
 

 

 

 محتوا دروپال تیر یمد ستمیس

 :های اصلی مقالهسرفصل

 تاریخچه دروپال 
 معرفی سیستم مدیریت محتوا دروپال 
 مزایای سیستم مدیریت محتوا دروپال 
 ویژگی دروپال در برابر وردپرس و جومال 
 المللی دروپالهای بینسایت 
 های داخلی دروپالسایت 
 کد نویسی بهینه بر اساس قوانین طراحی سایت 
 دروپال و سئو 

 تاریخچه دروپال

 های تحت وب بهاست و همچنین جزو کتابخانه  open sourceسیستم مدیریت محتوا یک دروپال
مدیریت محتوا برنده  منتشرشده است. این سیستم GNU شده و با مجوزوشتهن PHP رود که باشمار می
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سر هم عنوان بهترین سیستم مدیریت  المللی اپن سرس است و در سه سال پشتچندین جشنواره بین
میالدی این کتابخانه عالوه بر امکانات هسته، به  2015 محتوا را از آن خودکرده است. در آگوست سال

 شده است. این نوع سیستم مدیریت محتوا هم برای برنامه نویسان و توسعه گران مجهزافزونه  31000
 .نویسی ندارندبرنامه ها مناسب است؛ زیرا برنامه کار با هیچ نیازی بهها و حتی مبتدیسایتوب

 معرفی سیستم مدیریت محتوا دروپال

 شود و هر وب سرورهایی مانندیاندازی مها راهعاملسیستم عامل بر روی انواعاین نوع سیستم
Apache ،IIS، Lighttpd ،nginx تواندکه می PHP های سیستم اندازی کند و همچنین از انواعرا راه

 Microsoft SQL Server و MariaDB ،PostgreSQL ،SQLite ،MongoDBبانک اطالعاتی مانند، 
شروع شد  Dries Buytaert توسط آقای 2001 عامل در سالکند. ایده ابتدایی این سیستمپشتیبانی می

قطره است. در حال حاضر توسط توسعه گران مختلف توسعه و  و یک واژه آلمانی است که به معنی
 با سرعت در حال رشد و توسعه است. با استناد به آمار به آمار در جوالی سال کند وگسترش پیدا می

سیستم مدیریت محتوا  ی دولتی در سرتاسر دنیا ازهاها و سازمانمیالدی بسیاری از وزارتخانه 2010
ند نیست… ای، شرکتی، شخصی ودانشگاهی، مدرسه هایکنند. این آمار جزو سایتدروپال استفاده می

میلیون سایت  ۷.۲لحاظ کنیم، باید بگوییم که در همین تاریخ در حدود  ها راو اگر بخواهیم تمامی این
ترین ایمن کنند. ازلحاظ امنیتی هم باید بگوییم که جزوفاده میسیستم مدیریت محتوا است از این

کند های امنیتی بسیار دقت میگزارش های مدیریت محتواهای رایج در سرتاسر جهان است و بهسیستم
نویسی کند و از الگوهای برنامهمشکالت را اصالح می های بعدی آنسرعت در نسخهازآن بهو پس

 هایی نظیرکند و از فناوریپیروی می YAML و HTML5 و PHP استانداردهای ءگرا مدرن، بهترینشی
CKEditor،Symfony2،Twig،jQuery،Backbone.js و Guzzle کنداستفاده می. 

 مزایای سیستم مدیریت محتوا دروپال

 سایتاندازی و مدیریت آسان وبراه 
 مجهز به امکانات پیشرفته 
 ون کد نویسیدقیقه بد 5سایت تنها در ساخت وب 
 زدنیامنیت بسیار باال و مثال 
 دارا بودن تعداد زیادی ماژول 
 کاماًل کدباز 



 

 

 
 لسیستم مدیریت محتوا دروپا

 ویژگی دروپال در برابر وردپرس و جومال

 رسوردپ آمده باشد تا باوجود دو سیستم مدیریت محتواسؤال برایتان پیش احتمااًل ممکن است این
یت نسبت به سایر مدیر  هاییال سیستم مدیریت محتوا دروپال بروید و چه ویژگیو جومال، چرا باید دنب
سیستم مدیریت محتوا یک ویژگی بسیار مهم و  باره باید بگوییم که این نوعمحتواها دارد. دراین

سازی شده است و در آن از کد نویسی استاندارد طراحی و پیاده هم این است کهکاربردی دارد و آن
ا مدیریت محتو این نوع سیستمشده است. از طرفی ارتباط دوطرفه ماژول و هسته استفاده ایپیشرفته

برای آن ایجاد کرده است که  های بسیار جذابی راباعث یکدست و یکپارچگی آن شده است و ویژگی
 :اند ازعبارت

 نویسیعدم نیاز به برنامه 
 پذیری باالقابیلت انعطاف 
 روزای و بهمجهز به امکانات حرفه 
 قبولامنیت قابل 
 open source بودن 
 و… 
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 المللی دروپالهای بینسایت

 ناسا: gov 
 رددانشگاه آکسفو: ac.uk  
 د:دانشگاه هاروار edu  
 شرکت نفت توتال: com 
 پورتال لینوکس ابونتو: com 
 شرکت تسال: com 
 پایگاه جهانی لینوکس: com 
 جنرال الکتریک: com 
 سازمان برنامه جهانی غذا: org 
 فرمانداری نیویورک: gov 
 استانداری لندن:  gov.uk 
 دولت استرالیا: gov.au 
 ایشبکه ماهواره MTV :co.uk  
 مجله جهانی اکونومیست: com 

 های داخلی دروپالسایت

 وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران: ir 
 )پلیس فضای مجازی )فتا : ir 
 استانداری گیالن: ir 
 استانداری قزوین : ostan-qz.ir 
 شرکت ارتباطات زیرساخت: ir 
 شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی: ir 
 شرکت مبین نت: ir 
 های همکاران سیستمپورتال گروه شرکت: net 
 خبرگزاری رجانیوز: com 
 ای ایرانخبرگزاری هسته: ir 
 های بیمارستان فارابیپورتال: tums.ac.ir 



 

 

 پژوهشگاه ملی مخابرات: ac.ir 

 کد نویسی بهینه بر اساس قوانین طراحی سایت

نند های مدیریت محتوا مامحتوا دروپال در مقابل سایر سیستم های سیستم مدیریتیکی دیگر از ویژگی
نه گواین سازی و اجراشده است و روش کار توسعه آندرستی پیادهاین است کاماًل به وردپرس و جومال

 عنوان یک کتابخانهبر این به شده است و عالوهشده ساختههای از پیش تعریفکه از کتابخانهاست 
است که در این نوع سیستم مدیریت محتوا یک  شناسند و علتش هم ایننویسی مستقل میبرنامه

 .شودها قرار دارد که منجر به یکپارچگی آن میماژول ارتباط دوطرفه بین هسته و

 دروپال و سئو

 سئو های شماترین دغدغهدانید که یکی از مهمخوبی این مورد را میسایت داشته باشید، بهاگر یک وب
ده کنید، دهیم که اگر از سیستم مدیریت محتوا دروپال استفامناسب است. این مژده را به شما می

های کاربردی، وسیله ماژولسایتتان را بهبود ببخشید و به رتبه سئو توانید با رعایت قوانین و مقرراتمی
ه ک قبولی کسب کنید. شاید این را هم بگوییدجستجویی مانند گوگل رتبه خوب و قابل در موتورهای

ای مانند نوع محتو های آن به عواملیبخشی از سئو سایت مربوط به نکات فنی است و بیشتر بخش
 دانید، اگر از یکطور که میولی همان ارتباط داشته باشد. حرف شما کاماًل صحیح است… تولیدشده و

حتی  کند کهای استفاده کنید، شما را به سمتی هدایت میغیرحرفه م مدیریت محتوا ناکارآمد وسیست
 .محتوای سئو شده خود را به سایر کاربران معرفی کنید نتوانید
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