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ــًا  ــتم دقیق ــن سیس ــی دارد؟ ای ــه ویژگی های ــوا چ ــت محت ــتم مدیری ــا سیس CMS ی

چــه کاربــردی داشــته و چــرا بعضــی از وب مســترها از آن هــا اســتفاده کــرده و بعضــی 

ــد؟  ــا کدامن ــن CMS ه ــد؟ بهتری ــا ندارن ــتفاده از آن ه ــه اس ــی ب ــی تمایل ــر خیل دیگ

ــه از مدیــروب بــه  این هــا برخــی از ســؤاالتی هســتند کــه قصــد داریــم در ایــن مقال

آن هــا پاســخ دهیــم.

 Content Management ــی ــه انگلیس ــوا )ب ــت محت ــامانه مدیری ــا س ــتم ی سیس

ــزار  ــک نرم اف ــف ســاده ی ــد( در تعری ــه اختصــار CMS می خوانن ــه آن را ب System ک

ــار  ــت انتش ــش و در نهای ــاح، ویرای ــت، اص ــاخت، مدیری ــور س ــه منظ ــت وب ب تح

ــر  ــی و دیگ ــا ویدئوی ــی ی ــل صوت ــس، فای ــن، عک ــم از مت ــال اع ــوای دیجیت محت

اســت. وب ســایت ها  در  فایل هــا  فرمت هــای 

ــه  ــا ب ــل Web Content Management ی ــری مث ــن دیگ ــا عناوی ــه ب ــن مقول ای

 DXP یــا بــه اختصــار Digital Experience Platform و همچنیــن WCM اختصــار

نیــز شــناخته می شــود. در ایــن مطلــب تصمیــم داریــم تــا ایــن مبحــث را از نگاهــی 

ــا مطالعــه  ــم. ب ــف آن را مطــرح کنی ــرار داده و جوانــب مختل جامــع مــورد بررســی ق

ایــن مقالــه می توانیــد درک صحیحــی از بحــث ســامانه های مدیریــت محتــوا داشــته 

باشــید.
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ــگاه  ــت جای ــای اینترن ــر شــدن دنی ــا همه گی ــرن بیســتم و ب ــل ق ســی ام اس ها از اوای

اصلــی خــود را پیــدا کردنــد و طــی چنــد ســال بعــد از ظهــور خــود پیشــرفت قابــل 

توجهــی پیــدا کردنــد. می تــوان گفــت هرکســی کــه حتــی در مبتدی تریــن ســطح در 

بحــث طراحــی یــا کار در ســایت ها فعالیــت داشــته اســت بــه نوعــی بــا ایــن مبحــث 

ــت  ــامانه های مدیری ــم گیر س ــترش چش ــر گس ــه اخی ــت. در ده ــده اس ــه رو ش روب

ــه در ســطح  ــم هرکســی از هــر قشــری ک ــد بگوئی ــه بای ــوده ک ــاد ب ــدر زی ــوا آنق محت

ــن ابزارهــا ســر و کار دارد. ــا ای ــد ب ــت می کن ــت )وب ســایت( فعالی اینترن

ــا  ــال کار ب ــم در ح ــاز ه ــما ب ــز ش ــتید نی ــاده هس ــس س ــک وباگ نوی ــر ی ــی اگ حت

یــک CMS هســتید. ایــن حجــم از محبوبیــت و گســترش ســی ام اس ها یــک دلیــل 

ــورت  ــه ص ــز ب ــه چی ــتم ها هم ــن سیس ــه در ای ــت ک ــن اس ــم ای ــی دارد و آن ه اصل

پیش فــرض آمــاده اســتفاده هســتند و بــه خاطــر همیــن مســئله یعنــی حتــی بــدون 

ــد  ــای HTML می توانی ــوص کده ــه خص ــث وب و ب ــش در بح ــن دان ــتن کمتری داش

یــک وب ســایت را بــا کمــک ایــن ابزارهــا مدیریــت کنیــد.

ــه مباحــث  ــاز ب ــدم نی ــه خاطــر ســادگی و ع ــاگ و وباگ نویســی ب ــه بحــث وب البت

ــه  ــد. ب ــای می گیرن ــی ام اس ها ج ــه س ــی در زیرمجموع ــور کل ــه ط ــترده ب ــی و گس فن

همیــن خاطــر می تــوان بــا کمــک یــک CMS ســاده تنهــا در چنــد دقیقــه یــک بــاگ 
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راه انــدازی کــرد. اگــر هــم تمایلــی بــه خــرج هزینــه یــا راه انــدازی سیســتم انحصــاری 

خــود نداریــد و می خواهیــد زمــان ایــن رونــد را حتــی کوتاه تــر هــم کنیــد، می توانیــد 

توســط پلتفرم هــای باگینــگ مثــل Wordpress یــا Blogspot بــه صــورت رایــگان 

و ســریع یــک بــاگ بســازید و محتــوای وباگــی ایجــاد کنیــد.

در ایــران هــم ســرویس دهندگان متعــددی اقــدام بــه ارائــه ســرویس بــرای راه انــدازی 

بــاگ بــه صــورت رایــگان کرده انــد کــه از محبوب تریــن و معروف تریــن آن هــا 

ــای  ــی ام اس ها و پلتفرم ه ــع س ــرد. درواق ــاره ک ــا Blog.ir اش ــه Blogfa ی ــوان ب می ت

وباگ دهــی کــه نــوع ســاده تر سیســتم های مدیریــت محتــوا هســتند، تمــام 

ابزارهــای الزم بــرای یــک کاربــر بــا ســطح دانــش تقریبــًا صفــر در زمینــه وب مســتری 

را فراهــم کرده انــد. ایــن ابزارهــا از ســاختار خــود وبــاگ و قالب هــای آمــاده گرفتــه 

تــا بخش هــای مــورد نظــر بــرای مدیریــت آســان و راحــت وبــاگ و از همــه آن هــا 

ــود. ــوا را شــامل می ش ــار محت ــد و انتش ــرای تولی ــاده ب ــی س ــر بخش مهم ت

ایــن اولیــن فــرق اساســی یــک CMS آمــاده بــا CMS هــای شــخصی اســت. ســامانه 

ــدون  ــد و ب ــازی می کن ــودکار آماده س ــورت خ ــه ص ــز را ب ــه چی ــوا هم ــت محت مدیری

اینکــه باگرهــا زحمــت کار خاصــی را بــه خــود بدهنــد، درســت مثــل یــک نرم افــزار 

ــود  ــزی در نب ــن چی ــا چنی ــد. ام ــا کنن ــتفاده از آن ه ــه اس ــروع ب ــد ش ــل می توانن کام
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ــک  ــه صــورت تخصصــی ی ــد ب ــود. در آن صــورت بای ــی خواهــد ب CMS هــا بی معن

سیســتم مدیریتــی انحصــاری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــی  ــاره طراح ــه درب ــه ک ــه آنچ ــایت؛ هم ــاخت س ــای س ــنهادی: راهنم ــه پیش مقال

ــد ــد بدانی ــایت بای وب س

 

 

CMS هدف کلی استفاده از یک

تــا اینجــای کار بــا معنــی و مفهــوم اولیــه یــک سیســتم مدیریــت محتــوا آشــنا شــدیم 

ــش درآوردن  ــه نمای ــرای ب ــت وب ب ــزار تح ــک نرم اف ــک CMS ی ــه ی ــم ک و فهمیدی

محتــوا از طریــق یــک کانــال دیجیتالــی مثــل وب ســایت اســت. اگرچــه بــه صــورت 

جزئــی اهــداف یــک CMS گســترده و متفــاوت هســتند، امــا هــدف اصلــی انتشــار 

محتــوا از طریــق آن اســت. مهــم نیســت محتــوای شــما یــک متــن ســاده، عکــس، 
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ــی  ــا حت ــا ی ــا، ویدجت ه ــل فرم ه ــوا مث ــر محت ــوع پیچیده ت ــی ن ــا حت ــو و ی ویدئ

ــوا  ــت محت ــامانه مدیری ــک س ــک ی ــا کم ــد؛ ب ــتجو باش ــل جس ــای قاب دیتابیس ه

ــه  ــده ب ــازمان دهی ش ــده و س ــته بندی ش ــورت دس ــه ص ــوا را ب ــن محت ــد ای می توانی

انتشــار برســانید. همیــن کار را می توانیــد بــا جزئیــات بیشــتری انجــام دهیــد و حتــی 

ــان انقضــا و حــذف آن  ــا زم ــن خــاص و ی ــردن مخاطبی ــان انتشــار، مشــخص ک زم

محتــوا را نیــز در صــورت نیــاز تعیــن کنیــد.

بــا ایــن تعاریــف می تــوان گفــت کــه با کمــک یــک سیســتم مدیریتــی مثــل CMS ها 

می تــوان خیلــی راحــت آن چیــزی کــه می خواهیــم را در آن زمانــی کــه می خواهیــم 

بــرای مخاطبینــی کــه تعییــن کرده ایــم بــه انتشــار برســانیم. در نهایــت شــاید بتــوان 

ســاده ترین هــدف بــرای اســتفاده از CMS هــا را اینطــور بیــان کــرد :

 

هــدف اصلــی اســتفاده از یــک سیســتم مدیریــت محتــوا ، رســاندن اطاعــات کاربردی 

ــه دریافــت بازخوردهــا از ایــن  ــه مخاطبیــن اســت. هــدف ثانوی ــر ب ــه شــکلی مؤث ب

ــا کمــک همیــن سیســتم ها  ــوان ب ــوا و اطاعــات ارســال شــده اســت کــه می ت محت

آن هــا را از ســوی کاربــران در قالــب فرم هــای نظرســنجی، فرم هــای نظــرات، فرم هــای 

انتقــاد و پیشــنهادات دریافــت کــرد.
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چنیــن رویکــردی کــه بتــوان همچیــن سیســتم خــوب و جامعــی بــرای توزیــع و بــه 

ــل  ــود غیرقاب ــث بهب ــه بح ــر ب ــد منج ــرد، می توان ــاد ک ــوا ایج ــتراک گذاری محت اش

ــا  ــد. ام ــما باش ــایت ش ــران وب س ــن و کارب ــرای مخاطبی ــری ب ــه کارب ــف تجرب توصی

ــت،  ــایت اس ــک وب س ــش ی ــن بخ ــه مهم تری ــوا اگرچ ــه محت ــم ک ــا می دانی ــه م هم

امــا بــه هــر حــال فقــط یــک بخــش از آن را تشــکیل می دهــد و بــه عبارتــی بــدون 

ــوارد دیگــری  ــرد. م ــره ب ــی به ــه خوب ــوان از آن ب ــر نمی ت ــه بخش هــای دیگ توجــه ب

ــد ســرویس ها، طراحــی  ــک ســایت کمــک می کنن ــه تکامــل ی ــوا ب ــار محت ــه در کن ک

صفحــات )قالــب(، ابزارهــا و مــواردی از ایــن قبیــل هســتند.

در حقیقــت یــک وب ســایت پکیجــی از چنــد آیتــم نــام بــرده اســت کــه بــه کمــک 

یــک CMS مدیریــت می شــود. محتــوا یــا طراحی هــای ظاهــری و مســائلی از ایــن 

ــه مســائل  ــه اصطــاح نمــای کار هســتند. امــا پشــت صحن دســت فقــط ظاهــر و ب

ــال  ــایت در ح ــوا در س ــح محت ــش صحی ــرای نمای ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــی زی فن

ــد.  ــرد کاملــی دارن فعالیــت هســتند. خوشــبختانه CMS هــا از ایــن لحــاظ نیــز کارب

ــوا کــه بســیار تکامــل  ــد ایــن سیســتم های مدیریــت محت ــه خصــوص نســل جدی ب

یافتــه هســتند و می تــوان بــا کمــک ابزارهــای آنــان کارهــای خیلــی زیــادی در یــک 

وب ســایت کــرد.
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ــا Digital Experience Platform چیســت و  ــی ی ــه دیجیتال پلتفــرم تجرب

چــه تفاوتــی بــا CMS دارد؟

ــت  ــتم مدیری ــک سیس ــتفاده از ی ــما از اس ــی ش ــدف اصل ــی، ه ــث قبل ــه بح در ادام

محتــوا بایــد ایجــاد یــک تجربــه کاربــری مناســب بــرای مخاطبیــن باشــد. در بحــث 

ــه  ــه در مقول ــد ک ــود دارن ــری وج ــط کارب ــه و راب ــوان تجرب ــا عن ــزی ب ــای وب چی دنی

ــن  ــدای ای ــند. در ابت ــی می شناس ــه دیجیتال ــی تجرب ــوان تخصص ــا عن CMS آن را ب

 Digital یــا DXP مقالــه نیــز گفتیــم کــه یکــی از مفاهیــم ایــن بحــث چیــزی بــه نــام

Experience Platform اســت. DXP یــک پلتفــرم مجــازی بــرای فراهم ســازی یــک 

تجربــه یکپارچــه در چنــد کانــال دیجیتالــی اســت.

از جایــی کــه در DXP بازخــورد و تجربــه کاربــری بهبودیافتــه بــرای مخاطبیــن مــاک 

ــای  ــز و درک دغدغه ه ــرم آنالی ــن پلتف ــی ای ــت اصل ــر اولوی ــن خاط ــه همی ــت، ب اس

کاربــران و تــاش بــرای مرتفع ســازی مشــکات و بهبــود ایــن تجربــه کاربــری اســت. 

چنیــن پلتفرمــی بیشــتر توســط ارگان های بــزرگ کــه چندین کانــال و شــبکه دیجیتالی 

ــه ایــن ســازمان ها کمــک  ــد ب ــرده می شــود. DXP می توان ــه کار ب ــد ب ــار دارن در اختی

کنــد تــا اســتراتژی ها، پردازش هــا، امــور تیمــی یــا انفــرادی و هرگونــه تــاش دیگــر 

بــرای دسترســی بــه مخاطبیــن بیشــتر را ترازبنــدی کــرده و تطابق ســازی کنــد.
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بــه همیــن خاطــر و بــه دلیــل اینکــه بحــث DXP ایــن روزهــا گســتردگی بیشــتری 

ــه هرحــال  ــا ب ــد. ام ــه نســبتًا مجــزا می دانن ــه نوعــی یــک مقول ــرده، آن را ب ــدا ک پی

ــته  ــد و هس ــاوت از CMS می باش ــرد متف ــک رویک ــًا ی ــه DXP صرف ــت ک ــد گف بای

ــج اســت. ــوای رای ــت محت ــزی آن یــک سیســتم مدیری مرک

 

ــک  ــن ی ــود بی ــی موج ــاوت اصل ــه تف ــت ک ــان داش ــوان اذع ــف می ت ــن تعاری ــا ای ب

ــتفاده  ــه اس ــوط ب ــرش مرب ــرویس دهی ها و نگ ــدوده س ــک DXP در مح CMS و ی

ــک  ــد ی ــوا می توان ــت محت ــول مدیری ــتم معم ــک سیس ــت. ی ــان اس ــا در آن از ابزاره

ــف  ــای مختل ــور بازاریابی ه ــه منظ ــه ب ــزار و افزون ــن اب ــراه چندی ــه هم ــایت ب وب س

ــا  ــد. ب ــرای وب مســترها فراهــم کن ــل ب ــن قبی ــا مســائلی از ای ــز ی ــرای SEO ، آنالی ب
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همیــن ابزارهــا شــما می توانیــد بــا توجــه بــه نیازهــای خــود یــک ســایت بــا تمرکــز 

ــی  ــا حت ــد و ی ــدازی کنی ــی و ... راه ان ــری، آموزش ــایت های خب ــل س ــوا مث روی محت

ــد. ــی ایجــاد کنی یــک فروشــگاه اینترنت

امــا در طــرف دیگــر، DXP درســت مثــل یــک شــبکه ایفــای نقــش کــرده و چندیــن 

ــک  ــا ی ــد. ب ــازی می کن ــده یکپارچه س ــام ش ــورت ادغ ــه ص ــف را ب ــایت مختل وب س

ــرای مدیریــت و  ــزار جامــع ب تعریــف ســاده تر شــاید بتــوان گفــت کــه DXP یــک اب

ایجــاد ارتباطــات صحیــح بیــن چنــد وب ســایت اســت کــه هســته مرکــزی آن یــک 

ــت. ــج اس ــوای رای ــت محت ــتم های مدیری ــل سیس ــت وب مث ــزار تح نرم اف

ــا در  ــای برنده ــه نمایندگی ه ــوط ب ــایت های مرب ــرای DXP وب س ــال ب ــن مث بهتری

سراســر جهــان اســت. حتمــًا شــده بــه یــک ســایت از یــک کمپانــی مراجعــه کنیــد 

ــاوت  ــورهای متف ــف و کش ــای مختل ــرای زبان ه ــایت ب ــه آن س ــوید ک ــه ش و متوج

ــه  ــرم DXP ب ــن وب ســایت ها توســط پلتف ــه ای وب ســایت های مخصــوص دارد. هم

ــده و  ــم، بحــث DXP پیچی ــه گفتی ــور ک ــه همانط ــد. البت ــورت یکپارچــه در می آین ص

ــت. ــزرگ اس ــازمان های ب ــص س مخت

مقالــه مرتبــط: HEO چیســت؛ 10 نکتــه ای کــه دربــاره بهینه ســازی ســایت بــرای کاربــر 

ــد بدانید بای
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انواع سیستم های مدیریت محتوا

بــه چنــد صــورت کلــی می تــوان از یــک CMS بــرای راه انــدازی یــک کانــال دیجیتالــی 

)غالبــًا یــک وب ســایت( اســتفاده کــرد. در ایــن بخــش بــه شــما ایــن چنــد مــورد را 

ــم. ــو می کنی ــدام را بازگ ــرده و ویژگی هــای هرک ــی ک معرف

- سیستم مدیریت محتوای مدیریت شده )عمومی(

سیســتم مدیریــت محتــوای مدیریــت شــده یــا Managed CMS در حقیقــت یــک 

ــزار از  ــک نرم اف ــب ی ــرض و در قال ــه صــورت پیش ف ــه ب ــی اســت ک ســرویس اینترنت

ــی  ــوارد فن ــه م ــرویس ها هم ــوع س ــن ن ــود. در ای ــه می ش ــده عرض ــاده ش ــش آم پی

ــده  ــاده ش ــده و آم ــت ش ــد مدیری ــه می کن ــه آن را ارائ ــرویس دهنده ای ک ــط س توس

 WordPress ، Weebly ، ــه ــوان ب ــورد می ت ــن م ــا در ای ــن مثال ه ــت. از برتری اس

ــرد. ــاره ک Wix ، Joomla و ... اش

ایــن ســی ام اس ها درســت مثــل نرم افزارهــای معمولــی هســتند کــه تنهــا تفاوتشــان 

ایــن اســت کــه بایــد آن هــا روی هاســت وب ســایت خــود نصــب کنیــد. بعــد از آن 

شــما یــک ابــزار جامــع بــرای مدیریــت محتــوای ســایت خــود در اختیــار داریــد.

ــعه  ــازنده، توس ــال س ــتیبانی فع ــاده پش ــای آم ــتفاده از CMS ه ــی اس ــت اصل مزی

ــه  ــاالً از هم ــی و احتم ــای جانب ــا و افزونه ه ــدد، ابزاره ــانی های متع ــتمر، بروزرس مس
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آن هــا مهم تــر، ســادگی راه انــدازی و اســتفاده از آن هاســت. بــه همیــن خاطــر اســت 

کــه از هــر 10 وب ســایت ســاخته شــده جدیــد تقریبــًا 7 الــی 8 عــدد از آن هــا توســط 

ــوند. ــاخته می ش ــا س ــن CMS ه ــی از همی یک

 )Open Source( ــاز ــن ب ــگان و مت ــوا رای ــت محت ــامانه های مدیری ــن س ــر ای اکث

ــادی در  ــد تغییــرات زی ــراد حرفــه ای می توانن ــا اف ــه ت ــور گرفت ــراد آمات هســتند و از اف

ــازی  ــا پیاده س ــردی در آن ه ــه ف ــر ب ــای منحص ــا طراحی ه ــد و ی ــال کنن ــا اعم آن ه

کننــد. یکــی از نــکات بســیار مهــم و حائــز اهمیــت ایــن ســامانه ها ایــن اســت کــه 

آن هــا )حداقــل CMS هــای شــناخته شــده و معــروف( بــا تغییــرات و قوانیــن جدیــد 

ــت ســایت  ــا بحــث ســئو و امنی ــن لحــاظ مشــکلی ب ــوده و از ای ــوگل هم راســتا ب گ

ندارنــد.

ــن  ــه از نظــر متخصصی ــی ک ــه دالیل ــا ب ــن سیســتم ها و ابزارهــا بن ــن حــال ای ــا ای ب

حرفــه ای جــزو کمبودهــا به حســاب می آینــد توســط وب مســترها و طراحــان وب کمتر 

مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بعضــی از ایــن معایــب شــامل نداشــتن دسترســی  بــه 

برخــی از آیتم هــا و محــدود بــودن ایــن CMS هــا بــه برخــی زبان هــای کدنویســی 

ــود و  ــاز می ش ــه ای دردسرس ــراد حرف ــی از اف ــرای خیل ــت ب ــن محدودی ــد. ای می باش

آن هــا نمی تواننــد تغییــرات دلخــواه خــود را بــا کدنویســی در قالــب اعمــال کننــد.
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- سیستم مدیریت محتوای میزبانی شده )اختصاصی(

ــه ای  ــا ســازمان حرف ــد ی ــک برن ــوع دوم از ســی ام اس ها پلتفرم هــای اختصاصــی ی ن

ــامانه های  ــتم ها، س ــوع سیس ــن ن ــه ای ــت. ب ــایت اس ــک وب س ــدازی ی ــرای راه ان ب

 CMS هــا بــه نســبت CMS نرم افــزاری مســتقل گفتــه می شــود. اگرچــه ایــن نــوع

هــای آمــاده کاربــرد کمتــری دارنــد، امــا صرفــًا توســط افــراد حرفــه ای مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه و در آن هــا خبــری از آن انــدک محدودیت هــای ذکــر شــده نیســت.

بــا اینکــه در ســی ام اس های عمومــی هــم دســت شــما تــا حــد خیلــی زیــادی بــرای 

انجــام کارهــای متفــاوت و اعمــال تغییــرات گوناگــون بــاز اســت، امــا در سیســتم های 

مدیریــت محتــوای اختصاصــی بــه طــور کل ایــن بحث وجــود نــدارد و شــما می توانید 

ــرای  ــده ب ــر ش ــای ذک ــار مزای ــد. در کن ــر دهی ــف آن را تغیی ــای مختل ــام بخش ه تم

ســی ام اس های اختصاصــی، معایبــی نیــز وجــود دارنــد. امنیــت، بروزرســانی و ارتقــاء 

ــد فناوری هــای  ــدن نســل جدی ــا آم ــده شماســت و ب ــه عه ــاً ب ــن ســامانه ها کام ای

 CMS ــا در ــرم خــود ســخت تر می شــود. ام ــال آن روی پلتف ــرای اعم وب، کار شــما ب

هــای عمومــی ایــن بروزرســانی ها بــه صــورت خــودکار توســط شــرکت ســازنده اعمــال 

می شــوند.
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- سیستم مدیریت محتوای سنتی

ــزار  سیســتم مدیریــت محتــوای ســنتی یــا Traditional CMS کــه نــام دیگــر آن اب

ــد،  ــز می باش ــت وب )Web Content Management( نی ــوای تح ــت محت مدیری

نــوع اولیــه ســامانه های مدیریــت محتــوا اســت کــه در آن، ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن 

بحــث ویرایــش )بــرای ویراســتاران( و بحــث توســعه )بــرای توســعه دهندگان( وجــود 

ــای  ــه آیتم ه ــی ب ــی کامل ــوالً دسترس ــتاران معم ــی ام اس ها ویراس ــن س دارد. در ای

ــته بندی ها،  ــوان، URL، دس ــر عن ــه تغیی ــب از جمل ــک مطل ــت ی ــش و مدیری ویرای

ــی ام اس ها  ــن س ــا در ای ــد. ام ــابه دارن ــائل مش ــانه ای و مس ــای چندرس درج فایل ه

ویراســتاران بــه بخــش مدیریتــی مرکــزی و تنظیمــات ســایت بــه ویــژه کدهــای قالــب 

دسترســی ندارنــد.

در طــرف مقابــل، توســعه دهندگان )کدنویس هــا و طراحــان( بــه جــز بخــش محتــوا 

ــه خاطــر  ــن CMS هــا ب ــد. ای ــز دسترســی دارن ــی نی ــه بخش هــای مدیریتــی و فن ب

ــز شــناخته می شــوند.  ــا اصطــاح coupled CMS نی ــد ب ــه مجــزا دارن اینکــه دو الی

ــه  ــوع ســی ام اس ها ب ــن ن ــک ســایت در ای ــت ی ــه کل ماهی ــه اینجاســت ک ــا نکت ام

همیــن دو بخــش خاصــه می شــود! ایــن یعنــی تمــام بخش هــای ظاهــری ســایت 

ــتم ها  ــن سیس ــوند. ای ــش داده می ش ــم نمای ــه ه ــل ب ــه و متص ــورت یکپارچ ــه ص ب

ــد.  ــان بودن ــت امروزی ش ــاده تر از حال ــی س ــد و خیل ــا بودن ــل از CMS ه ــن نس اولی
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ــی ام اس ها  ــوع س ــن ن ــزاری از ای ــرکت نرم اف ــن ش ــوز چندی ــه هن ــت ک ــب اس جال

ــوای ســاده هســتند و  ــال انتشــار محت ــه دنب ــا کســانی کــه فقــط ب ــد ت ــه می کنن ارائ

نمی خواهنــد وارد پیچیدگی هــای زیــاد شــده یــا هزینــه خاصــی بــرای خــود بتراشــند 

از آن هــا اســتفاده کننــد.

 CMS ــه ــی ک ــد. از جای ــراه دارن ــه هم ــا خــود ب ــز ب ــی نی ــن ســادگی ها معایب ــا ای ام

ــرای  ــا ب ــتفاده از آن ه ــتند، اس ــراه نیس ــرات وب هم ــن تغیی ــا آخری ــنتی ب ــای س ه

ــبی  ــه مناس ــاح Cross-platform گزین ــه اصط ــا ب ــوره ی ــایت های چندمنظ وب س

نیســتند. ســی ام اس های ســنتی صرفــًا بــرای نمایــش در مرورگرهــای ســنتی دســکتاپی 

ــا  ــا آن ه ــود را ب ــایت خ ــه س ــی ک ــی در صورت ــن یعن ــتند و ای ــتفاده هس ــل اس قاب

راه انــدازی کنیــد، وب ســایت شــما قابلیــت نمایــش صحیــح بــه صــورت واکنش گــرا 

ــی  ــا اشــیاء اینترنت ــه موبایل هــای هوشــمند، تبلت هــا ی در مرورگرهــای دیگــر از جمل

را نخواهــد داشــت.

ــا  ــود را ب ــتم خ ــت سیس ــاز فعالی ــه از روز آغ ــاگ ک ــرویس دهندگان وب ــوالً س معم

ــوز در  ــتند و هن ــورت هس ــن ص ــه ای ــان ب ــد همچن ــا کرده ان ــنتی بن ــای س CMS ه

ــه باعــث می شــود  ــه شــکل ســنتی و قدیمــی می باشــند. ایــن قضی حــال فعالیــت ب

تــا حتــی کاربــران اگــر هــم بخواهنــد نتواننــد تغییــرات الزم را در هســته مرکــزی ایــن 
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ســامانه ها اعمــال کننــد. بــا ایــن حــال هنــوز هــم کــه هنــوزه تعــداد بســیار زیــادی 

از ســازمان ها و کســب وکارهای معمولــی و تجارت هــای کوچک تــر، صرفــًا یــک 

ــد. ــاز دارن وب ســایت ســاده و بــدون آالیــش نی

اگــر شــما هــم از همیــن قبیــل کســب وکارها هســتید و قــرار نیســت بــا ســایت خــود 

ــوای  ــت محت ــتم های مدیری ــاب سیس ــاید انتخ ــد، ش ــی بپردازی ــی اینترنت ــه بازاریاب ب

ســنتی آنقدرهــا هــم انتخــاب بــدی نباشــد. امــا اگــر قصــد راه انــدازی یــک ســایت 

ــد ایــن سیســتم ها  ــد، بایــد ســراغ نســل جدی ــا کمــک CMS هــا را داری حرفــه ای ب

ــا عنــوان Headless CMS شــناخته شــده اند برویــد و یــا سیســتم میکــس و  کــه ب

ــد. ــه کار بگیری ــه آن هــا را کــه Hybrid CMS نامیــده می شــود ب تکامــل یافت

در ادامــه ایــن مباحــث را توضیــح داده و بــه شــما می گوئیــم کــه ایــن ســی ام اس ها 

چــه ویژگی هــا و کاربردهایــی دارنــد.

 

 

15

https://modireweb.com


سیستم مدیریت محتوا )CMS( چیست و یک CMS خوب چه 

ویژگی هایی دارد؟

www.modireweb.com

)Headless CMS( سیستم مدیریت محتوای هدلس -

در مبحــث طراحــی وب اصطاحاتــی بــا نــام بک انــد )Back-end( و فرانت انــد 

ــده  ــک ش ــه تفکی ــت دو الی ــاح در حقیق ــن دو اصط ــود دارد. ای )Front-end( وج

ــرور  ــد س ــت بک ان ــد گف ــاده بای ــی س ــف خیل ــا تعری ــتند. ب ــایت هس ــک وب س از ی

ــه  ــت ک ــواردی اس ــد م ــده و فرانت ان ــامل ش ــه را ش ــت صحن ــی پش ــای فن و آیتم ه

ــد. ــاهده می کن ــر و ...( آن را مش ــر، مرورگ ــت )کارب کاین

ــردازش فرآیندهــا و بخــش پنهــان  ــه Back-end قســمت پ ــارت ســاده تر، الی ــه عب ب

ــده  ــش داده ش ــوی نمای ــا الگ ــش ی ــه Front-end بخ ــل الی ــرف مقاب ــت و در ط اس

ــور  ــه منظ ــوان متوج ــز می ت ــات نی ــود. از روی کلم ــامل می ش ــران را ش ــرای کارب ب

ــردازش  ــه در پشــت )Back( در حــال پ ــواردی ک ــد )م ــن اصطاحــات شــد. بک ان ای

ــو )Front( در حــال نمایــش و  ــد )مــواردی کــه در جل و فعالیــت هســتند( و فرانت ان

پــردازش می باشــند(.

از نــگاه تخصصی تــر بایــد گفــت کــه Back-end روی زبان هــای برنامه نویســی 

کامپایــل شــده و زبان هــای اصلــی برنامه نویســی مثــل C# ، Java و یــا PHP طراحــی 

ــا  ــًا روی زبان هــای تحــت وب مثــل CSS ، HTML ی می شــود امــا Front-end صرف

ــتانداردهای  ــا اس ــل Jquery و ی ــروف آن مث ــای مع ــکریپت و کتابخانه ه ــاوا اس ج

دیگــری همچــون AJAX متمرکــز اســت.
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اگــر بخواهیــم ایــن دو مــورد را در یــک مثــال ســاده توضیــح دهیــم می توانیــم یــک 

ــام ببریــم. ایــن دســتگاه از دو بخــش کلــی ســاخته  دســتگاه خودپــرداز )ATM( را ن

Back- ــان ــع هم ــول و فرآیندهــای پردازشــی در واق شــده اســت. بخــش مخــزن پ

end می باشــد و رابــط کاربــری دســتگاه بــرای مخاطبیــن )شــامل دکمه هــا، صفحــه 

نمایــش و مکانیــزم دریافــت پــول( بخــش Front-end اســت.

در CMS هــای ســنتی، بک انــد و فرانت انــد در قالــب یــک مجموعــه یکپارچــه توســعه 

ــتخوش  ــا را دس ــی از آن ه ــط یک ــوان فق ــادی نمی ت ــت ع ــوند و در حال داده می ش

ــتند و  ــزا هس ــه مج ــن دو الی ــا در Headless CMS ای ــرد. ام ــادی ک ــرات بنی تغیی

ــد. ــت کنن ــش فعالی ــر بخ ــه روی ه ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــعه دهندگان می توانن توس

ــی  ــرات خیل ــا تغیی ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــعه دهندگان ای ــه توس ــت ب ــن قابلی ای

بیشــتری در بخش هــای مختلــف یــک وب ســایت اعمــال کننــد بــدون اینکــه نگــران 

ــرات  ــن تغیی ــن ای ــند. مهم تری ــر باش ــای دیگ ــرات در بخش ه ــن تغیی ــری ای تأثیرپذی

ــرای  ــایت ب ــری س ــش ظاه ــوع نمای ــش ن ــت و ویرای ــکان مدیری ــا ام و قابلیت ه

ــت. ــیو اس ــورت ریسپانس ــه ص ــف ب ــتگاه های مختل دس
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ــر  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــئله اس ــن مس ــی ام اس های Headless روی همی ــز س تمرک

ایــن عنــوان بــرای آن هــا برگزیــده شــده اند؛ چــرا کــه می تــوان در ایــن ســی ام اس ها 

هــر بخــش را بــه صــورت جداگانــه ویرایــش کــرد. درواقــع ایــده اصلــی اســتفاده از 

یــک Headless CMS جــدا کــردن محتــوا و ارائــه کــردن آن در الیه هــای جداگانــه 

ــب و  ــرح قال ــت )ط ــه کاین ــده ب ــش داده ش ــه نمای ــوع CMS الی ــن ن ــت. در ای اس

چارچــوب( بــه عنــوان ســر )Head( و محتــوا بــه عنــوان بدنــه )Body( عامت گــذاری 

می شــوند.

در یــک CMS نــوع Headless محتــوا تحــت هــر شــرایطی یکســان باقــی می مانــد. 

در حالــی کــه هــر کاینــت یــا کاربــر بــا هــر دســتگاه )اعــم از مرورگرهــای کامپیوتــری 

ــد،  ــته باش ــی داش ــوا دسترس ــن محت ــه ای ــد ب ــی( می توان ــن های موبایل ــا اپلیکیش ی

ــر هــم تغییــر خاصــی صــورت  ــد و اگ ــه وجــود نمی آی ــوا ب تغییــری در ســاختار محت

ــًا در بخــش نمایــش دادن و کادربندی هــای صحیــح اســت. بگیــرد صرف

ایــن قابلیت هــا باعــث شــده اند تــا ســی ام اس های هدلــس کامــاً داینامیــک 

باشــند. بــه همیــن دلیــل توســعه دهندگان کدهــا و تغییــرات خــود را از طریــق رابــط 

 API کــه بــه آن )Application Programming Interface( کاربــری برنامه نویســی

می گوینــد روی CMS اعمــال می کننــد.
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ــاط  ــه اشــتراک گذاری و ایجــاد ارتب ــرای ب ــزار واســطه ب یــک API درحقیقــت یــک اب

صحیــح بیــن دو نرم افــزار می باشــد. API بــه گونــه ای یــک رابــط کاربــری و ابــزاری 

ــا  ــعه دهنده ب ــن توس ــی بی ــل ارتباط ــت و پ ــاز اس ــورد نی ــرات م ــال تغیی ــرای اعم ب

ــود. ــوب می ش ــی محس ــای برنامه نویس کده

ــا  ــی ی ــن های موبایل ــعه اپلیکیش ــاخت و توس ــتر در س ــی ام اس ها بیش ــس س از هدل

نرم افزارهــای تحــت وب بــرای اینترنــت اشــیاء )IoT( اســتفاده می شــود. ایــن یعنــی 

ــی ام اس  ــن س ــوای Headless بهتری ــت محت ــتم مدیری ــک سیس ــت ی ــوان گف نمی ت

بــرای راه انــدازی یــک ســایت اســت بلکــه ایــن سیســتم بهتریــن رویکــرد برای ســاخت 

و توســعه اپ هــای موبایلــی می باشــد.

بیشــتر بدانیــد: پســت مهمــان و پســت مهمــان معکــوس چیســت و چــه تاثیــری بــر 

ســئو دارد؟

)Hybrid CMS( سیستم مدیریت محتوای ترکیبی -

بــا پیشــرفت روزافــزون هدلــس ســی ام اس ها در ســال های اخیــر، تقریبــًا اکثــر قریــب 

ــد  ــوا کــوچ کردن ــه ایــن سیســتم های مدیریــت محت ــه یقیــن تجارت هــای دیگــر ب ب

ــنتی  ــی ام اس های س ــده س ــرکت های ارائه دهن ــا ش ــد ت ــث ش ــئله باع ــن مس و همی

ــدن  ــه ش ــرکت ها اضاف ــن ش ــاش ای ــه ت ــند. نتیج ــاره ای بی اندیش ــت چ ــرای رقاب ب

19

https://modireweb.com
https://modireweb.com/What-is-Guest-Posting-in-SEO
https://modireweb.com/What-is-Guest-Posting-in-SEO


سیستم مدیریت محتوا )CMS( چیست و یک CMS خوب چه 

ویژگی هایی دارد؟

www.modireweb.com

محتــوای تحــت وب بــا کمــک API هــا بــود. بــه دنبــال ایــن اقــدام CMS جدیــدی 

بــه نــام decoupled CMS یــا Hybrid CMS )ســی ام اس ترکیبــی( خلــق شــد.

یــک Hybrid CMS ایــن قابلیــت را دارد کــه الیه هــد )Head( را به صــورت یک گزینه 

ــک وب ســایت  ــد ی ــا آن هــا بتوانن ــرار دهــد ت ــار توســعه دهندگان ق آپشــنال در اختی

اســتاندارد ســاخته و در عیــن حــال خروجــی دلخــواه خــود را در پلتفرم هــای گوناگــون 

با تغییــرات دلخواهشــان بســازند.

 API البتــه بــا توجــه بــه نــوع شــرکت ارائه دهنــده ایــن ســی ام اس ها ممکــن اســت

ــوان گفــت ایــن نســل  ــان ســاده می ت ــه زب آن هــا نیــز کمــی متفــاوت باشــد. امــا ب

جدیــد از ســامانه های مدیریــت محتــوا بــه گونــه ای یــک سیســتم تلفیقــی و ترکیبــی 

ــس هســتند. از ســی ام اس های ســنتی و هدل

هیبریــد ســی ام اس ها بــه خاطــر داینامیــک بــودن زیــاد و کیفیــت خاصــی کــه دارنــد 

مــورد توجــه وب ســایت هایی قــرار می گیرنــد کــه اولویــت آن هــا ســاختار محتوایــی 

غنــی بــا پشــتیبانی از انــواع فرمت هــای رســانه ای اســت. مزیــت فوق العــاده ی ایــن 

ــت. ــی اس ــای برنامه نویس ــیعی از زبان ه ــف وس ــتیبانی از طی ــتم ها پش سیس

20

https://modireweb.com


سیستم مدیریت محتوا )CMS( چیست و یک CMS خوب چه 

ویژگی هایی دارد؟

www.modireweb.com

Traditional CMS , Headless CMS , Hybrid CMS مقایسه سریع -

شــاید مباحــث ذکــر شــده کمــی پیچیــده باشــند و انتخــاب را بــرای افــرادی کــه کمتــر 

بــا ایــن مســائل آشــنا هســتند ســخت کننــد. بــه همیــن خاطــر در ادامــه بــه صــورت 

ــم : ــر می کنی ــتم ها را ذک ــن سیس ــای ای ــریع ویژگی ه س

 Traditional ــد از ــی می خواهی ــاده و معمول ــایت س ــک وب س ــط ی ــًا فق ــر صرف - اگ

ــد. CMS اســتفاده کنی

ــا اینترنــت اشــیاء  ــی ی ــه یــک اپلیکیشــن موبایل ــروژه شــما بیشــتر شــبیه ب - اگــر پ

ــد. ــتفاده کنی ــت از Headless CMS اس )IoT( اس

- اگــر می خواهیــد وب ســایتی غنــی، کامــل و داینامیــک داشــته باشــید و از ترکیــب 

عناصــر مختلــف اســتفاده کنیــد و همچنیــن خواهــان بهره منــد شــدن از قابلیت هــای 

کــراس پلتفــرم هســتید، نــوع Hybrid CMS را انتخــاب کنیــد.

بــا توجــه بــه توضیحــات و مقایســه بــاال، مســلمًا می تــوان گفــت کــه بهتریــن نــوع 

ــز  ــر را نی ــت دیگ ــی دو حال ــه نوع ــه ب ــوع Hybrid CMS اســت ک ــک ســی ام اس ن ی

شــامل می شــود. امــا بــا ایــن حــال بایــد قبــل از انتخــاب آن ببینیــد کــه دقیقــًا چــه 

چیــزی نیــاز داریــد.
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امکاناتی که تولید محتوا با CMS به شما می دهد

ــاز دوم  ــه ف ــه ب ــا ماهیــت ســی ام اس ها آشــنا شــدید وقــت آن اســت ک ــه ب حــاال ک

ــتم ها  ــن سیس ــام ای ــه از ن ــور ک ــم. همانط ــاد بگیری ــا را ی ــتفاده از آن ه ــم و اس بروی

پیداســت اصلی تریــن کاربــرد و مهم تریــن ویژگــی یــک CMS قابلیــت تولیــد، انتشــار 

و مدیریــت محتــوا اســت.

در حالــت عــادی یــک محتــوا شــامل متــن، تعــدادی عکــس و شــاید ویدئــو و فایل ها 

ــا  ــت! ب ــان راح ــت، خیالت ــه هس ــزی ک ــما هرچی ــوای ش ــد. محت ــر باش ــناد دیگ و اس

ــد و  ــن شــکل ممکــن شــکل دهی ــه بهتری ــد آن هــا را ب کمــک ســی ام اس ها می توانی

بــه انتشــار برســانید.

امــا بــا ایــن حــال بــرای تولیــد محتــوای حرفــه ای بــه منظــور بازاریابــی بــا محتــوا 

ــد.  ــی رعایــت کنی ــگارش و تکنیک هــای فن شــما بایــد اصــول خاصــی را در بخــش ن

ــرای کســب موفقیــت در  ــن اســتراتژی های متعــددی ب ــن مســئله همچنی ــار ای در کن

ایــن حــوزه وجــود دارد کــه در مقالــه ای دیگــر بــه صــورت کامــل و تخصصــی بــه آن 

پرداخته ایــم.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــنهادی: بازاریاب ــه پیش مقال

کســب وکارها
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Text Editor Tool استفاده از ویرایشگر متنی یا

در قلــب هــر CMS یــک ویرایشــگر متنــی وجــود دارد کــه تمــام بــار تولید محتــوا روی 

دوش آن  اســت. ایــن ویرایشــگرها طــی چندیــن مرحلــه در ســال های اخیــر پیشــرفت 

کــرده و بــا آخریــن متدهــای نگارشــی دیجیتالــی بروزرســانی شــده اند. معمــوالً ایــن 

ــا ایــن حــال شــما حتــی  ــد. ب ــی وجــود ندارن ابزارهــای کارآمــد در باگ هــای معمول

می توانیــد ابزارهــای قابــل شخصی ســازی را نیــز جایگزیــن ایــن ویرایشــگرها کنیــد.

دلیــل اهمیــت ایــن ویرایشــگرها ایــن اســت کــه بــا بروزرســانی الگوریتم هــای گــوگل 

و گســترش هرچــه بیشــتر مباحــث مربــوط بــه ســئو بــه خصــوص در بحــث تولیــد 

محتــوا، ایــن ویرایشــگرها نیــز بــه خوبــی نیازهای یــک تولیــد محتــوا کننــده را تأمین 

 WYSIWYG هــا از نــوع CMS می کننــد. شــایان ذکــر اســت کــه ادیتورهــای متنــی

ــع  ــا درواق ــوع ادیتوره ــن ن ــند. ای ــا What You See Is What You Get می باش ی

نســل جدیــد ویرایشــگرها هســتند و بــا کمــک آن هــا شــما دقیقــًا همــان چیــزی کــه 

نــگارش می کنیــد را در مرحلــه نهایــی در وب ســایت نیــز خواهیــد دیــد. ایــن مســئله 

یکــی از کمبودهــا و معایــب اصلــی خیلــی از ســی ام اس های نســل قدیمــی بــود کــه 

در آن هــا بخــش ویرایشــگر بــا خروجــی تطابــق کافــی را نداشــتند.

 HTML ایــن ویرایشــگرهای متنــی به خوبــی از تگ هــای هدینــگ و کدهای نوشــتاری
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ــگر  ــتقیم ویرایش ــورت مس ــه ص ــد ب ــن می توانی ــما همچنی ــد. ش ــتیبانی می کنن پش

متنــی خــود را در حالــت کدهــای اچ تــی ام ال قــرار دهیــد تــا کدهــا را ویرایــش کنیــد. 

ــوان  ــوند می ت ــتیبانی می ش ــتاری پش ــای نوش ــن ابزاره ــه در ای ــی ک ــر چیزهای از دیگ

ــل  ــا، نق ــده، درج پاراگراف ه ــای ایمبدش ــکان درج کده ــت، ام ــای تکس ــه فرمت ه ب

ــرد. ــاره ک ــر اش ــیاری دیگ ــا و بس ــکریپت ها، لینک دهی ه ــول، اس ق

 

 

Metadata و SEO با CMS هماهنگی

ــا و  ــا فرآینده ــما ب ــر ش ــورد نظ ــی ام اس م ــل س ــق کام ــکی، تطاب ــچ ش ــدون هی ب

کمپین هــای ســئو یکــی از مهم تریــن نکاتــی اســت کــه قبــل از انتخــاب یــک سیســتم 
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ــه  ــد ب ــرد. خوشــبختانه ســی ام اس های جدی ــت ک ــه آن دق ــد ب ــوا بای ــت محت مدیری

خوبــی بــا الگوریتم هــا و تغییــرات ســئو ســازگاری دارنــد. امــا بــا ایــن حــال نــوع ایــن 

ــاوت باشــد. ســازگاری ها ممکــن اســت کمــی متف

ایــن ســامانه های مدیریتــی همچنیــن بــه جــز پشــتیبانی از آخریــن تغییــرات امنیتــی، 

ابزارهــا، پاگین هــا و ویدجت هــای کاربــردی زیــادی بــرای ســایت های میزبانــی شــده 

ــای  ــی و کمپین ه ــای تبلیغات ــا در کمپین ه ــتفاده از آن ه ــه اس ــد ک ــر گرفته ان در نظ

ســئو بــه شــدت تأثیرگــذار اســت. شــاید افزونــه Yoast SEO بــرای سیســتم مدیریــت 

محتــوای وردپــرس معروف تریــن آن هــا باشــد. بــا وجــود چنیــن افزونــه ای، نــه تنهــا 

ــرار  ــه ای ق ــارت حرف ــت نظ ــوا تح ــد محت ــش تولی ــئو در بخ ــای س ــام فعالیت ه تم

ــتر  ــه بیش ــور هرچ ــه منظ ــز ب ــی نی ــای خاص ــا و تاکتیک ه ــه راهکاره ــرد، بلک می گی

دیــده شــدن محتــوای شــما توســط ایــن ابزارهــا صــورت می گیــرد. همچنیــن بایــد 

گفــت کــه از لحــاظ آنالیــز و ابزارهــای عرضــه شــده در ایــن زمینــه از جملــه مهم تریــن 

آن هــا گــوگل وب مســترتولز نیــز ایــن ســامانه ها بــه خوبــی همگام ســازی می شــوند.

ــن صــورت وجــود  ــه ای ــک CMS اختصاصــی ب ــی در ی ــن سیســتم ها و ابزارهای چنی

نــدارد و اگــر شــما ســراغ اســتفاده از یــک ســی ام اس اختصاصــی رفته ایــد، بایــد ایــن 

بخــش را نیــز بــه صــورت تخصصــی مــورد توجــه قــرار دهیــد. همچنیــن بایــد گفــت 
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کــه ایــن سیســتم های مدیریــت محتــوای غیراختصاصــی بــه خوبــی از تکنولوژی هــا 

ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــرای مث ــد. ب ــتیبانی می کنن ــتجو پش ــای جس ــرات موتوره و تغیی

ــا متادیتاهــا باشــید.  ــران بحــث متاتگ هــا ی ــر الزم نیســت نگ ــن CMS هــا دیگ ای

ــا موتورهــای جســتجو بســیار باالســت. ســازگاری ســی ام اس ها ب

مقاله مرتبط: متا تگ چیست و چطور به سئوی سایت شما کمک می کند؟

CMS طراحی قالب و راه اندازی وب سایت در

از نــکات بــارز و قابــل توجــه ســی ام اس ها داشــتن ده هــا قالــب پیش فــرض بــه محض 

نصــب و راه انــدازی اولیــه اســت. بــه جــز ایــن شــما می توانیــد صدهــا یــا هــزاران 

ــایت  ــرده و روی وب س ــه ک ــف تهی ــع مختل ــر را از مناب ــی دیگ ــا پول ــگان ی ــب رای قال

ــه هســتند کــه همــه  ــد. بعضــی از ایــن قالب هــا آنقــدر تکامل یافت خــود نصــب کنی

نیازهــای شــما را برطــرف کــرده و حتــی امکانــات خیلــی بیشــتری از آنچــه کــه نیــاز 

داریــد در اختیــار شــما قــرار دهنــد.

ــد،  ــل جدی ــی وب نس ــای طراح ــن تکنولوژی ه ــه یم ــه ب ــت ک ــد گف ــن بای همچنی

ــی از مســائلی همچــون  ــه خوب ــن ســی ام اس ها ب ــرای ای قالب هــای ســاخته شــده ب

ریسپانســیو بــودن پشــتیبانی می کننــد. بــه جــز ایــن مســائل، امــکان شخصی ســازی 

ــده  ــی گنجان ــی خوب ــکل خیل ــه ش ــتم ها ب ــن سیس ــا در ای ــردن قالب ه ــی ک و سفارش
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شــده اســت تــا کاربــران بتواننــد بــا توجــه بــه نیــاز یــا ســلیقه خــود کادربندی هــا و 

چارچــوب قالــب وب ســایت را تغییــر دهنــد.

اگــر نیــاز بــه تغییــرات ظاهــری بیشــتر و یــا افــزودن افکت هــای جــذاب بــه قالــب 

خــود هســتید، کدهــای CSS می تواننــد بــرای اســتایل دهی بــه قســمت های 

گوناگــون بــه کار بــرده شــوند. امــا اگــر هــم بــا قالب هــای پیش فــرض کنــار نیامدیــد، 

می توانیــد بــا ســفارش طراحــی ســایت قالــب اختصاصــی خودتــان را داشــته باشــید. 

ــد در  ــی می توانن ــه خوب ــن ســی ام اس ها ب ــاظ ای ــن لح ــت از ای ــد گف ــوع بای در مجم

ــاد  ــما ایج ــرای ش ــی ب ــد و تخصص ــا، کارآم ــایت زیب ــک س ــه ای ی ــاً حرف ــطح کام س

کننــد.

بیشتر بدانید: در انتخاب رنگ یک وب سایت چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟
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وجــود افزونه هــای حرفــه ای و قابلیــت شخصی ســازی سیســتم و ابزارهــای 

خلی ا د

بــا در اختیــار داشــتن یــک CMS کاربــردی نــه تنهــا می توانیــد ظاهــر بیرونــی ســایت 

خــود را دســتکاری کــرده و مطابــق بــا ســلیقه و نیازتــان تزئیــن کنیــد، بلکــه می توانیــد 

سیســتم و ابزارهــای خــود ســایت را نیــز دســتخوش تغییــرات الزم کنیــد. بــرای مثــال 

می توانیــد ابزارهــای مدیریتــی را آنطــور کــه می خواهیــد در صفحــه جایگــزاری کنیــد 

ــرای  ــی ب ــز کار تخصص ــک می ــه ای ی ــای حرف ــا و پاگین ه ــک افزونه ه ــا کم ــا ب و ی

خودتــان دســت و پــا کنیــد!

ــل بهینه ســازهای ســایت و  ــر مث ــه ای دیگ ــه حرف ــن، وجــود صدهــا افزون ــه جــز ای ب

ــا  ــایت و صده ــرعت س ــش س ــای افزای ــری، افزونه ه ــک آپ گی ــای ب ــرور، افزونه ه س

ــز در ایــن سیســتم های مدیریــت محتــوا قــرار  ــردی و متفــاوت دیگــر نی ــه کارب افزون

 User Dashboard داده شــده اند. تمــام ایــن ابزارهــا و افزونه هــا در بخشــی بــه نــام

ــه  ــی ک ــر بخش ــه ه ــریع ب ــت و س ــی راح ــد خیل ــر می توان ــده اند و کارب ــه ش تعبی

ــد. ــته باش ــی داش ــد دسترس می خواه
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قابلیت انتشار سریع یا زمان بندی شده مطالب

ــار  ــدی انتش ــکان زمان بن ــی ام اس ها ام ــای س ــتنی ترین قابلیت ه ــی از دوست داش یک

 )Post( مطالــب اســت. زمانــی کــه شــما محتــوای خــود را کــه در قالــب یــک مطلــب

ــار  ــه انتش ــه ب ــان لحظ ــد آن را هم ــد، می توانی ــل کردی ــت تکمی ــار اس ــاده انتش آم

برســانید و یــا آن را بــرای انتشــار در آینــده زمان بنــدی کنیــد. بــرای ایــن کار خیلــی 

ــه محــض  ــد و ب ــب را تعییــن کنی ــد روز و ســاعت انتشــار هــر مطل راحــت می توانی

رســیدن زمــان بــه آن تاریــخ، مطلــب مــورد نظــر شــما منتشــر شــود. ایــن قابلیــت بــه 

هــزاران کســب وکار مختلــف کمــک کــرده تــا بتواننــد بــا نظــم و ترتیــب فعالیت هــای 

ــد. ــازمان دهی کنن ــود را س خ

قابلیت ساخت چندین ادمین و مشارکت کننده

ــه شــما ایــن  ــی یــک CMS ایــن اســت کــه ب ــردی و عال از قابلیت هــای بســیار کارب

ــا  ــا ب ــد و ی ــدازی کنی ــت راه ان ــتم عضوی ــک سیس ــد ی ــا بتوانی ــد ت ــکان را می ده ام

ایجــاد حســاب های کاربــری، تیــم مدیریتــی خــود را تشــکیل دهیــد. چندیــن و چنــد 

جایــگاه مدیریتــی بــرای تعییــن وظایــف وجــود دارد. بــرای مثــال می توانیــد اعضــای 

ــارکت کننده  ــگر، مش ــنده، ویرایش ــل نویس ــف مث ــای مختل ــود را در نقش ه ــم خ تی

قــرار دهیــد و یــا حتــی یــک ادمیــن کامــل بــرای مدیریــت همــه بخش هــا در نظــر 

بگیریــد.
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شــما بــه عنــوان ادمیــن کل و مدیریــت اصلــی می توانیــد هــر زمــان کــه خواســتید 

دیگــر اعضــا و کادر پرســنل را مدیریــت کــرده بــه آن هــا ترفیــع داده و یــا حتــی آن هــا 

را برکنــار کنیــد. ایــن کارهــا در یــک کنتــرل پنــل مدیریتــی قدرتمنــد و در عیــن حــال 

ســاده قابــل انجــام هســتند. شــما همچنیــن می توانیــد بــا فعالســازی سیســتم پســت 

مهمــان از کاربــران و مخاطبیــن ســایت خــود بخواهیــد تــا در انتشــار محتــوای بیشــتر 

بــه شــما کمــک کننــد. ایــن اقــدام یکــی از روش هــای کســب رتبــه بهتــر و بهبــود ســئو 

می باشــد.
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قابلیت مشاهده پیش نمایش و تست

وقتــی بــا یــک CMS ســایت خــود را راه انــدازی کــرده باشــید می توانیــد از قابلیت های 

مخصــوص و بســیار خوبــی بــرای توســعه و گســترش ســایت خــود اســتفاده کنیــد. 

یکــی از ایــن ویژگی هــا، امــکان اســتفاده از قابلیــت پیش نمایــش تغییــرات اســت. 

چــه در حیــن اعمــال تغییــرات روی بخــش کدنویســی و قالــب و یــا چــه بــا ایجــاد 

ــال  ــازی آن و اعم ــل از نهایی س ــد قب ــب، می توانی ــوای مطال ــش محت ــر و ویرای تغیی

ایــن تغییــرات بــه صــورت همگانــی، بــه راحتــی قبــل از هرکســی فقــط خودتــان ایــن 

ــتی ها  ــکات و کم وکاس ــا مش ــد ت ــاهده کنی ــش مش ــورت پیش نمای ــه ص ــرات ب تغیی

را شناســایی کنیــد و قبــل از انتشــار نهایــی آن هــا را مرتفــع ســازید.

ــود.  ــًا نشــدنی ب ــوع ســی ام اس های ســنتی بســیار ســخت و تقریب ــن کاری در ن چنی

وب مســترها در گذشــته بــرای ایــن کار ابتــدا کدهــای فعلــی را کپــی کــرده و در جایــی 

ــد و در  ــد و ســپس تغییــرات دلخــواه را روی کدهــا می دادن ــداری می کردن ــر نگه دیگ

صورتــی کــه اشــتباهی در کار انجــام میشــد، بایــد مجــددًا کدهــای کپــی شــده قبلــی 

ــا فرآینــد ویرایــش  را جایگزیــن می کردنــد. ایــن رونــد خســته کننده باعــث میشــد ت

بســیار ســخت و دشــوار دنبــال شــود.
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بروزرسانی های پی درپی و امنیت باال

درســت مثــل نرم افزارهــای کامپیوتــری، سیســتم های مدیریــت محتــوا نیــز در 

پکیج هــای نرم افــزاری عرضــه می شــوند. ایــن یعنــی احتمــال وجــود بــاگ و مشــکات 

 CMS ــده ــا ایــن حــال جــای هیــچ نگرانــی نیســت. ارائه دهن جزئــی کــم نیســت. ب

ــه صــورت پشــت هــم و مســتمر در حــال بررســی مشــکات و رفــع باگ هــا و  هــا ب

افزایــش امنیــت ایــن ســامانه ها هســتند و ایــن یعنــی وب ســایت شــما هــر لحظــه 

در حــال بهتــر شــدن از قبــل اســت.

بــرای ایــن کار الزم نیســت شــما کوچک تریــن اســترس یــا دغدغــه ای داشــته باشــید. 

تمــام کاری کــه بایــد کنیــد ایــن اســت کــه بــه محــض انتشــار آپدیت هــای جدیــد بــا 

یــک کلیــک ســی ام اس خــود را بروزرســانی کنیــد تــا بــه آخریــن ورژن موجــود ارتقــاء 

پیــدا کــرده و مشــکات و ایــرادات جزئــی از بیــن برونــد. همانطــور کــه گفتــه شــد، 

ــند.  ــز می باش ــی نی ــای امنیت ــا و پچ ه ــامل آپدیت ه ــواره ش ــانی ها هم ــن بروزرس ای

ــرای افزایــش  ــن فناوری هــای روز ب ــرض از آخری ــه صــورت پیش ف ــن سیســتم ها ب ای

ــه شــدن متدهــای  ــورت اضاف ــن حــال در ص ــا ای ــا ب ــد می باشــند ام ــت بهره من امنی

ــار داشــته  ــد در ســریع ترین زمــان ممکــن آن هــا را در اختی ــی بیشــتر، می توانی امنیت

باشــید.
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وجود پشیتبانی و انجمن های گفتگو پیرامون آن

ــوا  ــه اســتفاده از سیســتم های مدیریــت محت از دیگــر مســائلی کــه وب مســترها را ب

ســوق می دهــد، امــکان بهره منــدی از پشــتیبانی های قدرتمنــد ســازنده اســت. 

اگرچــه ایــن ســی ام اس ها اغلــب رایــگان هســتند امــا ســازندگان آن هــا بــرای ایــن 

محصــوالت پشــتیبانی نیــز دارنــد و در صورتــی کــه شــما مشــکل خاصــی در اســتفاده 

از آن هــا داشــته باشــید می توانیــد بــا ارجــاع آن بــه ســازندگان، از آن هــا درخواســت 

کمــک کنیــد.
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بــه جــز ایــن، معمــوالً همــه ایــن ســی ام اس ها دارای یک بخشــی در ســایت خودشــان 

هســتند کــه شــبیه بــه یــک انجمــن گفتگــو بــرای کاربــران اســت. در ایــن انجمن هــا 

ــوان از آن هــا  ــد کــه می ت ــران وجــود دارن ــادی از خــود کارب ــن زی همیشــه متخصصی

ــا آن هــا در میــان گذاشــت. چنیــن  مشــاره گرفــت و یــا مشــکات پیــش آمــده را ب

قابلیتــی در ســی ام اس های اختصاصــی وجــود نــدارد.

جمع بندی

سیســتم های مدیریــت محتــوا همــان چیــزی هســتند که هر وب ســایت و وب مســتری 

ــه  ــد و ب ــان کرده ان ــدت آس ــه ش ــا را ب ــتم ها کار م ــن سیس ــاز دارد. ای ــا نی ــه آن ه ب

هرکســی ایــن امــکان را می دهنــد تــا بتوانــد از صفــر یــک وب ســایت ایجــاد کنــد. بــا 

توجــه بــه اینکــه ایــن ســی ام اس ها رایــگان و متــن بــاز هســتند، اســتفاده از آن هــا 

ــه  ــد ب ــه بای ــه ک ــت و دامن ــاف هاس ــت و برخ ــت نیس ــای ثاب ــامل هزینه ه ــز ش نی

ــا  ــوان ب ــاظ می ت ــن لح ــرد، از ای ــت ک ــا را پرداخ ــالیانه آن ه ــا س ــه ی ــورت ماهیان ص

ــرد. ــوا اســتفاده ک ــال راحــت از ایــن سیســتم های مدیریــت محت خی

ــازمان ها و  ــرای س ــی ام اس ها ب ــن س ــه ای ای ــخه های حرف ــد نس ــت خری ــه قابلی البت

کســب وکارهای بــزرگ فراهــم شــده اســت امــا نســخه پایــه و رایــج آن هــا معمــوالً 

ــی  ــای ایران ــه تجارت ه ــر ک ــال حاض ــی ام اس های ح ــن س ــت. از بهتری ــگان اس رای
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 WordPress , Joomla! , ــه ــوان ب ــد می ت ــتفاده می کنن ــا اس ــز از آن ه ــیاری نی بس

Drupal , Wix , SquarSpace , Weebly  و  HubSpotاشــاره کــرد.
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