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معرفی

؟چیستخودکار کانال افزونه 

دون به سادگی هرچه تماا  تار و بازبان ساده به کمک این افزونه می توانید به 
هیچگونه صرف زمان و زحمت اضافه، نوشته هاا و محصاویتی کاه در ساایت تاان
ایجاد می کنید را به صورت همزمان، باا در  لیناک هوشامند، ام اای سفارشای و

.تان ارسال کنیدکانال و گروه های تلگرا  هشتگ گذاری اتوماتیک به 



بارگذاری و نصب

صب پس از دریافت فایل افزونه یز  است آن را بر روی وب سایت خود بارگذاری و ن
.  نباشیداگر آشنایی چندانی با نحوه نصب افزونه های وردپرس ندارید نگران. نمایید

مامی در رسانه آموزشی که در اختیار شما قرار داده شده است سعی بر این است که ت
.دکاربران قادر به نصب و استفاده از افزونه ارسال فر  تماس به تلگرا  باشن

حیح انجا  دقت داشته باشید که بایستی گا  های نصب را به ترتیب و به شکل ص
.دهید



بارگذاری و نصب 

نافزودو سپس افزونه هابه صفحه مدیریتی 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 فایل افزونه را انتخاب و روی Browse…طریق دکمه 



بارگذاری و نصب 

کلیک فعال کردن افزونهپس از بارگذاری و نصب موفقیت آمیز افزونه، بر روی دکمه
.کنید تا نصب افزونه بر روی سایت تان پایان یابد



فعالسازی و پیکربندی

.توسط سیستم ییسنس شرق وب، محافظت می شودکانال خودکار افزونه 
قاا  همانند افزونه های معتبر روز دنیا، برای برخاورداری از خادمات پشاتیبانی و ارت

انگیزه ما و جلوگیری از هدر رفت منابع ماان بارای خادمت رساانی هرچاه بیشاتر، 
ا افزوناه سریعتر و بهتر به شما عزیزانی که خریداران واقعی آن هستید، نیاز اسات تا

.تنها در چند گا  ساده فعال سازی شود



فعالسازی و پیکربندی

فحه را بیابیاد و بار روی آن کلیاک کنیاد تاا باه صاخودکاار کانال از منوی کناری، گزینه     
.تنظیمات افزونه بروید

خریاداری کارده ایاد باا (eastweb.ir)شار  و در صورتی که افزوناه را از مساتقیما از •
ان یاا هما)می توانیاد کاد دسترسای( در پنل کاربری)مراجعه به بخش اطالعات سرویس

.را برداشته و در تنظیمات افزونه وارد کنید( کدفعالسازی
خریداری کرده اید با وارد کردن ایمیال و (zhaket.com)ژاکتدر صورتی که افزونه را از •

زی را مای توانیاد کدفعالساا( پایین صافحه)شماره سفارش تان در قسمت مشخص شده
.دریافت کنید



فعالسازی و پیکربندی
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.کلیک کنید6وارد کرده و بر روی 4،5اطالعات خود را در . اگر کدفعالسازی دارید، نیازی به درخواست مجدد نیست: نکته



فعالسازی و پیکربندی
. شی کنیادپس از فعالسازی می توانید به سایر تنظیمات از جمله تنظیمات عمومی نیز سرک

.است(API-TOKEN)کلید رباتمهم ترین تنظیم پس از فعالسازی افزونه، تنظیم 



API-TOKENآموزش ساخت ربات و به دست آوردن 

.نماییدSTARTرا botfather@نر  افزار تلگرا  را باز کرده و ربات 



API-TOKENآموزش ساخت ربات و به دست آوردن 

.نیدرا تایپ کنید سپس مطابق مراحل نا  و نا  کاربری ربات را انتخاب کnewbot/دستور



API-TOKENآموزش ساخت ربات و به دست آوردن 

ین پس از طی آخرین مرحله، پیامی مبنی بر ا
ت که ساخت ربات با موفقیت همراه بوده اس

ک در انتهای این پیا  ی. را مشاهده می کنید
ت این کد را کپی و در تنظیماا. کد وجود دارد
.افزونه وارد کنید

:این رباتTOKENبه عنوان مثال کد 

472862311:AAEvygZL3KH6wKbXnsz9aeF06OCRgvhSlr4



فعالسازی و پیکربندی
.اشدربات در سربرگ تنظیمات همگانی، فیلد توکن ربات می بAPI-TOKENمحل قرارگیری 



فعالسازی و پیکربندی
کانال هاتنظیمات 

ندی های به تعداد دلخواه کانال اضافه کرده و حتی دسته بدر این قسمت قادر خواهید بود تا 
ه قبال دقت داشته باشید که رباتی که در مرحلا. خاصی را برای ارسال در آن ها در نظر بگیرید

.ساختید، در کانال هایتان بایستی ادمین بوده و مجوز ارسال پست را داشته باشد



آموزش ادمین کردن ربات در کانال

پس به مدیریت تنظیمات کانال تان رفته و س
کلیاااک Administratorsدر بخاااش روی 

 Addساااپس روی دکماااه ی کنیاااد
Administrator کلیک کنید.



آموزش ادمین کردن ربات در کانال

ه ایاد، سپس با جستجوی نا  رباتی که ساخت
ظاهر می شاود کاه بایسات روی آن کلیاک 
کنید، سپس از شاما خواساته مای شاود تاا

مجاوز . مجوزهای یز  را برای آن صادر کنیاد
یز  برای ارساال پسات حاداقل، مجاوز یز  

ا  در غیر این صورت در هنگ. برای ربات است
.انتشار نوشته خطا دریافت خواهید کرد

.کار تما  است. کلیک کنیدSAVEروی 



فعالسازی و پیکربندی
تنظیمات نوشته

ته موارد متعددی را از جمله، وضعیت تیک ارساال در نوشادر این قسمت قادر خواهید بود تا 
.نیدرا تنظیم ک... های جدید، ویرایش نوشته ها، هشتگ گذاری اتوماتیک،ام ا ، اعالن ها و



فعالسازی و پیکربندی
تنظیمات سریع

یماات در این قسمت قادر خواهید بود تا وضعیت پیشفرض گزینه های انتخاب ماتن در تنظ
هار باار را مشخص کنید و مجبور نباشید( که در هنگا  ایجاد نوشته مشاهده می شود)سریع

.تنظیمات را مجددا انجا  دهید



فعالسازی و پیکربندی
کیبورد شیشه ای

ونده وضعیت کیبوردهای شیشه ای پست های منتشار شادر این قسمت قادر خواهید بود تا 
ماه در البته امکان ایجااد بای نهایات دک)تان را مشخص کنید، دکمه هایی همیشگی بسازید

.تنظیمات کلی اینجا هستند(. هنگا  ایجاد نوشته نیز وجود دارد



فعالسازی و پیکربندی
تنظیمات ووکامرس

فحه در این قسمت قادر خواهید بود تا وضعیت پیشفرض گزینه های ووکامرس را کاه در صا
ی همچناین مای توانیاد واحاد قیمتا. ایجاد محصول قابل مشاهده هستند را مشخص کنید

.تعیین کنیدکانال تلگرا  تان جداگانه ای را برای ارسال در 



فعالسازی و پیکربندی
(EDD)تنظیمات دانلود دیجیتال

ه در در این قسمت قادر خواهید بود تا وضعیت پیشفرض گزینه هاای دانلاود دیجیتاال را کا
همچناین مای توانیاد واحاد. صفحه ایجاد محصول قابل مشاهده هستند را مشخص کنیاد

.تعیین کنیدکانال تلگرا  تان قیمتی جداگانه ای را برای ارسال در 



فعالسازی و پیکربندی
ویجت و شرتکد

ت در رابطه با شرت کدها و ویجت های پیش نمایش پسادر این قسمت قادر خواهید بود تا 
ستید باا اطالعات کسب کنید، می توانید یک پست تلگرا  را در هرجایی از سایت تان که خوا

.شکل و شمایلی زیبا والبته آشنا نشان دهید



فعالسازی و پیکربندی
دکمه تماس شناور

ربنادی دکمه تماس شناور را بر روی سایت تان فعال و پیکدر این قسمت قادر خواهید بود تا 
ه،ربات، این دکمه تماس قادر است هر تعداد از اطالعات تلگرامی شما از جمله، کانال،گرو. کنید

.اکانت پشتیبانی را در یک دکمه ی جذاب ذخیره و به کاربران نشان دهد



فعالسازی و پیکربندی
کوتاه کننده لینک هوشمند

را بر روی Bilyوضعیت فعالیت کوتاه کننده لینک هوشمند در این قسمت قادر خواهید بود تا 
.نوشته های تلگرامی تان معین کنید



فعالسازی و پیکربندی
درباره و پشتیبانی

ال در این بخش اطالعاتی در رابطه با افزونه در  شده است، همچنین قسامتی بارای ارسا
ا ساوالی اگار هرگوناه مشاکل و یا. سریع تیکت پشتیبانی در این قسمت تعبیه شده است
اسا  در کمتارین زماان باه شاما پ. داشتید تنها با یک کلیک می توانید به ما اطالع دهید

.خواهیم گفت



نحوه استفاده
ل جدیاد محصو/خودکار کافیست تا مانند همیشه یک مطلبکانال برای استفاده از افزونه 

کرد، آن هاا را مطاابقایجاد کنید و گزینه های جدیدی را در کنار صفحه مشاهده خواهید 
.میل و نیازتان تنظیم کنید



نحوه استفاده
.مطلب کلیک کنیدانتشارپس از بررسی گزینه ها، کافیست روی دکمه 



کانال 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 افزوناه باه دساتتان رسایده اسات و  ن را خریا
تریان مشا. ننموده اید می توانید با مراجعه به  درس زیر نسبت به خریداری  ن اقدام نمایید

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

با تشکر از  توجه شما
مدیریت شرق وب

http://eastweb.ir/wp-channel-plugin

