
Introducció dels sistemes de 
gestió de continguts web 

Wordpress: Va ser alliberat el 27 de maig de 2003 pels seus fundadors: Matt 
Mullenweg i Mike Little, com a fork  del b2/cafelog. És un sistema de codi obert per a 
la publicació de blogs i webs a internet. Els sistemes estan formats per fitxers de 
tipus PHP i scripts i utilitza bases de dades. A Wordpress se li poden afegir 
funcionalitats per mitjà de connectors, i també és possible canviar l'aparença visual 
per mitjà de temes predefinits. A més, l'usuari pot modificar al seu gust el 
codi XHTML, HTML i CSS de les seves pàgines mitjançant l'editor WYSIWYG que 
inclou. Actualment té més de 45.000 extensions i una comunitat de més de 60 
milions d’usuaris. 
 
Joomla: Sorgeix el 17 d'agost de 2005. Es el resultat d'un fork del Mambo per part 
del grup de desenvolupament. Està construït sobre un marc d'aplicacions web de 
model-visualització-control, que es pot utilitzar independentment del CMS i que 
permet crear potents aplicacions en línia. Té quasi 8.000 extensions i una comunitat 
de quasi un milió d’usuaris.  

Informació extreta de les pàgines de wordpress, joomla i wikipèdia 
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Drupal: Va ser escrit en un inici per Dries Buytaert per a BBS com a un motor per a 
blocs. L’any 2001 es va convertir en un projecte de codi obert. El seu sistema de 
mòduls, la seva API i la seva capacitat de configuració, permeten crear tota mena de 
portals. Està escrit principalment amb el llenguatge de programació PHP sent fidel a 
la programació estàndard i segura. Drupal és conegut per ser utilitzat en llocs  tan 
populars com La Casa Blanca. Té una comunitat de més d’un milió d’usuaris.  
 
MediaWiki: Va ser escrit originalment per Magnus Manske. Des del gener de 2002 
és el motor wiki utilitzat per wikipedia.  És un programari de wikis sota llicència GPL 
(GNU General Public License). Està escrit en PHP i utilitza el sistema de gestió de 
bases de dades MySQL. 

Informació extreta de les pàgines drupal i wikipèdia 


