راهاﻧﺪازی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ )ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ(
ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( و ﯾﮏ ﻣﺴﻮول )اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن( دارد .ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از اﯾﺠﺎد و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﭘﯽﮔﯿﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻨﻬﺎ روش اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﭘﯽﮔﯿﺮ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ .اﻓﺰوﻧﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ روش
ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی )(Push notiﬁcation
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ) راهﺑﺮی /ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  /آﮔﺎهﺳﺎزی( ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ رﺧﺪادی ﭼﻪ ﻧﻮع
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،راهﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺎص در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺟﺴﺘﺎری را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راهﺑﺮی آن را ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺮط ارﺳﺎل آﮔﺎهﺳﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺎﻣﮏ رود ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺟﺴﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻮری را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ:

ﺳﭙﺲ آن را ذﺧﯿﺮه و ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ:

دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ راهﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ »آﺷﮑﺎر« » /ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶﻫﺎ« ،ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮی در ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ﺟﺴﺘﺎر ،راهﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ راهﺑﺮی  /ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  /آﮔﺎهﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای روﯾﺪادی ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ:

ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ.

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ،Push Notiﬁcationﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﻨﺪوز ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و اﺟﺎزه ارﺳﺎل آﮔﺎهﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد دﻫﻨﺪ:

ﭘﺲ از آن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺎﯾﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
رای اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ درﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ از درﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ درﮔﺎه در اﻓﺰوﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از درﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ راهﺑﺮی  /اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ  /ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Peygir

 / notiﬁerﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

اﻓﺰودن ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
ﭘﯽﮔﯿﺮ دارای اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﭘﺮوژه و  ...اﺳﺖ .راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

 .۱وارد ﻗﺴﻤﺖ راهﺑﺮی و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وارد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﻮد.
 .۲ﻟﯿﻨﮏ

را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ "ﮐﺎرﺑﺮان" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .۳در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﻟﺐ را ﻣﺘﻦ و ﯾﮏ ﻧﺎم )ﻣﺜﻼ "ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ"( ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت
ﻣﻨﻈﻢ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دارای ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻓﺰوﻧﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ راهﺑﺮی  /اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ  /ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  / Peygir notiﬁerﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺑﺨﺶ

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﺎﻓﯽاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد )"ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ"( ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
آﮔﺎه ﺳﺎزی ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻊ در "ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ" ،ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺎﻣﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ ،راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺎت ﺗﮕﺮام اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﮐﻦ
ﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻓﺰوﻧﻪ وارد ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ورود ﺑﻪ BotFather
ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﺎتﺳﺎز  Botfatherدر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺗﻠﮕﺮام ،وارد ﺑﺎت ﺷﻮﯾﺪ و اﺳﺘﺎرت را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮ روی اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد @ botfatherﺷﻮﯾﺪ botfather .رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎت اﺳﺖ.

 .۲ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت

ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪی اﺳﺘﺎرت BotFather ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ )اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﺎﺗﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ( و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ روی  /newbotﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم رﺑﺎت

)ﻣﺜﻼ
ﭘﺲ از زدن  /newbotاز ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای رﺑﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ً
'اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ'(

 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی رﺑﺎت

ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻧﺎم از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای رﺑﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی botﺧﺘﻢ ﺷﻮد؛ )ﻣﺜﻼ

 . (peygir_notiﬁcations_botﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی آن را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﻣﯽروﯾﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 .۵ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﮐﻦ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ در  BotFatherﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﮐﻦ ) (Tokenآن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﮐﻦ داده ﺷﺪه

ﻫﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﻪی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯽﮔﯿﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﮐﻦ ﺑﺎت،

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 .۶ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻣﻨﻪ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﺠﺎد ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار دارد را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه،
وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در  botfatherدﺳﺘﻮر  /setdomainرا ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،داﻣﻨﻪای ﮐﻪ

ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار دارد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﮔﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮ روی داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﮐﻦ ﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻠﮕﺮام )راهﺑﺮی /اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ /ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Peygir
 /notiﬁerﺗﻠﮕﺮام( وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ( .ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ »ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ« رﻓﺘﻪ و ﭘﯽﮔﯿﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻣﺸﺎن وﺻﻞ

ﮐﺮده و ﻧﺤﻮه آﮔﺎه ﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

