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چگونه سایتمان را راه اندازی کنیم؟

همونطور که در مقاله قبلی هم توضیح دادم راه اندازی سایت دلخواهتون کار
چندانی سختی نیست .چون هیچ نیازی به کدنویسی نداره و شما میتونید تنها با
انتخاب سیستم مدیریت محتوا ،سایتتون رو بسازید.
در مقاله راه اندازی کسب و کار اینترنتی به اختصار سیستم مدیریت محتوا )(CMS
را شرح دادم ،البته مورد چندان پیچیده ای نیست و نیازی نیست که به خودتون
ترس راه بدید ،سعی می کنم تو این مقاله کامل و مختصر براتون توضیح بدم که
کدوم سیستم مدیریت محتوا را انتخاب کنید و سایتتون رو براساس اون سیستم
بسازید.
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انتخاب سیستم مدیریت محتوا)(CMS
در این قسمت با  3تا از مهم ترین سیستم های مدیریت محتوا آشنا می شوید.

 -1سیستم مدیریت محتوای وردپرس)(WordPress
طبق آمار منتشر شده ،وردپرس تا به االن  %33از سایت های جهان را به خود
اختصاص داده است .این سیستم یکی از بزرگترین سایت سازهای دنیا می باشد که
ویژگی هایی مانند :حجم کم ،بهینه بودن برای موتورهای جستجو ،سادگی و در
عین حال پیشرفته بودن و … این سیستم را تا این حد محبوب کرده است .راه
اندازی سایت با این سیستم بسیار راحت می باشد و بیشتر سایت های ایرانی نیز با
این سیستم راه اندازی شده اند.

الفبان | روشی نوین در کسب و کار اینترنتی www.Alefban.com

3

با این سیستم شما می تونید انواع سایت ها ،مثل :سایت های شخصی ،سایت های
فروشگاهی ،سایت های خبری ،سایت های تفریحی ،سایت های شرکتی و …
بسازید.
از دیگر ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:


به روز رسانی منظم



متن باز بودن این سیستم)(Open Source



دارای اپلیکیشن موبایل



قالب های متنوع



نصب آسان



و…

نکته :آموزش رایگان نصب ویدیویی این سیستم به همراه آموزش نصب افزونه ها،
به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

الفبان | روشی نوین در کسب و کار اینترنتی www.Alefban.com

4
 -2سیستم مدیریت محتوای جومال)(Joomla
سیستم جومال یکی از قدیمی ترین سیستم های مدیریت محتوا می باشد که توانسته
 %41از بازار وب سایت های دنیا را به خود اختصاص دهد .از مزیت های این
سیستم می توان به نصب ساده ،قابلیت توسعه یافتگی ،محیط کاربری زیبا و …
اشاره کرد.

این سیستم هم به مانند سیستم وردپرس اپن سورس می باشد که شما خیلی راحت
می توانید تغییرات دلخواهتون رو اعمال کنید.
برخی دیگر از ویژگی های سیستم جومال:


قابلیت ایجاد وبالگ



سیستم عضویت



نصب انواع قالب ها



ایجاد انواع سایت ها



قابلیت ساخت صفحات



و…
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 -3سیستم مدیریت محتوای دروپال)(Drupal
دروپال نیز مانند وردپرس و جومال یکی از بزرگترین سیستم های مدیریت محتوا در
جهان می باشد ،طوری که توانسته با در اختیار گرفتن  %8از بازار وب دنیا ،رتبه
سوم را به خود اختصاص دهد.
این سیستم نیز مثل جومال و وردپرس متن باز می باشد که به شما اجازه می دهد
کدهای نرم افزار را به صورت دستی ویرایش کنید .همچنین این سیستم نیز رایگان
می باشد.

ویژگی های سیستم دروپال:


مدیریت ماژول ها



به روز رسانی های منظم



قابلیت مدیریت کاربران



مدیریت تصاویر و ویدئو ها
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البته باید یه نکته رو هم متذکر بشم که نیازی نیست زیاد خودتون رو درگیر انتخاب
این سیستم ها کنید .پیشنهاد خودم برای راه اندازی سایت  ،استفاده از وردپرس
می باشد.

خرید هاست و دامنه
بعد از انتخاب یکی از این سیستم ها باید اقدام به خرید هاست و دامنه کنید .در
مورد هاست و دامنه به طور مختصر در مقاله قبلی توضیح دادم و همچنین ذکر
کردم که حتما هاست با کیفیتی بگیرید و رو دامنه تون هم خوب فکر کنید .بعد از
اینکه هاست خودتونو خریداری کردید باید سیستم مدیریت محتواتون رو روی
هاستتون نصب کنید که آموزش این کار به زودی گذاشته می شود.

انتخاب قالب سایت
برای اینکه بتوانید در کسب و کار اینترنتی موفق باشید باید نکات بسیاری را رعایت
کنید که یکی از آنها انتخاب یک قالب خوب است .از ویژگی های یک قالب میشه به
زیبایی و چشم نواز بودن ،سرعت باال ،واکنش گرا بودن و … اشاره کرد.
برای هر کدام از سیستم های مدیریت محتوا قالب های رایگان و غیر رایگان زیادی
وجود دارد و اگر دوست دارید سایتتون مطایق میل خودتون باشه ،می تونید
سفارش قالب اختصاصی بدید .البته خودتون یکم که با کارکردشون آشنا بشید
خیلی راحت می تونید تغییرات دلخواهتون رو اعمال کنید.
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نصب فروشگاه ساز
برای اینکه یه سایت فروشگاهی چه بزرگ و چه کوچک داشته باشید ،باید یه سیستم
فروشگاهی راه اندازی کنید که بر اساس اون بتونید ،محصوالتتون رو به فروش
برسانید .یکی از معروف ترین و محبوب ترین این سیستم ها ،سیستم فروشگاه ساز
ووکامرس می باشد که بیشتر سایت ها ،از این سیستم قدرتمند استفاده می کنند.
شما با این سیستم می توانید محصوالت خود را هم به صورت فیزیکی و هم به صورت
دانلودی قرار دهید.
و نکته آخر اینکه راه اندازی سایت کار بسیار راحتی هست و با آموزش هایی که
گذاشته میشه ،راحت می تونید سایتتون رو راه اندازی کنید.

نویسنده :محمد افراسیابی
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