
  PHPکار با تلگرام در

برنامه پیام رسان تلگرام این روزها در ایران خیلی بیشتر از بقیه رونق داره. همین دلیل باعث میشه که عده ای 
بتونن از این برنامه درآمدزایی کنن. البته این درآمد زایی اصال به نظرم بد نیست و هوش باالی درآمد زایی و 

 .فرصت طلبی این دوستان رو نشون میده

ا از برنامه نویسهایی باشید که بخواد تلگرام رو به صورت تحت وب برای خودش شخصی به هرحال شاید شم
هایی که خود  API سازی کنه. به خاطر اوپن سورس بودن تلگرام این کار خیلی راحته. میتونید با استفاده از

ها نوشته شده  API با این سایت تلگرام در اختیارتون میذاره استفاده کنید. یا میتونید از برنامه هایی که برا کار
استفاده کنید. ما در این آموزش از روش دوم استفاده میکنیم. یکی از برنامه نویسان برنامه ای رو برای لینوکس 
توسعه داده که میتونید از طریق خط فرمان با تلگرام کار کنید. کار کردن با خط فرمان شاید برای همه راحت 

 PHP ه برای ارتباط با این ابزار نوشتم تا شما راحت بتونید از این برنامه درنباشه. برای همین یک کالس آماد
 .استفاده کنید

https://github.com/vysheng/tg/ 

کرد به بقیه هم این برنامه خط فرمان رو توی ویندوز تست نکردم ببینم جواب میده یا نه. اگه کسی تست  نکته :
 .بگه

 ۱مرحله 

صداش میزنیم ابتدا باید طبق توضیحات cli-tg  برای کار با این برنامه که از این به بعد به اسم واقعیش یعنی
 خودش توی لینوکس نصبش کنید.بعد از اینکه نصبش کردید با دستور

 

 

اجراش کنید. در ابتدا از شما شماره موبایل میخواد. شماره موبایلی رو که روش تلگرام دارید رو بهش بدید. یک 
شدید و میتونید به وسیله دستوراتی که  tg-cli کد به تلگرامتون ارسال میشه. کد رو وارد کنید. حاال وارد برنامه

 رو تایپ کنید تا ببینید چه دستوراتی داره.مثال با دستور help داره با تلگرام توی ترمینال کار کنید.میتونید دستور
contact_list میتونید لیست کانتکت هاتون رو ببینید. بعد از اینکه از کار کردن باهاش مطمین شدید با زدن Ctrl+c 

 .ازش خارج بشید و مرحله بعدی رو انجام بدید

  

 ۲مرحله 

 .کنیدکتابخانه زیر رو نصب  Composer به وسیله

 : ایجاد کنید و محتویات زیر رو داخلش کپی کنید composer.json ابتدا یک فایل با نام

./bin/telegram-cli 

http://phpro.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-php/
https://github.com/vysheng/tg/
https://github.com/vysheng/tg/
https://github.com/vysheng/tg/


 

 

 

 

 

 .رو اجرا کنید composer install سپس دستور

چیه و چجوری نصبش کنید و چجوری میشه ازش استفاده کنید بهتره بعد از  Composer اگر نمیدونیدنکته :
 .یادگرفتن کامپوزر برگردید و آموزش رو ادامه بدید

 ۳مرحله 

 : ایجاد کنید index.php حاال یک فایل با نام

 

 

 

 

 

 

خط اول یه شیء جدید ساختیم و آدرس سوکتی که توی مرحله بعد میبینید رو بهش دادیم. خط بعدی لیست 
 .کانتکت هارو گرفتیم. خط بعدش پرینتش کردیم. خط آخر هم یک پیام به اولین کانتکتمون ارسال کردیم

 مرحله بعد
رو نصب کردید دستور  tg-cli رو باز کنید و توی مسیری که Terminal رو ذخیره کنید.حاال index.php خب فایل

 : زیر رو بزنید

 

 ا 

داشته باشیم از طریق سوکتی که در  tg-cli استفاده از این دستور تمام ارتباطاطی رو که میخوایم با
هم درست وارد  php ذخیره شده انجام میدیم. پس دقت کنید که مسیر سوکت رو در فایل tmp/t.sck/ مسیر

 .کنید

{ 

    "require": { 

        "smoqadam/telegramcli": "@dev" 

    } 

} 

<?php 

require 'vendor/autoload.php'; 

$t = new Smoqadam\TelegramCli('unix:///tmp/t.sck'); 

$contacts = $t->contact_list(); 

//print_r($contacts); 

echo $t->post($contacts[0]['print_name'],'Hello'); 

?> 
 

./bin/telegram-cli --json -dWS /tmp/t.sck & 



 php برای ما برگردونه تا توی json هم به منظور استقاده شده که تمام خروحی ها رو به صورت json-- آپشن

 .راحت تر بتونیم ازش استفاده کنیم

پس بازشدن مرورگر و  ٫رو توی مرورگر باز کنید. اگر مراحل قبل رو به درستی انجام داده باشید index.php حاال
های شما توی صفحه نمایش داده میشه. همچنین یک پیام به اولین  contact لیست index.php اجر شدن

 (کانتکت شما ارسال میشه.)حواستون باشه چیز بدی ننویسید آبرو ریزی بشه

وجود داره  tg-cli نکته خوبی که در مورد استفاده از این کتابخانه هست اینه که تمای دستوراتی که توی برنامه
 .رو با همون سینتکس میتونید استفاده کنید

 : برای ارسال پیام به یک کاربر خاصه. توی خط فرمان باید مثل زیر عمل کنیم post مثال دستور
 

> post Ali_Daie "salam khoobi 

 
 : استفاده کنید باید مثل زیر باشه php حاال همین دستور رو اگر بخواید در

 

 

 

ا استفاده از این کالس میتونید برای خودتون یه تلگرام شخصی سازی شده درست کنید که مثال وقتی یک پیام 
 بلرو خوندید تیک خوانده شده برا طرف مقا

 .نخوره. یا هزارتا کار دیگه

 : توی لینک زیر هم میتونید کدهارو ببینید

cli-telegram-https://github.com/smoqadam/php 

 

<?php 

$t->post(‘Ali_Daie’,’salam khoobi’); 

 

https://github.com/smoqadam/php-telegram-cli

