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СУЧАСНІ CMS

Інформатизація суспільства висуває особливі вимоги до підвищення якості
фахівців щодо оволодіння комунікаційними технологіями.

Основні аспекти комп'ютерного навчання висвітлювали у своїх роботах 
Б.С. Гершунеький, М .1. Жалдак. Т.Г. Крамаренко, В.А. Кушнір, О.В. Кареліна.

Метою цієї статті є огляд основних популярних систем керування вмістом
сайтів.

Система керування вмістом (англ. Content Management System, CMS) - 
програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних 
ресурсів у Інтернеті чи окремих комп’ютерних мережах [1]. Існують сотні, а 
може, навіть і тисячі доступних CMS. Завдяки їхній функціональності їх можна 
використовувати в різних компаніях. Незважаючи на широкий ви б ір  
інструментальних та технічних засобів, наявних у CMS, існують загальні для 
більшості типів систем характеристики.

Перші СКВ були розроблені у великих корпораціях для організації роботи 
з документацією. У 1995-му від компанії CNET відокремилася окрема компанія 
Vignette, яка започаткувала ривок для комерційних СКВ. З часом діапазон 
продукції розширювався і все більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення 
аж до популярних веб-порталів.

CMS, зазвичай, потребують для роботи з'єднання з базами даних (МуSql, 
SqILite) для зберігання інформації, але багато з них, зазвичай, доволі старих, 
використовують для цього файлову систему.

Завдання систем керування вмістом — полегшити створення, наповнення 
та оновлення веб-сайту.

Усі системи можна поділити на вільні, платні та частково-платні - 
надається базовий функціонал і змога придбати модулі до нього.

За рейтингом CMS magazine [2], найпопулярнішими серед існуючих 
систем у нашому регіоні Інтернету є:

- 1С-Битрикс;
- Joomla!;
- Wordpress;
- ModX;
- Drupal;
- UMI.CMS.
Слід зауважити що лише Bitrix та UMI є платними [2]. їх код закритий, і 

ми не можемо перевірити принцип їх роботи, і лише системні вимоги дають 
деяку інформацію.
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Joomla (вимова: «Джумла») -  відкрита універсальна система керування 
в містом для публікації інформації в інтернеті [3]. Підходить для створення 
м а еньких і великих корпоративних сайтів, інтернет порталів.онлайн- 
магазинів, сайтів спільнот і персональних сторінок. З особливостей Joomla 
м ожна відзначити: гнучкі інструменти з управління обліковими записами. 
інтерфейс для управління медіа-файлами, підтримка створення багатомовних
варіантів сторінок, система управління рекламними кампаніями, адресна книга 
користувачів, голосування, вбудований пошук, функції кагегоризації посилань і 
обліку кліків, WYSIWYG-редактор, система шаблонів, підтримка меню,

управління новинними потоками, XML-RPC АРІ для інтеграції з іншими 
системами, підтримка кешування сторінок і великий набір готових доповнень.

Joomla написана на мові РНР з використанням архітектури MVC. Для 
збереження інформації використовується база даних MySQL, PostgreSQL чи MS 

SQL.
WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування 

вмістом з відкритим кодом. Сфера застосування— відблогів (основна) до 
складних веб-сайтів. Вбудована система тем і плагінів дозволяє конструювати 
на основі WordPress практично будь-які веб-проєкти [4].

Написана мовою програмування РНР з використанням бази 
даних MySQL. Сирцевий код поширюється на умовах ліцензії GNU General 
Public License. Але на 2015 рік код вже морально застарів. А архітектура бази 
даних потребує сильного серверного забезпечення для середніх та великих 
сайтів.

Drupai (укр. Друпал) — популярна вільна модульна система керування 
вмістом (СКВ) з відкритим сирцевим кодом, написана мовою 
програмування РНР [5].

Drupai може працювати у таких популярних системах, як Windows, Мас 
OS X, Linux, власне, на будь-якій платформі, яка підтримує роботу веб- 
сервера Apache, Nginx, Lighttpd або Microsoft 1IS; також потрібна наявність 
системи керування базами даних MySQL/MariaDB, PostgreSQL 8.3, SQLite чи 
інші комерційні. Повні системні вимоги Drupai наведені на офіційному сайті.

Drupai має модульну архітектуру з компактним ядром, що надає АРІ, до 
«кого можуть звертатися модулі. Стандартний набір модулів включає такі 
функції, я к  новинна стрічка, блог, форум, завантаження файлів, збирач новин, 
голосування, пошук тощо. Дизайн сайту змінюється також за допомогою 
спеціальних модулів — «тем оформлення».
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