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 های وردپرسمورد از بهترین افزونه ۰۲

 
 

 02افزونه های وردپرس ابزار هایی عالی برای اضافه کردن و گسترش قابلیت های وردپرس هستند. در این محتوا در مورد بیشتر از 

کرد. این افزونه ها مورد از بهترین افزونه های وردپرس که برای سایر وب سایت های وردپرسی مورد نیاز هستند، صحبت خواهیم 

ای که کارایی آنها را چندین برابر فوق العاده تر خواهند کرد. ای را به سایت شما اضافه می کنند به گونهعملکرد های فوق العاده

 ناگرچه به طور کلی نوع و کارایی وب سایت شما بهتر مشخص می کند که چه نوع افزونه هایی را باید برای آن استفاده کنید؛ پالگی

 از. …و  سئو بدان نیاز خواهد داشت. همانطور که گفته می شود امنیت، سرعت،  wpهایی وجود دارند که هر سایت وردپرسی

 .بگیرید نادیده سادگی به را آنها توانید نمی که هستند ها سایت وب سایر برای عمومی هاینگرانی

افزونه های کاربردی زیادی در چارچوب وردپرس وجود دارند که مسئولیت شما را در برخی زمینه ها خیلی کمتر خواهند کرد 

افزونه وردپرس  00222ای که یکسری کارهای مهم را به صورت خودکار پیگیری می کند. بطور کلی در سراسر جهان حدود گونهبه

ن ها تقریبا برای هر عملکرد یا ویژگی های مورد نیاز در وب سایت شما ایجاد شده اند. این وجود دارد. این بدان معناست که پالگی

پالگین ها می توانند یک گزینه عالی برای دوستداران وردپرس باشد. تنها کاری که در این زمینه باید انجام دهید این است که یک 

ه کرده و نصب کنید. شما می توانید پالگین های رایگان و غیر پالگین مناسب و مخصوص با توجه به کارایی سایت خودتان تهی

 یتوسعه داده می شوند. یک افزونه freemium رایگان را برای وردپرس پیدا کنید در حالی که بیشتر پالگین ها به عنوان

freemiumاده خصیصه های وردپرس استف ، یک افزونه رایگان با تنظیمات قابل ارتقا به ورژن های باالتر است که به منظور افزایش

 .و مدیریت محتوای آن استفاده می کنید، با ما همراه باشید طراحی سایت شود. اگر شما هم از وردپرس برایمی
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 .استفاده کنید ۰۲۰۲های وردپرسی در سال ها و پالگین هایی که باید برای سایتبهترین افزونه

همانطور که کمی قبل به آن اشاره شد، این لیست از افزونه ها شامل بهترین افزونه های سئو، افزونه های امنیتی، افزونه های باال 

بردن سرعت سایت، رسانه های اجتماعی، افزونه های بهینه سازی و افزونه های مخصوص بازاریابی در وردپرس است. این افزونه ها 

ای بسازید که این کار با استفاده از بهترین و راحت کمک می کنند تا سایت خودتان را قوی تر، امن تر با سئوی کامل و حرفهبه شما 

 .ترین روش ها در دنیای وب انجام می شود

ید. این آسان تر پیدا کن ما این افزونه های وردپرس را با توجه به نیاز کاربران دسته بندی کرده ایم تا بتوانید افزونه مورد نظر خود را

 :های زیر هستندها شامل دسته بندیافزونه
 

 های امنیتی وردپرسافزونه •

 های سئو در وردپرسافزونه •

 در وردپرس Analytics هایافزونه •

 های وردپرس برای بهینه سازی و عملکردافزونه •

 های پشتیبان گیری وردپرسافزونه •

 وردپرس برای تغییر مسیر در redirection هایافزونه •

 های سازنده فرم در وردپرسافزونه •

 های ثبت نام کاربر در وردپرسافزونه •

 های ایمیل و خبرنامه در وردپرسافزونه •

 های تجارت الکترونیک در وردپرسافزونه •

 های رسانه اجتماعی در وردپرسافزونه •

 و سایر افزونه های محبوب وردپرس •

 های امنیتی برای وردپرسبهترین افزونه

سایت و رعایت نکات امنیتی برای سایت شما و یا سایر صاحبان وب سایت، امری بسیار مهم و ضروری است. ایمن نگه داشتن یک وب

 .ها یا هرنوع تهدید احتمالی استفاده شوندتوانند برای مقابله با هکر ها، هرزنامههای زیر میافزونه

 Wordfence Security  افزونه
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عنوان یکی از دارندگان و صاحبان وب سایت، مهم ترین کاری که باید انجام دهید ایمن کردن سایت خود و محافظت از آن در به 

مقابل هکرهاست. امکان دارد که همواره هزاران ربات مخرب در وب وجود داشته باشد که به وب سایت شما صدمه وارد کند. این 

د به وب سایت شما حمله کنند و در هر زمانی کل زحمات شما را نابود کنند. به همین دلیل شما باید همیشه به ربات ها می توانن

 .فکر امنیت سایت خود باشید و در برابر تمام برنامه ها و ربات های مخرب از آن حفاظت کنید

   wordfence د دارد. یکی از این گزینه هابرای ایمن نگه داشتن سایت های وردپرسی، افزونه های بسیار زیاد و مفیدی وجو

 security توانید برای کارهای امنیتی خود به آن اعتماد کنید. این افزونه دارای حفاظت از فایروال، اسکن بدافزار، است که می

افیک سایت و موارد دیگر است. این افزونه به شما این امکان را می دهد که تمام مسدود کردن، امنیت ورود به سیستم، نظارت بر تر

. کنید نظارت واقعی زمان در را …، انسان ها، ورود به سیستم، خروج از سیستم و ۴۲۴ترافیک های خود را از جمله ربات ها، خطای 

 زمال اقدامات و باشید آگاه است رو به رو آن با شما سایت که هایی تهدید تمام از توانید می واظعی زمان در ها ترافیک بر نطارت با

 .هیدد انجام زمینه این در را

بعالوه این افزونه دارای یک برنامه فایروال است که از هک شدن سایت شما جلوگیری می کند. ویژگی مسدود کردن همه مهاجمان 

های اجتماعی مختلف که مخرب هستند را برای شما مسدود کند. شناخته شده که در این افزونه وجود دارد، می تواند تمام شبکه 

های کند، در حالی که همچنین قدرت و میزان سختی کلمهای را فعال میبرای تقویت امنیت ورود به سایت، تایید هویت دو مرحله

 .کندعبور مخصوص مدیر و کاربران را چک می

 Akismet افزونه

 

Akismet مت و تیم آن در) افزونه دیگر وردپرس است که توسط افراد سازنده وردپرس و تیم پشتیبانی آن، ساخته شده است 

automatic ) شود. این افزونه یکی از افزونه های پیش فرض وردپرس است که همراه با نصب بسته اصلی و هسته ورد پرس نصب می

ای هر ای بریک افزونه ضد اسپم است که تمام نظرات را بررسی کرده و نظرات اسپم را فیلتر می کند. این افزونه تاریخچهدر اصل 

نظر و ارسال کننده ثبت می کند. بدین صورت می توانید به سادگی کسانی که نظرات اسپم گذاشته اند را پیدا کنید. مدیران سایت 

ایید شده برای هر کاربر را مشاهده کنند، آدرس های وارد شده در نظرات را مشاهده کرده و می توانند همچنین تعداد نظرات ت

 .های مشکوک را حذف کنندلینک

https://wordpress.org/plugins/wordfence/
https://wordpress.org/plugins/wordfence/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
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این افزونه برای سایت های شخصی و وبالگ ها رایگان است، در حالی که برای سایر برنامه ها باید این افزونه را خریداری کرده یا به 

 .یدصورت اشتراکی استفاده کن

 های وردپرس برای سئوبهترین افزونه

هنگامی که وب سایت شما به سمت افزایش رتبه در قسمت رتبه بندی گوگل پیش می رود، می تواند ترافیک وب سایت شما را تا 

 .حد زیادی افزایش دهد. یک افزونه سئوی مناسب برای وردپرس می تواند در این زمینه به شما کمک کند

 Yoast SEO  افزونه

 

بدون شک موتور های جستجو منبع اصلی ترافیک برای هر وب سایتی هستند. گزارش شده است که تعداد کاربران اینترنت که از 

موتور های جستجو استفاده می کنند، به طور پیوسته افزایش می یابد و باعث می شود که اهمیت بهینه سازی موتور های جستجو 

یک افزونه عالی در این زمینه برای کاربران وردپرس است. این افزونه Yoast SEO  . خوشبختانهاز هر زمان دیگری مهم تر شود

ما را ش یک افزونه بسیار عالی و مناسب است که به شما برای تولید محتوای بهتر و بهبود رتبه خود در نتایج گوگل کمک می کند و

در این زمینه راهنمایی می کند. این افزونه بر روی تولید محتواهای مناسب، خود را با توجه به تکنیک های سئو برای سایت متمرکز 

 ..می کند. هدف از این افزونه کمک به کاربران برای تولید محتواهای کاربر پسند و افزایش رتبه و اعتبار محتواها و سایت است

ن افزونه باعث می شود که شما یک کلمه کلیدی مناسب پیدا کرده و از آن در طول مقاله به تعداد مناسب استفاده در قدم اول ای

کنید. اگر از این کلمه کلیدی در قسمت های مختلف سایت مثل متن اصلی، توضیحات پایین تصاویر و توضیحات متا استفاده کرده 

کند. عالوه بر این راه هایی را به شما پیشنهاد می کند که با توجه به دید بهتر و استفاده  باشید این افزونه آنها را تجزیه و تحلیل می

های شما توانید نحوه پیش نمایش صفحات و پیامهای جستجو، متن و تصاویر را تنظیم کنید. بعالوه با استفاده از این افزونه میموتور

و توضیحات جذاب متا می تواند نرخ کلیک را برای سایت شما به شدت افزایش  در نتایج جستجو را بهینه کنید. ایجاد عناوین بهتر

 .تواند به شما در ایجاد محتوای قابل فهم و مناسب کمک کنددهد. این ویژگی قابلیت خوانایی را در متن ایجاد کرده است که می

 گوگل )رایگان( XML نقشه

Google XML Sitemap یکی دیگر از افزونه های بسیار مفید برای وردپرس است. این افزونه به سایر موتور های جستجو مثل ،

 این ردنک فعال با. کنند ایندکس بهتر را شما سایت اساسی سایت نقشه از استفاده با که کند می کمک …گوگل، بینگ، یاهو و 

د می کند و ایندکس کردن را برای آن آسان می کند. نقسه سایت به ایجا شما سایت برای را سایت نقشه خودکار طور به افزونه

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
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ند که ساختار کامل تری از وب سایت شما را مشاهده کرده و نتایج را با کارایی باالتری بازبینی کنند. موتور جستجو کمک  هایربات

 .دهدسایت خود منتشر می کنید به موتور های جستجو اطالع میاین افزونه هربار که چیزی را در 

 بهترین افزونه وردپرس برای تجزیه و تحلیل آمار

به شما کمک می کند تا رشد وب سایت خود را بر اساس آمارهای مختلف پیگیری کنید. شما  Analitic WordPress افزونه

به وسیله این افزونه بدست آورید که شما را برای پیشرفت های آینده آماده توانید اطالعات بسیار زیادی در مورد وب سایت خود می

 .کندمی

 (رایگان) MonsterInsights تجزیه و تحلیل گوگل برای وردپرس با

 

گوگل آنالیتیک، یک استفاده عالی از ابزار های آماری برای درک کردن بهتر ترافیک وب سایت ها است. شناخت مخاطبان و رسیدگی 

به نیاز های آنها روشی عالی برای بهبود ترافیک کاربر است. بنابراین، یک انتخاب بدیهی است که استفاده از افزونه گوگل آنالیتیک 

ها و افزونه ها در این ، یکی از بهترین انتخابMonsterinsights برای وب سایت وردپرسی شما و استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل

 .زمینه است

این افزونه این امکان را برای شما فراهم می کند که آمار مختلف زمان بازدید کاربران را به صورت واقعی مشاهده کرده و بر آن نظارت 

ت کاربران را از چندین سیستم عامل جهانی و دستگاه های مختلف کنید. عالوه بر این با استفاده از ردیابی جهانی، می توانید نظرا

ردیابی کنید و در نهایت گزارش های مختلفی در این باره دریافت کنید. این افزونه همچنین آماده برای تجارت است. این بدان 

ر مشکلی ردیابی کنید. از دیگ معناست که شما می توانید محبوبیت محصول، نرخ تبدیل و مقادیر سفارش داده شده را بدون هیچ

قابلیت های این افزونه پیگیری شماره های بارگیری، پیگیری پیوند های برون مرزی، رویداد ها و گزارش های کشف کاربران و 

 .مخاطبان سایت است

 بهترین افزونه وردپرس برای بهینه سازی و عملکرد

دارند، یک وبسایت قدرتمند با بارگزاری سریع است. بنابراین شما باید مطمئن چیزی که تمام کاربران اینترنت از تمام سایت ها انتظار 

شوید که وب سایت شما در کمترین زمان بارگیری می شود. افزونه های وردپرس که در ادامه معرفی می شوند می توانند کاربرد 

 .بسیار عالی در باال بردن سرعت بارگیری سایت داشته باشند

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
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 WP Smush  افزونه

 

تصاویر از مهم ترین لوازم با کاربرد بسیار عالی برای پست ها یا صفحات شما هستند که به راحتی توجه کاربران را به خود جلب می 

کنند. بارگذاری تصاویر به شما کمک می کند که خیلی بهتر و سریع تر مطالب را به مخاطبین انتقال دهید. بدین صورت شما از 

کرد که صفحات سایت خود را جذاب تر کنید. در عین حال که جذابیت بیشتر سایت برای کاربران شما مهم روشی استفاده خواهید 

و کاربردی است، تصاویر همچنین می توانند فضای زیادی از صفحه را اشغال کرده و سرعت بارگذاری سایت شما را کاهش دهند. 

ا ها شماینجا خبر خوبی برای شما داریم. با استفاده از برخی افزونهشما نمی توانید به راحتی از این مهم چشم پوشی کنید. در 

توانید به راحتی تصاویر را فشرده سازی کنید. در این صورت می توانید از تصاویر بیشتری در صفحات برای جذابیت بیشتر سایت می

گفته  هایسازی کرده و با استفاده از افزونهها را فشردهتوانید بدون کاهش کیفیت تصاویر آناستفاده کنید. درست است، شما می

 .هاستیکی از آن. wp smush شده آنها را بهینه سازی کنید

 gif و jpeg ،png این افزونه با استفاده از تکنیک های فشرده سازی پیشرفته، کلیه پرونده های تصاویری شما را در قالب های

 .کندکند و بدین ترتیب فضای ذخیره سازی بسیار زیادی را برای شما آزاد میفشرده می

 w3 total cache  افزونه

 

حافظه کش یا پنهان در وردپرس یکی از بهترین راه ها برای بهبود عملکرد وب سایت است. ایده کلی حافظه پنهان در وردپرس یک 

کاربردی است که با استفاده از آن می توان داده های وب سایت را به صورت موقت در حافظه پنهان ذخیره کرد؛ ایده بسیار جالب و 

به طوری که اگر کاربر آن صفحه را برای بار دوم باز کند، سریعتر باز شود. حافظه پنهان یک مکان برای ذخیره سازی موقت چیزی 

فظه پنهان در وردپرس می توانید از افزونه ها استفاده کنید. با استفاده از این افزونه برای انجام محاسبات است. برای فعال کردن حا

 اختیار در و کرده ذخیره را …توانید قدم به قدم کارهای کاربران، صفحات مشاهده شده وو فعال کردن حافظه پنهان در وردپرس می

 .دهید قرار کاربران

https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/
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را به طور چشم گیری کاهش دهد و به بهینه سازی عملکرد کلی سایت کمک کند.  این کاربرد می تواند سرعت بارگذاری صفحه

عالوه بر این با توجه به این نکته که سرعت سایت شما افزایش می یابد می تواند تاثیر بسیار زیادی در سئوی سایت داشته باشد. 

در وردپرس یکی از محبوب ترین و احتماال بهینه ترین افزونه برای فعال سازی حافظه کش در وردپرس  w3 total cache  افزونه

است. این افزونه دارای کاربرد ها و مشخصاتی از جمله حافظه پنهان صفحه، ذخیره پایگاه داده، حافظه پنهان اشیاء، حافظه پنهان 

را برای کاهش زمان بارگذاری صفحه تلفیق کنید؛  CDN این به شما امکان می دهد خدمات مرورگر و موارد دیگر است. عالوه بر

 .درصد افزایش دهید. با کاهش زمان بارگیری رتبه بهتری در نتایج جستجو گوگل کسب خواهید کرد 02بعالوه پهنای باند را تا 

 (رایگان) WP Optimize افزونه بهینه سازی وردپرس

 

Wp optimize یک ابزار عالی برای پاک کردن پایگاه داده وردپرس و بهینه سازی آن است. بطور خودکار داده های غیر ضروری ،

هینه می کند. ممکن است را بدون اینکه نمایش دهد پاک می کند. این افزونه با بهترین کارایی در همه زمان ها پایگاه داده را ب

های بی فایده زیادی در وب سایت شما وجود داشته باشد، که سرعت سایت شما را کاهش دهد؛ در حالی که شما از آن آگاهی داده

 .ندارید. با نصب این افزونه می توانید اینگونه موارد را به صورت خودکار کنترل کنید

 (رایگان) BJ Lazy Load افزونه

 

https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
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دهنده اید، بارگذاری آن ممکن است چندین دقیقه طول بکشد. این برای کاربر آزارسایت خود از تصاویر زیادی استفاده کرده اگر در

ه یابد. با این وجود شاید تا باست که زمانی را صرف لود شدن یا بارگذاری سایت کند و بر همین اساس نرخ پرش سایت افزایش می

 به (LAZY) د که برای هر مشکلی یک راه حل در وردپرس وجود دارد. افزونه بارگذاری تنبلحال متوجه این نکته شده باشی

 فزونهتوانید از اکند. برای افزودن این قابلیت میها را با تعداد زیادی تصاویر به راحتی بارگذاری میکند که سایتای عمل میگونه

bj lazy استفاده کنید. این افزونه تمام تصاویر ارسال شده، عکس های کوچک، تصاویر جاوا وiframe   های محتوا را با یک نگهدارنده

جایگزین می کند و محتواها را زمانی که کاربران می خواهند به صفحه وارد شوند به راحتی بارگذاری می کند. این محتوا ها )تصاویر( 

اند را نیز شود و پهنای بدهد که کاربر صفحه را پیمایش کنند. بنابراین سایت شما سریعتر بارگذاری میدر صورتی نمایش می را فقط

 بهینه یبرا عالی پالگین یک این. کندمی کار. …کند. عالوه بر این با ابزار های متنی، فیلم های جاسازی شده از یوتوب و ذخیره می

 .است سئو و سایت وب عملکرد سازی

 بهترین افزونه وردپرس برای بکاپ

برای  خواهیدبعضی اوقات، ممکن است شما نیاز داشته باشید که از وب سایت وردپرسی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید؛ اگر می

 .ود استهای وردپرس عالی برای آن موجبهبود آن تغییرات اساسی ایجاد کنید. بنابر این خوب است بدانید که همیشه افزونه

 VaultPress  افزونه

 

این افزونه یک افزونه وردپرس امنیت محور است که برای ایجاد نسخه پشتیبان به صورت خودکار از وب سایت شما ایجاد شده 

سازی سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید، وب سایت خود را بهینه به شما امکان می دهد که بطور منظم از وب. VaultPress است

توانید چندین وب سایت را از طریق یک کرده و در صورت نیاز تنها با یک کلیک آن را بازگردانی کنید. با اشتراک های متعدد، می

 .داشبورد واحد نیز نظارت، پشتیبان گیری و مدیریت کنید

را در وب سایت شما اسکن کرده و پرونده های خطرناک را تشخیص می شود و در صورت هرگونه  این افزونه همچنین پرونده ها

تغییر در نصب برنامه توسط ایمیل به شما اطالع می دهد. عالوه بر این می توانید کد های مشکوک را به راحتی مرور و مدیریت کرده 

توانید ، میakisment دارای محافظ اسپم قوی است. با پشتیبانیها را با یک کلیک حل کنید. این افزونه همچنین و مشکالت آن

https://wordpress.org/plugins/bj-lazy-load/
https://wordpress.org/plugins/vaultpress/
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 vaultpress به راحتی از ابزار های ضد اسپم آن استفاده کنید تا از هرگونه تاثیر اسپم در وب سایت خود جلوگیری کنید. عالوه بر این

راه حل عالی برای محافظت از اینترنت خود توانید یک های این دو افزونه میاست. با ترکیب ویژگی jetpack به همراه افزونه

 .سازی کنیدپیاده

 redirection  های وردپرس برای تغییر مسیرافزونه

د، ها شوتواند بسیاری از موارد را برای وب سایت وردپرس شما حل کند. ممکن است باعث شکسته شدن لینکتغییر مسیر می

تواند به شما سود بسیار زیادی در تمامی این انجام شود. فقط یک تغییر مسیر می هایی برای ثبت نام یا هر نوع خطای صفحهنامههرز

 .ها برساندزمینه

 (redirection)  افزونه تغییر مسیر

 ها را تغییر مسیرشوید؛ اما فراموش می کنید که آنهای پست یا صفحه خود میمواقعی وجود دارد که شما مجبور به تغییر لینک

ای قدیمی هستند که دیگر وجود ندارد. این روش دیگری برای به دنبال صفحه URL ت که کاربران در قسمتدهید. این زمانی اس

های تغییر مسیر یک انتخاب مناسب برای شما بشمار ناراحت کردن بازدیدکنندگان شما است. در چنین مواقعی استفاده از افزونه

را پیگیری کنید. این  424را مدیریت کنید و تمام خطاهای  123ر مسیر های رود. این افزونه به شما کمک می کند تا تمام تغییمی

توانید دهد. در حالی که میکند تمام مسیر های مربوط به این پست را تغییر میافزونه زمانی که آدرس اینترنتی پست تغییر می

های قدیمی ی استفاده در صفحات از وب سایترا به صورت دستی انجام دهید. تغییر مسیر برا 123و  120، 123های تغییر مسیر

 .یا تغییر فهرست نصبی وردپرس بسیار مفید است

 بهترین افزونه سازنده فرم در وردپرس

چه شما یک تجارت الکترونیکی داشته باشید، یا یک بالگ، تجارت الکترونیک یا حتی یک وب سایت خیریه، الزم است که دیر یا 

 .بسازید. برای همین افزونه های سازنده فرم وردپرس می توانند برای شما بسیار مفید باشند زود یک فرم برای وب سایتتان

 (رایگان) Everest فرم های

 

) تماس با ما( است. مهم نیست وب سایت شما چقدر کوچک یا  contact یکی از صفحات اساسی مورد نیاز یک وب سایت صفحه

ای که کاربران وب سایت شما شده باشد، قطعا به صفحه مخاطبین نیاز خواهید داشت. صفحهبزرگ باشد یا برای چه هدفی ایجاد 

بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند. هدف از تماس می تواند هر چیزی باشد. برای اینکه نظر یا بازخورد خود را در مورد کار شما ارائه 
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ر زمینه های مختلف، یک صفحه تماس با مدیران سایت برای مخاطبین دهند، برای معامالت تجاری یا به طور کلی پیشنهاداتی د

 .ضروری است

کنیم. این یک افزونه مدرن برای تماس را به شما معرفی می Everest form  پس برای ایجاد یک فرم تماس برای مخاطبین، افزونه

دهد که فرم های تماس زیبا و کار آمدی برای است که تنها با استفاده از کشیدن و رها کردن عناصر به شما امکان میبا وردپرس 

نید تواهای پیشرفته است که میهای عمومی برای ساخت فرم به همراه زمینهای از زمینهسایت خود بسازید. این افزونه دارای مجموعه

های نامحدودی برای وردپرس، در چندین طرح متفاوت ایجاد کنید. به دهد فرمونه به شما امکان میها استفاده کنید. این افزاز آن

 .باشدطور کلی این افزونه دارای دو طرح اصلی است که طرح یک: پیش فرض و طرح دو: کالسیک می

ی های پیشرفته با استفاده از دکمههاهمچنین این افزونه به شما امکان می دهد که فرم های تماسی برای وردپرس به صورت فرم

ه رای استفاده مناسب از این افزونب که است ضروری نکته این ذکر. کنید ایجاد. …رادیویی، کشویی ، جعبه های انتخابی، تاریخ و 

ست، اما دسترس اباید بدانید که بطور کلی چگونه کار می کند و با تمام قسمت های آن آشنا شوید. این افزونه به صورت رایگان در 

 .های کاملی برای سایت خود بسازیدها همراه است تا به شما کمک کند که فرمای کامل از ویژگیبا مجموعه

 برای ثبت نام کاربر WordPress بهترین افزونه

ی از این قبیل را ها و مواردثبت نام کاربر در ورد پرس به شما امکان ایجاد یک فرم ثبت نام جهت ورود به سیستم، انجام پرداخت

اید از فرم ثبت نام کاربران استفاده کنید و برای این توانید برای استفاده از خدماتی که درون سایت خود قرار دادهدهد. شما میمی

 .کار از یک افزونه مناسب استفاده کنید

یاز خواهید داشت. در اصل ویژگی در های منحصر بفردی است که حتما به آن نیکی دیگر از ویژگی WordPress ثبت نام کاربر در

 .فعال نمود WP توان آنرا از طریق دنبال کردن مراحل مشخص شده از داشبوردقرار گرفته که می WordPress نصب پیش فرض

استفاده کنید. کاربران  ”every body can sign up“ برای فعال کردن امکان ثبت نام در ورد پرس یا عضویت در آن از گزینه

کنند؛ پس از آن کاربران با وارد کردن فعال شدن این گزینه، یک گزینه ثبت نام در صفحه ورود به وب سایت شما مشاهده می پس از

وارد سیستم شود تا به گزینه  URL کنند. اوال کاربر پسند نیست که کاربر از طریقنام کاربری و ایمیل در سایت شما ثبت نام می

توانید انتظار دریافت اطالعات بیشتری از یک فرم محدود که کابر ی وب سایت شما نمیبه عنوان دارنده ثبت نام راه پیدا کند، ثانیا

 .ی وارد کردن نام کاربری و ایمیل را دارد، داشته باشیدفقط اجازه

کارآمد به راحتی  احتیاج خواهید داشت خوشبختانه این افزونه WordPress بنابراین شما به افزونه ثبت نام در وب سایت از طریق

 .در اختیار شماست

های ایمیل ، اطالعیهReCaptcha  های ثبت نام نامحدود، پشتیبانی چند ستونی، پشتیبانیهای اصلی این افزونه فرمبرخی از ویژگی

 .های بیشتری برخوردار باشیدهای برتر از ویژگیتوانید با خرید افزونهو مواردی دیگر است. عالوه بر آن می

https://wordpress.org/plugins/everest-forms/
https://wordpress.org/plugins/everest-forms/
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 بهترین افزونه وردپرس برای ایمیل و خبرنامه

ایمیل و خبرنامه منابع بسیار خوبی برای بازاریابی محصوالت و وب سایت شما برای افزایش تعداد مخاطبان شما هستند. خوشبختانه 

 .رسانی کنندهای ورد پرس هستند تا به شما در این زمینه ها کمکافزونه

 MailChimp  یکی از محبوب ترین خدمات بازاریابی ایمیل برای مدیریت مشترکین، ارسال ایمیل و پیگیری نتایج به صورت عمده

 .است و همچنین ابزاری بی نظیر برای بازاریابی وب مستر ها و صاحبان مشاغل است

ای که به شما امکان اضافه کردن افزونه وردپرس فعالیتی بسیار ساده و کارآمد است. افزونهبا یک وب سایت در  MailChimp ادغام

 .دهد. با استفاده از نسخه برتر میتوانید از پالگین برای مقاصد تجاری هم استفاده کنیدرا می wp فرم های اشتراک در وبالگ

 بهترین افزونه وردپرس برای تجارت الکترونیکی

های های خارج از کشور هستند. بنابراین افزونه ین و سیستم عامل های تجارت الکترونیکی یکی از بزرگترین وب سایهای آنالفروشگاه

 .پرس برای تجارت الکترونیکی بسیار ساده و کارآمد هستندورد

 

های یکی از بهترین افزونه WooCommerce خواهید محصول یا هر چیز دیگری را برای فروش در وب سایت خود قرار دهید،اگر می

ای بسیاری هتواند بسیار موثر باشد. این افزونه با ویژگیورد پرس در این زمینه است. در اصل برای ایجاد کردن یک فروشگاه آنالن می

آنالین خود را رشد دهید. اگر صاحب یک وب سایت هستید مشخصا دیر یا زور نیاز دهد تا فروشگاه که دارد به شما این امکان را می

توانید از طریق فروشگاه مجازی و آنالین خود گزینه های مختلفی را در دارید که چیزی را در وب سایت خود بفروشید. همچنین می

 .اختیار مشتریان خود قرار دهید

گسترش حمل نقل در دسترس شما قرار دارد که شامل حمل و نقل رایگان،  هایحتی گزینه WooCommerce با استفاده از

خودرو حمل محلی، نرخ حمل مسطح و مواردی از این قبیل وجود دارد که به شما این امکان را می دهد تا هر محصولی را به راحتی 

ماتی که به شما امکان فروش سهل هر چیزی را های خدها و برنامهها و یا نرم افزاربفروشید. از محصوالت فیزیکی گرفته تا بلیط

توانند با استفاده از چک، وجه نقد در دهد. مشتریان میها و مشتریان میهای پرداخت بسیاری را به خریداردهد. همچنین گزینهمی

https://wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
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ظر سب و کافی به نها برای داشتن یک افزونه بسیار منازمان تحویل کاال و یا کارت های اعتباری تسویه حساب کنند. این ویژگی

 .آیدرسد همچنین به شکلی قدر دانی از مشتریان به حساب میمی

 های رسانه اجتماعی در وردپرسبهترین افزونه

 

اشتراک محتوای شما در رسانه های اجتماعی می تواند برای وب سایت و محتواهای وب سایت شما بسیار ارزشمند باشد. امروزه 

می توانند به راحتی مطالب شما را به اشتراک بگذارند که این کار می تواند به راحتی ترافیک سایت شما بازدیدکنندگان وب سایت 

 .را افزایش دهد. نکته قابل توجه این است که می توان این کار را تنها با یک افزونه به راحتی انجام داد

 (رایگان)  Social Icons افزونه

های اجتماعی ت ترین و محبوب ترین پلت فرم سال های اخیر است. تعداد کاربران رسانههای اجتماعی پر جمعیبدون شک رسانه

کنند و اطالعاتی را های اجتماعی اخبار را پیگیری میهمواره در حال افزایش است. روزانه بر تعداد کسانی که با استفاده از رسانه

کند. برای اجتماعی این روزها نقش اساسی در بازاریابی محتوا ایفا می هایشود. بنابراین بازاریابی رسانهکنند، بیشتر میجستجو می

  .استفاده کنید social icons های رسانه اجتماعیتقویت بازاریابی در رسانه های اجتماعی، می توانید از افزونه

Social icons سایتاجتماعی محبوب در وبهای شبکه های یک افزونه رایگان در وردپرس است که راهی آسان برای نمایش آیکون 

ها یا صفحات خود های اجتماعی را به پستهای مختلف رسانهشما فراهم می کند. می توانید از طریق ابزارک یا کد های کوتاه، نماد

ان کند. استفاده از آن ساده و آسهای اجتماعی پشتیبانی میسیستم عامل محبوب رسانه 322اضافه کنید. این افزونه از بیش از 

های اجتماعی را به چیدمان زیبای خود اضافه کنید. این افزونه های رسانهتوانید بالفاصله افزونه را نصب کرده و آیکوناست. می

های ها، طرح بندیها می توان به تغییر اندازه آیکوندهد که از جمله آنها ارائه میهای سفارش سازی بیشتری را برای آیکونگزینه

ا طرح های آیکون پس زمینه خاکستری و غیره اشاره کرد. همچنین از ویژگی های چشمگیر این افزونه پشتیبانی از مربع یا گرد ی

 .کندها است که کار شما را راحت تر میقابلیت کشیدن و رها کردن آیکون

 های محبوب و بسیار مفیدافزونه

ممکن است برای شما بسیار مناسب و مفید باشد، حتی اگر در بخش  های پرطرفدار بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارد کهافزونه

 .خاصی دسته بندی نشده باشند. بنابراین بیاید همراه با هم به این افزونه ها نگاهی بیاندازیم
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 Jetpack  افزونه

 

ایت ای است که برای هر سافزونهیک افزونه بسیار قدرتمند است که توسط تیم بزرگ پشتیبانی وردپرس ارائه شده است. جت پک 

وردپرسی الزم می شود. همانطور که از نام این محصول پیداست، این پالگین از ویژگی های بسیار مهم استفاده می کند تا سرعت 

زی اسایت شما را افزایش داده و آن را به دیده شدن نزدیک تر کند. از امنیت سایت شما، عملکرد وب سایت، رشد ترافیک، بهینه س

 .کندتصاویر، ظاهر وب سایت و موارد دیگر برای این کار استفاده می

انند های متفاوتی ماین توزیع از افزونه جت پک، یک توزیع پیشرفته است که به طور خودکار محتوای منتشر شده شما را در قسمت

شما کمک می کند. عالوه بر این نقشه سایت موتور های جستجو به اشتراک می گذارد و به افزایش میزان دسترسی و ترافیک سایت 

بندی کنند. مهم تر از همه کند تا موتور های جستجو بتوانند سایت شما را خیلی راحت فهرستای مناسب ایجاد میشما را به گونه

ین ین افزونه ابا جلوگیری از حمالت وحشیانه توسط نیروی امنیتی وب از سایت شما محافظت می کند. از جمله ویژگی های عالی ا

 .دهدکند و در صورت وجود مشکل به شما اطالع میاست که سایت شما را در هر پنج دقیقه یکبار بررسی می

 Nivo Slider  افزونه

ها بویژه وب سایت های تجاری، هنگامی که شما می خواهید بیشتر از یک تصویر را به نمایش بگذارید، این برای اکثر وب سایت

مفیدی خواهد داشت. برخی ممکن است تمایل داشته باشند که نمونه کارهای مختلف محصوالت و موارد دیگر را به افزونه کارایی 

نمایش بگذارند. برای کسانی که به دنبال جایگزینی برای فایل های ویدیویی هستند، می توانید حتی اسالید ها را انتخاب کنید. 

یکی از اصلی ترین و موثرترین طراحی های عناصر است که به نرخ کارایی سایت  ترتیب نمایش به صورت اسالیدر و چرخشی،بدین

 .کندشما کمک می

است. این افزونه یکی از بهترین و محبوب ترین افزونه هایی است که  Nivo ساده ترین راه برای انجام این کار در وردپرس با افزونه

میلیون بار بارگذاری شده است. شما می توانید از نسخه  1این افزونه بیش از  برای این کارایی پیدا می کنید. از زمان راه اندازی،

رایگان این افزونه استفاده کنید. این افزونه به شما امکان می دهد که به راحتی اسالیدر، تصاویر چرخشی، یا حتی پرده های نمایشی 

 .یار آسان استبزرگ را به وب سایت خود اضافه کنید. کاربرپسند است و کار با آن بس

 (رایگان) All In One Schema.org Rich Snippets افزونه

ها بندی، تصاویر، تعداد بررسیهای رتبههای اضافی از اطالعات مثل ستارهممکن است در زیر برخی از صفحات نتایج جستجو، بخش

 چنین به. دهندمی ارائه بدانند خواهندمی کابران که صفحاتی یا هاپست مورد در بیشتری اطالعات هاآن. کنید مشاهده را …و 

، بهترین راه برای Rich Snippets  شودگفته می Rich Snippets بندیرتبه مانند اطالعات از بخشی یا مختصر اطالعات
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ا رهای جستجو است. اطالعات اصلی در مورد محصول یا صفحات های شما در صفحات نتایج موتورزیباسازی ظاهر صفحات یا پست

های جستجو نرخ کلیک بیشتری دریافت کنند که از طریق موتوردهد. به همین صورت به شما کمک میبه طور خالصه ارائه می

 .کنید

 All In One Schema.org Rich Snippets توانید از افزونه مفیدهای وردپرسی میسایتدر وب Rich Snippets برای ایجاد

دهد که در صفحات نتیجه موتور جستجو نمایش های جستجو قرار میعات دقیقی را در اختیار موتوراستفاده کنید. این افزونه اطال

 .کندکند تا رتبه بهتری داشته باشد و همچنین نرخ کلیک بیشتری کسب میشود. این به سایت شما کمک میداده می

 (رایگان) Broken Link Checker افزونه جستجوگر لینک شکسته

وب سایت عالی با تعداد قابل توجهی بازدید کننده روزانه داشته باشید و یک تجارت خوب نیز انجام دهید. اما آیا تا ممکن است یک 

توانید دهند؟ میبه حال به این فکر کرده اید که اگر کاربران به یک صفحه خراب وارد شوند، چه عکس العملی از خود نشان می

. کنیددهید و یک تصور وحشتناک از سایت خود برای آن ایجاد میی خود را از دست میدر این حالت مشتری احتمال -حدس بزنید

 .تواند برای یک وب سایت ویران کننده و مخرب باشد که دلیل آن پیوند های شکسته استاین می

کند. شکسته نظارت میهای در این مورد ما برای شما یک خبر خوب داریم. یک افزونه مفید برای وب سایت شما که به تمام لینک

تواند به صورت خودکار این کار را فقط کافی است که افزونه را نصب کنید و کارهای دیگر خود را انجام دهید چرا که این افزونه می

انجام دهد. این افزونه تمام پست ها، نظرات و سایر مطالب شما را برای پیدا کردن لینک های خراب بررسی می کند و در صورت 

 .دهد تا شما به سرعت آن را بر طرف کنیدتن فورا به شما اطالع می دهد. بعالوه در مورد تصاویر گمشده نیز گزارش مییاف

های های جستجو، نمایش پیوندتوان گفت که این افزونه گزینه هایی برای جلوگیری از پیگیری لینک های خراب موتورهمچنین می

 .وانید اعالن ها را در این زمینه از طریق ایمیل یا داشبورد وردپرس دریافت کنیدتشکسته متفاوت و غیره دارد. شما می
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 (رایگان) Disable Comments افزونه غیر فعال کردن نظرات

همانطور که از نام آن پیداست این افزونه برای غیر فعال کردن نظرات در کل سایت یا انواع پست های خاص مفید است. با توجه به 

نکته که همه صفحات، ارسال نظر را توسط کاربران نمی پذیرند، این افزونه یک راه حل بسیار آسان برای غیر فعال کردن نظرات این 

 .در صفحات و پیوست ها ارائه می دهد. عالوه بر این نظرات گاهی حاوی اسپم و موارد غیر ضروری است

در اختیار   admin barرتبط با کامنت از داشبورد، ابزارک ها، منوی مدیر، ای را برای حذف کلیه موارد مبعالوه این افزونه گزینه

توانید از آن برای جلوگیری از ارسال هرزنامه ای را برای شما فراهم کند که میتواند ویژگی های همه جانبهدهد. این میشما قرار می

 .استفاده کنید

 ... جمع بندی

های ژگیها ویی بودند که هر سایت وردپرسی به آن نیاز دارد. همانطور که گفته شد این افزونههایها از نظر ما بهترین افزونهاین افزونه

دهد و به روشی بهتر به بازار بخشد، سرعت را بهینه می کند، امنیت را افزایش میدهد، سئوی سایت را بهبود میاساسی را ارائه می

 .کندمطالب و محصوالت شما کمک می

 

 

 

 

 

 


