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יום ג'ומלה השני התקיים אמנם שוב באוניברסיטת ת"א אבל מעבר למיקום נראה שונה לגמרי מהיום
הראשון .כ 300-המשתתפים שגדשו את אודיטוריום לב לקחו חלק בכנס מקצועי שנראה כמו כל כנס ראוי
לשמו .השיפור מהשנה שעברה ניכר ומרמז על הכוון אליו צועדת בבטחה קהילת ג'ומלה הישראלית .כוון
רציני ומקצועי הרבה יותר.

חלק א

פתיחה  -עופר כהן
מודה ליאיר להב ועד אוריון השותפים בארגון הכנס ועמותת המקור.

מה קרה בשנה האחרונה?
ג'ומלה  2.5שוחררה בינואר האחרון .ג'ומלה  3שיצאה לפני כחודש מותאמת למובייל .ג'ומלה  4העתידית
תתמקד בשיפור יכולות התוכן של המערכת.

אתר קהילת ג'ומלה פעיל ביחד עם קבוצת פייסבוק.

עברית בג'ומלה  2.5.7ניתנת להתקנה ישירות מפאנל הניהול ללא צורך בהתקנה מיוחדת .כך גם עדכון
גרסאות.

ג'ומלה חודרת לאיטה לאקדמיה ,למגזר העסקי ולגופים גדולים נוספים.

מה הלאה?
התאמת ג'ומלה  3במובייל לעברית

הרחבת המדריכים באתר

אינטגרציה של חברות הסליקה בארץ עם וירטומארט
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שת"פ עם קהילת הקוד הפתוח בארץ

קהילת ג'ומלה בישראל ,עברית ו - RTL-יאיר להב
ג'ומלה והקהילה בארץ תלויות בתרומת המשתמשים .מעבר לכתיבת קוד יש דרכים רבות נוספות לתרום.

הבסיס להצלחתה של ג'ומלה היא הקהילה .מעורבות הקהילה בהתפתחות המערכת היא הבסיס האיתן
להצלחתה של ג'ומלה .אם אתם נהנים מג'ומלה מן הראוי שתתרמו משהו בחזרה.

 10רעיונות לעזרה
-

שאלו שאלות ,ענו לאחרים ושתפו ידע.
תמיכה טכנית – השתתפו באופן פעיל בפורום,
ביקורות ,המליצו על הרחבות טובות וכך הלאה.
השתמשו בפורטל ההרחבות של ג'ומלה – כתבו
התיעוד באנגלית אך הוא מקור מצויין לידע והבנת

 תיעוד – לג'ומלה תיעוד רחב ומפורט .אמנםהמערכת .כתבו ,הפנו אחרים.
תכונות חדשות ,תקנו שגיאות.
 שיפור המערכת – דווח על שגיאות ,בקשוהתרגום ,תרגמו רכיבים ושלחו למפתחים כדי
 שפות – העירו על טעויות ,הצטרפו לקבוצתשיעדכנו וישתפו את כל המשתמשים.
 עיתון – קראו ,הפנו למאמרים ,כתבו. פייסבוק – הצטרפו לקבוצת ג'ומלה.המתקיימים מעת לעת ,ארגנו מפגשים או תנו
 פגישות אמיתיות – הצטרפו למפגשים האמיתייםהרצאה על כל תחום הקשור למערכת.
שתפו את הקהילה.
 שיתוף אתרים – פיתחתם אתר חדש על ג'ומלה?בג'ומלה ופרסמו את המערכת.
 -השתמשו בדמיון שלכם -עזרו לאחרים המפתחים

מצאו את הדרך שלכם לתרום – כל תרומה מקדמת את הקהילה.

ג'ומלה באנטרפרייז ובארגונים גדולים – ליאור אברהם

בשנה שעברה הצגנו את אתר משרד התחבורה .היום אציג את פרוייקט התעשייה האוירית .הבחירה
בג'ומלה לא היתה בגלל העלות אלא בגלל המשמעות הרחבה של המערכת .בכנס הקודם פגשנו את
נציגי התעשייה האוירית שהתרשמו מפרוייקט משרד התחבורה ובקשו פורטל ארגוני המבוסס על נגישות,
שיתופיות וחדשנות.

נגישות  -התחלנו באפיון מדוקדק ,בגלל אופי הארגון השתמשנו במגה מניו.
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שיתופיות וחדשנות – הקמת רשת חברתית פנימית מבוססת  .jomsocialהרשת משמשת לשיתוף ידע
ולמידת עמיתים.

הארגון הראשון בישראל ,בסדר גודל כזה ,המקים רשת חברתית פעילה.

עלות רכישת רכיבים – .245$

הערת המחבר :פרוייקט תעשייה אוירית כמו פרוייקט משרד התחבורה מוכיח ,למי שעוד צריך הוכחות,
שלקוד פתוח ולג'ומלה בפרט יכולות יוצאות מהכלל ויתרון ברור על מערכות קניניות דומות.

עסקים בג'ומלה – ג'ף מנדלסון
מנדלסון בא כל הדרך ממיאמי כדי לספר איך לבנות עסק סביב ג'ומלה .בהרצאתו לא היה חידוש טכני גדול
אבל מנדלסון שרטט עקרונות מנחים וגישה מרעננת להצלחה עסקית באמצעות ג'ומלה.

איך למכור ג'ומלה?
-

בטחון עצמי
דע שלכל בעיה יש פתרון
אם אתה לא יודע לפתור את הבעיה מצא מישהו

שיודע

מדוע לקוחות רוצים אתר מבוסס ג'ומלה?
-

קוד פתוח
תמיכה זמינה
יכולת ניהול תוכן עצמאית
תמיכה בכל הפורמטים בדגש על סלולר

וטאבלטים

מה חדש בג'ומלה  – ?3עדן אוריון
עדן קבל על השחרור הסמוך כל כך של ג'ומלה  3לג'ומלה  2.5אך בדבריו הצליח להרגיע את הקהל.
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החידוש העיקרי בג'ומלה  3הוא התמיכה המובנית בסלולר וטאבלטים .המערכת מזהה באיזה מכשיר גולש
המשתמש ומתאימה עבורו את התבנית ,אותה תבנית.

בג'ומלה  3מוטמעות טכנולוגיות מתקדמות כמו  icomoon ,BootStrapו.Less-

תכונות נוספות
-

התקנה פשוטה ב 3-שלבים
שינויים ויזואלים בממשק הניהול
סידור פריטים בגרירה
התקנת שפות בקלות מתוך פאנל הניהול
ניהול כל ההגדרות ממקום אחד

דרישות המערכת
-

 5.4עדיף ,ומעלה PHP 5.3.1
Mysql 5.1

המלצות
-

פרוייקט קיים להשאיר על 2.5
בפרוייקט חדש יש לבדוק שכל ההרחבות

הדרושות מותאמות לג'ומלה 3

המרה מ 1.5-ל – 2.5-פריה דווה
פריה העבירה את נסיונה המר בהמרת תבניות באתרי אוניברסיטת ת"א והכתיבה צ'ק ליסט שיש לבצע לפני
תהליך ההמרה עצמו אותו ביצעה באמצעות רכיב .jUpgrade
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-

גיבוי האתר ובסיס הנתונים עוד בתחילת התהליך
התאמת התבנית לג'ומלה 2.5
מידה ויש אליאס בעברית יש לשנות את כולם לאנגלית
התאמת השרת לדרישות ג'ומלה 2.5
במנהל הפלאג ינים יש לאפשר את Upgrade Mootools – system

כאן פספסתי את המשך הרשימה ,הובטח לקהל שהמצגת המלאה של פריה תעלה לאתר .il.org.joomla

דילגתי על הרצאתו של מרק גפן ,ג'ומלה ואבטחה ועל הרצאות הבזק היישר למושב נושאים חמים.

רזי ה SEO-וכל סודות קידום האתרים נחשפים  -יאיר ציטרום
יאיר אמנם דיבר במהירות וניסה לדחוס כמה שיותר חומר אך בהחלט לא חשף את כל הסודות .מה שכן
הצליח להעביר הם אותם עקרונות מוכרים ,או לפחות אמורים להיות מוכרים ,לכל מנהל אתר.

שימוש בתגיות  ,Hכתיבה נכונה של תוכן וקישורים ,תגי מטה וכך הלאה.

תבניות פריימוורק והתאמת אתר לעולם המובייל  -יונתן קליין
יונתן הציג בקיאות רבה בעולם ג'ומלה ופריימוורקיה אך לטעמי הרצאתו היתה צריכה להיות במושב פיתוח.
לצערי איבדתי אותו בשלב מסויים.
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