راهنمای نصب ربات تلگرام پرداخت فاکتور

ویرایش 1.1
تاریخ 95/5/1 :
عباس رضایی

:نحوه نصب

 کلیک/newbot سپس روی عبارت. رابزنیدStart  را سرچ بزنید و دکمهBotFather@ در تلگرام تان
در مرحله بعد. را وارد نماییدZarinPalPayment در این مرحله نام ربات را از شما می خواد مثال.نمایید
به طور مثال ما.یوزر ربات را می خواد که مثال کاربران با چه یوزری ربات شما را پیدا کنند
. باشدBot دقت نمایید آخر آن حتما باید عبارت. را وارد می کنیمtestZarinpalBot
در اینجا به شما پیغام داده می شود که ربات شما ساخته شده است و چنین متن زیر به شما نمایش داده می
:شود
Done! Congratulations on your new bot. You will find it at telegram.me/testZarinpalBot. You can now add a
description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you've
finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is
fully operational before you do this.
Use this token to access the HTTP API:
268836623:AAEf5MTR-HmuS0GD9jzb6j6Hrwn9dkxVHEU
For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api

AAEf5MTR-:268836623 در اینجا ربات ما ساخته شده است و توکن ما
. می باشدHmuS0GD9jzb6j6Hrwn9dkxVHEU
:حال آدرس زیر را در مرورگر باز کنید
https://api.telegram.org/bot<token>/setWebhook?url=https://bot.yourdomain.
com/rec.php

دقت. آدرس سایت تان را بدهیدurl < باید توکن ربات تان را وارد نمایید و بعد ازtoken> به جای عبارت
. وارد نماییدhttps  داشته باشید و آدرس سایت را باssl کنید که شما حتما باید

مثال ما می بایست آدرس زیر را باز نماییم:
https://api.telegram.org/bot268836623:AAEf5MTRHmuS0GD9jzb6j6Hrwn9dkxVHEU/setWebhook?url=https://bot.yourdomain.co
m/rec.php
که در صورت موفقیت آمیز بودن خروجی زیر به شما نمایش داده می شود:
}"{"ok":true,"result":true,"description":"Webhook is already set

حال محتویات فایل دانلود شده را در پوشه دلخواهتان بریزید.مثال  bot.yourdomain.comسپس فایل
 include/config.phpرا باز کنید و خط  4تا  6اطالعات دیتابیس را وارد نمایید.در خط  9توکن ربات
ساخته شده را وارد کنید در خط  12هم مرچنت درگاه زرین پالتان را وارد نمایید.

حال وارد  phpMyAdminبشید و فایل  DATABASE.sqlرا در دیتابیس ایمپورت نمایید.

مراحل نصب تمام شد و حال ربات قابل استفاده می باشد.

