
 

 

کند تا است، نرم افزاری است که به کاربران کمک می CMS حتوا که اغلب به اختصارسیستم مدیریت م
 .بدون نیاز به دانش فنی تخصصی، محتوا را در یک وب سایت ایجاد، مدیریت و اصالح کنند

کند تا یک وب سایت تر، یک سیستم مدیریت محتوا ابزاری است که به شما کمک میبه زبان ساده
 .که نیاز به نوشتن تمام کدها از ابتدا داشته باشدبسازید بدون این

به جای ساختن سیستم خود برای ایجاد صفحات وب، ذخیره تصاویر و سایر عملکردها، سیستم مدیریت محتوا 
تمام زیرساخت های اساسی را برای شما مدیریت می کند تا بتوانید بر روی قسمت های رو به جلوتر وب سایت 

 .خود تمرکز کنید

  

های مدیریت محتوا را برای عملکردهای دیگر نیز پیدا کنید، مانند توانید سیستمها، میسایتراتر از وبف
 ...مدیریت اسناد و

 یک سیستم مدیریت محتوا چگونه کار می کند؟

برای اینکه به شما ایده ای درباره نحوه عملکرد یک سیستم مدیریت محتوا بدهیم، قصد داریم یک 
رابط وردپرس داشته باشیم )وردپرس نمونه خوبی از یک سیستم مدیریت محتوا  توضیح سریع از

 .است(

ثابت  HTML بدون سیستم مدیریت محتوا، باید یک فایل .بیایید با ایجاد یک محتوا شروع کنیم
 بنویسید و آن را در سرور خود آپلود کنید. به نظر سخته؟

انید محتوای خود را در رابطی بنویسید که کمی توبا یک سیستم مدیریت محتوا مانند وردپرس، می
 :است Microsoft Word شبیه به نرم افزار

 



 

 

 

 تره، درسته؟این خیلی ساده

که نیاز به تعامل مستقیم با ها، مانند تصاویر، به جای اینه طور مشابه، برای آپلود و مدیریت رسانهب
 :توانید کتابخانه رسانه را مرور کنیدوب سرور خود داشته باشید، فقط می

 

 

 

شود نیست. همچنین باعث می backend هر چند سیستم مدیریت محتوا فقط یک رابط مدیریت
تمام محتوایی که شما درج می کنید، همانطور که شما مشاهده می کنید، به مخاطبین سایت نمایش 

 .می دهد

 چه چیزی یک سیستم مدیریت محتوا را می سازد؟

 :در سطح فنی تر، یک سیستم مدیریت محتوا از دو بخش هسته ای ساخته شده است

 برنامه مدیریت محتوا یک (CMA) :  این بخشی است که به شما اجازه می دهد تا در واقع محتوا را در
 .سایت خود اضافه و مدیریت کنید )مشابه قسمت باال(

 زار تحویل محتوانرم اف (CDA) : این backend پشت صحنه فرایند است که طول می کشد تا ،
 .ذخیره کند و آن را به بازدید کنندگان سایت شما نمایش دهد CMA محتوای ورودی شما را در

 .این دو سیستم با هم حفظ وب سایت شما را آسان می کنند



 

 

 هستند؟نمونه هایی از سیستم های مدیریت محتوای محبوب چه 

وردپرس که در باال به شما نمایش دادیم، بهترین نمونه از یک سیستم مدیریت محتوای محبوب است. 
سهم  ٪ 1.56در حالی که قطعا سیستم های مدیریت محتوا دیگر در وب وجود دارد، وردپرس با بیش از 

 .حفظ کرده است بازار را در وب سایت هایی که با یک سیستم مدیریت محتوا راه اندازی شده اند،

کنیم. صحبت نمیWordPress.com  بریم، در موردتوجه داشته باشید که وقتی از "وردپرس" نام می
سایتی است که سیستم مدیریت محتوای ایم، که وبمتمرکز شدهWordPress.org  در عوض، ما روی
 .واقعی در آن وجود دارد (open source) وردپرس متن باز

 :عالوه بر نرم افزار وردپرس، سایر سیستم های مدیریت محتوای محبوب عبارتند از

 جومال
 دروپال

Magento 
DotNetNuke 

Wix 
TYPO3 

محتوای کمتر شناخته شده دیگر وجود دارند که خود را برای  های مدیریتهمچنین بسیاری از سیستم
 .دهندهای بزرگ هدف قرار میشرکت

تواند سایت شما را در بستر های زیاد و انعطاف کمتری مینسبت به وردپرس، جومال با پیچیدگی
با  های کمتری دارد و در مواجهها و افزونهاینترنت قرار دهد. همچنین نسبت به وردپرس، قالب

باشد. در واقع وردپرس نسبت به جومال یک سیستم مدیریت خطاهای داخلی، رفع آن سخت می
 .محتوای بهتری محسوب می شود

 کدام نوع از وب سایت ها را میتوان با سیستم های مدیریت محتوا ساخت؟

ها که CMS های مدیریت محتوا امروزه بسیار انعطاف پذیر هستند. در حالی که برخی ازاکثر سیستم
که هر کدام جهت راه اندازی (eCommerce و Magento مانند) تمرکز بر استفاده خاص در نظر دارند

 .وب سایت خاصی ارجحیت دارند

اما در کل میتوان گفت با سیستم های مدیریت محتوای محبوب، جهت راه اندازی هر نوع وب سایتی 
 .استفاده نمود

http://wordpress.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
http://wordpress.org/


 

 

 : ای های زیر استفاده نمودتوانید از وردپرس جهت سبرای مثال می

 های استاتیکوب سایت 
 وبالگ 
 های تجارت الکترونیکفروشگاه 
 انجمن 
 های اجتماعیشبکه 
 دوره های آنالین 
 سایت های عضویت 
 اوراق بهادار 
 غیره. 

 :توانید پست زیر را مطالعه کنیدسایتی برای خود دارید، میکه آیا نیاز به وببرای درک بهتر این

 چه کسب و کارهایی به سایت نیاز دارند

 بهترین پلتفرم سیستم مدیریت محتوا چیست؟

 .«بهترین طعم بستنی چیست؟»این کمی شبیه این است که بپرسیم: 

اند، اما ارائه یک استدالل واقعی برای اینکه یک سیستم مطمئنًا، همه پاسخ خود را دریافت کرده
 .است، دشوار استموارد بهترین  ٪611مدیریت محتوا در 

توانیم انجام دهیم این است که به درصد استفاده از وردپرس برگردیم و پیشنهاد کنیم با این حال، کاری که می
برای اکثر انواع وب  :که دلیلی وجود دارد، که وردپرس چنین سهم غالبی از بازار سیستم مدیریت محتوا دارد

این همیشه بهترین گزینه نیست، اما در  .راه حل را ارائه می دهدسایت ها، کاربرپسندترین و انعطاف پذیرترین 
 .بیشتر مواقع بهترین انتخاب است

 چگونه یک وب سایت با سیستم مدیریت محتوا بسازیم؟

 آیا می خواهید وب سایت خود را با سیستم مدیریت محتوا بسازید؟

 :اگر چنین است، روند کلی زیر را باید طی کنید

 میزبانی وب و یک دامنه با نام دلخواه بخرید یک هاست یا همان 
 سیستم مدیریت محتوای دلخواه خود را بر روی وب سرور خود نصب کنید 

https://mytechcorp.ir/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af/


 

 

 سیستم مدیریت محتوا را پیکربندی کنید تا نحوه ظاهر و عملکرد سایت شما را تعیین کند 
 نوشتن محتوا را با استفاده از رابط سیستم مدیریت محتوا شروع کنید 

 توانید بااندازی یک وب سایت شخصی، شرکتی، فروشگاهی یا معرفی محصول میجهت راه 
تماس بگیرید و بعد از مشاوره با کارشناسان ما، صاحب وب سایتی مطابق  تککارشناسان تیم مای

 .سلیقه خودتان شوید
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