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پیش نیاز های نصب نرم افزار
نرم افزار ارسال پیام خودکار دیوار تنها برای سیستم عامل ویندوز نسخه های ویندوز  ، 7ویندوز  ، 8ویندوز ، 8.1
ویندوز  ، 10ویندوز  11و ویندوز سرور ارائه شده است.پیش از نصب اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان حداقل از
 4گیگابایت حافظه رم و یک گیگابایت فضای دیسک خالی برخوردار باشد.

روش نصب نرم افزار
ابتدا آخرین نسخه نرم افزار را از وب سایت پلتفرم بوی دانلود کرده و در یک پوشه جداگانه قرار دهید.فایل دریافتی
می بایست با فرمت  zipباشد.
پس از دریافت فایل زیپ شده بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Extractرا انتخاب کنید تا محتویات فایل در
کنار آن قرار بگیرد .اکنون فایل  Setup.exeرا انتخاب کرده و بر روی آن کلیک کنید تا پنجره شروع نصب نرم افزار
نمایش داده شود.

نکته مهم  :چنانچه قبال نرم افزار بر روی سیستم شما نصب باشد با اجرای فایل نصبی ابتدا نسخه قبلی حذف و
سپس نسخه جدید نصب می شود لذا پیش از نصب مطمئن شوید از اطالعات داخل نرم افزار فایل پشتیبان تهیه
کرده اید.
در نسخه جدید نرم افزار فایل نصبی تنها با یک کلیک انجام می شود و شما پنجره ای زیرین را مشاهده می کنید .پس
از اتمام پروسه این پنجره آیکون میانبر نرم افزار بر روی دکستاپ شما قرار می گیرد .با کلیک بر روی آیکون نرم افزار
برنامه را اجرا کنید.
نکته مهم  :چنانچه با اجرا نشدن برنامه مواجه شدید ابتدا بر روی آیکون نرم افزار راست کلیک کرده و سپس گزینه
 Run as administratorرا انتخاب نمایید.
فعالسازی نرم افزار
برای فعالسازی برنامه ابتدا از صفحه شروع به کار بر روی نوشته آبی رنگ فعالسازی الیسنس برنامه کلیک کنید.
همچنین اگر برای اولین بار از نرم افزار استفاده می کنید این پنجره به طور خودکار ظاهر می شود.اکنون همانند

تصویر زیر الیسنس خریداری شده خود را در کادر مربوطه وارد کرده و سپس عبارت کپچا (اعداد داخل تصویر) را وارد
کنید.
نکته مهم  :هر الیسنس خریداری شده تنها بر روی یک کامپیوتر با مدت زمان مشخص شده قابل استفاده است و
چنانچه نرم افزار را بر روی کامپیوتر دیگری اجرا نمایید برنامه عمل نخواهد کرد.

توجه داشته باشید که در هنگام فعالسازی کامپیوتر شما می بایست به اینترنت متصل باشد.پس از تکمیل موارد
خواسته شده بر روی دکمه آبی رنگ فعاسازی برنامه کلیک کنید.
چناچه اطالعات ورودی شما صحیح باشد پیغامی مبنی بر تایید کد الیسنس به شما نمایش داده خواهد شد  .در ادامه
این پیغام از شما پرسیده می شود که آیا تمایل به فعالسازی نرم افزار دارید یا خیر را بر روی گزینه  Yesکلیک کنید.
اکنون نرم افزار با الیسنس ثبت شده فعال می گردد و پیامی به جهت راه اندازی مجدد نرم افزار ظاهر می شود  .با
تایید پیام ظاهر شده به برنامه اجازه دهید یکبار بسته شده و به طور خودکار اجرا شود.
بررسی الیسنس نرم افزار
برای بررسی الیسنس ثبت شده پس از اجرای نرم افزار در پنل صفحه شروع همانند تصویر زیر اطالعات تعداد روزهای
مانده را مشاهده خواهید کرد.پس از اتمام روزهای باقیمانده با کلیک بر روی دکمه زردرنگ "خرید یا تمدید مجدد
الیسنس" می توانید نسخه جدیدتر خود را خریداری نمایید.

همچنین برای صحت از کد الیسنس ثبت شده در قسمت وضعیت (نوار پایین نرم افزار) می توانید شماره سریال ثبت
شده را مشاهده نمایید.مطمئن شوید الیسنس ثبت شده با کد خریداری شده شما یکی باشد.
نکته مهم  :چنانچه پس از اجرای نرم افزار با پیغام " :نسخه رایگان در حال استفاده است" مواجه شدید بر روی دکمه
بررسی مجدد الیسنس کلیک نمایید تا کد الیسنس شما دو مرتبه بررسی شود .گاهی ممکن است به علت اختالل در
سرور و یا سرعت اینترنت کاربر روند بررسی شماره الیسنس ثبت شده با مشکل رو به رو گردد.

معرفی زبانه های نرم افزار
زبانه شروع به کار  :کلیه اطالعات فعلی نرم افزار و همچنین الیسنس خریداری شده و تعداد روزهای مانده را می توانید
در این زبانه مشاهده کنید .همچنین در این صفحه لینک های آموزشی  ،ویدیو ها و دسترسی سریع به فروشگاه وب
سایت پلتفرم بوی قرار داده شده است.
زبانه افزودن پیام  :در این زبانه می توانید پیام های خود را مدیریت کنید .پیام های شما می تواند از داخل نرم افزار و یا
از داخل واتساپ به شخص گیرنده ارسال شود.
زبانه تنظیمات ربات  :می توانید برای آگهی های خود شرط بگذارید  .به طور مثال برای ربات کلمات کلیدی خاصی را
تعریف کنید تا تنها آگهی های بررسی شود که شما نیاز دارید.
زبانه وضعیت آگهی ها  :صفحه مانیتورینگ کلیه اطالعات استخراج شده از سایت دیوار را در این زبانه می توانید
مشاده کنید .همچنین اجرا و متوقف سازی ربات در این زبانه قرار دارد.
زبانه واتس آپ  :در این زبانه می توانید به اکانت واتساپ خود الگین نمایید.ربات برای ارسال پیام های شما از اکانت
واتساپ شما استفاده خواهد کرد.
زبانه سایت دیوار  :در این زبانه می توانید به اکانت سایت دیوار خود الگین نمایید .نرم افزار برای مشاهده شماره تلفن
آگهی ها به الگین بودن حساب کاربریتان احتیاج دارد.
زبانه زمانبندی ربات  :در این زبانه می توانید سرعت و سیستم تایمینگ ربات را کنترل کنید.
زبانه ربات اتوماتیک  :در این زبانه می توانید محدودیت تعداد ارسال آگهی را مشخص کرده و یک بازه زمانی برای
فراخوانی مجدد ربات تعیین نمایید.

راه اندازی سریع نرم افزار
چناچه تمایل دارید به سرعت ربات را فعال کرده و تبلیغات خود را آغاز کنید می بایست مراحل زیر را به ترتیب انجام
دهید.
نکته مهم  :پیش از آغاز به کار با نرم افزار می بایست در سایت دیوار عضو بوده و همچنین بر روی تلفن همراه خود
آخرین نسخه از اپلیکیشن واتساپ را نصب کرده باشید.
قدم اول  :بر روی زبانه افزودن پیام بروید .در پنل سمت چپ بر روی منوی آبشاری روش ارسال کلیک کنید.در اینجا
دو گزینه در اختیار دارید :
 -1ارسال پیام از طریق پیام ستاره دار واتساپ
 -2ارسال پیام از طریق نرم افزار
در روش اول پیام شما از طریق پیامی که از قبل ستاره دار کرده اید ارسال می شود اما در روش دوم می بایست یک
پیام را در داخل محیط نرم افزار تعریف نمایید .پیشنهاد ما استفاده از روش اول است چراکه هم سرعت باالتری در
ارسال داشته و هم از کیفیت مناسب تری برخوردار است.

پس از انتخاب حالت اول می بایست پیام شروع خود را در کادر زیرین همانند تصویر باال وارد کنید  .به طور پیش
فرض کلمه سالم به عنوان پیام شروع قرار گرفته است.
پیام شروع  :ربات برای اینکه بتواند پیام ستاره دار شده شما را در واتساپ برای شماره های ذخیره نشده ارسال کند
می بایست ابتدا یک پیام شروع ارسال کرده تا شماره در لیست چت های شما قرار بگیرد سپس پیام ستاره دار شده
شما به نفر اول لیست چت ارسال می گردد.پیام شروع می تواند سالم و یا هر محتوایی باشد.
قدم دوم  :بر روی زبانه واتساپ کلیک کنید .در این زبانه با اسکن کردن کد  QRCODEبه حساب کاربری خود متصل
شوید.برای سرعت در باز شدن حساب کاربری پیشنهاد می شود از روش  multi device betaاستفاده کنید تا برای
دفعات بعدی ربات بتواند سریعتر به واتساپ دسترسی داشته باشد.
نکته مهم  :نرم افزار پس از بسته شدن به منظور حفظ مسائل امنیتی  ،کلیه نشست های ذخیره شده شما را حذف
میکند به این منظور برای دفعات بعدی که نرم افزار را باز می کنید می بایست دو مرتبه اکانت واتساپ و حساب دیوار
خود را الگین کنید.
پس از ورود به حساب کاربری واتساپ خود در همان زبانه بر روی دکمه ابی رنگ کنار صفحه کلیک کرده و سپس پیام
متصل شدن به حساب کاربری خود را تایید کنید.
قدم سوم  :اکنون وارد زبانه دیوار شوید .و بر روی ورود به حساب کاربری کلیک کنید .شماره موبایل خود را وارد کرده
تا کد تایید حساب کاربری برایتان اس ام اس شود .کد دریافت شده را وارد کادر مشخص شده کرده تا مراحل ورود به
حساب سایت دیوارتان تکمیل گردد.

پس از ورود به حساب کاربری سایت دیوار خود در همان زبانه بر روی دکمه ابی رنگ کنار صفحه کلیک کرده و سپس
پیام متصل شدن به حساب کاربری خود را تایید کنید.
قدم چهارم  :بر روی زبانه وضعیت آگهی ها کلیک کنید.در این زبان کلیه اطالعات استخراج شده از سایت دیوار را می
توانید مشاهده کنید.برای شروع و آغاز به کار ربات ابتدا موارد زیر را در نظر داشته باشید :
شهر  :شهر موردنظر آگهی خود را وارد کنید به طور مثال تهران .
دسته  :می خواهید پیامتان در چه درسته ای ارسال شود .بهتر است قبل از انتخاب دسته از تعداد آگهی های منتشر
شده در آن مطمئن شوید.
اکنون سایر گزینه های پایین صفحه را مطابق تصویر زیر عالامت بزنید.

اجرای ربات نرم افزار
پس از انجام مراحل باال اکنون بر روی دکمه اجرای ربات دیوار کلیک کنید .بین  2الی  5ثانیه زمان نیاز است تا ربات
فعال شود.پس از فعال شدن ربات در پنل سمت راست صفحه الگ کلیه عملیات انجام شده توسط ربات را می توانید
مشاهده کنید.

نکته مهم  :بهتر است در هنگام کار ربات با نرم افزار و یا حساب واتساپ و همچنین اکانت دیوار خود کارنکنید.
هرگونه کلیک کردن در قسمت هایی که ربات در آنجا مشغول به کار است باعث تداخل در روند کار ربات و ثبت
اطالعات نهایی می گردد.
به طور معمول ربات در هر دسته آگهی تا  24الی  26آگهی منتشر شده اخیر را بررسی کرده و سپس منتظر انتشار
آگهی های جدیدتر می شود  .لذا پس از ذخیره کلیه آگهی نیازی به توقف ربات نیست .
توقف ربات نرم افزار
در هنگام فعالیت ربات شما می توانید کلیه اتفاقات در حال انجام را در زبانه واتساپ و دیوار نرم افزار مشاهده کنید
اما به شدت توصیه می شود که در داخل حساب های کاربری خود کلیک نکنید .پس از فعال شدن ربات هر زمانی که
می خواهید می توانید با کلیک کردن بر روی همان دکمه " توقف ربات" عملیات ربات را متوقف سازید.
برای مشاهده اطالعات دریافت شده در همان زبانه وضعیت آگهی ها در قسمت زیرین صفحه می توانید تعداد کل
آگهی ها  ،تعداد آگهی های اضافه شده جدید  ،ارسال شده و نشده ها را مشاهده کنید.

جلوگیری از مسدود شدن حساب واتساپ
طبق قوانین اپلیکیشن واتساپ شما روزانه قادر به ارسال  100پیام جدید به افرادی هستید که شماره تلفن شما را در
دستگاه خود ذخیره نکرده اند و همچنین شما برای اولین بار شماره آنها را جهت ارسال پیام در واتساپ انتخاب می
کنید.به این منظور چنانچه ربات بیشتر از  100آگهی را بررسی کند به احتمال زیاد  100پیام جدید از واتساپ شما
ارسال شده است و به همین علت ممکن است با مسدود شدن حساب کاربری خود مواجه شوید.
راه حل  :برای جلوگیری از مسدودیت حساب کاربری در مواقع ای که پشت سیستم کامپیوتر خود نیستید مراحل زیر
را دنبال کنید :
 -1وارد زبانه ربات اتوماتیک شوید .در این زبانه شما می توانید برای پیام های ارسالی خود محدودیت تعیین
کنید.برای شروع ابتدا تیک "ربات اتوماتیک فعال باشد ؟" را عالمت بزنید.
 -2در کادر زیرین تعداد حد مجاز پیام های روزانه از واتساپ خود را مشخص کنید به طور مثال  50یا  99را می
توانید وارد کنید.
 -3در مرحله بعد باید مشخص کنید ربات چه مدت زمانی را صبر کرده و سپس روال کار را ادامه دهد .در این مثال
می توانید مشخص کنید ربات  99پیام را ارسال کند سپس  24ساعت صبر کرده و دو مرتبه مراحل را انجام
دهد.
پشتیبان گیری
بعد از فعالسازی نرم افزار و یکبار اجرای ربات بهتر است یک فایل پشتیبان تهیه کنید .فایل پشتیبان در صورت از کار
افتادن نرم افزار و یا به روز رسانی به آپدیت های جدیدتر از اطالعات و الیسنس نرم افزاری و سخت افزاری شما
محافظت می کند .علل الخصوص در هنگام به روز رسانی نسخه های برنامه به علت در دسترس نبودن آپدیت خودکار
تا اطالع ثانویه می بایست ابتدا یک فایل پشتیبان تهیه کرده و سپس برنامه را آپدیت نمایید.
روش تهیه فایل پشتیبان :
برای تهیه فایل پشتیبان به صفحه شروع به کار نرم افزار بروید .سپس در پنل باالی صفحه بر روی عبارت " بک آپ
گیری " کلیک نمایید .سپس یک مسیر مطمئن خارج از محیط نرم افزار مشخص کرده و یک نام در نظر بگیرید .اکنون
فایل پشتیبان شما آماده است .
روش بازگردانی فایل پشتیبان :
حال اگر برنامه را به روز رسانی کرده اید و یا به هر دلیلی قصد بازگرداندن فایل پشتیبان را دارید این مراحل را دنبال
کنید.
در صفحه شروع به کار نرم افزار در قسمت پنل باالیی بر روی عبارت "بازگردانی فایل بک آپ" کلیک کنید .اکنون مسیر
فایل بک آپی که قبال تهیه کرده اید را انتخاب کنید .سپس با تایید فایل در صورتی که اطالعات وارد شده درست
باشد برنامه یکبار راه اندازی مجدد شده و اطالعات قبلی شما به طور کامل باز می گردد.

نکته مهم  :مهمترین اطالعات درون فایل پشتیبان  ،کد الیسنس خریداری شده و قفل سخت افزاری درون آن می
باشد .لذا نیازی به تهیه فایل پشتیبان پس از هر بار استفاده از برنامه نیست !
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