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This text should be in red color which is applied by text-error CSS class from Bootstrap framework.

Russian Demo:
Joomla! (произносится джу́ мла) — система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и JavaScript,
использующая в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие индустриально-стандартные реляционные
СУБД. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL.

Greece Demo:
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια To λογότυπο του Joomla!
Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση
περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει
τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή
δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ενα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των
χρηστών και τις εξυπηρετεί.

Japanese Demo:
Joomla!（ジュームラ）はオープンソース、フリーソフトウェアのコンテンツマネージメントシステムである。
スワヒリ語の"Jumla"を語源としており、一斉に、全体としてという意味が込められている。

Chinese Demo:
Joomla!是一套自由、開放原始碼的內容管理系統，以PHP撰寫，用於發佈內容在万维网與内部网，通常被用來搭建商業網站、個人部
落格、資訊管理系統、Web 服務等，還可以進行二次開發以擴充使用範圍。其功能包含可提高效能的頁面快取、RSS饋送、頁面的可
列印版本、新聞摘要、部落格、投票、網站搜尋、與語言國際化。Joomla!是一套自由的開源軟體，使用GPL授權，任何人隨時都能下
載 Joomla! 並立即使用它。

Korean Demo:
위키백과, 우리 모두의 백과사전.
줌라(Joomla!)는 PHP로 작성된 오픈 소스 저작물 관리 시스템으로, MySQL 데이터베이스를 이용해 웹상에서 다양한 컨텐츠를 관리, 보
관, 출판할 수 있는 기능을 갖고 있다. 라이선스는 GPL이며 다양한 언어를 함께 지원한다.
원래 줌라는 맘보(Mambo)라는 이름으로 개발되던 소프트웨어였는데 개발자 사이의 의견차에 의해 줌라로 분리되었다. 이에 따라
2005년 9월 맘보 4.5.2.3 버전이 줌라 1.0.0으로 다시 배포되었다.

Hebrew Demo:
נט אולם ניתן להשתמש בה בצורה נפרדת למטרות-( חופשית שמשמשת לפרסום תכנים באינטרנט ובאינטראCMS) ג'ומלה הינה מערכת ניהול תוכן
. ג'ומלה נחשבת לאחת משלוש המערכות החינמיות הנפוצות לניהול תוכן לצד דרופל ווורדפרס.רבות אחרות

Arabic Demo:
 ﻟﻪ ﻋﺪة.ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺮاﻧﺖﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺸﺒﺔ اﻟﻌﻨ اﻟﺸﺒ!( ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺣﺮ ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠJoomla :ﺟﻤﻠﺔ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
. اﻟﻮرق وﺗﻠﻘﻴﻤﺎت آر إس إس واﻟﺒﺤﺚ ودﻋﻢ ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻣﻴﺰات ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠ
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