
 

 

 

 محتوا تیر یمد ستمیس

 :های اصلی مقالهسرفصل

 درباره سیستم مدیریت محتوا چه میدانید؟ 
 Cms نسبت به طراحی سایت اختصاصی چه مزیتی دارد؟ 
 معرفی انواع CMS 
 نحوه عملکرد CMS 

 درباره سیستم مدیریت محتوا چه میدانید؟

شود، هم گفته می CMS اختصارکه به (Content Management System) سیستم مدیریت محتوا
توان محتوای سایت را مدیریت کرد. این است که با این سیستم می افزاریدرواقع یک نوع سیستم نرم

توان سیستم طورکلی میبه .باشد… ها وتواند شامل انتشار، ویرایش، حذف دادهمی مدیریت محتوا
تقسیم  (cda) افزار تحویل محتواو نرم (cms) مدیریت محتوا افزاری نرمبه دودسته مدیریت محتوا را

سایت ساده نیازی نیست که وب کرد. با استفاده از سیستم مدیریت محتوا برای به وجود آوردن یک
 .نیست html نویسیآشنایی با زبان برنامه نویسی بلد باشید و یا حتی نیازی بهبرنامه



 

 

Cms مزیتی دارد؟ نسبت به طراحی سایت اختصاصی چه 

 روزرسانی آنسایت و بهجویی در زمان ایجاد وبصرفه 
 ترپشتیبانی مطمئن cms 
 پذیری بیشتردارای انعطاف 

 روزرسانی آنسایت و بهجویی در زمان ایجاد وبصرفه

 ها طولتواند حتی ماهبرد این زمان میزمان زیادی می صورت اختصاصیسازی سایت بهطراحی و پیاده
شده است و با قرار دادن این صورت نیست چون این سیستم از پیش طراحی به cms ا دربکشد ام
در زمان خود  توانید سایتتان را طراحی نمایید با این کارسایتتان در کمتر از دو هفته می اطالعات

ابد یسازی سایت کاهش میپیاده های طراحی وکنید. در سیستم مدیریت محتوا هزینهجویی میصرفه
گیرد و با توجه نیازهای مشتریان خود را در نظر می ای تمامیزیرا یک سیستم مدیریت محتوای حرفه

شده توسط سایت طراحیای از یک وبشده را از طریق نسخهسایت خواسته های مشتری،به درخواست
ین ندارد هم نویسیبرنامه سازی سایت نیازی بهدهد که طراحی و پیادهسیستم بر روی وب قرار می این

 .ها کاهش پیدا کندشود تا هزینهامر باعث می

 cms ترپشتیبانی مطمئن

گیرد و بار با توجه به نیازهای مشتری صورت مییک های اختصاصی، طراحی سایت معمولا در سایت
ندارد. زمانی که گروه طراحی سایت اختصاصی از پشتیبانی سایت دست کشید  برای افراد دیگر کاربردی

یستم اما در س تواند سایتی را که کس دیگری نوشته است را پشتیبانی نمایدسایت دیگری نمی چهی
نابراین کنند؛ بهای اختصاصی عملی میسایت تر ازشود و مطمئنمدیریت محتوا این پشتیبانی انجام می

ا بتوانند انند تهای مدیریت محتوای خود به انجام برستری از سیستمکامل ها باید پشتیبانیاین شرکت
 .این بازار پر رقیب دوام بیاورند در

  پذیری بیشتردارای انعطاف

های تحلیل یک های اختصاصی هستند. گروهسایتپذیرتر از وببسیار انعطاف  cmsهایسیستم
 هاافزار در نظر بگیرند و برای آناند را با نرماندازیراهکه قابل هاییسایتانواع وب باید  cmsسیستم

http://nasv.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/


 

 

، سایت سایتسازی وبزمان پیاده افزار بتوان درهای نرمهایی پیشنهاد نمایند که با ترکیب قابلیتحلراه
 .سازی نمودرا پیاده

 CMS معرفی انواع

وجود دارد که شاید قبالا اسمشان را شنیده باشید. برای  های مدیریت محتوای بسیار زیادیسیستم
 خواهید طراحی کنید و سپسسایتی را میباید در نظر داشته باشید که چه وب هاانتخاب میان آن

ت که هاسبهترین آن وردپرس یکی از CMS .سیستمی را که باسلیقه شما مطابقت دارد انتخاب کنید
ی خوبی باشد. در اینجا گزینه تواندبرای طراحی سایت شرکتی و یا طراحی سایت اختصاصی می

 :بپردازیم های برتر جهان CMS هایخواهیم به بهترینمی

 wordpress (وردپرس): 

رار کاربران ق صورت رایگان در اختیارهای بسیار متنوع است که بهها و پوستهاز قالب متشکل وردپرس
را  دتوانید سایت خونویسی میبرنامه گیرد، شما با استفاده از این سیستم بدون داشتن مهارت درمی
 .اندازی کنیدراه

 Joomla  (جومال:) 

اه توانید سایت یا فروشگنویسی آماده است که با نصب آن بر روی هاست مییک سیستم برنامه جومال
 .اینترنتی خود را با آن ایجاد کنید

 Drupal  (دروپال:) 

 افزودن و حذف است، به همراه طراحی ماژولر که امکان  LAMPپذیر بر اساسانعطاف CMSیک دروپال
 .کندها فراهم میها را با نصب و حذف افزونهقابلیت

 Contao (کانتائو:) 

ا سازگار ر دهد تا سایتیباز است که این امکان را به شما میستم مدیریت محتوای متنسی یک کانتائو
معلولیت نیز قابلیت دسترسی داشته  که برای افراد دارایطوریبا موتورهای جستجو طراحی کنید به

ی کمی گسترش یابد. مدیریت آسان قوانین با هزینه طور منعطف وتواند بهباشد. این سیستم می
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 های داخلی موجود )اخبار،پیشرفته و بسیاری از ماژول CSS زنده، چارچوب روزرسانیربران، سرویس بهکا
 .مدیریت محتوای کرده است هایترین سیستمعنوان یکی از معروفها و غیره( کانتائو را بهتقویم، فرم

 پرستاشاپ 
 ExpressionEngine 
 TextPattern 
 SilverStripe 
 Umbraco 
 concrete5 
 CushyCMS 

 CMS نحوه عملکرد

 سایتتولید محتوای وب 
 مدیریت محتوای سایت 
 منتشر کردن مطالب در سایت 
 نمایش مطالب 

 
 تن از مزیت سیستم مدیریت محتوا اسروزرسانی آسایت و بهجویی در زمان ایجاد وبصرفه

 



 

 

 سایتتولید محتوای وب

توان در سیستم مدیریت محتوا، محتوا تولید تخصصی می بدون نیاز داشتن بهدانش فنی و یا اطالعات
شما  تواند بهسیستم بسیار ساده و کاربردی است. همچنین این سیستم می سازی اینکرد که پیاده

محیط طراحی  ها Cms .پذیر کرده استو کپی کردن مطالب را امکان مدیریت ساختار صفحات امکان
 تواند مطالب سایت و مدیریت محتوا را نیز از راه دور مدیریتکند و میمی بر وب را نیز پشتیبانی

ی و نگهداری ساده محتوای سایت مکانیسم ساده برای واردکردن  CMSهانماید. یکی از دلیل محبوبیت
 .آن است

 مدیریت محتوای سایت

ی مرکزی این سیستم شود، در هستهسیستم وارد می های مرتبطی که در اینتمامی مطالب و صفحه
 :پردازیممی شود که در زیر به آنهای کاربردی میسازی باعث ایجاد ویژگیذخیره گردد. اینذخیره می

 کند، دسترسی کاربران به صفحاتتوسط کارمندان ردیابی می ی صفحاتشده را در کلیهتغییرات اعمال
سیستم  .نمایدرا نیز یکپارچه می it هاینماید، منابع اطالعاتی موجود و سیستممی خاص را محدود

خودکار به قسمت مدیریت  صورتشود آن صفحه را بهای ایجاد میدیریت محتوا زمانی که صفحهم
 .نماید که مدیر باید آن را تائید کندارسال می

 منتشر کردن مطالب در سایت

شما می تونید زمان دقیق انتشار آن را مشخص کنید و همچنین  که محتوای شما کامالا تائید شد،هنگامی
شود یم سایت باعثموتورهای انتشار قوی است که در هنگام انتشار مقالت در وب مجهز بهاین سیستم 

های زیادی وجود که طراحی تا بتوانید لیه و صفحات سایت را مدیریت کنید. با توجه به این مورد
که  ها را ایجاد و تغییر دهید. این شما هستیدسایت این قابلیت وجود دارد که ظاهر CMS دارد، در

ورت صمطلب در سایت نشان داده شود؛ بنابراین سیستم مدیریت محتوا به کنید که کداممعین می
قالتتان شما روی م خودکار و پیشرفته مسئولیت انتشار مطالب را بر عهده دارد و فقط کافی است تا کامالا 

 .بارگذاری کنید ی بعدی این مطالب را در سایتتمرکز کنید و سپس در مرحله
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 نمایش مطالب در سایت

بال بردن تأثیرگذاری سایت و کیفیت آن، نمایش مطالب در  های این سیستم براییکی دیگر از ویژگی
 دهد زیرا این سیستم طوریمرورگرهای مختلف میامکان نمایش سایت را به  باشد کهسایت می

ا نیز داشتن سایت پویا ر امکانکند و این سیستم شده است که تمامی مرورگرها را پشتیبانی میطراحی
 .کندفراهم می

 


