Joomla! Resumo

Se vostede é novo para os sistemas de publicación en Internet, podes ver que Joomla!
Ofrece solucións sofisticadas para as súas necesidades en liña. Pode emitir un sitio robusto a
nivel empresarial web, autorizado polo extensibilidade para a súa interminable necesidade de
publicar. Ademais, é moitas veces o sistema de selección para pequenas empresas ou
usuarios domésticos que queren un profesional buscar sitio que é sinxela de instalar e usar.
Facemos
contido dereito.

Entón, cal é o truco? Como é o custo deste sistema?

Así, hai unha boa nova ... e unha boa nova! Joomla! 1.5 é gratis, é liberado baixo unha
licenza Open Source - GNU / General Public License v 2.0. Se tivese Invista nunha corrente
principal, alternativa comercial, non habería nada Pero mariposas deixou na súa carteira e para
engadir novas funcionalidades probablemente significaría Tomar unha segunda hipoteca cada
vez que queiras engadir algo!

Joomla! Muda todo iso ...
Joomla! é diferente dos modelos normais de software de xestión de contidos. Para comezar,
non é complicado. Joomla! Foi deseñado para todos, e ninguén can weitere desenvolver lo.
El está deseñado para funcionar (principalmente) co código aberto, software libre, como PHP,
MySQL e Apache.

É fácil de instalar e administrar, e é de confianza.

Joomla! Non esixe a eventos do usuario ou do administrador do sistema para saber HTML
para operar &quot;É Cando estea listo e funcionando.

Para obter o sitio web perfecto perfecto con todas as funcións que precisa para a súa
aplicación específica, pode levar tempo e esforzo &quot;adicional, pero con Joomla! Ese apoio
da comunidade está dispoñible e os moitos desenvolvedores de terceiros activamente creando
e liberando novas extensións para a plataforma 1.5 nunha base case diaria, non é probable
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que sexa algo alí fóra para atender as súas necesidades. Ou pode desenvolver as súas
propias Extensións e facilitar para o resto Estes da comunidade.
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