Configurando integração do ActionCryptoBot com o aplicativo Telegram.
Tutorial feito por Gabriel Pinho. E-mail:

gabrielpinho@gmail.com

Dicas importantes:
>> Tenha certeza de já ter instalado e configurado o ACBot, assim como já
ter inserido os dados da API fornecida pela Binance, no menu “Ajustes” do
programa.
>> Não é obrigatório, mas para facilitar a configuração, é conveniente que
instale no seu computador ou no computador onde o servidor do ACBot
será acessado remotamente a versão desktop do Telegram. Este tutorial
seguirá esse padrão. Você pode baixa o Telegrama Desktop direto do site
oficial clicando aqui.

Com o Telegram já instalado no seu computador faça uma busca por:
“Botfather” e sem seguida clique em cima para iniciar uma conversa com
ele.

Na conversa que se abriu clique em “começar”

1. Na conversa que se seguir envie as seguinte mensagem::
/newbot <<enter>>
2. Depois do comando acima o bot vai pedir um nome para o bot que
você quer criar. Escolha um nome e envie, aqui usaremos o exemplo
“NotificaBot”
3. Na próxima mensagem ele pedirá o nome do bot no sistema, escolha
um nome qualquer que termine em “bot” ou “_bot” sem as aspas. No
nosso exemplo usaremos “NotificadorBRbot”. Caso o Botfather
informe que o nome já existe use a criatividade e vá tentando outro é
importante que no final haja a palavra “bot” sem as aspas.
Se tudo der certo o bot responderá com alguma coisa parecida com
a mensagem abaixo:

4. Copie o token da API: como a do exemplo 513087....
5. Agora abra o ACBot e clique no botão “Ajustes” e cole o código que
você copiou como abaixo:

6. Agora você vai precisar saber o ChatID
Na busca do telegrama busque pelo nome do bot que criou (o

segundo nome que inseriu quando conversou com o BotFather) e
clique no nome para iniciar uma conversa com o seu bot.

7. Com a conversa aberta clique em começar:

8. E em seguida mande uma mensagem qualquer para ele. Não espere
que ele responda, ainda. Escreva qualquer texto e dê enter.

9. Agora abra um navegador, pode ser o Chrome ou Firefox, e cole o
endereço abaixo, trocando <TOKEN> pelo código que copiou do
GodFather, o mesmo que colou no ACBot no passo 5
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates

E anote o número da segunda linha que aparecer depois de :{id":
(não confunda com update_id, ok? O correto é apenas “id”)
Se não aparecer nenhum “id”, e aparecer algo como isso:

Apenas escreva algo no chat (passo 8), e carregue novamente
(passo 9).

10. Agora com esse número cole no campo “Chat ID” do ACBot:

11. Não esqueça de marcar a caixa de ativação:

12. Agora Clique em Gravar e pronto.
Você receberá todas as notificações direto no seu celular.

Lembre-se, você pode enviar para o bot as seguintes mensagens:
-"pause": todas as moedas serão pausadas;
-"play": todas as moedas serão iniciadas a operação, desde que todas
estejam em pause. Se alguma estiver funcionando, o
comando não funciona;
-"pause NOMEDAMOEDA": ex.: pause xvg - pausa a moeda Verge;
-"play NOMEDAMOEDA": ex.: play ADA - inicia a moeda Cardano;
-"top 5": listagem das 5 moedas com maior percentagem de alta;
-"ping": retorna com as moedas que estão em Play.

