
 

 

 

 محتوا کانتائو تیر یمد ستمیس

 :های اصلی مقالهسرفصل

 معرفی سیستم مدیریت محتوا 
 های استفاده از سیستم مدیریت محتوامزیت 
 قابلیت سیستم مدیریت محتوا 
 های سیستم مدیریت محتوای خوبویژگی 
 سیستم مدیریت محتوا کانتائو 
 مزایای کانتائو 
 معایب کانتائو 

 معرفی سیستم مدیریت محتوا

های ترین عاملمناسب استفاده کنید، یکی از مهم اگر از یک سیستم مدیریت محتوای خوب و
د سایتتان را افزایش دهیاید و برای اینکه تعداد بازدیدکنندگان وبکرده وکارهای آنالین را رعایتکسب

داشته باشید که شامل متن،  دارید، باید یک مقاله جذابنگهتر از آن، مشتریان را در سایت فعال مهم و



 

 

داشته باشید تا این مورد عالوه بر اینکه مخاطبان  عکس، ویدئو و گرافیک است. این مورد را هم در نظر
اید ب سایتتان در موتورهای جستجو ارتقا پیدا کند. این را همشود تا رتبه وبمی کند، باعثرا جذب می

درپی بازبینی و مرتبًا پی سایت برای اینکه محتوای خوبی داشته باشد، بایدوب بگوییم که یک
 .تقریبًا ممکن نیست تم مدیریت محتواسیس سایت بدونروزرسانی شود. طراحی و مدیریت یک وببه

 های استفاده از سیستم مدیریت محتوامزیت

 هاسایتجویی در هنگام ساخت وبصرفه: 

شده، بیش از از پیش طراحی (cms) قرار دادن اطالعات سایت در قالب یک سیستم مدیریت محتوا
 .کشدیکی دو هفته طول نمی

 پشتیبانی بهتر: 

در  آورند تا شانس باقی ماندنکاملی از سیستم مدیریت محتوای خود به عملها باید پشتیبانی شرکت
 .بازار پررقابت امروز را داشته باشند

 پذیری باالترانعطاف 
 هاسایتامنیت باال در وب 
 دانیدبینید و میخریدها را می 
 های کافیوجود داشتن راهنما و آموزش 

 های سیستم مدیریت محتواقابلیت

 سیستم مدیریت محتوا اسناد HTMLنماید و سایت را کنترل میاشکال رسانه در وب ، تصاویر و
 .یدنماها آسان میسایتدارد کار کنترل و ویرایش را برای صاحبان وب با امکاناتی که در اختیار

 باشند که در روند بهبود و هایی میصورت معمولی دارای ویژگیهای مدیریت محتوا بهسیستم
 .کندکمک بسیاری می سایتوب مدیریت درست

 هایی کهها و قابلیتاز ویژگی CMS های خودکار، کنترل ز: قالباند اباشند عبارتمی دارا
های قابل قیاس، سادگی ویرایش محتوا، مجموعه ویژگی دسترسی، گسترش قابل قیاس،

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/
http://nasv.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


 

 

سازی مدیریت گردش کار، همکاری، نمایندگی، مدیریت اسناد، مجازی استانداردهای ارتقاء وب،
 .گذاری محتوا و چندزبانه بودناشتراک محتوا،

 
 وسیستم مدیریت محتوا کانتائ

 های سیستم مدیریت محتوای خوبویژگی

 امکان انتشار محتوای جدید و سهولت امر: 

باکیفیت شامل یک ویرایشگر قدرتمند و ابزارهای متعدد جهت ایجاد و انتشار محتوا است.  CMS هر
 .در این سیستم مدیریتی باشید تولید محتوا سادگی باید قادر بهبه عبارتی به

 بندی کردن محتواهای دستهگزینه: 

تر خواهد شد. بر همین اساس آن سخت و پیچیده دهیهرچه محتوای سایت بیشتر باشد سامان
ینی را چنبندی و موارد اینگذاری، دستهامکاناتی از قبیل برچسب سیستم مدیریت محتوای شما باید

 .نماید ارائه

 محتوا امکان ویرایش: 

کنید باید ابزارهای الزم جهت مدیریت و انتشار انواع محتوا سیستم مدیریت محتوایی که انتخاب می
 .را ارائه کند

 

http://nasv.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/


 

 

 سازیامکان شخصی: 

 .رودبشمار می cms های کلیدی یکباز بودن یا امکان افزودن قابلیت و توسعه امکانات از ویژگیمتن

 توسعه  CMS:  

روزرسانی و کنند تا کاربران قادر به بهرا منتشر می CMS هایی ازنسخهصحنه همواره تیمی در پشت
 .تعمیم موارد امنیتی باشند

 یت:امن 

 ترینگردد. امنسیستم مدیریت محتوا اختصاصی یا عام تلقی می امنیت از موارد بسیار مهم در انتخاب
cms عملکرد  نیتی و امکان توسعههای امهای مداوم، رفع باگروزرسانیمواردی همچون به ها دارای

 .امنیتی سایت هستند

 :پردازیمهای جهان و بررسی مزایا و معایب آن می CMS در ادامه به معرفی یکی از بهترین

 سیستم مدیریت محتوا کانتائو

ار دهد تا سایتی را سازگاست که این امکان را به شما می بازکانتائو یک سیستم مدیریت محتوای متن
 که برای افراد دارای معلولیت نیز قابلیت دسترسی داشتهطوریطراحی کنید به ی جستجوبا موتورها

مدیریت آسان قوانین  .ی کمی گسترش یابدطور منعطف و با هزینهتواند بهباشد. این سیستم می
ر، های داخلی موجود )اخبابسیاری از ماژول پیشرفته و CSS روزرسانی زنده، چارچوبکاربران، سرویس به

های مدیریت محتوای کرده است. ترین سیستمعنوان یکی از معروفرا به ها و غیره( کانتائوتقویم، فرم
است تا  باعث شده Web 2 هایو قابلیت AJAX وسیلهاست که به Typolight این سیستم نام رسمی

انتائو ریت محتوا کسیستم مدی کاربران بسیار زیادی به آن گرایش پیدا کنند. این را باید بگوییم که
های کند، یکی از ویژگیاستفاده می CSS هایکتابخانه های زیادی دارد ولی به دلیل اینکه ازقابلیت

 .شودخوب آن محسوب می

 مزایای کانتائو

 گونه محدودیتینداشتن هیچ 



 

 

 راحتی در یادگیری 
 های قدرتمندمجهز به ماژول 

 معایب کانتائو

 نداشتن هیچ قالبی 
 های مدیریتیبهینه نشدن بخش 
 های کوچک به دلیل کارایی کماستفاده در پروژه 

 


