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افزونه ربات نویسنده حرفه ای وردپرس مقاالت  ،محصوالت آمازون  ،محصوالت کلیک
بانک  ،ویدئو های یوتیوب  ،ویدئوهای ویمئو  ،مطالب سایت ها  ،مزایدات ، Ebay
تصاویر فلیکر  ،تصاویر اینستاگرام  ،پین های پینترست  ،توییت های توییتر  ،پست
های فیسبوکی و آهنگ های سایت سآندکالد را بصورت خودکار و با کیفیت باال بصورت
مستقیم بر روی وب سایت شما ارسال می کند .
کافیست این ربات را بر روی وردپرس خود نصب کرده تا بصورت  42ساعته در خدمت
شما باشد .
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ارسال خودکار مقاالت به وردپرس :
افزونه با کلمه کلیدی که برای آن تعریف می کنید وارد وب سایت Ezinearticles.com
شده و مقاالتی که با آن کلمه همخوانی دارند را بر روی وب سایت شما ارسال می کند.

ارسال مطلب از طریق فید سایت :
کافیست فید چند سایت به به افزونه بدهید تا افزونه در زمانبندی که برای آن مشخص
می کنید مطالب را از سایت های مختلف وارد سایت شما کند .

ارسال مطلب کامل از فید خالصه شده :
افزونه ربات نویسنده بصورت خودکار فید های خالصه یا فشرده شده را باز کرده و
مطلب اصلی را بر روی وب سایت شما ارسال می کند .

استخراج قسمت های مشخصی از فیدهای یک سایت :

افزونه ربات نویسنده این قابلیت را دارد که چند قسمت مختلف از یک مطلب را با
استفاده از  id/classیا  Regexیا  Xpathاستخراج کرده آنها را به هم چسبانده و در
نهایت بر روی وب سایت شما ارسال کند .

جستجو و جایگزینی :
یکی از قابلیت های کاربردی ربات نویسنده وردپرس جستجو و جایگزینی محتوا مطالب
و عناوین جهت افزایش امتیاز سئو سایت است.

زمان اصلی پست ها :
یکی از قابلیت های جالب ربات نویسنده ارسال پست با همان تاریخ و زمانی است که
آن مطلب در سایت مبداء ارسال شده است .
استخراج موضوعات :
افزونه بصورت خودکار موضوعاتی را در سایت ایجاد می کند که دقیقا ً در سایت مبداء
وجود داشته و طبیعا ً مطالب دریافتی در همان دسته بندی ایجاد شده قرار می گیرند .
امکانات دیگر این بخش افزونه :
 استخراج برچسب های سایت مبداء
 استخراج نام نویسنده مطلب در سایت مبداء
 عدم دریافت مطالب بدون محتوا
 عدم دریافت مطالبی که زبان آنها انگلیسی نیست
 عدم دریافت مطالب بدون تصویر
 ارسال مطالب از قدیمی تر به جدیدتر

 تبدیل کد های HTML
 تبدیل کد های نوشتاری در سایت WINDOWS TO UTF-8
 عدم دریافت مطالبی که قب ً
ال با عناوین مشابه در سایت راه اندازی شده اند

 oارسال خودکار محصوالت آمازون در سایت
 oپشتیبانی از Browse Node
 oپشتیبانی از فیلتر محدودیت قیمت
 oقابلیت سفارشی سازی جستجو
 oپشتیبانی از جستجو شرطی
 oقابلیت افزودن اتوماتیک لینک افزودن به سبد خرید
 oپشتیبانی از فروشگاه ساز ووکامرس
 oپشتیبانی از سایت های آمازون : amazon.comیا amazon.co.uk , amazon.ca ,
amazon.de , amazon.fr, amazon.in, amazon.it, amazon.cn, amaz on.es,
 amazon.com.br, amazon.com.mxو amazon.jp

قابلیت ارسال خودکار محصوالت کلیک بانک در سایت شما

 Шارسال مستقیم ویدئو های یوتیوب به وب سایت شما
 Шقابلیت ارسال ویدئو از یک کانال ویدئویی خاص
 Шقابلیت ارسال ویدئو از یک لیست پخش خاص
 Шارسال توضیحات ویدئو بصورت کامل
 Шدریافت برچسب های ویدئو و ارسال آن ها در سایت برای هر ویدئو
 Шدریافت نظرات ویدئو و ارسال آن ها در سایت برای هر ویدئو
 Шقابلیت دریافت ویدئو مربوط به یک زبان یا یک کشور خاص
 Шقابلیت پخش خودکار ویدئوهای ارسال شده در سایت
 Шفیلتر های متنوع
 Шغیرفعال کردن ویدئوهای پیشنهادی بعد از اتمام پخش ویدئو
 Шعدم دریافت ویدئو هایی که نمی توان آن ها در سایت و یا وبالگ های دیگر
منتشر کرد
 Шدریافت ویدئو در یک بازده زمانی خاص

 ارسال خودکار ویدئو های ویمئو در ب سایت

 ارسال ویدئو از یک کانال ویدئویی خاص
 ارسال ویدئو از یک کاربر خاص

ارسال خودکار مزایده ها و حراجی های  Ebayدر وب سایت وردپرسی شما
پشتیبانی از سایت های US, IE, AT, AU, BE, CA, FR, IT, DE, ES, CH , UK , NL : Ebay

 oارسال تصاویر فلیکر بصورت مستقیم به وب سایت شما
 oدریافت تصویر با یک یا چند کلمه کلیدی
 oدریافت تصاویر مربوط به یک کاربر خاص

 ارسال پست از صفحات فیسبوک به وب سایت شما
 قابلیت ارسال تصویر  ،ویدئو و لینک های بصورت کامل

 oارسال خودکار پست از توییتر به وردپرس
 oقابلیت انتقال توییت ها با تعریف Hashtag #
 oقابلیت انتقال توییت ها از یک کاربر خاص

 oارسال خودکار آهنگ های سآندکالد به وب سایت شما
 oقابلیت دریافت آهنگ با یک کلمه کلیدی
 oقابلیت دریافت آهنگ از یک خواننده
 oقابلیت دریافت آهنگ از یک لیست پخش

 oارسال خودکار پست از وب سایت پینترست
 oقابلیت ارسال پست با تعریف یک یا چند کلمه کلیدی
 oقابلیت ارسال پست از یک کاربر خاص
 oقابلیت ارسال پست از یک گروه خبری

 ارسال خودکار تصاویر اینستاگرام به وب سایت شما
 دریافت تصاویر از یک کاربر خاص
 دریافت تصاویر از یک موضوع خاص
 قابلیت درج تبلیغ بصورت خودکار میان تصاویر دریافت شده
 قابلیت ایجاد بینهایت کمپین با ویژگی های مختلف جهت دریافت تصاویر

دیگر قابلیت های افزونه ربات نویسنده وردپرس :
 oامکان اختصاص تصاویر دریافت شده به موضوعات مختلف
 oدریافت تصاویر با نام نویسنده ای که شما مشخص می کنید
 oقابلیت برچسب گذاری بر روی تصاویر
 oقابلیت ارسال پست سفارشی ( مطلب  ،تصویر  ،محصول یا ) ..
 oاختصاص اتوماتیک لینک به برچسب های مطالب
 oانتخاب تصویر شاخص بصورت خودکار
 oقابلیت ذخیره تصاویر در هاست
 oتعریف دریافت مطالبی که دارای کلمه ای مشخص باشند
 oقابلیت ایجاد لیست سایت برای کلمات مستهجن در هنگام دریافت مطلب
 oقابلیت ترجمه مطلب قبل از ارسال در سایت
 oامکان افزودن فیلد سفارشی به مطالب

 oجستجو و جایگزینی اتوماتیک
 oقابلیت حدس کلمات کلیدی
 oقابلیت دریافت مطلب و ارسال آن در سایت در وضعیت های مختلف ( منتشر
شده | پیشنویس | در حال انتظار برای تائید مدیر )
 oقابلیت ایجاد بینهایت کلمه کلیدی
 oویدئو های آموزشی فارسی ارائه شده توسط مگاتم
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