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Joomla! to nie tylko program. To również międzynarodowa wspólnota użytkowników - społeczność
internetowa.
Uczestnictwo
Wszystkich jednoczą idee wolnego oprogramowania i zaangażowanie w sprawy rozwoju Joomla!
Ośrodkami skupiającymi społeczność użytkowników są centra rozwoju Joomla!.
Wspólnotę Joomla! tworzą:
- autorzy, redaktorzy, twórcy i projektanci witryn,
- projektanci i twórcy rozszerzeń dla Joomla!,
- dystrybutorzy Joomla i rozszerzeń dla Joomla!,
- autorzy i tłumacze dokumentacji oraz materiałów promocyjnych i edukacyjnych,
- osoby, instytucje i firmy korzystające z Joomla! oraz wspierające Joomla!Zasady działania
Społeczności Joomla! nie krępują formalne więzi przynależności czy członkostwa. Swoją aktywność
społeczność użytkowników Joomla! organizuje na zasadach ruchu społecznego:
- wolności, demokracji i swobody działania,
- wsparcia idei wolnego oprogramowania i akceptacji warunków korzystania z Joomla!
- akceptacji zasad uczestnictwa w pracach zespołów i grup roboczych.Organizacja
Użytkownicy Joomla! inicjują i realizują przedsięwzięcia, projekty, organizacje, stowarzyszenia, firmy dla
realizacji wspólnych celów zgodnie z prawem, zasadami wolności i demokracji.Centrum Projektu - Core
Team
Koordynatorem prac nad rozwojem Joomla! i centralnym ośrodkiem społeczności użytkowników Joomla!
jest Centrum Projektu - Core Team.
Core Team sprawuje ogólne kierownictwo i prowadzi ośrodek informacji i komunikacji społeczności
Joomla! - oficjalną witrynę projektu www.joomla.org, złożoną z kilka serwisów:
- Joomla! News - magazyn informacyjny o ważnych wydarzeniach i pracach nad projektem,
- Joomla! Help - oficjalny serwis i serwer pomocy
- Joomla! Extensions - centralny katalog i przeglądarka rozszerzeń dla Joomla!,
- Joomla! Forum - oficjalne forum użytkowników.
- Joomla! Developer - serwis projektantów i programistów,
- Joomla! Code - centralne repozytorium projektów.
- Joomla! Demo - prezentacja JoomlaGrupy robocze Centrum Projektu
Aby spożytkować bogactwo wiedzy całej społeczności Joomla!, Core Team stworzył kilka grup roboczych.
Każda z grup skupia się na jednym z istotnych dla rozwoju Joomla! aspektów.
Grupy robocze są ośrodkami komunikacji między społecznością Joomla! i zespołem centralnym.
Aktualnie Centrum projektu powołało 7 grup roboczych:
- Translation Work Group [Grupa Tłumaczy]: koordynuje prace na lokalizacją Joomla! i dokumentacji.
Koordynatorem Polskiego Zespołu Tłumaczy jest Stefan Wajda - zwiastun.
- Development Workgroup [Grupa Projektantów i Programistów]: rozwija Joomla!, publikuje plany
rozwoju Joomla!
- Sites and Infrastructure Working Group [Grupa Utrzymania Serwisów i Infrastruktury]: dba o system
komunikacji, serwisy zasoby Joomla!. Moderatorem polskiego forum jest Adam Sobkowicz - enjoy777
- Documentation Work Group [Grupa Dokumentacji]: pracuje na podręcznikami użytkowników,
administratorów i programistów.
- Foundation Working Group [Grupa Robocza Fundacji]: jest złożona z zespołów zajmujących się
kontaktami zewnętrznymi - promocją Joomla!, opracowaniem i realizacją strategii marketingowej,
obsługą prawną, zdobywaniem funduszy.
http://slobednarska.pl/zdzich
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