
CMS(Content Management System)

 سيستم مديريت محتوا

Search Engine
 موتورهاي جستجو

Spider

Crawler

Database

Ranker

 جمع كننده
 فرمانده

 جهت بندي موضوعي
 رتبه بندي

بمعناي سيستم نرم افزاري است كه به كمك آن ميتوان محتوا را مديريت نمود. در واقع به نرم افزارهايي گفته ميشود كه نظام قابل مديريتي را در ثبت ،بروزرساني و بازيابي محتوا فراهم مي 
 آورد ،اين نرم افزارها الزاما وابسته به وب نيستند.

 وابسته به وب نيست و در زمينه هاي ديگر نيز استفاده ميشود.

 سيستم مديريت محتوا

:CMS1  مديريت و انتشار4-بازيابي  3-ويرايش  2-ايجاد- 

 digikala-سايتي موفق است كه اطالعاتش بروز باشد. مانند 

CMS يا سيستم مديريت محتوا چرخه زندگي صفحات وب را از لحظه ايجاد تا زمان انقراض در برميگيردو به صاحبان وب سايتها كه لزوما آشنايي با مباحث تخصصي اينترنت و برنامه 
نويسي وب ندارند اجازه ميدهد تا بتوانند سايت هاي خود را بصورت حرفه اي مديريت نمايند.همچنين از آنجائيكه هزينه طراحي و پشتيباني وب سايتها باال ميباشد با استفاده از سيستم هاي 

 مديريت محتوا تا حدي هزينه ها كاهش ميابد.

 مشكل نرم افزارهاي مديريت محتوا

مشكل نرم افزارهاي مديريت محتوا اي بود كه يك تعامل يكطرفه با كاربران برقرار مينمود و فقط در راستاي ارائه محتوا و اطالع رساني به آنها طراحي و پياده سازي شده بودند در حاليكه 
كاربران وب به دنبال سايت هايي بودند كه به نوعي در آنها سهمي داشته باشند ، با توجه به اين موضوع نرم افزارهاي مديريت محتوا تحت وب با قابليت برقراري ارتباط دو طرفه با كاربران 

 ايجاد گرديد و با ارائه سرويسهاي دوطرفه كاربران سايت را در بروزرساني محتوي سايت سهيم نمود.

  تقسيم بندي ميشوند.databaseبعد از جمع كردن ،اطالعات بر حسب موضوع در 

  ميگويد كه كجاها را بگردد.Spiderموتور جستجو به

Paper Clickفروش صفحات فعال جهت تجارت ، از طريق موتور جستجو 

Spam تقلب در طراحي سايت و متن ها كهRank(افزودن حرف تكراري و غير مشهود در سايت ) . آن را باال ببرند  

  CMSقابليت ها و امكانات
 -مديريت اطالعات فرستاده شده توسط كاربران و تاييد اطالعات1

 -چند زبانه بودن2

 -ايجاد نقشه سايت بصورت پويا و دايناميك3

 -امكان ايجاد تجارت الكترونيك يا فروشگاه مجازي4

 -ايجاد فرم دريافت اطالعات كاربران 5
  شدهUpload-بهينه سازي تصاوير 6

 -امكان جستجو در مطالب سايت7

 -امنيت اطالعات8

 -گزارش آمار بازديدكنندگان از سايت9

 -تعريف كاربران مختلف با سطوح دسترسي متفاوت11

  دلخواه در سايتHTML-بكاربردن هر نوع كد 12

 link از اخبار محتوا به همراه pdf-ايجاد نسخه قابل چاپ و 13

 -سيستم پيام خصوصي كامل با امكانات مناسب10

 -مديريت ماژول ها با امكان تعريف ماژول دلخواه و جديد از انواع از پيش تعريف شده14

 محتوا را بر حسب اهميت و كاربرد آن به سه دسته تقسيم ميكنيم. انواع محتوا

(Text Content) محتوي متني

 -اين محتوا شامل اخبار ، مقاالت ،كتب و ساير محتواهاي متني ميباشد كه بخش عظيمي از اطالعات بر روي وب را تشكيل ميدهد.

(Multimedia Content) محتوي چند رسانه اي

-اين محتوا شامل صدا،تصوير،فيلم ، انيميشن و گرافيك ميباشد كه براي مديريت آن از استانداردهاي خاصي استفاده ميشود.به همين دليل سيستمهاي مديريتي در اين بخش 
 كامال تخصصي ميباشد.

1

2

(File Base Content) محتوي فايلي

-اين محتوا شامل فايلهاي فشرده ، فايلهاي اجرايي و كتب الكترونيك ميباشد كه براي نگهداري و مديريت آن الزم است از استانداردهاي خاصي استفاده شود. اين محتوا همانند 
 محتواي چند رسانه اي ، تخصصي بوده و براي مديريت آن كمتر از سيستمهاي مرسوم استفاده ميشود.

3

 -جهت دسترسي به محتوا سه بخش كلي را در نظر ميگيريم. دسترسي به محتوا

1 ايجاد يا ورود اطالعات

2 ويرايش اطالعات

3 مديريت و انتشار اطالعات

-هرچقدر سيستم مديريت محتوي تخصصي تر باشد اين سطح بندي جزئي تر ميشود .بعنوان مثال ايجاد يا ورود 
اطالعات خود ميتواند برحسب نوع و دسته بندي محتوا بخشهاي مختلفي داشته باشد.مانند سيستم گردش خبر در 

 خبرگزاري ها كه هر بخش ورود ، ويرايش و انتشار ميتواند داراي دسترسي هاي مختلفي باشد.
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 سطح بندي اطالعات بر اساس گروه هاي كاربري

(Front End)1 بخش جلوي صفحه

-در ابتداي ترين حالت كاربر بعنوان مهمان فرض شده  صرفا به اطالعات و محتواي عمومي دسترسي دارد .جهت دريافت اطالعات كاربر بايستي داراي شناسه كاربري باشد .براي اين 
منظور بايستي در سايت مربوطه عضو شود و با استفاده از نام كاربري و رمز عبور خود اطالعاتي را كه مجاز است بتواند دريافت نمايد . كاربراني كه داراي سطح دسترسي ويژه به 

اطالعات ميباشند قادرند اطالعات را با درصد اهميت باالتري دريافت نمايند . اين اطالعات پس از بررسيهاي خاص امنيتي به كاربر نمايش داده ميشود ، هر كدام از سطوح داراي زير 
 بخشهاي جزئي تري بوده كه بر اساس دسته بندي اطالعات و نياز كاربران هر سيستم مديريت محتوا متغيير ميباشد.

(Back End) بخش پشت صفحه2

 كاربران با امكان ورود اطالعات

  -اين نوع كاربر قادر است تا به پشت صحنه سيستم مديريت محتوا دسترسي داشته باشد و نقش يك نويسنده تا توليد كننده محتواي را ايفا نمايد. اين كاربر تمامي 
  را نيز دارا ميباشدFront Endدستريهاي بخش 

 

1

 كاربران با امكان ويرايش اطالعات

 -مطالب اين كاربر به عنوان ويراستار محتوي ورودي عمل نموده و كليه دسترسيهاي كاربران قبلي را دارد.

 

2

 كاربران با امكان انتشار اطالعات

 -درواقع جزئي ترين بخش از مديريت سيستم را دارا بوده و از دسترسي تمامي كاربران قبلي بهره مند ميباشد.

 

3

 مديران جزء و مديران ارشد

 تعريف اين دو سطح دسترسي به ساختار دسترسيها در سيستم مديريت محتوا برميگردد.

 

4

 مديران سطح باال

 تصميم گيري سطح كالن را انجام ميدهند و اهداف را مشخص مينمايند و بر روي كليات امور كنترل انجام ميدهند.

 

1

 مديران سطح مياني

 جهت رسيدن به هدف كلي يك سري تصميمات جزئي ميگيرند و كنترل بيشتري بر روي امور دارند.

 

2

 مديران سطح پايين

 تصميمات آنها بسيارجزء و كم ميباشد و كنترل آنها بيشتر است.

 

3

ت
مديري

 

 هرم مديريتي

-كنترل   را برعهده دارد و معموال سطوح 3-برنامه ريزي    2-تصميم گيري  1مديريت سه وظيفه اصلي
 - مديران سطح پايين تقسيم ميشود.3-مديران سطح مياني 2-مديران سطح باال  1مديريت به سه سطح

 

 سطح باال

 سطح مياني

 سطح پايين

 سطح پايين

 سطح مياني

 سطح باال

 سطح باال

 سطح مياني

 سطح پايين

 هرم كنترل هرم تصميم گيري
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1 ذخيره اطالعات بصورت خام

 CMSشيوه ذخيره سازي اطالعات در 

3 ذخيره اطالعات در بانك اطالعاتي

-در اين شيوه اطالعات بدون هيچگونه تغييري و با فرمت اصلي ذخيره ميشوند.اين شيوه از لحاظ امنيتي داراي اشكاالت فراواني ميباشد. كه از ان جمله به عدم كنترل دسترسي محتوا 
 ميتوان اشاره نمود

2 ذخيره اطالعات بصورت كد شده يا تغيير يافته 
 اطالعات تقريبا غير ممكن باشد.مشكل اين روش عدم امكانsource-در اين شيوه براي امنيت بيشتر اطالعات را تغيير شكل داده و از فرمت اصلي خود خارج مينماييم تا دسترسي به 

 پردازشهاي موازي بر روي اطالعات ميباشد.

 -در اين شيوه در اين روش اطالعات را در بانك اطالعاتي ذخيره نموده و امنيت اطالعات بعهده بانك اطالعاتي ميباشد. اين روش پركاربردترين روش ميباشد و ضريب امنيت بااليي دارد.

 ايجاد و ورود اطالعات ويرايش اطالعاتمدير انتشار اطالعات مديريت سايت( مدير جزئي) مدير ارشد
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 ويژه گيهاي سيستمهاي مديريت محتوا

 اقالم اطالعاتي و ارتباط بين آنها را مديريت ميكند.

 امكان تعريف صفحات و موقعيت آنها بر روي سايت را در اختيار كاربران قرار ميدهد.2 

 ارتباطات مورد نياز بين صفحات و اطالعات موجود در آنها را فراهم مينمايد.3 

 

 بين دسترسي و بايگاني يكپارچگي ايجاد ميكند.4

 داراي موتورهايي براي انتشار و ايجاد صفحات وب ميباشد.5 

 

1

 مزاياي استفاده از سيستم مديريت محتوا نسبت به طراحي سايت اختصاصي

 صرفه جويي در زمان ايجاد و بروزرساني وب سايتها

-طراحي و پياده سازي يك وب سايت اينترنتي بصورت اختصاصي ممكن است ماهها بطول انجامد ، در حاليكه قرار دادن اطالعات سايت در قالب يك سيستم مديريت محتواي از  
 پيش طراحي شده بيش از دو هفته طول نخواهد كشيد.

 پشتيباني مطمئن تر2 

-طراحي و پياده سازي يك وب سايت اختصاصي معموال يكبار و متناسب با نياز كاربران طراحي ميشود . ممكن است تيم طراح از پشتيباني آن سرباز بزند در حاليكه شركتهايي كه  
صاحب سيستمهاي مديريت محتوا ميباشند با مشتري هاي زيادي مواجه هستند بنابراين پشتيباني كاملي از سيستم مديريت محتوي خود انجام ميدهند تا مشتريان خود را از دست ندهند.

 انعطاف پذيري بيشتر3

 -سيستمهاي مديريت محتوا انعطاف پذير تر ميباشند زيرا بايستي انواع وب سايتها را در نظر گرفته و راه كارهايي را براي پياده سازي آن پيشنهاد دهند. 

 امنيت باالتر4

-از آنجائيكه تعداد زيادي وب سايت به كمك سيستم مديريت محتوا راه اندازي شده اند بنابراين شركت طراح به صورت مداوم در حال رفع اشكاالت ،ارتقاء قابليتها و افزايش امنيت آن  
ميباشد.اگر يك وب سايت كه با اين نرم افزار طراحي شده است مورد تهاجم قرار گيرد .اين بدين معني است كه كليه وب سايتهايي كه با اين نرم افزار طراحي شده اند امنيت آنها به 

 خطر مي افتد ،بنابراين شركتها هزينه زيادي را براي امنيت لحاظ مينمايند.

 وجود مستندات ،راهنما و آموزش كافي5

-شركتهاي طراح وب سايتهاي اينترنتي براي آموزش سيستم مديريت محتواي خود مستندات را فراهم مي آورند تا مديران سايت با مراجعه به اين راهنما ها بتوانند بدون وابستگي به تيم 
 پشتيباني شركت طراح ، وب سايت خود را مديريت نموده و اطالعات خود را بروز نمايند.

 انواع سيستمهاي مديريت محتوا

 سيستم مديريت محتوا سازماني1

-سيستمي است كه مراحل ايجاد ،مديريت ، ذخيره سازي و ارائه محتوا شامل مكاتبات ، ارتباطات ،تصاوير ،فيلمهاي ويدويي مربوط به رويدادها و جلسات و مستندات مربوط به  
 فرايندهاي سازماني مانند بخش نامه ها و دستورالعمل ها را مكانيزه مينمايد.( دراينحالت برخي مدارك اسكن ميشود)

 سيستم مديريت محتوا مولفه اي2 

 -در اين سيستم محتوا در سطوح ريز مستندات براي استفاده مجدد ذخيره و مديريت ميشود اين سيستمها پنج عملكرد اصلي دارند. 

 برقراري امنيت1 

 
 مديريت موضوع2

 
 مديريت سرور3

 
 مديريت بازاريابي4

 
 نگهداري گزارشات5

 
 سيستم مديريت محتوا وب3

 است كه جهت ايجاد و مديريت محتواي مناسب با وب بكار ميرود از اين سيستم براي مديريت حجم بااليي از داده هاي پويا كه قابليت نمايش در محيط وب را دارند CMS-يك  
بكار ميرود . همچنين روند ايجاد ،ويرايش ،مديريت نگهداري پايگاه هاي اطالع رساني را آسان مينمايد.اين سيستمها ابزار مناسبي براي كاربران ميباشد كه دانش فني محدودي دارند. 

 اامكانات اين سيستم عبارتند از 

 قالبهاي خودكار1 

 
 قابليت ويرايش آسان محتوا2

 
 مجموعه ويژه گيهاي قابل تنظيم3

 
 مديريت اسناد4

 
 قابليت ارتقاء جهت تطبيق با استانداردهاي  وب5

 
 مقياس بزرگي وب سايت

  صفحه)100 تا 10مقياس كم ( 1

 
 صفحه)1000 تا 100مقياس متوسط( 2

 
  صفحه به باال)1000مقياس باال ( 3

  از لحاظ نرم افزاريCMSانواع  

 Page Base صفحه محور1

  بهتر است تيره نباشد.background-براي صفحات با مقياس كم تا متوسط استفاده ميشود ،انعطاف پذيري ،رنگ يكسان ،فونت يك اندازه و  

-در اين نوع نرم افزارها واحد اطالعاتي وب سايت را در نظر ميگيريم ،در واقع سايت را بصورت مجموعه اي از صفحات در نظر ميگيريم و تمام تالش خود را براي مديريت صفحات  
مينمائيم ، بعنوان ديگر به مدير سايت امكان ايجاد صفحاتي مجزا كه داراي لينك به سايرصفحات كه قابليت ذخيره سازي بر روي سرور را دارد ميدهد. اين صفحات ميتوانند به يكي از 

  باشند...,HTML,ASP,PHPفرمتهاي

-از نرم افزارهاي مديريت محتوا صفحه محور براي ايجاد سايت هايي با مقياس كوچك و متوسط استفاده ميكنيم و سايت هايي با مقياس بزرگ را نميتوان با اين نرم افزارها ايجاد  
نمئد.زيرا اين نرم افزار از بانك اطالعاتي استفاده نميكند و ايجاد صفحات بصورت دستي ميباشد. سايت هايي كه با سيستم مديريت محتواي صفحه محور ايجاد ميشود انعطاف پذيري 

 فوق العاده اي در طراحي ظاهري صفحات اصلي و صفحات داخلي وب سايت در اختيار كاربران ميگذارد به طوري كه كاربر ميتواند هر صفحه را بصورت دلخواه طراحي نمايد.
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(قابليت ) محور2  Feature Base ويژه گي

 HTML,PHP,ASP-بر اساس نياز كاربر طراحي ميشود. براي مقياس كم تا زياد استفاده ميشود،انعطاف( قابليت از پيش تعيين شده) كم ،عدم نياز به  

-اين سيستمهاي مديريت محتوا بر اساس قابليتهاي مورد نياز مشتريان پايه گذاري شده اند،اكثر وب سايتهاي اينترنتي مانند وب سايتهاي اطالع رساني و پرتال هاي اينترنتي به اين  
 صورت ميباشند و از بخشهاي مختلفي بشكل زير تشكيل شده اند.

(  مديريت منو-مديريت گالري تصاوير يا آلبوم عكس-مديريت اعضاء-مديريت لينكها) .بنابراين در اين نرم افزارها مدير سايت صفحات را مديريت نميكند بلكه با استفاده از قابليتهاي  
 مذكور ،محتوا را وارد بانكهاي اطالعاتي نموده سپس خود نرم افزار مديريت محتوا ، اطالعات را در قالب صفحات سازماندهي مينمايد.

-در اين سيستمها انعصاف پذيري زيادي در طراحي ظاهري گرافيكي صفحات وجود ندارد بلكه از شماي گرافيكي ثابتي همه صفحات استفاده مينمايند. از اين نرم افزارها ميتوان براي  
.زيرا اين نرم افزارها از بانك اطالعاتي استفاده مينمايند و ايجاد صفحات بصورت اتوماتيك ميباشد.همچنين كاربراني  طراحي سايتهايي با مقياس كوچك ،متوسط و بزرگ استفاده نمود

 كه از اين نرم افزارها استفاده ميكنند الزم نيست مسائل فني طراحي وب سايت را بدانند ، زيرا همه آنها بصورت اتوماتيك و پشت صفحه انجام ميشوند.

-كار كردن با اين نرم افزارها آسانتر و كارپسند تر ميباشد. كاربران ميدانند براي ايجاد هر تغييري به چه بخشي نياز دارند. بعنوان مثال براي ايجاد يك خبر براحتي وارد بخش مديريت  
 اخبار شده و خبر مورد نظر را ايجاد ميكنند.
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ادامه انواع 
C

M
S

 از لحاظ نرم افزاري
 

 CMSدوبخش اصلي يك 

 

 -نرم افزار مديريت مطالب1

 -نرم افزار ارائه مطالب2 

 
 ايجاد محتوا1

 
  به آن نياز دارند.CMS-قابليتي است كه نويسندگاه محتوا براي استفاده از 

 ملزومات 

 

 -محيط تاليف يكپارچه1

 
 -جداسازي محتوا و محيط نمايش آن 2

 
 -تعريف چندين كاربر 3

 
 -استفاده مجدد از محتوا4

 
  meta data-ايجاد متا ديتا يا اير داده5

 -ايجاد لينكهاي قدرتمند6 

 
 -عدم نياز به دانش فني7

 
 -استفاده آسان8

 
 -كارائي باال9

 
 مديريت محتوا2

 
 -هسته اصلي سيستمهاي مديريت محتوا يك انبار مركزي اطالعات است كه توسط ابزارهاي متعددي جهت ويرايش محتوا پشتيباني ميگردد.

 
 ملزومات

 

 -كنترل نسخه ها و آرشيو محتوي1

 
 -بهبود جريان محتوا بين كاربران2

 
 -حفاظت و امنيت محتوا3

 
 -قابليت يكپارچه سازي با سيستمهاي ديگر4

 -امكان گزارش گيري5 

 
 كليه وقايع و عمليات كاربران(log)-امكان رد گيري 6
 

 انتشار و نمايش محتوا3

 
  داراي يك موتور نشر بوده كه محتواي ذخيره شده در انبار مكزي اطالعات را بازيابي كرده و نمايش ميدهد.CMS-سيستم 

 

 ملزومات

 

 -صفحات قالب بندي شده1

 
 -قالب صفحات از پيش تعريف شده2

 
 -توسعه پذيري واسط كاربران3

 
 -پشتيباني از فرمتهاي مختلف4

 -شخصي سازي محتوا با توجه به سطح دسترسي كاربران5 

 
-آمار استفاده از محتوا 6
 

-قابليت دسترسي به محتوا 7
 

-پشتيباني از مرورگرهاي مختلف 8
-سرعت و زمان بارگيري صفحات 9 

 
 معتبر HTML-استفاده از كدهاي 10
 

 قرارداد و داد و ستد4

 
  بايستي قراردادي تنظيم گردد.CMS-جهت استفاده از 

 

 ملزومات

 

-ارائه خدمات آموزشي به كليه كاربران1
 

 -تهيه مستندات سيستم2

 
 -پشتيباني و خدمات پس از فروش3

 
 -توافق نامه هاي نگهداري و ارتقاء سيستم4

 -ليست منابع سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز5 

 
 -محاسبه هزينه ها6

 
 -مقياس پذيري ( حداكثر ترافيك سيستم و حداكثر تعداد كاربران در آن واحد)7

 -معرفي نمونه سايتهاي موفق راه اندازي شده9 -محدوديتهاي فناوري اطالعات8

ت محتوا معتبر
خصوصيات سيستمهاي مديري

 

1 شناسايي كاربران ،نقش آنها و سطح دسترسي كاربران

2 سازماندهي مطالب در بخش ها و شاخه هاي مختلف

3 كنترل نسخه هاي مطالب

5 انعطاف پذيري در طراحي قالبها

4 قابليت افزودن امكانات

 CMSاهداف استفاده از

1 ايا ميخواهيم سيستمي خريداري كنيم و يا از نرم افزارهايي مانند جومال استفاده كنيم.؟

2 چه نوع اطالعاتي را ميخواهيم در سايتمان استفاده كنيم؟

3 آيا سطوح دسترسي مختلفي براي كاربران در نظر بگيريم؟

  مطالب زير را در نظر ميگيريمCMSجهت  استفاده از

4 آيا سايت ما يك مدير خواهد داشت؟

5 آيا سايت نياز به توسعه دارد؟

6 اندازه سايت در چه حدي است؟

1 چه سرويس و خدماتي را ارائه ميكند.

2 محدوديتهاي سخت افزاري و شبكه

3  با آن سازگاري داردCMSسيستم عاملي كه 

  بايد پرسيد؟CMSسئواالتي كه قبل از ايجاد يك 

4 از چه وب سايتهايي پشتيباني ميكند.

5 امكان ورود و خروج اطالعات از سيستم به برنامه هاي ديگر چگونه باشد.

6 راهنما و مستندات سيستم تا چه حدي كمك مينمايد.

9 آيا بازديدكنندگان سايت به نرم افزار ديگري نياز دارند

CMSاز چه مرورگرهايي پشتيباني ميكند  

  ساعته براي مشكالت احتمالي دارد.24آيا شركت پشتيباني موثر و

 ايا قابليت جستجوي مطالب براي بازديدكنندگان وجود دارد

 چه مهارتهايي براي مديريت سايت الزم است

 ايا امكان گسترش قابليتهاي نرم افزار وجود دارد.

7 چه تضميني براي امنيت مطالب بر روي سايت ارائه ميشود.

8 آيا نرم افزار كامال تحت وب است و قابليت كنترل غير متمركز دارد

 امكان تغيير واسط كاربر بصورت دلخواه و براحتي براي كاربران وجود دارد.

 آيا امكان ثبت سوابق وب سايت وجود دارد.
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1 مشكل امنيت و مجوز اسناد در موارد مختلف

 مشكالت سيستمهاي نگهدارنده اسناد (سيستمهاي قديمي تر از جومال)

2 مشكل حذف ،جابجايي و تغيير 

3 مشكل نسخه بندي يا نگارشهاي مختلف اسناد

4 سازماندهي نامناسب فايلها

5 نامناسب بودن داده ها و نحوه ذخيره سازي آنها

6 (word,excel,access)سخت بودن استفاده از اسناد در محيطهاي مختلف

7 عدم يكپارچگي جريان هاي كاري

Bay5

Sharepoint

Sharepoint

در واقع براي ايجاد پرتال ها ي اطالع رساني با حجم باالي اطالعات به كار مي رود و به كاربران و گروهاي .  دارد  officeمحصول شركت مايكروسافت بوده و يكپارچگي كاملي با ويندوز و 
.اطالعات را به اشتراك بگذارد و با يكديگر در ارتباط باشدتيمي اين اجازه را ميدهدكه 

1Office sharepoint portal server
براي افراد و تيم هاي كاري و پروژه ها با حجم باال به كار مي رود 

2Windows sharepoint service

پروژه ها و سازمانهاي كوچك / پشتيباني مي شود و امكاناتي شامل سرويس هاي اشتراك جستجوي اطالعات را فراهم مي نمايد براي تيم هاي كاري , به باال  2003روي ويندوز سرور 
.و سازمان هاي كوچك مورد استفاده قرار ميگيرد

Sharepointاز دو محصول تشكيل شده است  

Sharepoint امكانات

پرتال هاي سازماني
جستجوي پيشرفته اطالعات               

سايت هاي چندزبانه اينترنتي
فضاهاي كاري شخصي وگروهي 

مديريت اسناد

مديريت وكنترل پروژه ها         
مديريت آموزش         
مديريت محتوا         
CRM ارتباط با مشتري          

1

2

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

help deskمديريت درخواست ها و سرويس دهي به مشتريان يا ١٠

١١

١٢

١٣

١۴

مديريت منابع انساني

work flow امكان پياده سازي فرم ها و جريان اطالعاتي

آناليز داده هاي تجاري سازمان
مكاتبات و اتوماسيون اداري

 Sharepointمزيتهاي اصلي 

فراهم سازي يك زيرساخت پيشرفته و سودمند و تحت وب براي پياده سازي سايرسيستمهاي 
اطالعاتي درون سازماني و برون سازماني 

1

2

٣

۴

۵

6

7

توانمندسازي تيم هاي كاري با به كارگيري ابزارهاي ارتباطي قدرتمند
مديريت ساده مستندات با اطمينان كامل از يكپارچگي موجود بين انواع مستندات

رابط كاربر ساده و كاربري راحت سيستم هاي مبتني بر آن
باال بودن سرعت در راهبري

امكان پياده سازي فرآيندهاي كوچك و بزرگ كاري 
كاهش ريسك و پيچيدگي در تامين امنيت داده هاي تجاري

كنترل حرفه اي سطوح دسترسي كابران

افزودن متاديتا9
١٠

١١

١٢

١٣

امكان بازيافت سريع اطالعات 
word/excel/accessذخيره سازي فايل ها در فرمت هاي مختلف 

بهره گيري از سيستم اشتراك مستندات با امكانات پيشرفته مانند تحويل گرفتن 8
و كنترل نسخه بندي  و يا تحويل دادن فايل ها

توسعه ساده سيستم ها و راه حلي مبتي بر آن با استفاده از ابزارهاي رسمي و كمكي جهت 
برآورده سازي نيازهاي تجاري

Search Engineموتورهاي جستجوگر 

عظيم اطالعات ميباشد ، موتورهاي جستجوگر در عصر اطالعات حجم زيادي از اطالعات وجود دارد و ما مشكل كمبود اطالعات را نداريم  بلكه مشكل اصلي يافتن اطالعات مناسب در دنياي 
موتورهاي جستجوگر داراي يك پايگاه داده بوده   كه اطالعات  را در آنجا  ذخيره و .نرم افزارهايي هستند كه بصورت سايت بوده و به كاربران در پيدا نمودن مطالب مورد نظر كمك مينمايند 

.از پايگاه داده خود اطالعات را جستجو نموده و بر حسب ميزان ارتباط با موضوع رتبه بندي نموده و نمايش ميدهند.و هر گاه كاربران عبارتي را براي جستجو وارد ميكنند .فهرست بندي مينمايند

اصطالحات ومفاهيم موتورهاي جستجوگر

Spider(جمع كننده) 1  به نرم افزاري كه كارجمع آوري اطالعات از صفحات مختلف را بر عهده دارد گويند

Keyword (كلمات كليدي) 2 كلمات مهم در هر صفحه كه موضوع سايت با آنها در ارتباط باشد . از اين كلمات براي تعيين رتبه سايت استفاده ميشود

Directory (فهرست) 3 نوعي از موتورهاي جستجوگر كه پايگاه داده آن توسط ويراستاران تكميا ميگردد و در آنها سايت ها را بر حسب موضوع طبقه بندي نموده اند

Keyword Staffing (تكرار كلمات كليدي) تكرار كلمات كليدي به صورت پشت سر هم به منظور باال بردن رتبه سايت در نتايج جستجو ميباشد. اين عمل نوعي تقلب
 محسوب ميشود
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Keyword Density(چگالي كلمات كليدي).5  به تعداد دفعات تكرار كلمات كليدي در مقايسه با ساير كلمات متن گفته ميشود

Keyword(متن ريز).6  نوشتن متن بصورت بسيار ريز و كوچك به طوري كه بتوان كلملت بيشتري را در يك خط قرار داد .اين عمل نوعي تقلب محسوب ميشود

Text Invisible (متن نامرعي) نوشتن متن هم رنگ با زمينه صفحه بطوري كه از ديد كاربران مخفي باشد و فقط براي باال بردن رتبه سايت استفاده گردد.اين عمل نوعي
 تقلب محسوب ميشود

7

Spam(تقلب).8  به مجموعه عملياتي كه به كمك آن سعي ميشود از را ههاي غير معمول رتبه سايت را باال ببريم

Tag Alt يكي از تگهاي زبانHtml.9  است كه به كمك آن توضيحي در باره تصوير موجود در سايت مي دهيم<img src=”flower.jpg” alt=”flower”>

Crawler Deep   هرچقدر حجم اطالعات موجود در پايگاه داده موتورهاي جستجوگر بيشتر باشد ، سايتهاي بيشتري را ميتواند در پايگاه داده خود نگهداري نمايد.(عمق خزنده)10

Robots.TXT  يك فايل متني ساده كه ميزان دسترسي متور جستجوگر را به محتويات يك سايت كنترل مينمايد.11

Link  به كمك لينكها ميتوانيم به صفحات مختلف حركت نمائيم.12

Uniform Resource Location (URL) Http://www.sony.com/tv/3d.html  منحصر بفرد ميباشد.URLهر صفحه وب داراي يك آدرس13

Link Population   تعداد لينكهايي است كه ساينهاي ديگر به سايت مشخصي دارند.(محبوبيت لينك)14

Learn Ferquency   متورهاي جستجوگر ميتوانند تشخيص دهند كه محتويات هر يك از سايتها پس از چه مدتي به روز ميشوند.(فركانس يادگيري)15

Stop Word .…,Web,Home Page كلماتي كه در اينترنت زياد استفاده ميشود و موتورهاي جستجوگر درحين جمع آوري اطالعات از اين كلمات صرفه نظر ميكنند.16

Stemming   موتور جستجوگر ميتواند صورتهاي مختلف يك كلمه به همراه مشتقات آن را جستجو كند(مشتقات)17

Rank  رتبه سايت در نتايج جستجو را مي ناميم.(رتبه) 18

Spam Index  منظور صفحاتي است كه ميزان تقلب آنها باال بوده و كيفيت نتايج جستجو را پايين مي آورد.19

Description  به كمك آن توضيح مختصري از صفحه در اختبار موتور جستجوگر قرار ميگيرد.20

Comment توضيحاتي كه برنامه نويسان در حين پياده سازي و كد نويسي قرار ميدهند تا در مراجعات بعدي از آنها استفاده نمايند.به كمك اين توضيحات نگهداري و توسعه 21
 سيستم در آينده براحتي انجام ميپذيرد.

ادامه اصطالحات ومفاهيم موتورهاي جستجوگر

Bay۶

نحوه كار موتور جستجوگر

Spider   عنكبوت / جمع كننده 1

لينك ها را دنبال ميكند و اطالعات مورد نرم افزاري كه كار جمع آوري اطالعات مورد نياز يك موتور جستجوگر را بر عهده دارد به صفحات مختلف سر ميزند محتواي آنها را ميخواند 
صفحات را بررسي مي نمايد و اطالعات را جمع  htmlاين است كه كدهاي  spiderو آنها را در اختيار ساير بخشهاي موتور جستجوگر قرار ميدهد كار .نياز را جمع آوري مي نمايد

.آوري مي كند
Crawler   خزنده كدام يك از صفحات را مورد بازديد قرار دهد و كداميك از لينك ها را دنبال نمايد spiderعمل ميكند مشخص ميكند كه  spiderبه عنوان يك فرمانده براي 2

.ميزان دسترسي موتور هاي جستجوگر به اطالعات صفحات را مشخص مي نمايد Robot.txtفايل  Robot.txt  فايل3
Indexer گذاری شاخص  ۴

قرار ميگيرد در اين بخش اطالعات تجزيه و تحليل شده و به بخشهاي متفاوتي تقسيم ميشود منظور از تجزيه و  indexerدر اختيار  spiderاطالعات جمع آوري شده توسط 
كلمات كليدي چند بار تكرار . كلمات كليدي موجود در آن كدام هستند. اطالعات چه حجمي دارد . تحليل اين است كه مشخص ميشود اطالعات از كدام صفحه ارسال شده است 

تا سيستم .صفحه را به يكسري پارامتر تقسيم نموده و به اين پارامترها يك مقايس عددي نسبت ميدهد indexerدرحقيقت .شده اند و اين كلمات دركجاي صفحات قرار دارند
.رتبه بندي بتواند از اين پارامترها براي مقايسه صحفات استفاده نمايد

5Database   پايگاه داده
همچنين داده ها قبل از اينكه .  در اين بخش داده ها را گروه بندي نموده  و ذخيره ميشود.به پايگاه داده ارسال ميگردد indexerدر اين بخش اطالعات تجزيه و تحليل شده توسط 

همچنين اطالعات موجود در پايگاه داده ها به طور .ذخيره شوند به كمك تكنيك هاي خاصي فشرده سازي ميشوند تا حجم داده ها كاهش يابد تا بتوان اطالعات بيشتري ذخيره نمود
اندازه بزرگي و بروز بودن پايگاه داده براي موتورهاي جستجوگر امتياز محسوب ميشود.مداوم به روز رساني ميشود

6Ranker  رتبه بندي
و   را مي زنند enterظر را وارد نموده و كليد بعداز اينكه تمام مراحل باال انجام شد موتور جستجوگر آماده پاسخگويي به سواالت كاربران ميباشد كاربران در جعبه جستجو عبارت مورد ن

ا پيدا نموده و به سيستم موتور جستجوگر براي پاسخگويي به درخواست كاربران ابتدا كليه صفحات موجود در پايگاه داده خود را كه به موضوع جستجو مرتبط مي باشد ر.منتظر پاسخ هستند 
سيستم رتبه بندي پارامترهاي مختلفي را در نظر ميگيرد تا بتواند بهترين .تا آنها را از بيشترين ارتباط تا كمترين ارتباط مرتب نموده و به عنوان نتايج جستجو نمايش دهد.رتبه بندي ميدهد

اين الگورتيم بسيار سري و محرمانه مي باشد وپس از مدتي / پاسخ را به كاربران بدهددرواقع بخش اصلي آن الگوريتم رتبه بندي مي باشد كه شامل مجموعه اي از دستورالعمل ها است 
درحال حاضر قويترين الگورتيم رتبه بندي در اختيار موتور جستجوگر گوگل مي باشد.پارامترهاي آن تغيير مي كند

نحوه كار موتور جستجوگر
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پيمايشي 1

اگر .آوري مي نمايندليست خود را به صورت خودكار تشكيل ميدهند آنها صفحات وب را پيمايش نموده و اطالعاتي را كه كاربران مي خواهند را از ميان آنها جمع  googleاين موتورها مانند 
.در صفحه وب تغييراتي رخ دهد موتورهاي جستجوگر پيمايشي به خودي خود آنها را يافته و ليست خود را تغيير ميدهند

انواع موتورهاي جستجو 

فهرست دستي  2

اييم در وابسته به ويراستاراني است كه آن را تكميل مي كنند به عنوان مثال صحفه اي را به همراه توضيح مختصري در باره آن در فهرست ثبت مي نم DMozيك فهرست دستي مانند 
د بنابراين الزم است اين تغييرات را در اين حالت عمل جستجو فقط بر روي توضيحات ثبت شده مي باشد اگر صفحه وب تغيير نمايد اين تغيير روي فهرست به صورت خودكار انجام نمي شو

.فهرست به صورت دستي اعمال نماييم 

تركيبي 3

 MSNاين موتورهاي جستجوگر هر دو حالت باال را با هم دارد و نتايج جستجوي آنها تركيبي از نتايج حاصل است قسمت پيمايشي و فهرست دستي ميباشد.مانند 

موضوعي  ۴

 كه در زمنيه صنعت مي باشد.industryاين موتورهاي جستجوگر فقط مطالب را در حوزه و موضوع خاصي جستجو مي نمايند و بيشتر مورد استفاده محققان و پژوهشگران مي باشد مانند 

 
پولكي ۵

اين موتورهاي جستجوگر عملي مشابه مزايده انجام داده در اين حالت از موتور جستجوگر بعنوان ابزاري براي بازاريابي استفاده ميشود.در اين حالت براي اينكه رقبا در عرصه تجارت بر يكديگر 
 پيروز شوند. مبلغ بيشتري را پيشنهاد مي دهند اين موتورهاي جستجوگر رتبه سايت ها را بر اساس مبالغ پيشنهادي از بيشترين مبلغ تا كمترين مبلغ مرتب مي نمايند.

 

 انواع قراردادهاي پولكي
Pay per click 

Pay per view 

Pay per sale 

 

 تكنيك هاي بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجوگر 

  كاربر براي موتورهاي جستجو است. search  وارد كنيم كه موضوع HTML را كه كاربر حتما براي صفحه   titleتك 

 )10   استفاده كنيم .شرح بايد طوري نوشته شود كه كاربر عالقه مند به بازكردن سايت گردد. (اساليد descriptionحتما از تك 

 )12نام آدرس لينك را مرتبط با موضوع لينك باشد.(اساليد 

 در طراحي سايت براي عكس ها فلوردهاي كم و مرتبط باشد.

  ساده باشد.HTMLدر طراحي سايت اسم صفحات 

 در طراحي سايت حروف بزرگ در نام گذاري سايت ها استفاده شود

 در طراحي سايت مطالب بر حسب موضع گروه بندي مرتبط شود.

 )16 (اساليد 404براي راهنمايي كاربر نقشه سايت كامل و مرتب باشد. صفحه 

  يا  پيش بيني بازي ها–ايجاد خدمات ابتكاري در سايت مثل قرعه كشي 

  اجتماعي –مد نظر داشتن عاليق كاربران از نظر سني 

 نام لينك ها مرتبط با موضوعات لينك باشد و از درج كلمات مثل اينجا يا كليك خودداري كنيد.

   استفاده كنيمheadingحتما از تك هاي 

  مناسب استjpgتصاوير با فرمت  

) 20  اشتباه نشود (اساليد  spam نام كوتاه انتخاب كنيم كه با 

  مهم= پنج تكنيك
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پورتال

١

 تعريف پورتال

 -پورتال مكاني است كه ساده ترين كاربران اينترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتي از سرويسهاي متداول در اينترنت بهره مند شوند و يا اطالعات مورد نياز خود را بدست آورند.

. -كاربراني كه به پورتال مراجعه ميكنند لزوما كاربران حرفه اي نيستند
-يك پورتال بايستي توانايي ارائه سرويسهاي عمومي مانند پست الكترونيك ،انجمن و تاالر گفتگو،اخبار و نقشه هاي مرتبط با موضوع پورتال ،جستجو در سايتهاي زير مجموعه و شخصي سازي 

 پورتال توسط كاربر را داشته باشد.
(ونه توليد كننده،مديريت كننده و استاندارد كننده اطالعات) است و آنها را به -يكي از ويژه گيهاي پورتال دريافت اطالعات از سايتهاي ديگر ميباشد ،بتابراين پورتال فقط دريافت كننده اطالعات

 اشتراك ميگذارد.

ويژه گيهاي پورتال

امكان شخصي سازي اطالعات بر حسب نياز كاربران توسط اشخاص يا خود پورتال

امكان شخصي سازي براي تغيير ظاهر و ساختار پورتال به ازاء هر كاربر٢

 ارائه سيستمهاي جستجو و دايركتوري به گونه اي كه كاربران در كمترين زمان ممكن به اطالعات دست يابند.٣

ارائه سازو كارهاي مديريت اطالعات به افراد مسئول پورتال۴

ارائه مكانيزم هايي به مديران پورتال براي پاسخگويي به نيازهاي افراد مختلف۵

۶

٧

 پشتيباني برقراري ارتباط با منابع خارج از پورتال نظير وب سرويس و وب سايتهاي ديگر براي دريافت اطالعات و سرويسهاي مورد نياز

٨

 عدم وابستگي به پالتفرم هاي مختلف به طوريكه براي تمامي افراد با سيستم عامل هاي مختلف قابل دسترسي باشد.

راه كارهاي امنيتي به منظور تعريف سطح دسترسي كاربران و نقش هر كاربر در سيستم

ساختار شخصي براي ارائه اطالعات به كاربران٩

 ارائه سرويسهاي متداول در اينترنت١٠

 ساختار پيمايشي ساده ، به گونه اي كه كاربران با كمترين كليك به مكان سرويس و يا اطالعات مورد نظر خود دسترسي پيدا كنند.١١

ايجاد امكان ارتباط كاربران با مسولين پورتال و ديگر كاربران بصورت همزمان و يا غير همزمان١٢

  در يافت نمايند.Emailارائه مكانيزمي كه از طريق آن كاربران بتوانند در بخشهاي مختلف پورتال عضو شده و در صورت افزودن اطالعات جديد به آن بخش ١٣

ارسال پيام به ازاء رويدادهايي كه براي كاربر مهم باشد.١۴

 امكان مديريت گردش كار بطوريكه فرايندها را به بخشهاي مختلفي تقسيم نموده و با زمانبندي مشخص به افراد مختلف اختصاص ميدهيم تا آنرا انجام دهد.١۵

Bay٨

1

(Information Portal)  اطالعاتي: 

 

  پورتالهايي هستند كه بيشتر اطالعات استاتيك موجود در منابع مختلف را گردآوري كرده و نمايش مي دهند.

 (Application Portal)  كاربردي: 

 

 پورتالهايي هستند كه بيشتر ارائه دهنده سرويسهاي مختلف مي باشند.

 از ديدگاه مخاطب:  

 

يعني چه كساني از پورتال استفاده ميكنند.

 

2

(Horizontal Portal)  افقي: 

 

 ارائه دهنده سرويسها و اطالعات مختلفي هستند و افراد مختلف از آنها استفاده ميكنند.

 (Vertical Portal)  عمودي: 

 

 بر روي مطالب خاصي تمركز داشته و بيشتر مورد استفاده افراد خاص و متخصصين مي باشد.

 

 انواع پورتال

 از ديدگاه محتوا:  

 

يعني چه سيستم و اطالعاتي توسط پورتال ارائه ميشود

 

  مورد5

w
w

w
.fr

ee
ba

y.
ir

http://www.freebay.ir

