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 :سرفصل های اصلی مقاله

 هاcms معرفی بهترین

 WordPress سیستم مدیریت محتوای

 Joomla سیستم مدیریت محتوای

 Drupal سیستم مدیریت محتوای
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 دنیا کدام است؟ cms بهترین

های مدیریت محتوای گوناگونی وجود دارد که در این مقاله قصد معرفی برخی در عصر جدید سیستم
های مدیریت محتوا ترین سیستممحبوبهای جومال، ورد پرس و دروپال از ها را داریم. سیستماز آن

 .هستند که کاربردهای فراوانی دارند

 :پردازیم با ما همراه باشیدمی cms حال به معرفی بهترین

 WordPress سیستم مدیریت محتوای

شده که این سیستم دارای یک سیستم مدیریت نوشته php نویسیی وردپرس با زبان برنامههسته
ند. کنهای خبری از وردپرس استفاده میها و وبالگسایتباز است. امروزه اکثر وبمتنمحتوای رایگان و 

ی پالگین های آن هستند. توسعهوردپرس دارای هزاران قالب است که برنامه نویسان زیادی درحال
شده است که این جامعه بزرگ باعث شده تا در ورد پرس منابع ی بزرگ تشکیلوردپرس از یک جامعه

 .باشد cms های فراوانی یافت شود که می تواند جزو بهترینوزشی، مستندات و افزونهآم

ر های دیگی اجتماعی، فروم و یا سایتهای سفارشی یک شبکهها و افزونهتوانید از طریق قالبشمامی
 را ایجاد نمایید. یکی از معایب این سیستم مدیریت محتوا شباهت زیاد آن با دیگر سیستم مدیریت

ی باشد زیرا با ارائهشده است و همچنین ازلحاظ امنیتی نیز دارای مشکالتی میمحتواهای ساخته
 .شودهای مختلف این سیستم ازلحاظ امنیتی دچار اختالل میروزرسانیبه

ی بزرگ و فراوانی منابع آموزشی آن اشاره نمود و توان به داشتن جامعهافزار میاز مزایای این نرم
 .های رایگان و غیر رایگاناشتن تم ها و افزونههمچنین د

 Joomla سیستم مدیریت محتوای

توان کنند که میاستفاده می joomla های معتبر و برجسته از سیستم مدیریت محتوایبرخی از شرکت
افزار همانند وردپرس با زبان اشاره نمود. این نرم IHOP ، دانشگاه هاروارد وMTV هایبه شرکت

آید. این حساب میها به cms ترین و بهترینشده است که یکی از کاملنوشته php نویسیبرنامه
کاربر  200000ی فعال بیش از مدت است که این جامعهی طوالنیسیستم مدیریت محتوا دارای سابقه

http://nasv.ir/%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%84%d8%a7/


 

 

ت ای فعال در این سیستم، پیدا کردن منابع آموزشی و مستندداده است. باوجود جامعهرا در خود جای
 .کار راحتی است

 7000پذیر است و همچنین بیش از در این سیستم احراز هویت کاربر با حساب کاربری گوگل امکان
 .افزونه در خود دارد

ت به های باکیفیت نسبتوان به نداشتن رابط کاربری ساده، نداشتن تماز نقاط ضعف این سیستم می
 شده توسط اینهای ساختهین سیستم با سیستمافزارهای مشابه خود و همچنین شباهت زیاد انرم

cms اشاره کرد. 

 Drupal سیستم مدیریت محتوای

های ترین سیستمیکی از محبوب  دروپالشاید به جرأت بتوان گفت که سیستم مدیریت محتوای 
شده است. نوشته php نویسیمدیریت محتوا است که همانند وردپرس و جومال با زبان برنامه

کنند چراکه این سیستم قادر است آخرین مطرح جهانی اکثرًا از این سیستم استفاده میهای شرکت
ی بزرگی ای گزارش دهد. این سیستم هم همانند دو سیستم قبل از جامعهصورت لحظهاخبار را به

کند تا افزار کمک میافزار، به این نرمی قدرتمند پیرامون این نرمشده است و وجود جامعهتشکیل
صورت مداوم در حال پیشرفت است افزار دارای اسناد و منابع فراوانی است که بهیشرفت کند. این نرمپ

تواند شامل هر چیزی باشد شود که این اسناد میروزرسانی میصورت مداوم بهو همچنین به
نیاز داشته  ها به آنها و همچنین ساخت سایتاندازی افزونهمثال شاید شما برای نصب و راهعنوانبه

 .ها قرارد دارد cms باشید. با وجود محبوبیت باالیی که این نرم افزار دارد می توان آن را جزو بهترین

های ترین روش ممکن برای ایجاد قابلیتباشد و به سادهماژول می 6000این سیستم دارای بیش از 
بیشتری بر روی طراحی سایت خود توانید وقت توان پالگین ساخت زیرا با این کار شما میبیشتر می

 .بگذارید و وقت خود را درگیر کد نویسی نکنید

ده با شهای ساختههای زیادی بین سایتباشد و شباهتقالب دهی در این سیستم نسبتًا پیچیده می
ی هاهای باکیفیت باال وجود ندارد اما شرکتاین سیستم مدیریت محتوا است. در این سیستم تم

 .کننداین شرکت حمایت میفراوانی از 

 و نحوه ی عملکرد آن ها cms و نحوه ی عملکرد آن هامعرفی بهترین cms معرفی بهترین

http://nasv.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/


 

 

 
 cmsمعرفی بهترین 

 ExpressionEngine سیستم مدیریت محتوای

ه با باشد کباز و تجاری میافزارهای متنتوان گفت که این سیستم مدیریت محتوا، ترکیبی از نرممی
صورت رایگان یافت چراکه در توان این سیستم را بهسازی شده است. نمیپیاده php نویسینامهزبان بر
افزار، امکان پشتیبانی از کاربران وجود ندارد. این سیستم ازلحاظ امنیتی، ی غیر رایگان این نرمنسخه

طراحی و ایجاد در  cms کند. اینهای تجاری پشتیبانی میباشد و همچنین از سایتکاماًل امن می
پالگین رسمی است. از معایب این محصول  100افزونه و  22سایت محدودیتی ندارد و تنها دارای 

ها و پالگین و همچنین های تجاری، محدود بودن ماژولتوان به قیمت باال بودن آن برای سایتمی
 .ی دمو یا موقتی برای تست کردن اشاره کردنداشتن نسخه



 

 

 
cms TextPattern 

 TextPattern سیستم مدیریت محتوای

ای بارز هاین سیستم باوجود قدرت فراوانی که دارد کمتر مورداستفاده و توجه قرارگرفته است. از ویژگی
 .پذیر بودن آن اشاره کردتوان به انعطافاین سیستم می

ز این سیستم در تم ا 120های زیادی برخوردار نیست و تنها های دیگر از تماین سیستم مانند سیستم
 .شده استپالگین تشکیل 700دسترس است و همچنین از 

 باشد. این سیستمرابط کاربری این سیستم بسیار راحت است و برای ساخت هر سایتی مناسب می
 .ی راهنمای آنالین استباشد که یکی از این اسناد کتابچهدارای اسناد و مدارک فراوانی می

بوده و  ها کمترارد و پالگین های این سیستم نسبت به سایر سیستمی کوچکی داین سیستم جامعه
 .های بسیار کمی در دسترس استهمچنین از این سیستم قالب



 

 

 

Contao 

 Contao سیستم مدیریت محتوای

سازی شده که رایگان است و همچنین یک رابط کاربری پیاده  phpنویسیبرنامه توسط contaoسیستم
های وب بهبود پیداکرده است. این سیستم هیچ محدودیتی در و دیگر ویژگی Ajax دارد که با ترکیب

های متفاوت ندارد و همچنین دارای منابع آموزشی فراوانی برای یادگیری است. این سایتایجاد وب
 .کندسیستم از چند تقویم پشتیبانی می

 انعطاف پذیری کم نسبت به دیگرتوان به کم بودن تم های باکیفیت باال، از معایب این سیستم می
 .های فراوان اشاره کردسیستم ها و همچنین داشتن محدودیت

 SilverStripe سیستم مدیریت محتوای

ر افزاافزار بسیار ساده است چراکه این نرمدهندگان و طراحان سایت، استفاده از این نرمبرای توسعه
ی استفاده از این فریم . طراحان سایت اگر نحوهباز استدارای سیستم مدیریت محتوای رایگان و متن

ای هسایتتوانند وبورک ها را بلد باشند و همچنین مجموعه ای از پالگین ها را نیز داشته باشند می
 .زیادی را به وجود آورند

های قدرتمند نگارش محتوا است که با ای دارد و همچنین دارای قابلیتاین سیستم رابط کاربری ساده
قابلیت توانسته جایگاه مناسبی را در بین کاربران به دست آورد و شاید بتوان گفت که جزو  این

های مدیریت محتوا به با دیگر سیستم SilverStripe هااست. سیستم مدیریت محتوای  cmsبهترین

http://nasv.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88/
https://www.silverstripe.org/


 

 

 CSS و HTML نویسیتواند تعامل داشته باشد. برای طراحان امکان استفاده از زبان برنامهراحتی می
های باکیفیت باال وجود ندارد و تنها از به صورت رایگان وجود دارد. در این سیستم دسترسی به تم

 .شده استماژول تشکیل 150


