
 

 
 راھنمای استفاده از نرم افزار درج آگھی رایگان روبوادز

 
ط	ی نرم گروه  

 

 

نصب کاربر گرامی لطفاً راھنمای نصب را قبل از انجام ھر گونه عملی بر نرم افزار مطالعه فرمائيد تا به مشکلی جھت 

 ی نرم افزار به ھمراه مشاوره در کليه مراحل درج آگھی اتومات انجام جھتتوضيحات . استفاده از آن مواجه نگردیدو  

 .افزایش بازده و بازدید آگھی ھا نيز کامل ارائه گردیده است
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 درج آگھی رایگان روبوادز ربات                                                  

 

    مقدمه

 

رایگان موجود در اینترنت می نرم افزار روبوادز نرم افزاری است که به صورت اتوماتيک وارد سایت ھای درج آگھی 

شود و با ایميل و نام کاربری شما ثبت نام ميکند ، محصوFت و خدمات شما را در سایتھای مختلف به صورت آگھی 

 .درج می کند و سپس آن آگھی ھا را بروز رسانی می کند

ا نرم افزار داشته باشيد و بتوانيد کاربر گرامی این متن به این منظور در اختيار شما قرار گرفته شده تا آشنایی کامل ب

 .به راحتی با نرم افزار کار کنيد

                   



 

 مراحل نصب نرم افزار

 

 .دانلود نمائيد www.tarhandishan.com و یا   www.Softgold.ir روی وب سایتابتدا نرم افزار را از 

 

 

بر روی سيستم خود ھستيد از این مرحله گذر کنيد ، در غير اینصورت  2007 )اکسس(آفيس در صورتی که دارای 

 .فایل زیر را دانلود نموده و نصب نمائيد

 

http://s٥.picofile.com/file/٨١٤٢٩٦٩٣٨٤/Access_Database_Engine.zip.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

را اجرا   Setup.exeدر پوشه ایجاد شده فایل . پس از دانلود نرم افزار درج اگھی روبوادز آن را از حالت زیپ خارج سازید

 . را کليک نمائيد nextرا بزنيد و سپس  زیر تيک موافقت. رابزنيد  nextنموده و سپس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را بزنيد   nextرا انتخاب و سپس  Customگزینه  در صفحه ظاھر شده

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .غير از درایو ویندوز انتخاب نمائيد و اجباراً  کليک نمائيد و مسير نصب برنامه را حتماً  changeبر روی 

 

 

انتخاب    c:\users\publicیو داشته باشد می توانيد مسير نصب برنامه را اردر صورتی که سيستم شما فقط یک د

 .يدنمائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و ثبت سریال  جھت دریافت کد موقتابتدا 

فقط کاربران محترم دقت . را کليک و سپس اط	عات فرم را دقيق تکميل نمائيد

ح وارد نمایيد تا به شما پيامکی که حاوی کد 

در قسمت آدرس می توانيد آدرس فيزیکی و در انتھای آن آدرس ایميل خود را درج 

سپس در صورتی که نرم افزار خریداری شده باشد در قسمت نسخه ثبت شده کد دریافتی از شرکت را وارد 

 .اینصورت برای کاربران آزمایشی با ھمان کد موقت نرم افزار برای تست در ده سایت باز خواھد شد

 

آن را در قسمت کد فعالسازی موقت وارد نمائيد و سپس تأئيد را 

ابتدا . پس از باز شدن برنامه ، نرم افزار از شما درخواست ورود کد می کند 

را کليک و سپس اط	عات فرم را دقيق تکميل نمائيد نسخه آزمایشی

ح وارد نمایيد تا به شما پيامکی که حاوی کد داشته باشيد که شماره موبایل خود را بدون صفر اول و بصورت صحي

در قسمت آدرس می توانيد آدرس فيزیکی و در انتھای آن آدرس ایميل خود را درج  .فعالسازی موقت ميباشد برسد

سپس در صورتی که نرم افزار خریداری شده باشد در قسمت نسخه ثبت شده کد دریافتی از شرکت را وارد 

اینصورت برای کاربران آزمایشی با ھمان کد موقت نرم افزار برای تست در ده سایت باز خواھد شد

 .موقت ارسال خواھد شدفعالسازی کد  با زدن دکمه ارسال اط	عات

آن را در قسمت کد فعالسازی موقت وارد نمائيد و سپس تأئيد را  smsپس از دریافت کد موقت از شرکت و یا از طریق 

پس از باز شدن برنامه ، نرم افزار از شما درخواست ورود کد می کند 

نسخه آزمایشی ، سيستم شما

داشته باشيد که شماره موبایل خود را بدون صفر اول و بصورت صحي

فعالسازی موقت ميباشد برسد

سپس در صورتی که نرم افزار خریداری شده باشد در قسمت نسخه ثبت شده کد دریافتی از شرکت را وارد  .نمائيد

اینصورت برای کاربران آزمایشی با ھمان کد موقت نرم افزار برای تست در ده سایت باز خواھد شددر غير .  نمائيد

با زدن دکمه ارسال اط	عات

 

 

پس از دریافت کد موقت از شرکت و یا از طریق 

 .بزنيد



موقت در نرم با وارد نمودن کد 

پنجره زیر  و زدن دکمه تأئيد افزار

برنامه  ظاھر می گردد و سپس

شما می  .آماده به کار می گردد 

توانيد نرم افزار را جھت ثبت نام و 

 ١٠درج آگھی محصوFتتان در 

 .سایت تست فرمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروع کار با نرم افزار 

 

برای اینکار ابتدا باید مشخصات کاربری خود را به نرم افزار داده . اولين گام در پروسه درج آگھی ، ثبت نام می باشد 

 .تا بر اساس این اط	عات ثبت نام صورت گيرد

 

 

 

 

 :  شناسه

شناسه ای . شناسه ھایی که با آن ميخواھيد در سایتھا ثبت نام نمایيد را وارد می کنيددر قسمت شناسه کاربری 

 ت درج آگھی و ثبت نام نکرده ایدرا که در این قسمت وارد می کنيد باید کلمه ای باشد که تا بحال با آن در ھيچ سای

ضمنا . را برگزینيد که تکراری نباشد به عبارتی شناسه ای. و دیگران نيز با آن نام کاربری ثبت نام نکرده باشند

باشد و به ھيچ وجه  دحرف و عد باید شامل فقطھمچنين . باشدانگليسی کاراکتر  ١١تا  ٧شناسه کاربری باید بين 

 . نباشد.... شامل کاراکتر دیگری مانند خط تيره، آندرFین ، نقطه و 

 : رمز عبور 

 .باشد کاراکتر ١٠تا  ٨ید ز شما بارم



می  بھتر آگھی ھا یبرای بازدھ. مربوط به نام شخصی است که آگھی را درج ميکند

  .وارد نمایيد

یک دد آگھی عمت درج مکرر وبھتر است جھت 

 .ھمه فيلدھا به دقت پر گردند و به ھيچ وجه خالی نگذارید

  )آگھی ھا

تعریف گروه و زیرگروه در  .گھی ھای شما در نظر گرفته شده است

برای ھر یک از کاFھا و یا خدمات برای دستيابی راحتتر و منظم تر، 

کليدی مختلف شرکت یک گروه تعریف می کنيم تا بتوان در آن گروه آگھی ھای آن کاF را با عناوین، متن ھا و کلمات 

در . می باشد نرم افزار درج آگھی و نرم افزار مطب

گھی آگھی ھای درج آتعریف می کنيم که در دسته نرم افزار 

بعد از زدن گزینه تعریف  .ی مختلف مربوط به آن تعریف می گردد

 .محصوFت از منوی پرونده ، در صفحه باز شده کليک راست نمائيد و گزینه درج را بزنيد

 .تمامی فيلدھا باید پر گردند و خالی نباشند

مربوط به نام شخصی است که آگھی را درج ميکند :نام خانوادگی کاربر 

وارد نمایيد به فارسی شرکت خود راو نام خانوادگی سمت نام 

بھتر است جھت  .د استفاده قرار می گيردراین ایميل جھت درج آگھی در سایت ھا مو

 .ایميل مختص ھمين درج آگھی در روبوادز بسازید

ھمه فيلدھا به دقت پر گردند و به ھيچ وجه خالی نگذارید .بعد از تعریف و پر کردن این فيلدھا دکمه تایيد را ميزنيم

آگھی ھا( تعریف گروه و زیرگروه محصوNت 

گھی ھای شما در نظر گرفته شده استاین صفحه جھت سازماندھی و دسته بندی آ

برای دستيابی راحتتر و منظم تر، . سایت ھا به کاربران نشان داده نمی شود

شرکت یک گروه تعریف می کنيم تا بتوان در آن گروه آگھی ھای آن کاF را با عناوین، متن ھا و کلمات 

نرم افزار درج آگھی و نرم افزار مطببه عنوان مثال شرکت طرح اندیشان ارائه دھنده 

تعریف می کنيم که در دسته نرم افزار  نرم افزار درج آگھی و نرم افزار مطب

ی مختلف مربوط به آن تعریف می گرددآگھی ھانرم افزار مطب  مختلف آن و در دسته

محصوFت از منوی پرونده ، در صفحه باز شده کليک راست نمائيد و گزینه درج را بزنيد

تمامی فيلدھا باید پر گردند و خالی نباشند. در صفحه تعریف گروه کاF باید فيلدھای زیر را به ترتيب و دقيق پر نمائيد

نام خانوادگی کاربر م و ان

سمت نام در این ق توانيد

 . :ایميل کاربر 

این ایميل جھت درج آگھی در سایت ھا مو

ایميل مختص ھمين درج آگھی در روبوادز بسازید

بعد از تعریف و پر کردن این فيلدھا دکمه تایيد را ميزنيم

 

این صفحه جھت سازماندھی و دسته بندی آ

سایت ھا به کاربران نشان داده نمی شود

شرکت یک گروه تعریف می کنيم تا بتوان در آن گروه آگھی ھای آن کاF را با عناوین، متن ھا و کلمات 

به عنوان مثال شرکت طرح اندیشان ارائه دھنده  .تعریف نمود

نرم افزار درج آگھی و نرم افزار مطبنتيجه دو گروه 

مختلف آن و در دسته

محصوFت از منوی پرونده ، در صفحه باز شده کليک راست نمائيد و گزینه درج را بزنيد

در صفحه تعریف گروه کاF باید فيلدھای زیر را به ترتيب و دقيق پر نمائيد



 

 

 : شناسه

در مثال باF برای محصول نرم افزار درج آگھی روبوادز از شناسه می باشد که  دلخواه شامل یک عدد منحصر بفرد

گروه  و زیرگروه ھای دیگر نمی توانيد  ھمچنين زیرگروه آن ،شناسه در دقت داشته باشيد . می کنيمشروع   ١٠٠

  .استفاده نمائيد ١٠٠از شماره  دیگر

 :تذکر 

 چرا  .ھيچ یک از گروھھا و زیر گروھھای تعریف شده در نرم افزار نباید تکراری باشد حتی در گروھھای متفاوت شناسه

 .در سایتھا درج خواھد شد  دو بار یک محصول شما به صورت تکراری ،که در صورت ورود عدد تکراری

  :نام گروه 

که در  درج آگھی خود را وارد نمایيد به عنوان مثال نرم افزار خدمات/ کاFھای اصلیدر این قسمت باید نام یکی از 

 .آگھی ھای مربوط به نرم افزار درج آگھی تعریف خواھد شدمراحل بعد 

 :نام و نام خانوادگی 

 .نامی که آگھی به این نام در سایتھا ثبت خواھد شد که می تواند نام خودتان ، فروشگاه و یا شرکت شما باشد

 :نام مستعار 

 .ترکيبی از نام و نام خانوادگی ثبت شده در نرم افزار ميباشد

 :آدرس 

 .ن بھتر استآدرس دقيق نمی باشد ولی نوشتن آ به دادن اجباری نيازی. حداقل نام شھر در این قسمت آورده شود



و  پذیرفته نمی شودبرخی از سایت ھا  خط تيره در زیرا. بدون خط تيره وارد نمائيدفقط یک خط تلفن و یک خط موبایل 

 . چنانچه بيش از یک خط تلفن و یا موبایل دارید ، می توانيد آنھا را به صورت کامل در متن آگھی درج نمائيد

از تمامی این اط	عات گروه، در ثبت نام و درج  .ایجاد می گردد کاFی شماگروھی با نام ، تایيد زدن دکمه بعد از

 .این اط	عات را بادقت وارد نمائيد زیرا به کاربران نشان داده خواھد شدبنابراین . آگھی استفاده می گردد 

 

 تعریف محصوNت و خدمات

 

در صفحه . را تعریف نمود) آگھی ھا ( بر روی گروه ایجاد شده ، دابل کليک نمائيد تا در این مرحله بتوان زیرگروه ھا 

پس از کليک گزینه درج صفحه زیر برای . انتخاب نمائيد باز شده ، روی فيلد خالی راست کليک نموده و گزینه درج را

 . شما ظاھر خواھد شد

 .در این صفحه ، شما مشخصات محصولی را که می خواھيد بر روی صفحات اینترنت ظاھر گردد وارد می نمائيد

 

 



 :شناسه 

در اینجا مث	ً غير از (دیگری غير از شناسه گروه  شناسه خود را از عدد یکتای

شروع نمایيد و حتما به یاد داشته باشيد که شناسه نباید درھيچ  )١٠٠عدد 

 .گروه و زیرگروھی تکراری باشد

 :عنوان 

انتخاب نمایيد موفقتر خواھيد  و ھوشيارانه ای اگر عنوان تبليغاتی .یکی از محصوFت یا خدمات شما ميباشدعنوان 

عنوان آگھی را . باF انتخاب عنوان مناسب برای آگھی می باشدیک عامل مھم برای درج آگھی موثر و با بازدھی  .بود

عنوان آگھی  .به گونه ای انتخاب کنيد که کلمات اساسی و مورد نظر مرتبط با محصول یا خدمات شما را شامل شود

شرح بيانگر کل مطلب موجود در ا متن آن ھمخوانی داشته باشد و باید به صورت خ	صه و در قالب چند کلمه اید بب

از دیدگاه . آگھی شما عنوان مناسبی نداشته باشد مطمئنا تاثير خود را از دست می دھد در صورتيکه . باشد آگھی

 . موتورھای جستجو ھمچون گوگل ھم عنوان آگھی خيلی مھم بوده و در ایندکس کردن آن موثر است

 : تصویر 

برای لود تصویر روی ع	متی که  .امکان درج عکس برای آگھی وجود دارد  ی درج تبليغات رایگانوب سایتھااکثر  در 

نموده اید  saveمقابل تصویر قرار دارد کليک نمائيد و از مسيری که عکس ھای مربوط به خدمات یا محصوFتتان را 

انتخاب نمائيد تا  ٤٠٠*٤٠٠تر از و سایز کم کيلو بایت ٤٠کمتر از  تصاویر را با حجم .نمائيد openتصویر مورد نظر را 

تماماً اسامی انگليسی باشد و ھيچ کاراکتر فارسی  وان تصویر و پوشه حاوی تصویر بایدعن .بپذیرندسایت ھا آنھا را 

اثر بخشی آگھی مورد افزایش به منظور  .ننمائيدانتخاب  Cمسير تصویر را در دسکتاپ و یا در درایور . را شامل نباشد

عدم . که می تواند بسيار کمک کننده باشد برای آن درج کنيدعکس مناسب، واضح و مرتبطی  نمائيدنظرتان سعی 

بھتر است بر روی ھمچنين . انتخاب عکس برای آگھی باعث کاھش جذابيت و تأثيرگذاری آن بر خوانندگان می گردد 

ھيد برای معرفی خدمات یا البته در صورتيکه می خوا(عکس آگھی شماره تلفن یا اسم شرکت خود را نيز بنویسيد 

موتورھای جستجو به کاربران نشان داده شد به  جستجو توسط از طریق چنانچهتا ) شرکت خود آگھی درج کنيد

 . شناساندن شما کمک کند

 

 :کلمات کليدی 

 ثير گذاری آگھی ھای درج شده توسط شما، درج آگھی ھای متعدد در أار مھم و بسيار عالی در افزایش تیک راھک

سعی کنيد با عناوین و تایتل ھای  قصد فروش محصول یا اراده خدمتتان را داریداگر . وب سایتھای آگھی می باشد

کاربری که بدنبال محصول یا خدمات شما است با چه عباراتی ممکن در نظر بگيرید  .آگھی خود را درج کنيدمختلف 

 ذھنھر عبارتی که به . يازش را جستجو نمایداست در موتورھای جستجو ھمچون گوگل محصول یا خدمات مورد ن



ک آگھی جدید رایگان برای خودتان می توانيد یبا استفاده از آن  کهتواند عنوان یک آگھی جدید باشد  می رسد می

 . مجموعه ی این عناوین در کنار یکدیگر می تواند کلمات کليدی آن آگھی را تشکيل دھد .نمائيددرج 

در ھر سطر و در  را عبارت کليدی ١٠ميتوانيد در بخش کلمات کليدی  ی موجود در نرم افزار ھادر مقابل ھر یک از فيلد

کليدی را با کامای  عباراتفقط به خاطر داشته باشيد که . وارد نمایيد عبارت کليدی برای ھر آگھی ٣٠مجموع 

 . از ھم جدا نمایيد) ,(انگليسی 

 

 :آدرس سایت 

وارد نمایيد که در برخی از سایتھا لينک  //:httpصورتی که سایت داشته باشيد آدرس آن در این قسمت بدون  در

 .خواھد شد

 

 :شرح 

 آگھی متن در کافی توضيحات صورت به را شرکتتان/  فروشگاھتان محصوFت/  خدمات از شرحی قسمت این در

ثابت جھت افزایش (  تماس شماره از اعم دیگر اط	عات ھمچنين.  نمایيد وارد نماید مجاب را کننده بازدید که بطوری

 اتمام به از بعد نمایيد بروز را خود ھای آگھی نتوانستيد اگر تا نمایيد وارد را...  و ایميل آدرس ،) اعتماد مشتریان 

 را خود محصول عنوان حتماً .  باشند داشته را شما تماس و شرکت مشخصات کنندگان بازدید ،آگھی اعتبار رسيدن

 لحاظ از را نيز آگھی متن بودن مناسب. گردد استفاده نيز شرح در باF کليدی کلمات از و دھيد قرار آگھی متن در عيناً 

 را خود خدمات یا محصول بتوانيد تا بزنيد را تائيد دکمه سپس. صحيح در نظر بگيریدجمله بندی  و بودن کوتاه و بلند

 . ببينيد

در حالتی که Fزم است برای معرفی یک محصول توضيحات زیادی برای آن در آگھی ارائه گردد، تا جایی که می توانيد 

 سوابق قبلی شرکت ، مزیت محصول ، نظر خریداران قبلی اط	عات کافی و ھمچنين توضيحات مبسوط ارائه دھيد، 

برای  موارد یک آگھی با متن کوتاه برخیدر اما . ر دھيدجھت افزایش اعتماد خواننده آگھی را می توانيد در متن قرا

اینکه . و می تواند مفيدتر باشدھم کفایت می کند  خواندن مطالب طوFنی را ندارندیا حوصله  که وقت زیاد یافراد

سایر در ھر دو حالت اگر  امابه خود شما بستگی دارد  نمائيدمختصر انتخاب کوتاه و یا  مبسوط متن آگھی را بلند و

  . ثر رعایت شده باشد، آگھی شما می تواند پاسخگو و پربازده باشدؤفاکتورھای درج آگھی رایگان م

 

 .در این صفحه نيز نباید ھيچ فيلدی خالی بماند: نکته

 

با راست کليک کردن در فضای خالی و انتخاب گزینه  ،ميتوانيد به تعداد نامحدود محصول دیگر را به ھمان ترتيب قبل

ھر ) حتی اگر فقط یک نوع محصول داشته باشيد ( بھتر است برای ھر محصول . درج و شناسه متفاوت تعریف نمائيد



ئيد تا مشتریان احتمالی با سرچ آنھا زودتر به آگھی و یا سایت بار عناوین ، متن و کلمات کليدی متفاوتی را تعریف نما

 .شما ھدایت گردند

به عنوان مثال در شکل زیر روی سایت ایران ( پس از بستن پنجره ھای محصوFت و گروه کاFھا روی سایت اول 

نرم افزار شروع به ثبت نام اتوماتيک  انتخاب گزینه ثبت نامو سپس   با زدن دکمه . نمائيد کليک) تجارت 

 . سایتھا کند

 

سپس منتظر بمانيد تا با آدرس ایميل و شناسه و رمز ورودی که تعریف نموده اید نرم افزار در سایت برای شما ثبت 

و به این معنی که اگر دست نگه دارید خواھيد دید که نرم افزار خودکار وارد تک تک سایتھا خواھد شد . نام نماید

 .تمامی فيلدھا را با سرعتی بسيار زیاد بر اساس اط	عات وارد شده پر خواھد نمود

برخی از سایتھای آگھی ب	فاصله پس از عمل ثبت نام ایميل حاوی لينک فعالسازی جھت تکميل مرحله :  نکته 

ھمچنين دقت . ه استاین گونه سایتھا در نرم افزار جھت اط	ع کاربران مشخص گردید. عضویت ارسال می نمایند 

بدون انجام این مرحله و . داشته باشيد ایميل ھای فعالسازی ممکن است ع	وه بر اینباکس وارد اسپم نيز گردند

 .تایيد لينک ھا عمل ورود به سایت و درج آگھی صورت نمی گيرد

 

 پس از ثبت نام در سایتھا اکنون نوبت به ورود به سایت و درج آگھی در سایتھا ميرسد 

 



 

 انتخاب محصوNت درج آگھی

ممکن است صدھا محصول تعریف 

کرده باشيد که اکنون قصد دارید 

با این ایميل به عنوان مثال پنج 

محصول را جھت درج از بين آنھا 

 .انتخاب نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توانيد از گزینهدر صورتی که قصد دارید محصوFت مورد نظر را از گروه ھای مختلفی انتخاب نمائيد می 

 . جھت انتخاب تکی محصول استفاده نمائيد

دقت فرمائيد یک . بعد از انتخابات صورت گرفته ليست محصوFت مورد نظر جھت درج آگھی را مشاھده می نمائيد

از طریق کليک بر  محصول راسطر اگر اشتباھی صورت گرفته می توانيد آن . محصول را دوبار در ليست قرار ندھيد 

ھمچنين تعداد کاFی مندرج در پائين ليست با تعداد کاFی موجود در ليست تطابق . حذف نمائيد  ویر

 .   داشته باشد



 انتخاب گروه و زیرگروه درج آگھی در سایتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در وب . از عوامل مھم و موثر در درج یک آگھی پربازده است دیگر کییانتخاب زیر گروه مناسب برای درج آگھی 

سعی کنيد . سایتھای درج آگھی رایگان زیر گروھھای مختلفی برای قرار دادن آگھی شما در یکی از آنھا وجود دارد

مائيد یا لطفاً به ھيچ عنوان گروه یا زیرگروھی را به جدول نرم افزار اضافه نن .زیر گروه مناسبی را انتخاب نمائيد

این گروه ھا و زیرگروه ھا بر اساس استاندارد عموم سایت ھا در نرم افزار . ھيچگونه تغييری در کد آنھا ایجاد نکنيد

 .قرار داده شده است



کليک  کرده   سپس بر روی آیکون شروع پروسه

 . و در پنجره باز شده گزینه ششم یعنی ورود به سایت و درج آگھی را انتخاب و تأیيد نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

  

  بروزرسانی آگھی ھای درج شده

برای بروزرسانی ، گزینه شروع پروسه را کليک نموده و در پنجره باز شده گزینه ھفتم یعنی ورود به سایت و 

 .نرم افزار به طور اتومات وارد سایتھا می شود و آگھی ھا را بروز می نماید

  درج آگھی

سپس بر روی آیکون شروع پروسه. ابتدا بر روی سایت اول موجود در ليست کليک نمائيد

و در پنجره باز شده گزینه ششم یعنی ورود به سایت و درج آگھی را انتخاب و تأیيد نمائيد

بروزرسانی آگھی ھای درج شده

برای بروزرسانی ، گزینه شروع پروسه را کليک نموده و در پنجره باز شده گزینه ھفتم یعنی ورود به سایت و 

نرم افزار به طور اتومات وارد سایتھا می شود و آگھی ھا را بروز می نماید. مائيدبرورسانی آگھی را کليک ن

 

ابتدا بر روی سایت اول موجود در ليست کليک نمائيد

و در پنجره باز شده گزینه ششم یعنی ورود به سایت و درج آگھی را انتخاب و تأیيد نمائيد

 

 

 

برای بروزرسانی ، گزینه شروع پروسه را کليک نموده و در پنجره باز شده گزینه ھفتم یعنی ورود به سایت و 

برورسانی آگھی را کليک ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



باعث می آگھی طوری که ھمواره تاریخی که برای آن نشان داده می شود به روز باشد  و روزانه به روز رسانی مرتب

 .گيرد قرار ی سایتھادر صدر سایر آگھی ھا ھميشه آگھی شماگردد 

اگر قبل از خرید روبوادز با شناسه ای در سایتھا درج آگھی کرده باشيد ، به راحتی می توانيد با استفاده از نرم حتی 

فقط کافی است این شناسه و رمز و . افزار آنھا را بروزرسانی نموده و در ادامه نيز آگھی ھای دیگری را درج نمائيد 

 .نمائيد ایميل را در مشخصات کاربری به نرم افزار معرفی

 

 )مدیریت آگھی سایت ھا ( چک کردن آگھی 

چنانچه قصد دارید در سایت خاصی از درج آگھی ھا اطمينان خاصل فرمائيد می توانيد با کليک راست بر روی آن 

سایت و انتخاب گزینه   .می توانيد وارد سایت و از آنجا وارد مدیریت آگھی سایت گردید

 

 نظر در سایت خاصی درج نگردیده است با کليک راست و انتخاب  چنانچه به ھردليلی آگھی مورد

 .آگھی ھای انتخابی در آن درج خواھد گردید

 

 

تفاوت دکمه شروع پروسه   :و کليک راست بر روی سایتھا 

 

با زدن دکمه شروع پروسه نرم افزار از آن سایت به بعد در تمامی سایت ھا ثبت نام یا درج آگھی یا بروزرسانی  

گھی ھا را انجام می دھد و تا نزدن دکمه  آ .به کار خود ادمه می دھد

 

اما با کليک راست بر روی سایت و انتخاب گزینه مورد نظر ، فقط در ھمان سایت خاص ثبت نام ، درج اگھی و یا 

 .بروزرسانی انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 

 



 نکاتی چند در مورد نرم افزار درج آگھی

 

 :دموی نرم افزار تفاوت ورژن اصلی با 

اما می توانيد ثبت نام و درج آگھی ھا را در . در ورژن اصلی تعداد سایتھا بيشتر از تعداد آنھا در ورژن تستی ميباشد

به صورت تستی جھت اطمينان و ) از زمان زدن دکمه ارسال اط	عات ( ساعت  ٢٤سایت نمونه به مدت زمان  ١٠

 .جام دھيدآشنایی با نحوه عملکرد نرم افزار ان

 

 

 .اضافه کردن سایت به نرم افزار توسط کاربر قابل انجام نمی باشد

آگھی  درج، بھينه و پربازدید برای ثبت آگھی یکی از فاکتورھای موثر در نتيجه گرفتن از  انتخاب وب سایت مناسب

وب سایتی که برای ثبت آگھی در نظر می گيریم باید بازدید مناسبی داشته باشد و در ضمن از دید موتورھای . است

در نتایج  به مرور زمان و در اثر افزایش بازدید جستجو ھمچون گوگل بھينه بوده و با گذاشتن آگھی در سایت مزبور،

  .نيز دیده شود جستجوی موتورھای جستجو آگھی

در . 	وه بر آن ، ھر سایت جھت اضافه شدن به ليست ، نياز به بررسی زمانبر توسط تيم فنی گروه ط	ی نرم داردع

این بررسی ھا آسانی مراحل ثبت نام و  درج آگھی ، رتبه صفحه سایت ھا ، مدت زمان Fزم جھت تأیيدیه آگھی 

نيز در نظر گرفته می شود و پس از کسب مجوز .. .توسط ادمين سایت ، کدپيج سایتھا و ميزان بازدید در ماه و 

تک تک فيلدھا در تک تک مراحل پروسه ثبت نام ، درج آگھی و (ص	حيت ، عمليات شناساندن سایت به نرم افزار 

 .صورت می گيرد... ) بروزرسانی ، شماره گروه ھا و زیرگروه ھا و 

 

 

درج نمائيد نامحدود بوده و به ھر تعداد  م افزار در سایت ھااز طریق نر تعداد آگھی ھای رایگانی که شما می توانيد

 فروش  افزایش جھتاز این فرصت . می توانيد درج کنيد مختلف، متن ھا و کلمات کليدی آگھی با عناوین 

 .پس تنھا به یک آگھی اکتفا نکنيد. محصول یا بھبود کسب و کارتان استفاده نمائيد

انجام دھد  کمتر ساعت یکسایت را با سرعت بسيار باFیی در مدت زمان  ١٥٠این نرم افزار قادر است درج آگھی در 

که حتی می تواند با انتخاب چندین آگھی توسط کاربر آنھا را به صورت ھمزمان به ترتيب به تک تک سایتھا ارسال 

 .نماید

ھزار آگھی به سایتھا ھستيد که محصوFت شما را با انواع متعدد  به این ترتيب بدون اغراق قادر به  ارسال حداقل

 .عناوین و متن در سطح اینترنت به مشتریان احتمالی معرفی می نماید

 



 

 

 

 



 خطاھای محتمل بعد از نصب نرم افزار

 

 "جوابی از سایت دریافت نشد " خطای 

 ISPمواجه شدید ، با  "جوابی از سایت دریافت نشد"در صورتی که بعد از کليک بر روی آیکن نرم افزار با خطای 

را در اختيار شما قرار اینترنتشان  DNSاینترنت خود تماس حاصل فرمائيد و از متصدی درخواست کنيد دو ردیف شماره 

 .ویندوز خود وارد نمائيد DNSسپس این شماره ھا را در . دھند

اینترنت کامپيوترتان در گوشه می باشد با کليک بر روی آیکن  ٨یا  ٧برای انجام این کار در صورتی که ویندوز شما 

 مقابل قسمت بربا کليک  سپس وکليک نموده   Open Network and Sharing Center بر روی taskbarپائين 

Connection  مطابق زیر در پنجره باز شدهproperties سپس با انتخاب . را انتخاب نمائيدTCP/IPvو زدن  ٤Properties 

شماره ھا را وارد نموده  Use the Following Dns Serversقسمت آخر یعنی  در پنجره باز شده با کليک برمی توانيد 

 .نمائيد ok  و

 به صفحه زیر  taskbarنيز با دابل کليک کردن بر روی ع	مت چشمک زن اینترنت در ھمان گوشه پایين  xpدر ویندوز 

 .ھدایت می شوید

 



 Data Providerخطای 

 Data Accessزیر یعنی می باشد که می توانيد با دانلود و نصب فایل   ٢٠٠٧ Accessاین خطا مربوط به عدم نصب 

Engine این مشکل را رفع نمائيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s٥.picofile.com/file/٨١٤٢٩٦٩٣٨٤/Access_Database_Engine.zip.html 

 

 

  Invalid Accossiationخطای 

این نسخه از ویندوز با  Permissionمی باشد که به دليل عدم  8یا  7این خطا مربوط به نصب برنامه در درایو ویندوز 

  .نموده و در درایوی غير از ویندوز نصب نمائيد uninstall نرم افزار را . این خطا مواجه می شوید

 

 

 خطای محتمل در ھنگام ثبت آگھی محصول

در قسمت محصوFت  و سپس زدن دکمه تأیيد با خطای زیر مواجه شوید ، مربوط به  تعریف آگھیچنانچه در ھنگام 

کلمات کليدی موجود از تعداد . باشدمی بيش از حد مجاز طوFنی  یکی از سطرھازمانی است که کلمات کليدی در 

 .گردد بکاھيد تا خطا برطرف در آن سطر

 

 

 

 

 

 



 

 

تمامی سایت ھای موجود در ليست توسط کارشناسان فنی نرم افزار از لحاظ صحت ھر ماه یا ھر دو ماه یکبار 

اسکن و بررسی شده و در صورت رؤیت ...  عدم فيلتر شدن و   عملکرد ، عدم داون شدن ، عدم مشک	ت سرور و

کاربران به  کهاط	عات سایتھای آپدیت شده بر روی سرور قرار خواھد گرفت . مشکل تصحيح و یا جایگزین می گردند

 .صورت آن	ین پس از باز نمودن نرم افزار اتوماتيک دریافت خواھند نمود

 

این نرم افزار به گونه ای طراحی گردیده است که افراد حتی با دانش اندک کامپيوتری نيز بتوانند به راحتی از آن 

دقيقه از  20د ، آموزش به مدت زمان از آنجا که نرم افزار دارای ھيچگونه پيچيدگی خاصی نمی باش. استفاده نمایند

 .و یا تلفنی به خریداران به صورت کامل صورت می گيرد) آن	ین (   teamviewerطریق 

 

 

  :شماره تماس دفتر فروش و پشتيبانی

٠٢١٦٦٩٢٤٤٥٧     

٩ - ٠٤١٣٥٥٥٨٠٥٨ 

  


