آﻣـﻮزش ﺳـﺎﺧﺖ رﺑـﺎت ﺗﻠﮕـﺮام ﺑـﺪون
ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آب ﺧﻮردن
ﭘﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام.ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!

آﻣــﻮزش ﺳــﺎﺧﺖ
رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام
با این آموزش ساخت ربات تلگرام به راحتی همه افراد بدون
آشنایی با کد نویسی میتوانند هر نوع رباتی بسازند.
با این آموزش ساخت ربات تلگرام میتوانید در کمترین زمان
حداکثر تا 2ساعت اولین ربات خود را بسازید.
میتوانید انواع ربات دوستیابی،ربات کسب درآمد،ربات جذب
ممبر،افزایش فالوور اینستاگرام و….

ربات تلگرام با ربات
ساخت انواع
تلگرام!بدون نیاز به سرور و هاست!
اﺛﺒﺎت ﯾﮑﯽ از رﺑﺎﺗﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
درآﻣﺪ:

ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﺐ

ﺑﻠﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﺳـﺮور ﯾـﺎ ﻫﺎﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از ﺣـﺬف ﺷـﺪن رﺑـﺎت ﺗـﺎن آن را
ﺑﺴﺎزﯾﺪ.ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ.

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت :
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت از ﯾﮏ رﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.اﯾﻦ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪه
رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ!

ﺑﺮای ﺷﺮوع از رﺑﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .و ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش
رﺑﺎت :
را

ﻓﺸﺎر

دﻫﯿﺪ).اﮔﺮ

ﺑﻪ@BotFatherﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم
رﺑﺎت از ﻗﺒﻞ دارﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ(
-1رﺑﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر دﺳﺘﻮر  newbot/را
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
-2اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎت ﻓﺎدر ﮐﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﮐﻦ
را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺑﺎت ﻣﺎ @test_724_botﻧﺎم دارد.ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﮐﻦ
رﺑﺎت آن را ﺑﻪ رﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ:اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد:
ﺗﻮﮐﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای  @test_724_botﻗﺒﻮل ﺷﺪ!
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﮐﻦ رﺑﺎت ﻗﺒﻮل و ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺷﺪ رﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪه رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ:
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ  @test_724_botﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟
و ﯾﺎ skip/
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺑﺎت را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد:
ﺗﺒﺮﯾﮏ!رﺑﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ.
ﮐــــــﺎرﺑﺮان ﺧــــــﻮد را از ﻃﺮﯾــــــﻖ اﯾــــــﻦ
 http://telegram.me/test_724_botﺑﻪ رﺑﺎت ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

آدرس

اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر
 newpost/ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدﮐﺎر  Twitter،YouTubeﯾﺎ Rss
 feedرا ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  autoposting/ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﻮد اﯾﻦ رﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪه رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آﻣﻮزش زﯾﺮ را داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﺪ:

آﻣﻮزش:
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﺴﺎزم؟

ﭘﺎﺳﺦtutorials__create_bot/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺑﺎت را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__pic_desc/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای رﺑﺎت ﺧﻮد دﺳﺘﻮر درﺳﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__commands/:
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮی رﺑﺎت ﺧﻮد را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__menu/:
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__autoposting/:
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__no_menu/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ “ ”/را
ارﺳﺎل ﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__commandlist/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﯾﮏ ﻣﻨﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__command_submenu/ :
❓آﯾﺎ ﻣﻨﻮ و زﯾﺮﻣﻨﻮ ﻫﺎ در ﭼﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__groupchat/ :
❓ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__what_menu_mode/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮ را از ﻣﻨﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__change_menu_mode/ :
❓ﻓﺮم ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__forms/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﺴﺎزم؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__create_form/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮم را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__form_answers/ :

❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرم از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__forms_feedback/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__forms_content/ :
❓ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻢ ﺳﻔﺎرش ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭘﺎﺳﺦtutorials__forms_orders/ :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺑﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم را داده
اﺳﺖ.ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت رﺑﺎت ﺳﺎز اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﮐﺮدن رﺑﺎت دارد
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان:
ﻓﻌﺎل(11 (9 + 2 :
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل(4 (4 + 0 :
ﭘﺎک ﺷﺪه:
ﮐﻞ+ 2 :

(58 (58 + 0
(73 (71

ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ دارﯾﺪ اﺳﻢ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
اﺳﻢ رﺑﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ

