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:نصب پیش نیاز های ربات: گام اول 

حله بعد  کنید و وارد مردانلود کنید و بر روی ویندوز خود نصب ( بیت64بیت و32)خودتان با ویندوز را متناسب دو نرم افزار این 
NET-Framework-4.5.2نسخه الزامی . شوید  , Visual-C-2010یجاد  میباشد که در لیست به صورت پر رنگ قرار دارد در صورت ا

مشکل و ارور ربات میباست بقیه  را نیزنصب و امتحان کنید

www.araboy.ir

Microsoft Visual C++ 2008-2016 Redistributable (Package.13.Nov.2013) عنوان

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
Visual C++(2008) 

بیت64بیت هم 32هم

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
Visual C++Microsoft

(2010-2015) x86 

بیت32ویندوز های مخصوص 
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86

http://wwwa.raboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64
Visual C++Microsoft

(2010-2015) x64

بیت64ویندوز های مخصوص 
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64

Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Offline Installer) for Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1,win10 عنوان

http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
NET Framework 

بیت64بیت هم 32هم

http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2
NET Framework 

بیت64بیت هم 32هم

(نسخه نهایی)

http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2


بلواستکسنصب : دوم گام 

یشنهاد ما این است که از ورژن   سازگار نبوده در نتیجه پبلواستکس در برخی از ورژن های گزارش هایی وجود داشته که ربات با : نکته
نیایدهای مورد تایید و تست شده استفاده کنید که در مرحله کار ربات مشکلی به وجود 

(شده را درخواست کنیدتست اگر هم مشکل احتمالی وجود داشت از اعضای گروه تلگرام ورژن های دیگر )

MEmu, BlueStacks2, BlueStacks, Droid4X, LeapDroid, Noxبه طور کلی شبیه ساز های   : نکته

��دانلود لینک مستقیم از سایت آرا بوی 

http://www.araboy.ir/BlueStacks.2.0.0.1011.Root

www.araboy.ir

http://www.araboy.ir/BlueStacks.2.0.0.1011.Root
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/
http://www.araboy.ir/download/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%aa-bluestacks-v-2-0-0-1011root/




: گوگل نصب اپلیکیشن ها و اتصال به سوم آموزش گام 
را نصب کنید تا بتوانید به لش گوگل و همچنین آخرین نسخه ورژن بازی کپس از نصب بلو استیکس میباست نرم افزار های مورد استفاده 

نیدجیمیل خودتان متصل شوید بدین منظور میبایست نرم افزار های زیر را دانلود و در بلو استیکس نصب ک

Google Play Services , Google Play Games ,clash of clans

خارج کرده و بر روی فایل مورد نظر ziprarیا winzipمانند پس از دانلود آن ها فایل را از حالت زیپ توسط برنامه استخراج کننده
بر روی صفحه بلو استکس کلیک کرده تا نصب شود در صورتی که نصب نشد صفحه بلو استکس را باز کنید و فایل را با موس(  apkبا فرمت )

.بیندازید اپلیکیشن نصب میشود

را حتما باید نصب کنید ورژن کلش نکته در موقع دانلود فایل بازی کلش دقت کنید آخرین •

(ممکن است اکنون در حال مشاهده این فایل هستید اپدیت جدیدتر آمده باشد)

www.araboy.ir

مستقیم برای دانلود لینک عنوان

http://www.araboy.ir/clash-of-clans کلش اف کلنز8.332.16نسخه

http://www.araboy.ir/Google-Play-Games (بازی های گوگل)پلی گیم گوگل

http://www.araboy.ir/Google-Play-services (خدمات گوگل)گوگل پلی سرویس

http://www.araboy.ir/clash-of-clans
http://www.araboy.ir/Google-Play-Games
http://www.araboy.ir/Google-Play-services




نماییدلینک زیر مراجعه کرده و پس از مطالعه امکانات و ویژگی ها آن را دانلود و نصببرای دریافت جدیدترین ورژن ربات آرای بوی

http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot

کلیک کنیدexeو بر روی فایل با فرمت (winrarتوسط نرم افزار هایی همچون )پیچیدگی خاصی ندارد از فایل زیپ خارج کنید •

بوت مطابق تصویر زیر زبان ربات را به فارسی دهیدو سپس از سربرگ

رسیدهاکنون زمان تنظیم عملکرد های ربات فرا هم 
مدیران در صورت بروز هرگونه مشکل به گروه رفع اشکال تلگرام ربات آرای بوی به نشانی زیر مراجعه کرده و کابران و

https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyAدر صورت اگاهی شما را راهنمایی خواهند کرد  

www.araboy.ir

http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot
https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA








































پیوست ها•
لینک عنوان

www.araboy.ir آرابویسایت

https://telegram.me/AraBoy_Channel تلگرام کانال

https://telegram.me/Bot_AraBoy_Bot ربات تلگرام

https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA گروه رفع اشکال

http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot مستقیم رباتلینک

http://www.araboy.ir/clash-of-clans دانلود مستقیم بازی کلش اف کلنز

http://www.araboy.ir/Google-Play-Games گوگل پلی گیم

http://www.araboy.ir/Google-Play-services گوگل پلی سرویس

www.araboy.ir

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
Visual C++(2008) 

بیت64بیت هم 32هم

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86 Visual C++Microsoft

(2010-2015) x86 

بیت32ویندوز های مخصوص 

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64 Visual C++Microsoft

(2010-2015) x64

بیت64ویندوز های مخصوص 

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64

http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64

http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
NET Framework 

بیت64بیت هم 32هم

http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2

NET Framework 

بیت64بیت هم 32هم

(نسخه نهایی)

http://www.araboy.ir/
https://telegram.me/AraBoy_Channel
https://telegram.me/Bot_AraBoy_Bot
https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA
http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot
http://www.araboy.ir/clash-of-clans
http://www.araboy.ir/Google-Play-Games
http://www.araboy.ir/Google-Play-services
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2



