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امــروزه پالگیــن هــا یــا افزونــه هــا بخشــی جدایــی ناپذیــر از نــرم افزارهــا و برنامــه 

هــای کامپیوتــری مــی باشــند کــه بــه کمــک آنهــا خیلــی از مراحــل انجــام یــک کار 

کوتــاه و آســان تر می شــود در ایــن مقالــه از مدیــروب بــه موضوعاتــی چــون پالگیــن 

چیســت و کاربردهــای آن بــه خصــوص در وردپــرس مــی پردازیــم.

پالگین )افزونه( چیست و چه کاربردی دارد؟

ــد  ــت بگذرانی ــت وق ــای اینترن ــی و فض ــانه  های اجتماع ــی در رس ــدازه کاف ــه ان ــر ب اگ

در حالیکــه بــا مقولــه وب ســایت یــا وبــالگ هــم آشــنایی مختصــری داشــته باشــید، 

پالگیــن یــا افزونــه وردپــرس اصطالحــی اســت کــه مطمئنــا بــه آن بــر خواهیــد خورد. 

پالگین هــا کــه ممکــن اســت شــما آن  هــا را بــا نــام افزونــه هــم بشناســید، در حقیقــت 

ــردی  ــوزه وبگ ــوص در ح ــری، علی الخص ــای کامپیوت ــر برنامه   ه ــی ناپذی ــش جدای بخ

و تولیــد محتــوا در اینترنــت هســتند. ایــن ابزارهــا بوجــود آمــده انــد تــا اطمینــان 

ــه  ــرآوردن نیاز  هــای اساســی  مان، از مشــاهده اســناد گرفت ــد کــه مــا در ب حاصــل کنن

تــا تماشــای فیلــم یــا اجــرای یــک بــازی، بــا مشــکلی مواجــه نباشــیم. در ایــن مقالــه 

ــب و کار  ــای کس ــا در دنی ــرد افزونه ه ــت و کارب ــی ماهی ــه بررس ــا ب ــم ت ــد داری قص

دیجیتــال بپردازیــم.
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پالگین )افزونه( چیست؟

پالگیــن )Plug-in( یــا )Add-on( مولفــه ای نــرم افــزاری اســت که قابلیت مشــخصی 

را بــه یــک برنامــه کامپیوتــری موجــود اضافــه می   کنــد و بــه تنهایــی کاربــردی نــدارد. 

بــرای مثــال، وقتــی شــما قصــد داریــد تــا ویدئــوی موجــود در یــک وبســایت را تماشــا 

کنیــد، ممکــن اســت بــه یــک افزونــه نیــاز داشــته باشــید. درصورتــی کــه افزونــه مورد 

ــه تشــخیص  ــادر ب ــر مرورگــر خــود نصــب نداشــته باشــید، مرورگــر شــما ق نظــر را ب

اینکــه چطــور آن ویدئــو را اجــرا کنــد، نخواهــد بــود.

پالگیــن در لغــت، بــه معنــای افزایــه )مولفــه ای کــه ویژگــی خــاص را بــه یــک ســامانه 

بــزرگ تــر می  افزایــد( اســت. امــا در اصطــالح از کلمــه افزونــه بعنــوان معــادل فارســی 

ــت  ــده اس ــکیل ش ــش )Plug( و )in( تش ــن واژه از دو بخ ــود. ای ــتفاده می   ش آن اس
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ــل و  ــای داخ ــه معن ــش دوم ب ــرق و بخ ــاخه ب ــای دوش ــه معن ــش اول آن ب ــه بخ ک

ــا اتصــال  ــه ب ــردن دارد. چراک ــرق ک ــز ب ــه از دوشــاخه را درون پری درون اســت و کنای

دوشــاخه بــه پریــز، مــا می   توانیــم بــه واســطه یــک جریــان مــادر )پریــز یــا همــان 

ــات  ــن(، امکان ــان پالگی ــا هم ــی )ی ــایل الکتریک ــتفاده از وس ــا اس ــان( ب ــه میزب برنام

مــورد نیازمــان را تامیــن کنیــم. پــس تــا زمانــی کــه دوشــاخه داخــل پریــز باشــد، مــا 

از امکاناتــی کــه وســایل برقــی در اختیارمــان می   گذارنــد بهــره خواهیــم بــرد. همانطــور 

کــه هــر وســیله برقــی یــک کار خــاص انجــام مــی دهــد )مثــال جــارو برقــی، اتــو یــا 

ــران قــرار می  دهــد. ــار کارب سشــوار(، هــر پالگیــن نیــز امکانــات خاصــی را در اختی

ــد، در اصــل امــکان شــخصی ســازی  ــی یــک برنامــه از پالگین  هــا پشــتیبانی کن وقت

و سفارشــی کــردن برنامــه را بــرای کاربــران فراهــم کــرده اســت. ایــن امــکان، بــرای 

ســازندگان برنامــه مزیت هــای بســیاری دارد. مثــال بــه توســعه دهنــدگان (اشــخاصی 

ــد(  ــام می  دهن ــزار را انج ــرم اف ــک ن ــای ی ــا ارتق ــاخت و ی ــد س ــی از فرآین ــه بخش ک

اجــازه می   دهــد تــا برنامــه را گســترش دهنــد، ویژگی      هــای آن را بهبــود بخشــند و یــا 

حجــم آن را کــم کننــد و بــه طــور کلــی در کاربــردی تــر کــردن برنامــه نقــش بســزایی 

ایفــا کننــد. نمونــه بــارز کاربــرد پالگین  هــا و نــرم افزار   هایــی کــه از آن    هــا پشــتیبانی 

ــتند. ــای وب هس ــد، مرورگر        ه می  کنن
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عملکرد پالگین چگونه است؟

برنامــه کامپیوتــری میزبــان خدماتــی نظیــر، فراهــم کــردن راهــی بــرای ثبــت افزونــه 

ــن  ــا پالگی ــد ت ــی ده ــه م ــا را ارائ ــن آن ه ــات بی ــادل اطالع ــان و تب ــه میزب در برنام

ــان  ــد و کارکردش ــود کار نمی   کنن ــودی خ ــه خ ــا ب ــد.  افزونه      ه ــتفاده کن ــا اس از آن  ه

بســتگی بــه خدمــات برنامــه میزبــان دارد. امــا برعکــس، برنامــه میزبــان مســتقل از 

ــه  ــاز ب ــدون نی ــا را ب ــد افزونه  ه ــی بتوانن ــران نهای ــا کارب ــد؛ ت ــل می   کن ــا عم پالگین   ه

ایجــاد تغییــرات در برنامــه میزبــان، اضافــه یــا بــه روز رســانی کننــد.

 

برخی از نرم افزار    هایی که از پالگین  ها استفاده می   کنند

اســتفاده  از پالگین    هــا  افزار  هایــی کــه  نــرم  مرورگر   هــای وب: در میــان تمــام 

می   کننــد، مرورگر   هــای وب بیشــترین آمــار را دارنــد. در مرورگر     هــا، معمــوال واژه   هــای 
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ــتند و  ــرادف هس ــس( مت ــر فایرفاک ــز در مرورگ Plugin، Add-on و Extension )بج

کاربــرد یکســانی دارنــد. ایــن افزونه   هــا، محتوا  هــای اینترنــت را کــه مرورگرهــا بــرای 

نمایــش دادنشــان طراحــی نشــده انــد، نمایــش می  دهنــد. ایــن محتــوا هــا معمــوال 

ــوص  ــای مخص ــا فرمت  ه ــی ب ــن و ارائه  های ــای آنالی ــوت، بازی ه ــو، ص ــامل ویدئ ش

ــه ایــن فرمت  هــای مخصــوص را بوجــود  می  شــوند. پالگیــن هــا توســط گروهــی ک

مــی آورنــد، ســاخته و توزیــع می   شــوند. هــر مرورگــر یــک وبســایت رســمی بــرای خود 

ــاز خــود را دریافــت و نصــب  ــد از آنجــا افزونه    هــای مــورد نی دارد کــه شــما می   توانی

نماییــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ناشــران ایــن مرورگرهــا، قبــل از اینکــه پالگین   هــا را 

در اختیــار کاربرانشــان قــرار دهنــد، مخــرب نبــودن آن هــا را بررســی می   کننــد. پــس 

ــن  ــط از همی ــان را فق ــورد نیازت ــه افزونه   هــای م ــم ک ــد می   کنی ــه اکی ــه شــما توصی ب

 Adobe :ــد از ــم عبارتن ــای مه ــد. برخــی افزونه   ه ــت کنی ــمی دریاف ــایت  های رس وبس

Unit و Flash Player، Java، Silverlight، QuickTime

ــوب  ــای محب ــی مرورگر   ه ــمی برخ ــایت  های رس ــی وبس ــر آدرس اینترنت ــدول زی درج

آمــده اســت.
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برنامه  هــای ویرایــش صــدا: Ardour و Audacity ازجملــه برنامه  هایــی هســتند کــه 

از پالگین  هــا بمنظــور تولیــد، پــردازش و تحلیــل صــدا اســتفاده می   کننــد.

ســرویس دهنــدگان ایمیــل: کاربــران ایمیــل از افزونــه Pretty Good Privacy بــرای 

ــد. ــتفاده می  کنن ــان اس ــایی ایمیل  هایش ــز گش ــگاری و رم رمزن

ــکان  ــه ام ــاز  ها )ک ــبیه س ــن ش ــه   ای: ای ــای رایان ــول  های بازی  ه ــاز  های کنس ــبیه س ش

ــازی هــای یــک کنســول خــاص را در ســایر پلتفرم   هــا ممکــن می   ســازند(،  اجــرای ب

ــد  ــه قص ــی ک ــتم  های پلتفرم ــر سیس ــر زی ــای کوچکت ــش واحد  ه ــه و آزمای ــرای تهی ب

ــال،  ــرای مث ــد. ب ــتفاده می  کنن ــا اس ــد، از پالگین   ه ــر روی آن را دارن ــازی ب ــرای ب اج

ــرای  ــری را ب ــی و تصوی ــای صوت ــتفاده از افزونه  ه ــکان اس ــاز PCSX2 ام ــبیه س ش

بخش   هــای مربوطــه PlayStation 2 فراهــم می  ســازد.

ــرای  ــزار Photoshop ب ــرم اف ــه ن ــرم افزارهــا ازجمل ــن ن ــرم افزار  هــای گرافیکــی: ای ن
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پشــتیبانی از فرمت  هــای مختلــف عکــس و نیــز ویرایــش آن هــا، از پالگین  هــا بهــره 

می  برنــد.

پخــش کننده  هــای رســانه ای: مدیــا پلیر هــا نیــز بــرای پشــتیبانی از انــواع فرمت  هــای 

موجــود و اعمــال فیلتر  هــا از افزونه  هــا اســتفاده می  کننــد. پخــش کننده   هایــی 

GStreamer و Winamp، Foobar2000 :ــل مث

ــتیبانی از  ــدف پش ــا ه ــل jEdit ب ــی مث ــگر     های متن ــن: ویرایش ــگر  های مت ویرایش

زبان   هــای مختلــف برنامــه نویســی، از پالگین هــا اســتفاده می   کننــد.

 

کاربرد پالگین یا افزونه در وردپرس

 قبــل از آن کــه بــه بررســی کاربــرد افزونه هــای وردپرســی بپردازیــم، بهتــر اســت اول 

بــه چنــد ســوال پاســخ دهیــم.

ــت  ــگان مدیری ــتم رای ــک سیس ــرس ی ــت؟ وردپ ــرس چیس ــال وردپ ــه اص ــن ک اول ای

محتــوا اســت کــه بــه زبــان برنامــه نویســی PHP نوشــته شــده اســت و به وســیله آن 

می  تــوان یــک وبســایت یــا وبــالگ را راه انــدازی کــرده و محتــوای آن )اعــم از متــن، 

تصویــر، فیلــم و ...( را مدیریــت نمــود.

ــه  ــرس ب ــود وردپ ــد خ ــز همانن ــرس نی ــای وردپ ــت؟ افزونه ه ــرس چیس ــه وردپ افزون

ــدون  ــا ب ــد ت ــران می   دهن ــه کارب ــکان را ب ــن ام ــد و ای ــده ان ــته ش ــان PHP نوش زب
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دانســتن حتــی یــک خــط از زبــان کدنویســی، امکاناتــی را بــه وب سایتشــان اضافــه 

کننــد.

حــال کــه بــا ماهیــت وردپــرس و پالگین هــای آن آشــنا شــدیم، بــرای آنکــه کاربــرد 

افزونه هــای وردپــرس را بهتــر درک کنیــم و اهمیــت آن  هــا را دریابیــم، آن را در قالــب 

ــم. ــال باهــم می  خوانی یــک مث

فــرض کنیــد کــه یــک اتــاق تــازه ســاخته شــده داریــد. ایــن اتــاق، بســته بــه وســایلی 

ــد،  ــر می   گیری ــش در نظ ــه برای ــی ک ــرد و طراح ــد و کارب ــرار می  دهی ــش ق ــه داخل ک

ــاری  ــه یــک اتــاق خــواب، آشــپزخانه، ســرویس بهداشــتی و یــا یــک انب ــد ب می   توان

تبدیــل شــود. حــال فــرض کنیــد کــه درنظــر داریــد آن اتــاق را بــه اتــاق خــواب تبدیــل 

ــرده  ــز آرایــش، پ ــل تخــت، می ــه وســایلی مث ــاج ب ــن کار شــما احتی ــرای ای ــد. ب کنی

بــرای پنجــره، قــاب عکــس، فــرش و ... داریــد تــا هرکــدام یکــی از نیاز هــای شــما بــه 

داشــتن اتــاق خــواب را رفــع کننــد.

دقیقــا بــه همیــن شــکل، خریــدن تنهــا یــک هاســت و دامنــه بــه معنــی داشــتن یــک 

ــردن  ــل ک ــرای کام ــن« ب ــم »پالگی ــه اس ــی ب ــه برنامه  های ــما ب ــت. ش ــایت نیس وبس

کار خــود و رفــع نیاز  هایتــان، احتیــاج داریــد. ایــن افزونــه هــا بــا انجــام وظایــف و 

کارهــای کوچــک، در مجمــوع وبســایتی کامــل و کارآمــد را می   ســازند. حــاال کــه شــما 

ــم  ــاق خوابتــان می   دانیــد، تصــور می   کن ــز، پــرده و فــرش را در ات اهمیــت تخــت، می

ــدس  ــز ح ــی را نی ــایت وردپرس ــا در وبس ــرد پالگین     ه ــت کارب ــزان اهمی ــد می بتوانی
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بزنیــد. بــدون افزونه    هــا وبســایت شــما حکــم یــک اســتخوان بنــدی و اســکلت بــدون 

اســتفاده و کاربــرد را دارد.

ــد  ــرد دارن ــک وبســایت وردپرســی کارب ــه در ی ــی ک ــن پالگین  های ــم تری برخــی از مه

ــئو و ... ــی، س ــی، طراح ــری، امنیت ــتیبان گی ــای پش ــد از: افزونه   ه عبارتن

 

هر آنچه الزم است درباره افزونه  های وردپرس بدانید

هرچه کمتر، بهتر

کامــال درســت اســت کــه انجــام یــک ســری کارهــا بــدون اســتفاده از پالگین  ها میســر 

نمی باشــد؛ امــا هــر چــه تعــداد آن  هــا بیشــتر باشــد، احتمــال بــروز مشــکالت بــرای 

ــانی های  ــه  روز رس ــر ب ــد بخاط ــکالت می   توانن ــن مش ــت. ای ــتر اس ــما بیش ــایت ش س
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وردپــرس یــا خــود افزونه  هــا ایجــاد شــوند. همچنیــن، ممکــن اســت پالگین  هــا بــا 

یکدیگــر و یــا حتــی بــا تم  هــا تداخــل داشــته باشــند و بــه طــور همزمــان بــا یکدیگــر 

ــداری از ســرعت  ــال، مق ــه فع ــر این  هــا، هــر افزون ــالوه ب ــل اســتفاده نباشــند. ع قاب

ســایت شــما می  کاهــد. فــرض کنیــم هــر افزونــه 5 هــزارم ثانیــه از ســرعت ســایت 

شــما بکاهــد )بعضــی بیشــتر و بعضــی کمتــر(. اگــر شــما 20 پالگیــن فعــال داشــته 

باشــید، یــک دهــم ثانیــه بیشــتر زمــان می   بــرد تــا وبســایت شــما بارگــذاری شــود. 

پــس توجــه داشــته باشــید تعــداد منطقــی از آن    هــا را نصــب داشــته باشــید.

آن    ها را به روز رسانی کنید

توســعه دهنــدگان بــا ســه هــدف پالگین  هایشــان را به  روز  رســانی می   کننــد: 1. 

ــته  ــا هس ــی ب ــا 3. همراه ــکالت و خطاه ــع مش ــد 2. رف ــای جدی ــزودن فابلیت    ه اف

ــرس ــر وردپ ــال تغیی ــه درح همیش

ــه  ــدام ب ــح اق ــرای تفری ــدگان ب ــه توســعه دهن ــم ک ــت، درمی    یابی ــا کمــی دق ــس ب پ

ــا  ــت افزونه  ه ــرد درس ــه از عملک ــد ک ــال آنن ــه دنب ــه ب ــد؛ بلک ــانی نمی   کنن ــه روز رس ب

اطمینــان حاصــل کننــد. اگــر جــزو کســانی هســتید کــه نســبت بــه بــه روز رســانی 

پالگیــن هــا بــی اعتناییــد، درحقیقــت داریــد ســایتتان را در معــرض خطــر رخنه  هــای 

ــد. ــرار می   دهی ــی ق امنیت
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اگر از آن  ها استفاده نمی   کنید، حذفشان کنید

ــر  ــه فک ــر ب ــردم دیگ ــر م ــرد، اکث ــال ک ــا را غیرفع ــود پالگین  ه ــه می  ش ــی ک از آنجای

حذفشــان نمی  افتنــد. امــا حتــی افزونه هــای غیرفعــال هــم می  تواننــد ایجــاد 

ــد.  ــد، حذفشــان کنی ــر از آن   هــا اســتفاده نمی کنی ــد. پــس اگ ــی کنن خطر هــای امنیت

درصورتــی کــه نظرتــان تغییــر کــرد، همیشــه می    توانیــد دوبــاره آن   هــا را نصــب کنیــد.

از آن هایی که کارکرد یکسانی دارند صرف نظر کنید

ــی  ــد. پالگین  های ــاز نداری ــتیبان گیری نی ــه پش ــئو و 6 افزون ــه س ــه 4 افزون ــما ب ش

کــه خدمــات مشــترکی را ارائــه می  دهنــد فقــط فضــا و پهنــای بانــد شــما را اشــغال 

می  کننــد، ســرعت ســایتتان را پاییــن می  آورنــد و شــما را در معــرض خطــرات امنیتــی 

ــزی را مــی خواهــد؟ ــن چی ــد. چــه کســی چنی ــرار می    دهن ق

از منابع قابل اعتماد استفاده کنید

 Easy Digital ــا ــل iThemes، Gravity Forms ی ــاد مث ــل اعتم ــع قاب ــا از مناب تنه

Downloads افزونه  هــای مــورد نیازتــان را دریافــت و نصــب نماییــد. از آنجایــی کــه 

پالگین    هــا توانایــی ایجــاد شــکاف امنیتــی در وبســایت شــما را دارنــد، بایــد مطمئــن 

شــوید کــه توســط توســعه دهنــدگان آگاه و بــا تجربــه تاییــد و آزمایش شــده باشــند.
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می توانند دلیل بروز مشکل باشند

اگــر بعضــی از بخش هــای وبســایتتان بــه یکبــاره دچــار مشــکلی شــد که قبال نداشــت، 

پــس احتمــاال دلیــل آن تداخــل پالگین   هــا بــا یکدیگــر یــا بــا قالــب اســت. بهتریــن 

راه بــرای پیــدا کــردن مشــکل، ایــن اســت کــه همــه پالگین هایتــان را غیرفعــال کــرده 

و مجــددا یــک بــه یــک فعالشــان کنیــد تــا پالگینــی کــه باعــث بــروز مشــکل شــده 

اســت را پیــدا کنیــد.

 

مهمترین افزونه های وردپرس

ــر  ــرای ه ــم، ب ــت کنی ــان صحب ــاره ش ــم درب ــه می خواهی ــی ک ــای وردپرس افزونه ه

وبســایت وردپرســی حیاتــی و الزم اســت. ایــن پالگین هــا، وظایــف ویــژه ای را انجــام 

می   دهنــد کــه کدنویســی آنهــا حتــی بــرای کدنویســان نیمــه ماهــر هــم امــری دشــوار 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرس م ــای وردپ ــن افزونه ه ــتی از مهمتری ــر لیس ــود. در زی ــد ب خواه

ــد. ــاهده می   کنی ــایتتان را مش وبس

ــات  ــه دهندگان  هاســت خدم ــه ارائ ــرس: باوجــود اینک ــری وردپ ــتیبان گی ــه پش افزون

پشــتیبان گیــری پیشــنهاد می  کننــد، امــا توصیــه مــا اســتفاده از یــک پالگیــن اســت. 

بنابرایــن، فقــط خودتــان اطالعاتتــان را دراختیــار داریــد و بــه راحتــی هــم می   توانیــد 

بــه فایل هــای پشــتیبان خــود دسترســی داشــته باشــید.
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افزونــه امنیتــی وردپــرس: امنیــت ســایت، موضــوع داغ مــورد بحــث ایــن روزهاســت. 

ــک  ــردن ی ــرای امــن ک ــات ب ــی اقدام ــا خیل ــا امــن باشــد، ام ــرس ن ــه وردپ ــه اینک ن

ســایت بایــد صــورت پذیــرد و مــا می  دانیــم کــه موضــوع فقــط ازبیــن بــردن تهدیــد 

ــت  ــود امنی ــدف بهب ــا ه ــا ب ــن پالگین ه ــت. ای ــم اس ــش آن ه ــه کاه ــت؛ بلک نیس

ســایت درمقابــل هکرهــا و بدافزارهــا خلــق شــده انــد.

ــوای وبســایت شــما را  ــن افزونه   هــا محت ــرس: ای ــئو( وردپ ــازی )س ــه س ــه بهین افزون

ــم  ــه ای بســیار مه ــه ســازی مقول ــه می  ســازند. بهین ــرای موتور هــای جســتجو بهین ب

بــرای یــک ســایت اســت و از عنــوان گرفتــه تــا کلمــات کلیــدی و متــا دیسکریپشــن  ها 

ــود. ــامل می   ش را ش

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن راه ــاس بهتری ــای تم ــاس: فرم ه ــای تم ــاخت فرم  ه ــه س افزون

ــا  ــی ی ــخص حقیق ــم از ش ــایت )اع ــب س ــا صاح ــد ب ــازه می ده ــایت اج ــران س کارب

حقوقــی( تمــاس حاصــل کننــد. ایــن صفحه      هــا قســمت  هایی بــرای پــر کــردن اســم، 

ــه پالگین   هــا بــه شــما  ــد. اینگون ــران قــرار می  دهن ــار کارب ایمیــل و نظــرات را در اختی

ــه نوشــتن حتــی یــک کلمــه کــد، از وجــود ایــن  ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت اجــازه می   دهن

صفحــات بهــره منــد شــوید.
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مزایای استفاده از پالگین ها در کسب و کارهای اینترنتی

در محیــط کســب و کار، هــر چیــزی کــه بــه پیشــرفت شــما ســرعت بخشــد و انجــام 

کارهــا را برایتــان ســاده تــر کنــد، چیــز خوبــی اســت. اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن 

صاحبــان کســب و کار اینترنتــی خطــور می  کنــد ایــن اســت کــه، پالگین  هــا می  تواننــد 

ــه یــک ســطح کامــال جدیــد و متفــاوت از توانمنــدی برســانند.  وبســایت آن  هــا را ب

افزونه  هــا، کاربــرد و مزایــای بســیاری بــرای شــما و مشــتریانتان بــه همــراه دارنــد و 

محبوبیــت آن هــا شانســی نبــوده اســت.
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مهمتریــن مزیــت اســتفاده از پالگین  هــا، صرفــه جویــی در وقــت اســت؛ کــه در نهایت، 

بــه نوبــه خــود، بــه صرفــه جویــی در بودجــه کلــی کســب و کار منجــر می   شــود.

مزیــت دیگــری کــه می   شــود نــام بــرد، اضافــه کــردن اختیــارات مدیــران اســت؛ بــه 

ایــن معنــی کــه بــه صاحبــان مشــاغل امــکان شــخصی ســازی امکانــات و ویژگی هــای 

ــا  ــات ی ــردن برخــی تنظیم ــوش ک ــا خام ــکان روشــن ی ــال ام ســایت را می    دهــد. مث

ــه  ــن در صورتیک ــدازه. همچنی ــگ و ان ــت، رن ــل فون ــری مث ــای ظاه ــر ویژگی ه تغیی

یــک افزونــه را نپســندند یــا از آن خســته شــوند، امــکان غیرفعــال کــردن یــا حــذف 

آن وجــود دارد.

ــان بــودن ســومین مزیتــی اســت کــه ازبیــن تمــام مزایــای اســتفاده از  قابــل اطمین

پالگین  هــا در کســب و کار اینترنتــی، از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده و می     تــوان 

ــل  ــی تبدی ــزاری حیات ــه اب ــرس ب ــعه وردپ ــرای توس ــا ب ــرد. افزونه  ه ــاره ک ــه آن اش ب

شــده انــد کــه بســیاری از آن  هــا توســط توســعه دهنــدگان مــورد تاییــد وردپــرس، 

ــد،  ــروز رســانی می   کنن ــود امنیــت آن هــا را ب ــا بمنظــور رفــع اشــکاالت و بهب کــه مرتب

ــد،  ــان اســتفاده کنی ــل اطمین ــع قاب ــر از مناب ســاخته و مدیریــت می   شــوند. پــس اگ

ــا  ــودن افزونه ه ــرب ب ــا مخ ــن ی ــا ام ــوص ن ــی درخص ــن نگرانی های ــه چنی ــازی ب نی

نخواهــد بــود.
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نتیجه گیری

پالگیــن یــا افزونــه، برنامه ایســت کــه با هــدف اضافــه کــردن امکانــات و قابلیت هایی 

بــه برنامــه ای دیگــر، روی آن نصــب می شــود و امــکان شخصی ســازی برنامــه را بــه 

ــد و عملکردشــان وابســته  ــرد ندارن ــه خــودی خــود کارب ــر می  دهــد. افزونه هــا ب کارب

بــه برنامــه میزبــان اســت. نــرم افزارهــای بســیاری بمنظــور صرفــه جویــی در وقــت و 

اضافــه کــردن اختیــارات کاربــران در اســتفاده از آن نــرم افــزار هــا، بــا در اختیــار قــرار 

ــه  ــد؛ ک ــتیبانی می   کنن ــا پش ــده، از پالگین  ه ــد ش ــاد و تایی ــل اعتم ــع قاب دادن مناب

معمــول تریــن آن هــا مرورگرهــای وب هســتند. کاربــرد پالگین هــا تنهــا بــه نرم   افزار هــا 

ــرای  ــرس، ب ــر وردپ ــوا نظی ــد محت ــی در سیســتم    های تولی ــم نمی   شــود؛ بلکــه حت خت

ایجــاد امکانــات و ویژگی  هــای خــاص در وب ســایت  ها بــدون دانســتن هیــچ یــک 

از قواعــد کدنویســی، کاربــرد دارنــد.

ــه  ــرای هرگون ــد ب ــا می   توانن ــه افزونه ه ــی ک ــا و برتری های ــر مزای ــم ب ــا عل ــال، ب ح

ــتفاده  ــه اس ــت ک ــه گرف ــود نتیج ــد، می   ش ــان بیاورن ــه ارمغ ــی ب ــب و کار اینترنت کس

ــه ســوی قله   هــای پیشــرفت و توســعه کســب و کار  ــی ب از پالگین هــا، ســکوی پرتاب

ــی و ســرعت  ــق پالگین     هــا، راحت ــه هــدف از خل ــود. چــرا ک ــا خواهــد ب ــال م دیجیت

ــران و  ــرای کارب ــم ب ــایت و ه ــان س ــرای صاحب ــم ب ــور، ه ــام ام ــه انج ــیدن ب بخش

ــت. ــان اس مشتریانش
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