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СТВОРЕННЯ САЙТУ ЗА ДОПОМОГОЮ CMS
Інтернет-технології стрімко розвиваються, щоб зробити користування і
створення Інтернет-ресурсів найефективнішими способами. Інформація на webвузлах, повинна швидко оновлюватися. Для цього і створені CMS. Вони постійно
оновлюються, стають зручнішими та значно економлять час та ресурси на розробку
Інтернет ресурсу. На сьогоднішній день створення сайтів за допомогою систем
керування вмістом, так званих «движків» не новина. Актуальною залишається тема
вибору CMS, адже з цим вибором стикаються майже всі, кому потрібно створити свій
власний Інтернет ресурс.
CMS (система управління контентом) - це інформаційна система або
програма, що використовується для забезпечення і організації сумісного процесу
створення, редагування та управління контентом. В свою чергу контент - це будь-яке
інформаційне наповнення (картинки, текст, відеоролики і так далі) сайту.
Головною метою такої системи є можливість збирати в одне ціле та
об’єднувати усі різнотипні джерела знань та інформації, а також можливість
забезпечення взаємодії робітників, робочих груп та проектів зі створеними базами
знань, інформацією та даними так, щоб їх легко можна було знайти та не однократно
використати звичним для користувача способом.
Основними функціями системи управління контентом є такі, як представлення
контенту для створення, та роботу з ними; управління; збереження, редагування;
публікація; забезпечення доступу та інше.
Для отримання максимальної інформативності розглянемо різновиди систем
управління контентом: Webcontent management systems, створені для управління веб
сайтами (енциклопедії, блоги, форуми та ін.); транзакційні - використовуються у
електронній комерції; інтегровані - для роботи з документацією на підприємствах;
електронні бібліотеки - для забезпечення циклу життя файлів електронних медіа
(відео, графічних, презентацій та ін.); системи для забезпечення циклу життя
документації', освітні системи - для організації Інтернет-курсів та ін.[1].
Розглянемо різновид систем управління сайтами - Webcontent management
systems, до яких належать WordPress, Joomla та Drupal. Це системи управління, на
основі яких можна створювати функціональні і легко керовані файли без значних
фінансових витрат.
Ми здійснимо порівняльний аналіз цих систем за аспектами актуальними для
звичайного користувача.
WordPress - це, перш за все, CMS, що застосовується для ведення блогів або
створення інформаційних сайтів.
Перевагами цієї системи є легке початкове навчання, легкість встановлення,
наявність великої кількості доповнень, модулів та шаблонів, розвинена програмна і
технічна підтримка та велика кількість форумів, зручна система управління сайтами,
можливість використовувати сторонні скрипти для публікації матеріалів.
Але, як і будь-яка система, WordPress має свої суттєві недоліки: спричиняє
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високу завантаженість на сервері; між розробленими плагінами можуть виникати
конфлікти; підвищена зручність роботи потребує встановлення значної кількості
доповнень.
Joomla - це система, яка включає в себе різні інструменти для розробки веб
сайту. До переваг Joomla можна віднести регулярні оновлення CMS.
Joomla має не дуже багато недоліків, серед яких можна виділити незвичний
інтерфейс, який може ускладнити керування сайтом, та наповнення його контентом;
для повноцінної роботи сайту потрібно одразу встановити декілька важливих
доповнень; складність і надмірність програмного коду, що впливає на швидкодію
сайту та ускладнює роботу над ним.
Drupal, як CMS, використовують такі відомі компанії, як SonyEricsson, Yahoo,
Google проект M-lab тощо. Дана система управління контентом набула популярності
за рахунок того, що розробники та користувачі полегшують подальшу розробку
різних доповнень та модулів. Спектр застосування CMS Drupal дуже широкий:
розробка інформаційних сайтів, простих блогів та порталів новин до форумів, а в
деяких випадках і соціальних мереж. Основним недоліком даної системи являється
підвищена вимога до оперативної пам’яті сервера: сайт потребує не менше 128 МБ[2].
Розглянувши наявні CMS можна зробити висновок, що при виборі системи
управління контентом, слід визначитися з тим, який кінцевий продукт потрібен
замовнику, а вже потім вибирати ту чи іншу систему.
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