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 ارائه می شود. "www.marketwp.ir"پشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در مارکت وردپرس خدمات   

 داشبورد وردپرسافزونه به کمک نصب 

 

 برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

 ,7zipافزارهایی همچون توانید از نرممحتوای فایل خریداری شده را از حالت فشرده خارج کنید. )برای انجام این کار می -1

Winrar )و ... کمک بگیرید 

 

 

 

 

پس از استخراج محتوای دانلود شده، فایل راهنما )همین فایل( به همراه یک فایل فشرده دیگر برای شما به نمایش  -2

همان فایلی است که برای نصب افزونه به آن  instagram-auto-poster.zipدرخواهد آمد. فایل فشرده مربوطه با نام 

 نیاز دارید.

 

  

www.marketwp.ir
http://www.marketwp.ir/
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 ارائه می شود. "www.marketwp.ir"پشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در مارکت وردپرس خدمات   

ها مراجعه به منوی افزونهر سایت خود مراجعه کرده و از نوار کناری پیشخوان وردپرس، به داشبورد مدیریتی وردپرس د -3

 کرده و روی افزودن کلیک کنید.

 

 

 

 

 از باالی صفحه جدید روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید. -4

 

 

www.marketwp.ir
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را انتخاب  (2کلیک کرده و فایل فشرده افزونه )فایل مشخص شده در مرحله Choose Fileمیانه صفحه روی گزینه در  -5

 کلیک کنید. هم اکنون نصب کنسپس روی  کنید.

 

 

 

 

، نسبت به فعالسازی آن اقدام افزونه فعال کردنمنتظر بمانید تا عملیات آپلود افزونه انجام شود و در پایان با کلیک روی  -6

 کنید.

 

 

 

پست خودکار "و انتخاب گزینه  از نوار کناری پیشخوان وردپرس تنظیماتشما می توانید با کلیک روی گزینه اکنون  -7

 افزونه دسترسی داشته باشید. تنظیمات ، به "مطلب به اینستاگرام

  

www.marketwp.ir
http://www.marketwp.ir/


 Instagram Auto Poster  © Amir Farahani [www.marketwp.ir] | پست خودکار مطلب به اینستاگرام

 

 4 

 ارائه می شود. "www.marketwp.ir"پشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در مارکت وردپرس خدمات   

چنانچههه بههه دمتههد همعهه د همچههون ه هه ودتت  سههم  پاههود در سههروت  هاسههت  ههود تهها 

ونهههق دههادر بههه نصههب بوسههم داشههبورد ههه ترتم  وردپههرس  سههم باههزار  تههاد فاتههد نصههب  افز

 بوانز  ا  روش  تر برای نصب افزونه کمک بگزرت .نباشز  ه 

 

 FTP ه ترتت فاتد به کمکنصب افزونه 

در سرویس مدیریت هاست )کنترل پنل، دایرکت ادمین و ...( یا از  File Managerباید از ابزار در استفاده از این روش می

 پی کمک بگیرید.تیافزار مدیریت سرورهای افیک نرم

 بوانز  با جامسو در گوگدق اطالعات هناسب  در اتن  هزنه کاب کنز .نکمه: چنانچه با ابزارهای فوق  شنات  ن ارت  ه 

ها مربوط به سرویس میزبانی وب )هاست( برای شما نمایش داده ای از پوشهموعهها مجپس از ورود به بخش مدیریت فایل -1

فرض روی روت باید به مسیر نصب وردپرس روی هاست خود مراجعه کنید. این مسیر در حالت پیششود. در ابتدا میمی

( Wordpressن مثال پوشه عنواکه آن را در زیردامنه یا یک پوشه فرعی )به( است و در صورتیwwwسایت )همان شاخه 

 خواهید داشت. www/wordpressنصب کرده باشید مسیری همچون 

 /Public_html/ 

 

 های وردپرسی خود مراجعه کنید:باید به مسیر زیر در پوشهاکنون می -2

 /Public_html/wp-content/plugins/ 

 

 ,7zipافزارهایی همچون توانید از نرمانجام این کار می محتوای فایل خریداری شده را از حالت فشرده خارج کنید. )برای -3

Winrar )و ... کمک بگیرید 

 

پس از استخراج محتوای دانلود شده، فایل راهنما )همین فایل( به همراه یک فایل فشرده دیگر برای شما به نمایش  -4

ایلی است که برای نصب افزونه به آن همان ف instagram-auto-poster.zipدرخواهد آمد. فایل فشرده مربوطه با نام 

 نیاز دارید.

 

 فایل فشرده افزونه را نیز از حالت فشرده خارج کنید. -5

www.marketwp.ir
http://www.marketwp.ir/
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 آپلود کنید. 2را در مسیر مشخص شده در مرحله  5پوشه استخراج شده از عملیات مرحله  -6

 pluginعنوان مثال چنانچه نام افزونه شما توجه داشته باشید این پوشه نباید دارای یک پوشه درون خود باشد. به نکمه:

تکرار  Pluginرا در مسیر اشاره شده آپلود کنید و نباید داخل این پوشه مجددا پوشه  Pluginای با عنوان است باید پوشه

 ی افزونه را در خود جای داده است در این مرحله آپلود کنید.هاای که فایلشده باشد. همواره آخرین پوشه

 

باید به داشبورد مدیریتی وردپرس مراجعه کنید و از نوار کناری مراحل نصب افزونه به اتمام رسیده است. اکنون می -7

 های نصب شده کلیک کنید.ها و در ادامه روی افزونهپیشخوان، روی گزینه افزونه

 

توانید افزونه را فعال در این بخش قابل مشاهده است، با کلیک روی فعال کردن، می 6صب شده در مرحله نام افزونه ن -8

 کنید.

 

پست خودکار مطلب به "اکنون می توانید با کلیک روی گزینه تنظیمات از نوار کناری پیشخوان وردپرس و انتخاب گزینه  -9

 اشید.، به تنظیمات افزونه دسترسی داشته ب "اینستاگرام

 

  

www.marketwp.ir
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 پشمزبان 

توانید با های وردپرس، نیازمند دانش فنی و مطالعه راهنمای اصلی افزونه است. همچنین شما میاستفاده از هریک از افزونه

 دست آورید.ها بهها و حتی مقاالت متعددی درباره استفاده از هریک از افزونهجستجو در گوگل نیز، اطالعات، فیلم

توانید در شود، میکارگیری افزونه با مشکل خاصی مواجه هستید و این مشکل به خود افزونه مربوطه میدر ادامه چنانچه در به

ت کنید تا برای ما ثب سیستم پشتیبانی تیکت مارکت وردپرسصورت تیکت در هر لحظه از شبانه روز مشکل پیش آمده را به

 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.

ها نیز ها ممکن است در عملکرد افزونه وجود داشته باشد که رفع آناین نکته را نیز فراموش نکنید که برخی اشکاالت و باگ

ین زمان ممکن تردر کوتاه ،روزرسانی افزونههر به بادهیم تا بر عهده سازنده اصلی افزونه است. به شما این اطمینان را می

 روزرسانی شده را در اختیار شما خریداران محترم قرار دهیم تا این قبیل مشکالت نیز به سرعت رفع شوند.نسخه به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تــوجــه ***** تــوجــه

شـود  هچنیـی  مارکت وردپـر  نناـام می پشتیبانی تیکتهرگونه پشتیبانی صرفا توسط سیستم 

 9)روزهای غیر تعطیل، سـاعت ساعت کاری  48های پشتیبانی حدنکثر زمان پاسخگویی به تیکت

خونهد بود  لذن در صورت نرسال تیکت در روزهای تعطیل و سایر نوقات خارج نز سـاعت ( 15نلی 

 متعدد خوددنری کیید و نز نرسال تیکت های  دریافت پاسخ تیکت بچانیدمیتظر  ،کاری

www.marketwp.ir
http://www.marketwp.ir/
http://marketwp.ir/support/
http://marketwp.ir/support/
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 رفع هائولزت

خریداری شده است و  مشابههای صورت کامال اورجینال از سایت تم فارست یا سایر مارکتمحصولی که در اختیار شما قرار گرفته است به

برای استفاده شما کاربر محترم، مجوز استفاده از آن غیرفعال شده است. این محصول تا زمانی که توسط سازنده اصلی پشتیبانی و 

 توجه داشته باشید .قرار خواهد گرفتعزیزان روزرسانی شود و مشکلی در غیرفعال کردن مجوز استفاده از آن رخ ندهد در اختیار شما به

  .، خریداران حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشتکه منجر به توقف ارائه خدمات فوق شود بینی نشدهدر صورت بروز هرگونه مشکل پیش

روز کاری پس از خرید  2باید حداکثر چنانچه مشکلی جدی در عملکرد افزونه وجود داشته باشد که استفاده از آن را غیرممکن کند، می

در این زمینه از  حق هرگونه اعتراضصورت ر سیستم پشتیبانی تیکت مارکت وردپرس ثبت کرده باشید. در غیر اینمحصول، مشکل را د

 .گرددشما سلب می

 به هعنای پذترش کازه شراتم فوق است ) م  برای تک رو ( اسمفاده ا  ه صولهطالعه اتن بخش برای  رت اران اجباری بوده و 
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