به نام خدا

راهنمای استفاده از
WebService

ﻓﻬﺮسﺖ ﻣﻄاﻟﺐ اراﺋه ﺷده در اﻳﻦ راهنما:

· ﻣﻘدﻣه
تعارﻳف

 )1ارسال نظیر به نظیر
 )2ارسال پیام به صورت یک به چند (بالک)
 )3شماره فرستنده
 )4طول استاندارد پیامک
 )5شناسه پیام
 )6کدخطا
· ﺷﺮوع کار با WebService
· ﻣتدها و ﭘاراﻣتﺮها
 )1متد SendQueue -1 -1
 )2متد ArraySendQeue -2 -1
 )3متد GetQueueMessageStatus -3 -1
 )4متد GetUserCredit -4 -1
 )5متد CheckCredit -5 -1
 )6متد RecieveSMS -6 -1
 )7متد GetUnreadMessagese -7 -1
 )8متد GetUnreadMessage-8 -1
 )9متد SendFormUrl-9 -1
 )11متد Send-11 -1
 )11متد GetMessageStatus-11 -1

· توضیحات تکمیلی
· ﻣالحظات الزم در ارتباط با ﻣتدها و توضیح ﻣوارد خﻄا

ﻣﻘدﻣه
مﺴتند ﺣاﺿر براﻱ استﻔاده ﺁﻥ دسته اﺯ برنامه نویﺴانﻲ طراﺣﻲ شده اسﺖ که مﻲ خواﻫند با استﻔاده اﺯ نرم افزار ﺁماده خود بر
رﻭﻱ بﺴترسیﺴتمﻬاﻱ پیام دﻫﻲ سﻬندسامانه ،به ارسال ﻭ دریافﺖ پیامک بﭙرداﺯند .در ایﻦ راﻫنما رﻭﺵ ﻫا ﻭ دستورات مورد نیاﺯ
برنامه نویﺴاﻥ درﻫنﮕام استﻔاده اﺯ سرﻭیﺲرا شرﺡ داده شده اسﺖ.ایﻦ سرﻭیﺲ امکاﻥ ارسال پیامک بصورت چند به چند ،چند
به یک،یک به چند با استﻔاده اﺯ ﻭب سرﻭیﺲ ﻫاﻱ شرکﺖ سﻬند سامانه را دراختیار کاربراﻥ قرار میدﻫد

تعارﻳف
ارسال نظیﺮ به نظیﺮ :در ایﻦ ﺣالﺖ تمام پارامترﻫاﻱ متد باید داراﻱ ﺁرایه اﻱ ﻫم سایز ﻭ متناظر با ﺁرایه پارامتر شماره دریافﺖ
کنندگاﻥ باشد .در ایﻦ صورت مﻲ تواﻥ پیامک ﻫاﻱ گوناگونﻲ به گیرندگاﻥ ارسال کرد.
ارسال ﭘیام به صورت ﻳک به چند (باﻟک) :در ایﻦ ﺣالﺖ تمامﻲ پارامترﻫاﻱ متد بجز پارامتر دریافﺖ کنندگاﻥ پیام باید داراﻱ ﺁرایه
اﻱ به طول یک باشد .در ایﻦ ﺣالﺖ یک متﻦ ﻭاﺣد براﻱ چندیﻦ نﻔر ارسال مﻲ شود.
ﺷماره ﻓﺮستنده :ﻫر ﺣﺴاب داراﻱ یک یا چند شماره براﻱ ارسال پیام کوتاه اسﺖ ﻭ پیام ﻫاﻱ خود را اﺯ طریق ایﻦ شماره ارسال
مﻲ کنند.
طول استاندارد ﭘیاﻣک :سایز استاندارد پیامک141کیلوبایﺖ اسﺖ .درصورتﻲ که درمتﻦ پیامک اﺯکاراکترﻫاﻱ Alphanumeric
استﻔاده شود طول یک پیامک ﺣداکثر مﻲ تواند  161کاراکتر ،ﻭ در صورت استﻔاده اﺯ  Unicodeدﻭبایتﻲ (کاراکترﻫاﻱ
فارسﻲ) طول پیام ﺣداکثر  71کاراکتر اسﺖ.
ﺷناسه ﭘیام :سیﺴتم پیام دﻫﻲ سﻬند به اﺯاﻱ ﻫر درخواسﺖ ارسال پیامک که اﺯ کاربراﻥ دریافﺖ مﻲ کند یک شناسه یکتا به ﺁنﻬا
برمﻲ گرداند ﻭ کاربراﻥ مﻲ توانند با استﻔاده اﺯ ایﻦ شناسه ﻭﺿعیﺖ ارسال پیام خود را پیﮕیرﻱ نمایند.
کدخﻄا :در صورتﻲ که در درخواسﺖ ارسال پیامک اﺯ کاربر خطایﻲ ﻭجود داشته باشد ،سیﺴتم پیام دﻫﻲ سﻬند سامانه به اﺯاﻱ
شناسه پیام ،کد خطاﻱ موجود را به کاربر برمﻲ گرداند .توﺿیحات مربوط به کد خطا در انتﻬاﻱ ﻫمیﻦ مﺴتند ﻭجود دارد.
کد وضعیﺖ ارسال ﭘیاﻣک :کد ﻫاﻱ ﻭﺿعیﺖ ارسال به شرﺡ ذیل اسﺖ:
 کد Pending :1
 کد :2رسیده به گوشﻲ
 کد :3نرسیده به گوشﻲ

کد وضعیﺖ ﻣخابﺮات :کدﻫاﻱ ایﻦ ﻭﺿعیﺖ به شرﺡ ذیل اسﺖ:
 کد :1گیرنده ،پیام ارسالﻲ را دریافﺖ نموده اسﺖ.

 کد :2گیرنده پیام ارسالﻲ را دریافﺖ نکرده اسﺖ ﻭ پیام  failشده اسﺖ ﻭ در صورت نیاﺯ برنامه سمﺖ مشترﻱ
مﻲ تواند مجدداً عملیات ارسال را تکرار نماید.
 کد  :8مخابرات ،پیام ارسالﻲ را دریافﺖ نموده اسﺖ.
 کد :16مخابرات پیام ارسالﻲ را دریافﺖ نکرده اسﺖ ﻭدر صورت نیاﺯ برنامه سمﺖ مشترﻱ مﻲ تواند مجددا عملیات
ارسال را تکرار نمائید.

ﺷﺮوع کار با WebService
ﻭب سرﻭیﺲ سیﺴتم ﻫاﻱ ارتباطﻲ اﺯ طریق لینک ﻫاﻱ ﺯیر قابل دسترسﻲ اسﺖ:
http://webservice.sahandsms.com/NewSMSWebService.asmx

http://webservice.smsshora.ir/NewSMSWebService.asmx

ﻫر کدام اﺯ ﺁدرس ﻫاﻱ فوق بر رﻭﻱ سرﻭر مجزایﻲ قرار دارد لذا خواﻫشمند اسﺖ اﺯ بخش پشتیبانﻲ  Urlمرﻭبط به account
خود را سوال بﻔرمائید.

ﻣتد  : SendQueueایﻦ متد جﻬﺖ ارسال یک پیامک به یک یا چندیﻦ دریافﺖ کننده به کار مﻲ رﻭد  .ایﻦ
متد به صورت غیر مﺴتقیم ﻭ توسط سرﻭر شرکﺖ عمل مﻲ نماید.
ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

message

String

رشته اﻱ که متﻦ پیامک در ﺁﻥ قرار میﮕیرد

fromNumber

String

خط ارسال کننده پیامک

toNumber

Array Of String

شماره گیرندگاﻥ در ایﻦ پارامتر قرار میﮕیرد

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of String

توضیح
کد پیامک ارسال شده ﻭیا کد خطا

ﻣتد  :ArraySendQeueاﺯ ایﻦ متد براﻱ ارسال پیامک بصورت چند به چند استﻔاده میشود (ارسال اﺯ چند خط به چندیﻦ
گیرنده متﻔاﻭت) .خرﻭجﻲ ایﻦ متد اﺯ نوع ﺁرایه اﺯ رشته میباشد که شامل کد پیامک ارسال شده ﻭیا شماره خطا میباشد .
پارامترﻫاﻱ مربوط به ایﻦ متد در ذیل شرﺡ داده شده اسﺖ.

ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

Message

Array Of String

ﺁرایه اﻱ اﺯ متﻦ پیامک ﻫا براﻱ گیرندگاﻥ میباشد

Mobiles

Array Of String

شامل ﺁرایه رشته اﻱ اﺯ شماره ﻫاﻱ گیرنﮕاﻥ اسﺖ

sendersNumbers

Array Of String

ﺁرایه اﻱ اﺯ خط ﻫاﻱ ارسال کننده پیامک اسﺖ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
توضیح

نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of String

کد پیامک ارسال شده ﻭیا کد خطا

ﻣتد  GetQueueMessageStatusایﻦ متد جﻬﺖ اطالع اﺯ ﻭﺿعیﺖ پیامک ﻫاﻱ ارسالﻲ به صورت غیر مﺴتقیم ﻭ توسط
متد  SendQueueﻭ  ArraySendQeueاﺯ طریق سرﻭر شرکﺖ ارسال شده اسﺖ.
ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

MessageIds

Array Of Long Integer

شناسه پیام که در اصل مقدار باﺯگشتﻲ متد  Sendبراﻱ پیام ﻫاﻱ مورد نظر مﻲ باشد.

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of Integer

توضیح
ﻭﺿعیﺖ پیام ﻫا تا ایﻦ لحظه ﻭیا کد خطا

ﻣتد  :GetUserCreditایﻦ متد براﻱ گرفتﻦ اعتبار باقیمانده توسط کاربر اسﺖ .پارامترﻫاﻱ مربوطه در جدﻭل ﺯیر ﺁﻭرده
شده ﻭ مقدار برگشتﻲ ﺁﻥ اﺯ نوع عدد صحیح مﻲ باشد.
ﭘاراﻣتﺮهای ورودی

توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
توضیح

نوع ﭘاراﻣتﺮ
اعتبار باقیمانده ﺣﺴاب کاربرﻱ مورد نظر

Integer

متد  :CheckCreditایﻦ متد براﻱ محاسبه مبلغ مورد نیاﺯ براﻱ ارسال تعداد خاصﻲ پیامک مورد استﻔاده قرار مﻲ گیرد .در اینجا
الﺯم به تذکر اسﺖ که با توجه به مبلغ شارژ دریافتﻲ اﺯ شرکﺖ قیمﺖ ﻭاﺣد پیامک ﻫاﻱ فارسﻲ ﻭالتیﻦ متغییر اسﺖ .در ﻭاقع با افزایش
شارژ دریافتﻲ قیمﺖ ﻭاﺣد پیامک ﻫا کاﻫش مﻲ یابد ﻭ چوﻥ ممکﻦ اسﺖ کاربر ﻫر بار درخواسﺖ شارژ مبلغ متﻔاﻭتﻲ را شارژ کند با پیامک
ﻫ اﻱ ﻭﻱ با قیمﺖ ﻫاﻱ ﻭاﺣد متﻔاﻭتﻲ محاسبه مﻲ گردد ﻭ با ایﻦ متد مﻲ تواﻥ مبلغ مورد نیاﺯ براﻱ ارسال پیامک را محاسبه کرد.
جدﻭل محاسبه قیمﺖ ﻭاﺣد پیامک ﻫا را مﻲ توانید اﺯ ﺁدرس ﺯیر مشاﻫده نمائید.
http://www.sahandsamaneh.com/ErsaleAnboohSMS.aspx
ﭘاراﻣتﺮهای ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

SmsFaCount

Integer

تعداد پیامک ﻫاﻱ فارسﻲ ﺁماده ارسال

SmsEnCount

Integer

تعداد پیامک ﻫاﻱ التیﻦ ﺁماده ارسال

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Integer

توضیح
مبلغ شارژ مورد نیاﺯ براﻱ ارسال پیام درصورتیکه ﺣﺴاب کاربرﻱ فاقد شارژ باشد مقدار
) (-1برگشﺖ داده مﻲ شود.

ﻣتد  :RecieveSMSایﻦ متد براﻱ دریافﺖ پیامک ﻫاﻱ اسﺖ که اﺯ طرف مخاطبیﻦ به شماره خط ارسال مﻲ گردد .در ﻭاقع
پﺲ اﺯ ارسال پیامک توسط مخاطبیﻦ پیامک توسط سرﻭیﺲ ﻫاﻱ ایﻦ شرکﺖ دریافﺖ گردید ﻭ شما با استﻔاده اﺯ ایﻦ متد
مﻲ توانید پیامک ﻫاﻱ خود ر ا استخراج نمائید .در ﻭاقع براﻱ ﻫر بار استﻔاده اﺯ ایﻦ متد مﻲ بایﺴﺖ باﺯه ﺯمانﻲ مورد نظر خود را
که قصد دریافﺖ پیامک ﻫاﻱ ﺁﻥ را دارید در پارامترﻫاﻱ ﻭرﻭدﻱ ایﻦ متد منظور نمائید .مقدار برگشتﻲ ایﻦ متد یک
 DataTableﺣاﻭﻱ اطالعات مربوط به پیامک دریافتﻲ مﻲ باشد.

ﭘاراﻣتﺮهای ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

PhNo

String

شماره خط ارسالﻲ که قصد دریافﺖ پیامک ﻫاﻱ مربوط به ﺁﻥ را دارید .فرمﺖ
ایﻦ پارامتر به صورت ( )+9831117532111111مﻲ باشد .الﺯم به ذکر
اسﺖ که در ایﻦ پارامتر اﺯ عالمﺖ  +در ابتداﻱ شماره خط استﻔاده شود.

startdate

String

تاریخ شرﻭع باﺯه ﺯمانﻲ که قصد دریافﺖ پیامک در ایﻦ باﺯه را دارید

endDate

String

تاریخ پایاﻥ باﺯه ﺯمانﻲ که قصد دریافﺖ پیامک در ایﻦ باﺯه را دارید

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
توضیح

نوع ﭘاراﻣتﺮ
DataTable

ﺣاﻭﻱ  Datatableﻱ اﺯ اطال عات مربوط به پیامک ﻫاﻱ دریافتﻲ اﺯ سرﻭر سﻬند سامانه

ﻣشخصات ﻓیلدهای ﻣوجود در :DataTable

توضیح

نام ﻓیلد

نوع

RcvSmsText

String

متﻦ پیام در ایﻦ فیلد قرار مﻲ گیرد

RcvSmsfrom

String

شماره موبایل ارسال کننده پیام

RcvSmsto

String

شماره خطﻲ که پیام براﻱ ﺁﻥ ارسال شده اسﺖ

RcvSmsInteredDate

String

تاریخ دریافﺖ پیام (در ﻭاقع تاریخﻲ که پیام بر رﻭﻱ سرﻭر سﻬند سامانه ذخیره مﻲ گردد)
با فرمﺖ شمﺴﻲ()1391/18/12

RcvSmsDeliveredTime

String

ﺯماﻥ دریافﺖ پیام (در ﻭاقع ساعتﻲ که پیام بر رﻭﻱ سرﻭر سﻬند سامانه ذخیره مﻲ گردد)
با فرمﺖ ()16:11

سایر فیلدﻫا

--

ایﻦ فیلدﻫا مورد استﻔاده شما قرار نمﻲ گیرد.

ﻣتد : GetUnreadMessagese
ایﻦ متد جﻬﺖ اطالع اﺯ لیﺴﺖ پیامکﻬاﻱ تاکنوﻥ اﺯ ﻭب سرﻭیﺲ دریافﺖ نشده اسﺖ.

ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

toNumber

String

شماره گیرنده در ایﻦ پارامتر قرار میﮕیرد

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Message

توضیح
ﺁرایه رشته اﻱ شامل متﻦ پیامکﻬا میباشد ایﻦ پارامتر اﺯ نوع  outمیباشد

fromNumber

ﺁرایه رشته اﻱ شامل خط ﻫاﻱ ارسال کننده پیامک میباشدایﻦ پارامتر اﺯ نوع  outمیباشد

recivedates

ارایه رشته اﻱ اﺯ تاریخ ارسال پیامک به ﻭب سرﻭیﺲ میباشد ایﻦ پارامتر اﺯ نوع  outمیباشد
دقﺖ فرمایید فرمﺖ تاریخ بصورت{ }yyyy-MM-dd-HH-mm-ssمیباشد
 : yyyyچﻬار رقم سال میباشد بطور مثال()2113
 : MMدﻭرقم ماه میباشد بطور مثال()11
 : ddدﻭرقم رﻭﺯ میباشد بطور مثال()11
: HHدﻭ رقم ساعﺖ میباشد بطور مثال()11
 : mmدﻭ رقم ساعﺖ میباشد بطور مثال()33
 : ssدﻭ رقم ساعﺖ میباشد بطور مثال()55

Array Of String

کد پیامک ارسال شده ﻭیا کد خطا

ﻣتد  : SendFormUrlایﻦ متد جﻬﺖ ارسال پیامک توسط  urlبه کار مﻲ رﻭد .نکته اینکه ،لیﺴﺖ شماره
موبایل ﻫاﻱ دریافﺖ کننده پیامک مﻲ بایﺴﺖ توسط " ",جدا شده باشند ﻭ به پارامتر  toNumberپاس
داده شوند .ایﻦ متد به صورت غیر مﺴتقیم ﻭ توسط سرﻭر شرکﺖ عمل مﻲ نماید .دقﺖ کنید ﺁرایه اﻱ که
بعنواﻥ خرﻭجﻲ ارسال میﮕرد باید تعداد خانﻬاﻱ ﺁرایه برابر با تعداد شماره باشد ﻭ عدد نباشد در غیر
اینصورت ارسال با خطا صورت گرفته اسﺖ .
مثال  :در ایﻦ مثال اﺯ جاﻭا اسکریﭙﺖ استﻔاده شده اسﺖ :
>"<script type="text/javascript
{ )function send_with_ajax(the_url
;'var UserName = 'username
;'var Password = 'password
;'var Message = 'TestMessage
;'var FromNum = '3000xxxxxxxx
;'var ToNums = '0919xxxxxxx
" = var url
http://webservice.sahandsms.com/NewSmsWebservice.asmx/SendFromUrl?username=" +
UserName + "&password=" + Password + "&message=" + encodeURIComponent(Message) +
;"&fromNumber=" + FromNum + "&toNumber=" + ToNums

;)(var httpRequest = new XMLHttpRequest
;var SendCount = 1

== httpRequest.onreadystatechange = function () { if (httpRequest.readyState
با ارسال'(4) { if (httpRequest.responseXML.text.split(" ").length == SendCount) alert
;} } ;)'شد انجام موفقیت
;)httpRequest.open("GET", url, true
;)httpRequest.send(null
}
}
></script

ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

message

string

رشته اﻱ که متﻦ پیامک در اﻥ قرار میﮕیرد

fromNumber

string

خط ارسال کننده پیامک

toNumber

String

شماره گیرنده در ایﻦ پارامتر قرار میﮕیرد

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of String

توضیح
کد پیامک ارسال شده ﻭیا کد خطا

ﻣتد  :Sendایﻦ متد جﻬﺖ ارسال یک پیامک به یک یا چندیﻦ دریافﺖ کننده به کار مﻲ رﻭد .ایﻦ متد بطور
مﺴتقیم اﺯ ﻭب سرﻭیﺲ مﮕﻔا  3111استﻔاده میکند ﻭ داراﻱ محدﻭدیﺖ ارسال پیامک ( 81ارسال در ﻫر
مرتبه) میباشد.
ﭘاراﻣتﺮ ورودی
توضیح

نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

نام کاربرﻱ نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Messages

String

پیام بصورت رشته در پارامتر قرار میﮕیرد

fromNumber

String

رشته اﻱ که شامل شماره خط ارسال کننده میباشد

toNumbers

Array Of
String

ﺁرایه اﻱ اﺯ رشته که شامل شماره گیرندگاﻥ میباشد.

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
توضیح

نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of long Integer

ﺁرایه اﻱ که شامل شناسه پیام یا کد خطا اسﺖ

الﺯم به ذکر اسﺖ که ایﻦ متد بدلیل ارتباط مﺴتقیم با ﻭب سرﻭیﺲ شرکﺖ مﮕﻔا براﻱ خطوط سایر اپراتورﻫا قابل استﻔاده
نبوده ﻭ ﻫمنچنیﻦ امکاﻥ برگشﺖ شارژ مربوط به شماره ﻫاﻱ غیرمجاﺯ ( )black listﻭجود ندارد لذا خواﻫشمند اسﺖ تا ﺣد
امکاﻥ اﺯ متدﻫاﻱ که کلمه  queueدر نام ﺁنﻬا ذکر شده ﻭ محدﻭد به اپراتور خاصﻲ نیﺴتند  ،استﻔاده فرمائید.
ﻣتد  :GetMessageStatusایﻦ متد براﻱ گرفتﻦ ﻭﺿعیﺖ پیامک ارسال شده توسط کاربرﻫنﮕام استﻔاده اﺯ متد  Sendمﻲ
باشد.چوﻥ مثال ممکﻦ اسﺖ ﻭﺿعیﺖ یک پیام اﺯ  8به  1یا  2تغییر یابد .مقدار ارسالﻲ به ایﻦ متد یک عدد ( Longدر ﻭاقع
شناسه پیام) اسﺖ .مقدار برگشتﻲ ایﻦ تابع نیز یک مقدار صحیح مﻲ باشد که یکﻲ اﺯ ﻭﺿعیﺖ پیام ﻫایﻲ اسﺖ که در باال ﺁﻭرده
شده اسﺖ.
ﭘاراﻣتﺮ ورودی
نام ﭘاراﻣتﺮ

نوع ﭘاراﻣتﺮ

UserName

String

توضیح
نام کاربرﻱ ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه

Password

String

MessageIds

Array Of Long Integer

رمز عبور ﺣﺴاب در سیﺴتم سﻬند سامانه
شناسه پیام که در اصل مقدار باﺯگشتﻲ متد  Sendبراﻱ پیام ﻫاﻱ مورد نظر مﻲ باشد.

ﭘاراﻣتﺮ خﺮوجی
نوع ﭘاراﻣتﺮ
Array Of Integer

توضیح
ﻭﺿعیﺖ پیام ﻫا تا ایﻦ لحظه ﻭیا کد خطا

توضیح :درصورت ارسال پیامک ﻫایﻲ که طول ﺁنﻬا اﺯ طول استاندارد بیشتر باشد ،سیﺴتم به صورت خودکار ﺁﻥ را به
بخش ﻫاﻱ الﺯم تقﺴیم کرده ﻭ مﻲ فرستد .الﺯم به توﺿیح اسﺖ که میزاﻥ ﺣﺴاب مصرف شده توسط مشتریاﻥ براساس طول
متﻦ پیام محاسبه مﻲ شود.

توضیحات تکمیلی:

در ایﻦ بخش ﺣاالت ممکﻦ براﻱ ارسال پیام بررسﻲ مﻲ شود .بدیﻦ ترتیب که مﻲ تواﻥ براﻱ ﻫر پارامتر ، Messages
Mobilesﻭ  origsمقدار  1ﻭ  Nداشﺖ .با در نظر گرفتﻦ ایﻦ سه پارامتر مﻲ تواﻥ  4ﺣالﺖ کلﻲ براﻱ ارسال در نظر گرفﺖ:
ﺣالﺖ اﻭل :ارسال یک پیام براﻱ چند گیرنده اﺯ طریق یک شماره فرستنده
Messages = 1 , Mobiles = N , Origs = 1

ﺣالﺖ دﻭم :ارسال یک پیام براﻱ براﻱ چند گیرنده اﺯ طریق چند شماره فرستنده
Messages = 1 , Mobiles = N , Origs = N
ﺣالﺖ سوم :ارسال چند پیام براﻱ براﻱ چند گیرنده اﺯ طریق یک شماره فرستنده
Messages = N , Mobiles = N , Origs = 1
ﺣالﺖ چﻬارم :ارسال چند پیام براﻱ براﻱ چند گیرنده اﺯ طریق چند شماره فرستنده
Messages = N , Mobiles = N , Origs = N
ﺣالﺖ چﻬارم کلﻲ تریﻦ ﺣالﺖ ممکﻦ اسﺖ اما پیشنﻬاد مﻲ شود در شرایطﻲ ﻫم که ﺣالﺖ چﻬارم مورد نیاﺯ شما سﺖ ﺁنرا به
یکﻲ اﺯ سه ﺣالﺖ دیﮕر تبدیل کنید تا سرعﺖ ارسال شما بﻬینه گردد.
ﻣالحظات الزم در ارتباط با ﻣتدها:

 .1ترتیب پارامترﻫا داراﻱ اﻫمیﺖ اسﺖ ﻭ جابه جایﻲ مجاﺯ نمﻲ باشد.
 .2تمامﻲ پارامتر ﻫا مﻲ بایﺴﺖ به متد ارسال شود ﻭ در صورت عدم نیاﺯ به یکﻲ اﺯ ﺁنﻬا با مقداردﻫﻲ اﻭلیه ﺁنﻬا را به متد
ارسال کنید.
 .3در بالک نظیر به نظیر مﻲ بایﺴﺖ مالﺣظات الﺯم در مورد طول ﺁرایه ﻫا که در بخش ﻫاﻱ قبلﻲ بیاﻥ گردید مدنظر قرار
گیرد.
کدهای خﻄا:

توضیحات

ردﻳف

کد خﻄا

1

1

شماره گیرنده ( )Mobilesنا معتبر (خالﻲ) اسﺖ.

2

2

شماره فرستنده ( )SenderNumbersنا معتبر (خالﻲ) اسﺖ.

3

3

پارامتر  encodingنا معتبر اسﺖ.

4

4

پارامتر  MessageClassنا معتبر اسﺖ.

5

6

پارامتر  udhنامعتبر اسﺖ.

6

13

پیامک (ترکیب  udhﻭ  )Messagesخالﻲ اسﺖ.

7

14

8

15

سرﻭر در ﻫنﮕام ارسال پیام مشغول برطرف نمودﻥ ایراد داخلﻲ بوده اسﺖ .پیام دﻭباره ارسال شود

9

16

ﺣﺴاب غیرفعال مﻲ باشد.

11

17

ﺣﺴاب منقضﻲ شده اسﺖ

11

23

به دلیل ترافیک باال سرﻭر قادر به دریافﺖ پیام جدید نمﻲ باشد .دﻭباره سعﻲ کنید.

12

24

شناسه پیامک معتبر نمﻲ باشد.

13

25

نوع سرﻭیﺲ درخواستﻲ نامعتبر اسﺖ

14

27

شماره فرستنده در لیﺴﺖ غیرفعال شرکﺖ ﻫمراه اﻭل قرار دارد ).ارسال پیامک ﻫاﻱ تبلیغاتﻲ براﻱ ایﻦ
شماره امکاﻥ پذیر نیﺴﺖ(

15

111

طول ﺁرایه پارامتر  Messagesبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

16

112

طول ﺁرایه پارامتر  MessageClassبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

17

113

طول ﺁرایه پارامتر  Mobilesبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

18

114

طول ﺁرایه پارامتر  udhsبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

19

115

طول ﺁرایه پارامتر  Prioritiesبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

21

116

ﺁرایه گیرندگاﻥ خالﻲ مﻲ باشد.

21

117

طول ﺁرایه پارامتر گیرندگاﻥ بیشتر اﺯ طول مجاﺯ اسﺖ

22

118

ﺁرایه فرستدگاﻥ خالﻲ مﻲ باشد.

23

119

طول ﺁرایه پارامتر  Prioritiesبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.

24
25

111
111

طول ﺁرایه پارامتر  CheckingIdsبا طول ﺁرایه گیرندگاﻥ تطابق ندارد.
ﻫیچ یک اﺯ شماره ﻫاﻱ گیرندگاﻥ صحیح نمیباشد).فرمﺖ نامناسب)

با تشکﺮ

