پالگین (افزونه) چیست و چه کاربردی دارد؟

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 آســانتر میشــود 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؟
اگــر بــه انــدازه کافــی در رســانههای اجتماعــی و فضــای اینترنــت وقــت بگذرانیــد
در حالیکــه بــا مقولــه وب ســایت یــا وبــاگ هــم آشــنایی مختصــری داشــته باشــید،
پالگیــن یــا افزونــه وردپــرس اصطالحــی اســت کــه مطمئنــا بــه آن بــر خواهیــد خورد.
پالگینهــا کــه ممکــن اســت شــما آنهــا را بــا نــام افزونــه هــم بشناســید ،در حقیقــت
بخــش جدایــی ناپذیــر برنامههــای کامپیوتــری ،علیالخصــوص در حــوزه وبگــردی
و تولیــد محتــوا در اینترنــت هســتند .ایــن ابزارهــا بوجــود آمــده انــد تــا اطمینــان
حاصــل کننــد کــه مــا در بــرآوردن نیازهــای اساســیمان ،از مشــاهده اســناد گرفتــه
تــا تماشــای فیلــم یــا اجــرای یــک بــازی ،بــا مشــکلی مواجــه نباشــیم .در ایــن مقالــه
قصــد داریــم تــا بــه بررســی ماهیــت و کاربــرد افزونههــا در دنیــای کســب و کار
دیجیتــال بپردازیــم.
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پالگین (افزونه) چیست؟
پالگیــن ( )Plug-inیــا ( )Add-onمولفــه ای نــرم افــزاری اســت که قابلیت مشــخصی
را بــه یــک برنامــه کامپیوتــری موجــود اضافــه میکنــد 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
نظــر را بــر مرورگــر خــود نصــب نداشــته باشــید ،مرورگــر شــما قــادر بــه تشــخیص
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 میافزایــد) اســت .امــا در اصطــاح از کلمــه افزونــه بعنــوان معــادل فارســی
آن اســتفاده میشــود .ایــن واژه از دو بخــش ( )Plugو ( )inتشــکیل شــده اســت
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کــه بخــش اول آن بــه معنــای دوشــاخه بــرق و بخــش دوم بــه معنــای داخــل و
درون اســت و کنایــه از دوشــاخه را درون پریــز بــرق کــردن دارد .چراکــه بــا اتصــال
دوشــاخه بــه پریــز ،مــا میتوانیــم بــه واســطه یــک جریــان مــادر (پریــز یــا همــان
برنامــه میزبــان) بــا اســتفاده از وســایل الکتریکــی (یــا همــان پالگیــن) ،امکانــات
مــورد نیازمــان را تامیــن کنیــم .پــس تــا زمانــی کــه دوشــاخه داخــل پریــز باشــد ،مــا
از امکاناتــی کــه وســایل برقــی در اختیارمــان میگذارنــد بهــره خواهیــم بــرد .همانطــور
کــه هــر وســیله برقــی یــک کار خــاص انجــام مــی دهــد (مثــا جــارو برقــی ،اتــو یــا
سشــوار) ،هــر پالگیــن نیــز امکانــات خاصــی را در اختیــار کاربــران قــرار میدهــد.
وقتــی یــک برنامــه از پالگینهــا پشــتیبانی کنــد ،در اصــل امــکان شــخصی ســازی
و سفارشــی کــردن برنامــه را بــرای کاربــران فراهــم کــرده اســت .ایــن امــکان ،بــرای
ســازندگان برنامــه مزیتهــای بســیاری دارد .مثــا بــه توســعه دهنــدگان )اشــخاصی
کــه بخشــی از فرآینــد ســاخت و یــا ارتقــای یــک نــرم افــزار را انجــام میدهنــد)
اجــازه میدهــد تــا برنامــه را گســترش دهنــد ،ویژگیهــای 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 پالگینهــا و نــرم افزارهایــی کــه از آنهــا پشــتیبانی
میکننــد ،مرورگرهــای وب هســتند.
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عملکرد پالگین چگونه است؟
برنامــه کامپیوتــری میزبــان خدماتــی نظیــر ،فراهــم کــردن راهــی بــرای ثبــت افزونــه
در برنامــه میزبــان و تبــادل اطالعــات بیــن آنهــا را ارائــه مــی دهــد تــا پالگیــن
از آنهــا اســتفاده کنــد .افزونههــا بــه خــودی خــود کار نمیکننــد و کارکردشــان
بســتگی بــه خدمــات برنامــه میزبــان دارد .امــا برعکــس ،برنامــه میزبــان مســتقل از
پالگینهــا عمــل میکنــد؛ تــا کاربــران نهایــی بتواننــد افزونههــا را بــدون نیــاز بــه
ایجــاد تغییــرات در برنامــه میزبــان ،اضافــه یــا بــه روز رســانی کننــد.

برخی از نرم افزارهایی که از پالگینها استفاده میکنند
مرورگرهــای وب :در میــان تمــام نــرم افزارهایــی کــه از پالگینهــا اســتفاده
میکننــد ،مرورگرهــای وب بیشــترین آمــار را دارنــد .در مرورگرهــا ،معمــوال واژههــای
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 Plugin، Add-onو ( Extensionبجــز در مرورگــر فایرفاکــس) متــرادف هســتند و
کاربــرد یکســانی دارنــد .ایــن افزونههــا ،محتواهــای اینترنــت را کــه مرورگرهــا بــرای
نمایــش دادنشــان طراحــی نشــده انــد ،نمایــش میدهنــد .ایــن محتــوا هــا معمــوال
شــامل ویدئــو ،صــوت ،باز یهــای آنالیــن و ارائههایــی بــا فرمتهــای مخصــوص
میشــوند .پالگیــن هــا توســط گروهــی کــه ایــن فرمتهــای مخصــوص را بوجــود
مــی آورنــد ،ســاخته و توزیــع میشــوند .هــر مرورگــر یــک وبســایت رســمی بــرای خود
دارد کــه شــما میتوانیــد از آنجــا افزونههــای مــورد نیــاز خــود را دریافــت و نصــب
نماییــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ناشــران ایــن مرورگرهــا ،قبــل از اینکــه پالگینهــا را
در اختیــار کاربرانشــان قــرار دهنــد ،مخــرب نبــودن آنهــا را بررســی میکننــد .پــس
بــه شــما توصیــه اکیــد میکنیــم کــه افزونههــای مــورد نیازتــان را فقــط از همیــن
وبســایتهای رســمی دریافــت کنیــد .برخــی افزونههــای مهــم عبارتنــد ازAdobe :
 Flash Player، Java، Silverlight، QuickTimeو Unit
درجــدول زیــر آدرس اینترنتــی وبســایتهای رســمی برخــی مرورگرهــای محبــوب
آمــده اســت.
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برنامههــای ویرایــش صــدا Ardour :و  Audacityازجملــه برنامههایــی هســتند کــه
از پالگینهــا بمنظــور تولیــد ،پــردازش و تحلیــل صــدا اســتفاده میکننــد.
ســرویس دهنــدگان ایمیــل :کاربــران ایمیــل از افزونــه  Pretty Good Privacyبــرای
رمزنــگاری و رمــز گشــایی ایمیلهایشــان اســتفاده میکننــد.
شــبیه ســازهای کنســولهای بازیهــای رایانــهای :ایــن شــبیه ســازها (کــه امــکان
اجــرای بــازی هــای یــک کنســول خــاص را در ســایر پلتفرمهــا ممکــن میســازند)،
بــرای تهیــه و آزمایــش واحدهــای کوچکتــر زیــر سیســتمهای پلتفرمــی کــه قصــد
اجــرای بــازی بــر روی آن را دارنــد ،از پالگینهــا اســتفاده میکننــد .بــرای مثــال،
شــبیه ســاز  PCSX2امــکان اســتفاده از افزونههــای صوتــی و تصویــری را بــرای
بخشهــای مربوطــه  2 PlayStationفراهــم میســازد.
نــرم افزارهــای گرافیکــی :ایــن نــرم افزارهــا ازجملــه نــرم افــزار  Photoshopبــرای
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پشــتیبانی از فرمتهــای مختلــف عکــس و نیــز ویرایــش آنهــا ،از پالگینهــا بهــره
میبرنــد.
پخــش کنندههــای رســانه ای :مدیــا پلیرهــا نیــز بــرای پشــتیبانی از انــواع فرمتهــای
موجــود و اعمــال فیلترهــا از افزونههــا اســتفاده میکننــد .پخــش کنندههایــی
مثــل Winamp، Foobar2000 :و GStreamer
ویرایشــگرهای متــن :ویرایشــگرهای متنــی مثــل  jEditبــا هــدف پشــتیبانی از
زبانهــای مختلــف برنامــه نویســی ،از پالگینهــا اســتفاده میکننــد.

کاربرد پالگین یا افزونه در وردپرس
قبــل از آن کــه بــه بررســی کاربــرد افزونههــای وردپرســی بپردازیــم ،بهتــر اســت اول
بــه چنــد ســوال پاســخ دهیــم.
اول ایــن کــه اصــا وردپــرس چیســت؟ وردپــرس یــک سیســتم رایــگان مدیریــت
محتــوا اســت کــه بــه زبــان برنامــه نویســی  PHPنوشــته شــده اســت و به وســیله آن
میتــوان یــک وبســایت یــا وبــاگ را راه انــدازی کــرده و محتــوای آن (اعــم از متــن،
تصویــر ،فیلــم و  )...را مدیریــت نمــود.

افزونــه وردپــرس چیســت؟ افزونههــای وردپــرس نیــز هماننــد خــود وردپــرس بــه
زبــان  PHPنوشــته شــده انــد و ایــن امــکان را بــه کاربــران میدهنــد تــا بــدون
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دانســتن حتــی یــک خــط از زبــان کدنویســی ،امکاناتــی را بــه وب سایتشــان اضافــه
کننــد.
حــال کــه بــا ماهیــت وردپــرس و پالگینهــای آن آشــنا شــدیم ،بــرای آنکــه کاربــرد
افزونههــای وردپــرس را بهتــر درک کنیــم و اهمیــت آنهــا را دریابیــم ،آن را در قالــب
یــک مثــال باهــم میخوانیــم.
فــرض کنیــد کــه یــک اتــاق تــازه ســاخته شــده داریــد .ایــن اتــاق ،بســته بــه وســایلی
کــه داخلــش قــرار میدهیــد و کاربــرد و طراحــی کــه برایــش در نظــر میگیریــد،
میتوانــد بــه یــک اتــاق خــواب ،آشــپزخانه ،ســرویس بهداشــتی و یــا یــک انبــاری
تبدیــل شــود .حــال فــرض کنیــد کــه درنظــر داریــد آن اتــاق را بــه اتــاق خــواب تبدیــل
کنیــد .بــرای ایــن کار شــما احتیــاج بــه وســایلی مثــل تخــت ،میــز آرایــش ،پــرده
بــرای پنجــره ،قــاب عکــس ،فــرش و  ...داریــد تــا هرکــدام یکــی از نیازهــای شــما بــه
داشــتن اتــاق خــواب را رفــع کننــد.
دقیقــا بــه همیــن شــکل ،خریــدن تنهــا یــک هاســت و دامنــه بــه معنــی داشــتن یــک
وبســایت نیســت .شــما بــه برنامههایــی بــه اســم «پالگیــن» بــرای کامــل کــردن
کار خــود و رفــع نیازهایتــان ،احتیــاج داریــد .ایــن افزونــه هــا بــا انجــام وظایــف و
کارهــای کوچــک ،در مجمــوع وبســایتی کامــل و کارآمــد را میســازند .حــاال کــه شــما
اهمیــت تخــت ،میــز ،پــرده و فــرش را در اتــاق خوابتــان میدانیــد ،تصــور میکنــم
بتوانیــد میــزان اهمیــت کاربــرد پالگینهــا در وبســایت وردپرســی را نیــز حــدس
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بزنیــد .بــدون افزونههــا وبســایت شــما حکــم یــک اســتخوان بنــدی و اســکلت بــدون
اســتفاده و کاربــرد را دارد.
برخــی از مهــم تریــن پالگینهایــی کــه در یــک وبســایت وردپرســی کاربــرد دارنــد
عبارتنــد از :افزونههــای پشــتیبان گیــری ،امنیتــی ،طراحــی ،ســئو و ...

هر آنچه الزم است درباره افزونههای وردپرس بدانید
هرچه کمتر ،بهتر
کامــا درســت اســت کــه انجــام یــک ســری کارهــا بــدون اســتفاده از پالگینها میســر
نمیباشــد؛ امــا هــر چــه تعــداد آنهــا بیشــتر باشــد ،احتمــال بــروز مشــکالت بــرای
ســایت شــما بیشــتر اســت .ایــن مشــکالت میتواننــد بخاطــر بــهروز رســانیهای
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وردپــرس یــا خــود افزونههــا ایجــاد شــوند .همچنیــن ،ممکــن اســت پالگینهــا بــا
یکدیگــر و یــا حتــی بــا تمهــا تداخــل داشــته باشــند و بــه طــور همزمــان بــا یکدیگــر
قابــل اســتفاده نباشــند .عــاوه بــر اینهــا ،هــر افزونــه فعــال ،مقــداری از ســرعت
ســایت شــما میکاهــد .فــرض کنیــم هــر افزونــه  5هــزارم ثانیــه از ســرعت ســایت
شــما بکاهــد (بعضــی بیشــتر و بعضــی کمتــر) .اگــر شــما  20پالگیــن فعــال داشــته
باشــید ،یــک دهــم ثانیــه بیشــتر زمــان میبــرد تــا وبســایت شــما بارگــذاری شــود.
پــس توجــه داشــته باشــید تعــداد منطقــی از آنهــا را نصــب داشــته باشــید.

آنها را به روز رسانی کنید
توســعه دهنــدگان بــا ســه هــدف پالگینهایشــان را بهروزرســانی میکننــد.1 :
افــزودن فابلیتهــای جدیــد  .2رفــع مشــکالت و خطاهــا  .3همراهــی بــا هســته
همیشــه درحــال تغییــر وردپــرس
پــس بــا کمــی دقــت ،درمییابیــم کــه توســعه دهنــدگان بــرای تفریــح اقــدام بــه
بــه روز رســانی نمیکننــد؛ بلکــه بــه دنبــال آننــد کــه از عملکــرد درســت افزونههــا
اطمینــان حاصــل کننــد .اگــر جــزو کســانی هســتید کــه نســبت بــه بــه روز رســانی
پالگیــن هــا بــی اعتناییــد ،درحقیقــت داریــد ســایتتان را در معــرض خطــر رخنههــای
امنیتــی قــرار میدهیــد.
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اگر از آنها استفاده نمیکنید ،حذفشان کنید
از آنجایــی کــه میشــود پالگینهــا را غیرفعــال کــرد ،اکثــر مــردم دیگــر بــه فکــر
حذفشــان نمیافتنــد .امــا حتــی افزونههــای غیرفعــال هــم میتواننــد ایجــاد
خطرهــای امنیتــی کننــد .پــس اگــر از آنهــا اســتفاده نمیکنیــد ،حذفشــان کنیــد.
درصورتــی کــه نظرتــان تغییــر کــرد ،همیشــه میتوانیــد دوبــاره آنهــا را نصــب کنیــد.

از آنهایی که کارکرد یکسانی دارند صرف نظر کنید
شــما بــه  4افزونــه ســئو و  6افزونــه پشــتیبانگیری نیــاز نداریــد .پالگینهایــی
کــه خدمــات مشــترکی را ارائــه میدهنــد فقــط فضــا و پهنــای بانــد شــما را اشــغال
میکننــد ،ســرعت ســایتتان را پاییــن میآورنــد و شــما را در معــرض خطــرات امنیتــی
قــرار میدهنــد .چــه کســی چنیــن چیــزی را مــی خواهــد؟

از منابع قابل اعتماد استفاده کنید
تنهــا از منابــع قابــل اعتمــاد مثــل  iThemes، Gravity Formsیــا Easy Digital
 Downloadsافزونههــای مــورد نیازتــان را دریافــت و نصــب نماییــد .از آنجایــی کــه
پالگینهــا 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 بخشهــای وبســایتتان بــه یکبــاره دچــار مشــکلی شــد که قبال نداشــت،
پــس احتمــاال دلیــل آن تداخــل پالگینهــا بــا یکدیگــر یــا بــا قالــب اســت .بهتریــن
راه بــرای پیــدا کــردن مشــکل ،ایــن اســت کــه همــه پالگینهایتــان را غیرفعــال کــرده
و مجــددا یــک بــه یــک فعالشــان کنیــد تــا پالگینــی کــه باعــث بــروز مشــکل شــده
اســت را پیــدا کنیــد.

مهمترین افزونههای وردپرس
افزونههــای وردپرســی کــه میخواهیــم دربــاره شــان صحبــت کنیــم ،بــرای هــر
وبســایت وردپرســی حیاتــی و الزم اســت .ایــن پالگینهــا ،وظایــف ویــژهای را انجــام
میدهنــد کــه کدنویســی آنهــا حتــی بــرای کدنویســان نیمــه ماهــر هــم امــری دشــوار
خواهــد بــود .در زیــر لیســتی از مهمتریــن افزونههــای وردپــرس مــورد نیــاز بــرای
وبســایتتان را مشــاهده میکنیــد.

افزونــه پشــتیبان گیــری وردپــرس :باوجــود اینکــه ارائــه دهندگانهاســت خدمــات
پشــتیبان گیــری پیشــنهاد میکننــد ،امــا توصیــه مــا اســتفاده از یــک پالگیــن اســت.
بنابرایــن ،فقــط خودتــان اطالعاتتــان را دراختیــار داریــد و بــه راحتــی هــم میتوانیــد
بــه فایلهــای پشــتیبان خــود دسترســی داشــته باشــید.
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افزونــه امنیتــی وردپــرس :امنیــت ســایت ،موضــوع داغ مــورد بحــث ایــن روزهاســت.
نــه اینکــه وردپــرس نــا امــن باشــد ،امــا خیلــی اقدامــات بــرای امــن کــردن یــک
ســایت بایــد صــورت پذیــرد و مــا میدانیــم کــه موضــوع فقــط ازبیــن بــردن تهدیــد
نیســت؛ بلکــه کاهــش آن هــم اســت .ایــن پالگینهــا بــا هــدف بهبــود امنیــت
ســایت درمقابــل هکرهــا و بدافزارهــا خلــق شــده انــد.
افزونــه بهینــه ســازی (ســئو) وردپــرس :ایــن افزونههــا محتــوای وبســایت شــما را
بــرای موتورهــای جســتجو بهینــه میســازند .بهینــه ســازی مقولــه ای بســیار مهــم
بــرای یــک ســایت اســت و از عنــوان گرفتــه تــا کلمــات کلیــدی و متــا دیسکریپشــنها
را شــامل میشــود.
افزونــه ســاخت فرمهــای تمــاس :فرمهــای تمــاس بهتریــن راهــی اســت کــه بــه
کاربــران ســایت اجــازه میدهــد بــا صاحــب ســایت (اعــم از شــخص حقیقــی یــا
حقوقــی) تمــاس حاصــل کننــد .ایــن صفحههــا قســمتهایی بــرای پــر کــردن اســم،
ایمیــل و نظــرات را در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد .اینگونــه پالگینهــا بــه شــما
اجــازه میدهنــد تــا بــدون نیــاز بــه نوشــتن حتــی یــک کلمــه کــد ،از وجــود ایــن
صفحــات بهــره منــد شــوید.
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مزایای استفاده از پالگینها 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 میکنــد ایــن اســت کــه ،پالگینهــا میتواننــد
وبســایت آنهــا را بــه یــک ســطح کامــا جدیــد و متفــاوت از توانمنــدی برســانند.
افزونههــا ،کاربــرد و مزایــای بســیاری بــرای شــما و مشــتریانتان بــه همــراه دارنــد و
محبوبیــت آنهــا شانســی نبــوده اســت.
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مهمتریــن مزیــت اســتفاده از پالگینهــا ،صرفــه جویــی در وقــت اســت؛ کــه در نهایت،
بــه نوبــه خــود ،بــه صرفــه جویــی در بودجــه کلــی کســب و کار منجــر میشــود.
مزیــت دیگــری کــه میشــود نــام بــرد ،اضافــه کــردن اختیــارات مدیــران اســت؛ بــه
ایــن معنــی کــه بــه صاحبــان مشــاغل امــکان شــخصی ســازی امکانــات و ویژگیهــای
ســایت را میدهــد .مثــا امــکان روشــن یــا خامــوش کــردن برخــی تنظیمــات یــا
تغییــر ویژگیهــای ظاهــری مثــل فونــت ،رنــگ و انــدازه .همچنیــن در صورتیکــه
یــک افزونــه را نپســندند یــا از آن خســته شــوند ،امــکان غیرفعــال کــردن یــا حــذف
آن وجــود دارد.
قابــل اطمینــان بــودن ســومین مزیتــی اســت کــه ازبیــن تمــام مزایــای اســتفاده از
پالگینهــا در کســب و کار اینترنتــی ،از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده و میتــوان
بــه آن اشــاره کــرد .افزونههــا بــرای توســعه وردپــرس بــه ابــزاری حیاتــی تبدیــل
شــده انــد کــه بســیاری از آنهــا توســط توســعه دهنــدگان مــورد تاییــد وردپــرس،
کــه مرتبــا بمنظــور رفــع اشــکاالت و بهبــود امنیــت آنهــا را بــروز رســانی میکننــد،
ســاخته و مدیریــت میشــوند .پــس اگــر از منابــع قابــل اطمینــان اســتفاده کنیــد،
نیــازی بــه چنیــن نگرانیهایــی درخصــوص نــا امــن یــا مخــرب بــودن افزونههــا
نخواهــد بــود.
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نتیجه گیری
پالگیــن یــا افزونــه ،برنامه ایســت کــه با هــدف اضافــه کــردن امکانــات و قابلیتهایی
بــه برنامــه ای دیگــر ،روی آن نصــب میشــود و امــکان شخصیســازی برنامــه را بــه
کاربــر میدهــد .افزونههــا بــه خــودی خــود کاربــرد ندارنــد و عملکردشــان وابســته
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
دادن منابــع قابــل اعتمــاد و تاییــد شــده ،از پالگینهــا پشــتیبانی میکننــد؛ کــه
معمــول تریــن آنهــا مرورگرهــای وب هســتند .کاربــرد پالگینهــا تنهــا بــه نرمافزارهــا
ختــم نمیشــود؛ بلکــه حتــی در سیســتمهای تولیــد محتــوا نظیــر وردپــرس ،بــرای
ایجــاد امکانــات و ویژگیهــای خــاص در وب ســایتها بــدون دانســتن هیــچ یــک
از قواعــد کدنویســی ،کاربــرد دارنــد.
حــال ،بــا علــم بــر مزایــا و برتر یهایــی کــه افزونههــا میتواننــد بــرای هرگونــه
کســب و کار اینترنتــی بــه ارمغــان بیاورنــد ،میشــود نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده
از پالگینهــا ،ســکوی پرتابــی بــه ســوی قلههــای پیشــرفت و توســعه کســب و کار
دیجیتــال مــا خواهــد بــود .چــرا کــه هــدف از خلــق پالگینهــا ،راحتــی و ســرعت
بخشــیدن بــه انجــام امــور ،هــم بــرای صاحبــان ســایت و هــم بــرای کاربــران و
مشتریانشــان اســت.
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