رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﮏ
رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﮏ
رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ،رﺑﺎت ﻫﮏ ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ،رﺑﺎت ﻫﮏ ﺑﺎزی،رﺑﺎت
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﻫﮏ ﮔﻮﺷﯽ،رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﻫﮏ وای ﻓﺎی،رﺑﺎت ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﯿﺴﺒﻮک.

رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯿﺖ
دارد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺰار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮدن و راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ.و ﺑﺮای ﻫﺪف ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
رﺑﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی،رﺑﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﺎزی
و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺂن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﯾــﺎ رﺑــﺎت ﻫــﺎ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣــﻮرد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
رﺑﺎت ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﺜﻼ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺑﺎت از ﺷﻤﺎ رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺑﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﺻﻮﻻ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ؛و ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﺎت رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻠﮕﺮام را ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ادﻋﺎی
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰاران ﻓﺎﻟﻮور ﺷﻤﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﻓﺎﻟﻮور
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ:
ﻫﮏ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ؟!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﺎﺗﯽ رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ارﺳﺎل
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺪون ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺖ:
روﺑﺎه ﮔﺮام

ﻟﯿﻨـﮏ زﯾـﺮ را ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ
اﻣﻨﯿــﺖ اﮐــﺎﻧﺖ ﻫــﺎی ﺧــﻮد
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺰرگ ﺿﺪ ﻫﮏ….
ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ:
آﯾﺪی ﺗﻠﮕﺮام روﺑﺎه ﮔﺮام

