , OSMהתייחס למאפיינים הייחודיים של ג'ומלה כפלטפורמה
וכקהילה של תורמים .לא צריך להיות מהנדס ברוך כשרונות כדי להצטרף לקהילת ג'ומלה ולהשתמש
בפלטפורמה הנהדרת הזאת .יותר ויותר ארגונים ממשלתיים משתמשים בג'ומלה ,ארגונים הומניטרים,
ותאגידים.

האתגר של הקהילה לפתח את הפייסבוק הבא על ג'ומלה.

קהילת ג'ומלה פועלת באופן לא רציונלי – ללא תמורה .מה מניע אותנו? כנראה התחושה שאנחנו פועלים
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בשם מטרה גדולה יותר .אנחנו רוצים לתרום ולשנות את העולם באמצעות ג'ומלה וקוד פתוח .ואנחנו
נצליח!

הדובר השני הוא בריאן טיימן מצוות ההקמה של ג'ומלה .בריאן התפשט על הבמה ונשאר עם מכנסי
פיג'מה מעוטרים בלוגוים של ג'ומלה.

כשהתחלנו עם ג'ומלה היו בגוגל  4תוצאות חיפוש.

ג'ומלה נותנת את הכלים והאפשרות ליצור אתרים – מאפשרת לכם לבטא את היצירתיות שלכם בכל דרך
שתרצו.

עיקרי הפיתוח בג'ומלה 1.7
 וקבוצות משתמשים בהרשאות שליטה – ACL קינון קטגוריות ללא הגבלה תרגום ותמיכה בשפות ובריבוי שפות – אתם צריכים להעלות את המודעות ל .RTLהפנו את תשומת הלבשל מפתחי התבניות וההרחבות
 במערכת מובנות  301הפניות Redirect manager - מהירות ונוחות בניהול מודולים ומאמרים תבניות – עיצובים מרובים בתבנית אחת -שדרוגים ועדכוני גרסה בקליק

העתיד של ג'ומלה תלוי בכם ובאופן בו תשתמשו בה ותתרמו לפיתוח קהילת ג'ומלה בישראל ובעולם.

דיויד גל ,הדובר השלישי ,הוא אולי האחראי הראשי לתמיכה של ג'ומלה ביוניקוד.

תאר את תהליך הקמת הקהילה ותרגום המערכת עוד מימי ממבו ואת התלאות שעברו על ג'ומלה עד
שתמכה ב .utf8-סוד ההצלחה של ג'ומלה בחוסנה של הקהילה.

חלק שני
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גיא שקולניק דיבר על שילוב ג'ומלה באתרי הממשלה.

בישראל בניגוד לעולם הממשלה לא מעודדת שימוש בקוד פתוח ,למעט יוזמות מקומיות ושימוש ברכיבים
שונים .במכרזים לאתרי ממשל יש הגדרה מובנית למערכות מבוססות מיקרוסופט )ראו גם שבס אומר לא
).
לקוד פתוח

אתר משרד התחבורה מבוסס ג'ומלה .היוזמה היתה מקומית של אחד מעובדי יחידת האינטרנט במשרד
שיצא איתנו קשר ואנחנו פיתחנו .קנינו תבנית ב 100$-שגם תומכת בתצוגת סמארטפון.

מספיק שיצא מכרז אחד שיתן אפשרות או אפילו ידרוש קוד פתוח כדי שהתהליך יתחיל ויגיע גם לבתי
התוכנה הגדולים.

ליאור אברהם – פיתוח אתר רשות התעופה האזרחית ג'ומלה מתאימה ב 94%-לדוח ממשל זמין.
כשג'ומלה פגשה את
השתמשנו ב docman-לניהול אלפי המסמכים הסרוקים ברשות.
גיא בורשטיין,
מיקרוסופט
מיקרוסופט ישראל ,אחראי על הקשר בין מיקרוסופט לקהילת המפתחים הידראלית ובתוכה מפתחי קוד
פתוח .תאר את תרומת מיקרוסופט לפרוייקט ג'ומלה.

הציג שתי מערכות מעניינות.
אחד בתהליך )'וכו , PHPנתונים בסיס( שמסביבה מה וכל ומלה'ג להתקין שיודעת מערכת Webmatrix -
קצר ופשוט .ומאפשרת  xml-rpc,באמצעות ,ומלה'לג שמתממשקת מערכת – Windows live writer
לנהל את תוכן האתר מהדסקטופ.
אני לא הכרתי את המערכת הזאת ,היא תחסוך לי זמן רב ותפשט מאד את כל עבודת ניהול התוכן באתרי
הלקוחות.

חלק שלישי
ניקולס שם-משפחה-יווני-מסובך – מפתח רכיב  - akeebaאבטחת ג'ומלה
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ניקולס ,במבטא יווני כבד ,מנה מספר טיפים להגברת האבטחה של ג'ומלה .הבעיה אינה בג'ומלה עצמה
אלא בגרסאות לא מעודכנות או רכיבים שלא כתובים טוב.

לדוגמה ,אל תשתמשו במשתמש  adminשהתקנת ג'ומלה יצרה .מחקו אותו וצרו משתמש חדש ,שנו את
שם המשתמש  adminובחרו לו סיסמה חזקה.

אבטחת אתר היא תהליך מתמשך שמצריך תשומת לב ותחזוקה שוטפת.

גלי ניצן וערן מנגר –  – seotopקידום ג'ומלה

גלי וערן עסקו בתחום הקידום בכלל ובג'ומלה בפרט.

לטעמי הרצאה קצת בסיסית עבור קהל השומעים שנוכח בחדר.

חלק רביעי
 4כיתות אומן

עדן אוריון הקים אתר לגן הילדים שלו "גן עדן" ב 45-דקות והציג תוך כדי כמה עקרונות חשובים בהקמה
אייל רונאל דיבר על פיתוח תוספים והרחבות לג'ומלה .יאיר להב
וניהול אתרי ג'ומלה ובכלל.
הציג הרחבת פריטי תוכן ) (cckבאמצעות רכיב  jseblodשהוא שוקד על גיורו בימים אלו .ו
אבישי שרון
עם עיצוב אתרי ג'ומלה וחשיבה קצת יותר יצירתית.

לסיכום

היה יום מעניין ברובו ,יחסית לפעם הראשונה היה מצויין .במיוחד אהבתי את ארוחת הצהרים  (:תודה רבה
למארגנים – אני כבר מחכה ליום ג'ומלה השני.
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