
 

 

 جومال

 :مقاله هایسرفصل

 cms چیست؟ 
 جومال چیست؟ 
 مزایای و معایب جومال 
 امکانات جومال 
 سایت های ساخته شده با جومال 
 تفاوت ها و شباهت های جومال و وردپرس 

 مقدمه

آن بسیار ساده  استفاده از جومال نیازمند دانش برنامه نویسی نیست. محیط آن کاربرپسند و کار با
است به گونه ای که کاربران مبتدی و متوسط هم می توانند از آن استفاده کنند؛ اما جومال فقط 

مختص کاربران مبتدی نیست. امکانات جومال بسیار گسترده است و برخورداری از یک بستر مناسب 
با و پیشرفته موجب برای توسعه موجب شده هزاران افزونه برای آن ساخته شود. وجود قالب های زی

زیبایی و تنوع سایت های استفاده کننده از آن شده است. رایگان بودن جومال دلیل کیفیت پایین آن 
 .نیست



 

 

CMS چیست؟ 

می باشد که  سیستم مدیریت محتوا به معنای  Content management system این کلمه خالصه
جومال یکی از شاخه های آن است. این برنامه به شما کمک می کند تا سایت خود را ایجاد،مدیریت و 

نرم  cmsبروز رسانی کنید و تمام ابزار های مهم جهت مدیریت را داراست. به عبارت ساده تر، 
می توانید به این مقاله   cmsبهترین فزاریست برای ایجاد یک وبسایت حرفه ای.برای آشنایی باا

 .مراجعه کنید

 جومال چیست؟

منتشر می شود. با استفاده از آن می  php یک سیستم مدیریت محتوای رایگان است که به زبان
توانید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی سایت خود را مدیریت کنید درنتیجه افراد مبتدی به راحتی 

عداد زیادی همچنین این برنامه مدیریت محتوا با دارا بودن ت .می توانند از این سیستم استفاده کنند
امنیت  .افزونه و قالب امکانات زیادی را برای ایجاد سایت های متنوع و حرفه ای فراهم کرده است

باالی جومال باعث شده که این برنامه جزء سیستم های تراز اول دنیا محسوب شود و جوایز بین 
 .المللی گوناگونی را کسب کرده است

 :تاریخچه

مامبو توسط شرکت مایکرو در کشور استرالیا ساخته شد و در ردیف  نرم افزاری به نام 1002در سال 
پیشرفت چشمگیری   قرار گرفت. پس از مدتی مهندسان و برنامه نویسان به cms نرم افزار های

این پیشرفت ها زمینه ساز ایجاد اختالفاتی در گروه شد که  .دست یافتند و قدرت آن را افزایش دادند
د از گروه جدا شده و اقدام به طراحی برنامه جدید به نام جومال کردند که در پی آن بخشی از افرا

 .هزار برنامه نویس از سراسر دنیا در آن عضویت دارند 56امروزه قریب به 
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 : موارد الزم برای استفاده از جومال

  مانند هر سایت ساز دیگری برای استفاده از این مورد نیز به هاست و دامنه نیاز داریم تا
 .ریداری شودخ

 طراحی قالب جومال که بسته به قالب آماده یا اختصاصی هزینه های مختلفی دارد. 
 سفارشی سازی سیستم و افزودن امکانات. 
 گرفتن پشتیبان برای برطرف کرن مشکالت احتمالی. 

 د الزم برای استفاده از جومالموار
 

 :مزایای جومال

 و رایگان بودن آن «open source» متن باز .2
 پشتیبانی از زبان فارسی .1
 به روزرسانی مستمر .3
 قالب ها و افزونه های رایگان .4
امکان راه اندازی انواع سایت های فروشگاهی، شرکتی، آگهی، اطالع رسانی و ...بدون هیچ  .6

 محدودیتی

 



 

 

 :جومال معایب

 دارا نبودن سایت فروشگاهی رایگان .2
 دشواری کار با سیستم برای افراد بسیار مبتدی .1
 seo ضعیف بودن .3
 پایین بودن کیفیت قالب ها .4

 :شده با جومالهای ساختهبرترین سایت

2. Harvard University/The Graduate School Of Art And Sciences (دانشگاه هاروارد/ 
 (لومالتحصیالن هنر و عفارغ

1. Alliance For Catholic Education (هااتحادیه آموزش کاتولیک) 
3. UNRIC (ای سازمان ملل برای اروپای غربیمرکز اطالعات منطقه) 
4. Joomla 
6. The Hill 
5. Linux 
7. It Wire 
8. Guggemheim 
9. MTV 

20. The Fashion Spot 

 شده باجومالهای ساختهسایت



 

 

 :امکانات جومال

 مدیریت منوها 
 مدیریت رسانه ها 
 مدیریت کاربران 
 ارتباط با کاربران 
 دسته بندی مطالب 
 پشتیبانی از زبان های مختلف 
 مدیریت صفحه اصلی 
 مدیریت کامپوننت ها 
 مدیریت ماژول ها 
 مدیریت افزونه ها 
 مدیریت تماس ها 
 ماژول صفحات پربازدید 
 انواع ماژول برای امنیت و دسترسی 
 های مجازی وهای اینترنتی ،سایتها،فروشگاههای نیازمندیانواع ماژول ... 
 سیستم خبرنامه 
 گالری تصاویر متنوع 
 ایجاد منوهای اختصاصی 
 ایجاد وبالگ 
 ساخت محتوا در یک تب 
 متحرک ایجان هدرهای 
 های متفاوتنمایش هدرهای متفاوت در بخش 
 سیستم مدیریت سؤاالت متداول 
 سیستم مدیریت دانلود 
 نامامکان تعریف فرم ثبت 
 امکان تعریف منو ویژه کاربران 
 ریزی زمانی جهت نمایش محتواامکان برنامه 
 رژن مناسب موبایل برای سایتساخت و 



 

 

 شباهت های جومال و وردپرس

 هر دو سیستم کامال رایگان هستند. 
 هر دو قادر به ساخت وب سایت هایی حرفه ای و جذاب هستند. 
 هر دوی آن ها برای تولید محتوا سیستم های قدرتمندی محسوب می شوند. 
 در هر دوی آن ها گسترش افزونه یا ماژول ها زیاد بوده است. 
 در هر دو سیستم می توان از قالب های متنوعی استفاده کرد و آن ها را سفارشی سازی کرد. 
 هر دو سیستم امکان نصب شدن بر روی سرور ها را دارند و نیازمند هاست خاص نیستند. 

 تفاوت های جومال و وردپرس

 وردپرس به  هایهای بسیار زیادی برای هر دو سیستم موجود است ولی تعداد افزونهافزونه
 .تر استزبان فارسی بسیار بیش

 راحتی تواند بهواسط کاربری وردپرس بسیار ساده است و پس از چند ساعت تمرین کاربر می
تری تر و البته واسط کاربری پیچیدهبه تولید محتوا بپردازد ولی در مقابل جومال امکانات بیش

 .دارد
 های است، با این حال بسیاری از سایتهای وردپرسی چندین برابر جومال تعداد سایت

وردپرسی در واقع وبالگ هستند که به تدریج به صورت یک سیستم سایت ساز شکل گرفته 
 .اند

 ها همراه با محدودیت است، در تولید محتوا در وردپرس سریع اما بدون کمک انواع افزونه
خواهد و در عوض دست کاربر را در طراحی سایت و محتوا تر میمقابل جومال آموزش بیش

 .گذاردتر باز میبیش
 فرضت پیشهای خوبی برای سئو دارند، اما کار کردن با امکاناهر دو سیستم امکانات و افزونه 

 .تر استتا حدودی ساده وردپرس

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-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/

