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معرفی

؟چیستتوییتر خودکار افزونه 

هتای ستا   شتما را در پست   (Automatic Twitter)خودکار افزونه توییتر 
شما لینک هشتگ گذاری کرده و به سا  #کسری از ثانیه به توییتر ارسال می کند، 

.شو دبدون ا ن که حتی لحظه ای معطل . می دهد



بارگذاری و نصب

صب پس از در اف  فا ل افزونه الزم اس  آن را بر روی وب سا   خود بارگذاری و ن
.  نباشیداگر آشنا ی چندانی با نحوه نصب افزونه های وردپرس ندار د نگران. نمایید

مامی در رسانه آموزشی که در اختیار شما قرار داده شده اس  سعی بر ا ن اس  که ت
.دکاربران قادر به نصب و استفاده از افزونه ارسال فرم تماس به تلگرام باشن

حیح انجام دق  داشته باشید که با ستی گام های نصب را به ترتیب و به شکل ص
.دهید



بارگذاری و نصب 

نافزودو سپس افزونه هابه صفحه مد ر تی وردپرس تان وارد شده و به بخش 
پس از کلیک کنید، سبارگذاری افزونهدر صفحه باز شده بر روی دکمه . مراجعه کنید
نیدکلیک کهم اکنون نصب کن فا ل افزونه را انتخاب و روی Browse…طر ق دکمه 



بارگذاری و نصب 

کلیک فعال کردن افزونهپس از بارگذاری و نصب موفقی  آمیز افزونه، بر روی دکمه
.کنید تا نصب افزونه بر روی سا   تان پا ان  ابد



فعالسازی و پیکربندی

.ودسیستم ال سنس شرق وب، محافظ  می شتوییتر خودکار توسط افزونه 
قتا  همانند افزونه های معتبر روز دنیا، برای برختورداری از ختدماپ پشتتیبانی و ارت

انگیزه ما و جلوگیری از هدر رف  منابع متان بترای ختدم  رستانی هرچته بیشتتر، 
ا افزونته سر عتر و بهتر به شما عز زانی که خر داران واقعی آن هستید، نیاز است  تت

.تنها در چند گام ساده فعال سازی شود



فعالسازی و پیکربندی

صتفحه را بیابیتد و بتر روی آن کلیتک کنیتد تتا بتهتوییتر خودکاراز منوی کناری، گز نه     
.تنظیماپ افزونه برو د

خر تداری کترده ا تد بتا (eastweb.ir)شرر  و در صورتی که افزونته را از مستتقیما از •
ان  تا همت)می توانیتد کتد دسترستی( در پنل کاربری)مراجعه به بخش اطالعاپ سرو س

.و در تنظیماپ افزونه وارد کنیدبرداشته را ( کدفعالسازی
خر داری کرده ا د با وارد کردن ا میتل و (zhaket.com)ژاکتدر صورتی که افزونه را از •

.یدشماره سفارش تان در قسم  مشخص شده می توانید کدفعالسازی را در اف  کن



فعالسازی و پیکربندی
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.کلیک کنید6وارد کرده و بر روی 4،5اطالعاپ خود را در . اگر کدفعالسازی دار د، نیازی به درخواس  مجدد نیس : نکته



فعالسازی و پیکربندی
ود تد اگر ما ل ب. در مرحله قبل انجام فعالسازی و احرازهو   حساب تلگرام تان انجام شد

ز متروری بتر ا تن تنظیمتاپ نیت. می توانید سری به تنظیماپ افزونه در وب سا تتان بزنید
غیرفعتال بتودن افزونته، وتتعی /عمومی شتامل فعتالبخش تنظیماپ . خواهیم داش 

.پیشفرض تیک تویی  و همچنین تعداد تگ های ارسالی در تویی  می باشد



فعالسازی و پیکربندی
اطالعات حسا  توییتر

د، برای ا ن که افزونه قصد دارد در حساب کاربری متعلتق بته شتما اطالعتاتی را درا نما ت
توستط ا تن دسترستی. با ستی دسترسی الزم برای انجام ا ن کار توسط شما فراهم گتردد

ا چنتد مرحلته برای ا ن منظور کافیس  ت. ا جاد کلید دستیابی در توییتر امکان پذ ر اس 
.کوچک را در توییتر دنبال کنید تا ا ن کلیدهای مخصوص را به دس  آور د



فعالسازی و پیکربندی
ساخت کلید در توییتر

.  این آدرس رفته و در حسا  کاربری توییتر خود الگین کنیدبه 
https://apps.twitter.com/app/new

سپس تیک . پر کنیدا رwebsiteو  Name،Descriptionدر صفحه باز شده فیلدهای 
Yes, I have read and agree to the twitter Developer Agreement  بزنید و را

.کنیدکلیک  Create your Twitter Applicationبر روی 

https://apps.twitter.com/app/new


فعالسازی و پیکربندی
ساخت کلید در توییتر

برو د و در انتهتای صتفحه بتر  Keys and Access Tokensصفحه جد د به سربرگ در 
.کنیدکلیک  Create my Access Tokenروی 



فعالسازی و پیکربندی
ساخت کلید در توییتر

 Accessو  Consumer Key،Consumer Secret،Access Tokenکلیتتد چهتتار 
Token Secret  وارد نمایید( در سا   تان)برداشته و در تنظیماپ افزونهرا.



فعالسازی و پیکربندی
اطالعات حسا  توییتر

.کلیدهای ساخته شده در مرحله قبل را در فیلدهای مربوطه به شکل ز ر وارد نمایید



فعالسازی و پیکربندی
تاریخچه ارسال

ی در ا ن بخش قادر خواهید بود تا روند ارسال فرم ها تان را از نظر آمار و ارقام مورد بررست
  همچنین اگر خطا ی رخ داده باشد می توانید جه  اطالع از آن به ا ن قسم. قرار دهید

.مراجعه کنید



فعالسازی و پیکربندی
درباره و پشتیبانی

ال در ا ن بخش اطالعاتی در رابطه با افزونه درا شده اس ، همچنین قستمتی بترای ارست
ا ستوالی اگتر هرگونته مشتکل و  ت. سر ع تیک  پشتیبانی در ا ن قسم  تعبیه شده اس 
است  در کمتتر ن زمتان بته شتما پ. داشتید تنها با  ک کلیک می توانید به ما اطالع دهید

.خواهیم گف 



آزمایش و نمایش عملکرد
  بر روی دکمه نوشته ا جاد کنید و تیک ارسال تویی  را نیز بزنید، کافیسبرای تس ،  ک 

ان نیتز انتشار کلیک کنید تا همزمان با ا جاد مطلب بر روی ستا   تتان، بتر روی توییترتت
.منتشر گردد



آزمایش و نمایش عملکرد
ردپرس تتان پس از ارسال موفقی  آمیز، لینک کوتاه دسترسی به تویی  نیز در و را شگر و

رسی پیتدا به نما ش در می آ د که با کلیک بر روی آن می توانید به تویی  جد د تان دست
.کنید



توییتر خودکارافزونه 

.ندیماز این که این افزونه را انتخا  کرده اید و توانسته ایم نظر شما را جلب نماییم خرس

داری اگر شما نیز یکی از عزیزانی هستید که افزونره بره دسرتتان رسریده اسرت و آن را خریر
تریان مشر. ننموده اید می توانید با مراجعه به آدرس زیر نسبت به خریداری آن اقدام نمایید

.یدو خریداران محصوالت ما،طعم واقعی پشتیبانی و ارائه خدمات هرچه بهتر را خواهند چش
http://eastweb.ir/wp-automatic-twitter-plugin

با تشکر از  توجه شما
مد ر   شرق وب

http://eastweb.ir/wp-automatic-twitter-plugin

