ﻣﻌﺮﻓﯽ Delorean_bot؛ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری
ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ی اﻣﺮوز ،ﺑﻪ اﻣﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﻮر روزاﻧﻪ ی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﯾﺎدآوری اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻼق و ﻧﻮآوری ﭼﻮن ﺗﻠﮕﺮام ،رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز

ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز و در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ رﺑﺎت  @delorean_botرا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛  delorean_botرﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﺎدآوری وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ روزاﻧﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از آﯾﺪی  @delorean_botاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ی رﺑﺎت روی  /startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر رﺑﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم
و دﺳﺘﻮرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن  delorean_botاز ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
زﺑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ وارد ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع از ﺑﯿﻦ دو ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد،
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ  Locationاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ رﺑﺎت از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد آوری ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﻼن ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدآوری را ﺑﺮای
رﺑﺎت  delorean_botﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﻦ زﻣﺎن ارﺳﺎل اﻋﻼن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای رﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﯿﺘﺪdelorean_bot ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻋﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻫﻤﺎن روز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎن ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
tomorrow
tomorrow at 12.00
14:00 31.12.15
in 5 minutes
in 1 hour
today at 19:00
ﮐﺎﻣﻼ دﻟﺨﻮاه ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ
ً
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻋﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان اﻋﻼن ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدآوری آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای رﺑﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﺑﺎن را ﻋﻮض
ﻧﻤﺎﺪ .در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺛﺒﺖ اﻋﻼن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دﻗﯿﻘﺎً در
زﻣﺎن ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ اﻋﻼن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ رﺑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ آن را

در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

