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 مقدمه :

برنامه  يق متد هايار ساده و مختصر،از طریبس يزمیسان بتوانند با مکانيرا فراهم نموده است تا برنامه نو يبستر ارسال پیامکسامانه  

 .نديامک ارسال نمایاز نرم افزار خود پ يسينو

 ن مقالهيا قیطالعه دقباشد . م يم ارسال پیامکسامانه ارائه شده توسط  وب سرويسد شرح کامل نحوه عملکرد يش رو داریکه پ يمقاله ا

 .باشد يم وب سرويسن گام استفاده از یاول

 نيارآمد ترکن حال یعن و در يده و کم کاربرد ساده تریچیپ يبر آن بوده که با حذف متد ها و پارامتر ها ي، سع وب سرويسدر ارائه 

 رد.یس قرار گيحالت ممکن در دسترس برنامه نو

 

 .دیمقاله را به طور کامل مطالعه نمائن يا يبخش ها يتمام يبانیلطفا قبل از تماس با بخش پشت توجه :

 

 : گام اول

 باشد . يم  ارسال پیامکسامانه د در يک اشتراک جديجاد يگام اول ثبت نام و ا

راحل ده و طبق مه خود شد وارد سامانيبا يست ، هر کاربر جهت فعال سازیکاربران فعال ن يبرا وب سرويسق يه ارسال از طریاول تدر حال

 د.ينوشته شده عمل نما

 گام دوم :

است، که  متفاوت يسيرنامه نووه اضافه نمودن بسته به زبان بید ، شیام رسان را به نرم افزار خود اضافه نمائیپ وب سرويسد يهم اکنون با

 .د یال نمائخود اعم از خود را در نرم افزاریت موارد مورد نيآماده شده در سا يا نمونه کد هاينترنت يد با جستجو در ایتوان يم

 ارائه شده : يمتد ها

 
 يک متن به چند گیرنده( متد ارسال پیام( SendMessage 

 چند متن به چند گیرنده( متد ارسال پیام( SendMessage 

 ت یافت وضعيمتد درGetMessagesStatus 

 افت اعتبار يمتد درGetCredit 

 امکیافت پيمتد در getAllMessages 

 

 آدرس وب سرويس :
 آدرس دسترسي به وبسرويس در منوي برنامه نويسان درج شده است.
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 : SendMessageام يمتد ارسال پ -1
که  ين معنيا د، بهيام ارسال نمایپ شماره 99به حد اکثر  يک بار فراخوانيت را دارد که در ین قابلين متد ايباشد ، ا يامک مین متد مربوط به ارسال پيا

ک يموده و هر دسته را توسط م نیتقس ييتا 99 يد شماره ها را به دسته هایتوان يد، مینمائ يک بار متد را فراخوانيهر شماره  يست به ازاین يازین

 د.ین متد ارسال نمائيه به ايآرا

 متد : يشکل کل
SendMessage (Username as string , PassWord as string , MessageBodie as String , RecipientNumbers() as string, 

SenderNumber as String, Type as integer, AllowedDelay as integer) as Long () 

 حاتيتوض نوع پارامتر

Username String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا ينام کاربر 

PassWord String د.ينام مشخص کرده اهنگام ثبت که در  يکلمه عبور 

MessageBodie String امک .یمتن پ 

 يرسک حرف فايورود  يباشد .)حت يحرف م 70 يعنينصف آن  يامک فارسیحرف و هر پ140 يسیامک انگلیهر پ

 شود(  يام میشدن کل پ يباعث فارس

ن یتصال با يحرف برا 3 يفارسامک یت هر پیرفظحرف و از  7يسیامک انگلیت هر پیرفظبا گذر از صفحه اول از 

جمله  صفحات از يت تمامیکرد ظرف زک صفحه تجاويامک ما از یکه پ يدر صورت يعنيشود ،  يصفحات کاسته م

 ص تعداد صفحه در نمونه کد ها(یشود . )نحوه تشخ يصفحه اول کسر م

RecipientNumbers Array of 

String 
 شماره است .  99که حد اکثر شامل  Stringاز نوع  يه ايآرا

 + شروع شود .989ا ي 09د با يوارد شده با يشماره ها

SenderNumber String ش داده يم نماایرنده به عنوان فرستنده پیگ يگوش يشود ورو يشروع م 3000 ياز عدد ها يکياست که با  يشماره ا

 شود . يم

 ست .کرده ا يداريرا در سامانه خر آنهاد که قبال يارسال نما ييتواند با شماره ها يهر کاربر فقط م

Type integer باشد : 3ا يو  2،  1،  0ر ياز مقاد يکيد يکند که با يام را مشخص مینوع پ 

کارت  میا سي يشود و پس از خروج در گوش يداده م شيرنده نمایصفحه گ يم رویامک به صورت مستقین نوع پيا : 0

 ا فلش(ي يشود . )خبر يره نمیفرد ذخ

 (يشود )حالت عاد يره میرنده ذخیل گيموبا يامک رویپ:  1

 شود يره میرنده ذخیم کارت گیس يامک رویپ:  2

ره یر ذخافزا ما در نرمیامک مستقیامک داشته باشد پیافت پيمخصوص در يرنده نرم افزاریگ يکه گوش يدر صورت: 3

 شود يم
AllowedDelay integer (است شده ام رسان ارائهين بار توسط پياول يبرا نهين گزي)ار مجاز یتاخ 

از  يل تعدادین دلیمن است ، به هيیار پایا سرعت ارسال بسيست یامک ها نیپ يرايک مخابرات پذیام پر ترافيدر ا يگاه

رسان ارسال کرده  امیامک را به پیشب پ 8مثال اگر ساعت  يرنده برسد، برایاد به گير زیامک ها ممکن است با تاخیپ

 ندارد . ير به دست مخاطب برسد چهره خوبیساعت تاخ 4د و با یباش

 ه شود.برگشت زد امکیتر شد پشین بیمع زمان ک مدتير از ید که اگر تاخیکن مي نییتع  ر مجاز یتاخبا استفاده از 

 باشد .ام رسان خارج نشده یامک از پیموثر است که پ ير مجاز فقط در صورتی: تاخ مهم

 ت است . يعدم وجود محدود يبه معن 0ن مقدار بر حسب ساعت بوده و مقدار يا

 امکیتابع ارسال پ يورود يپارامتر ها

 : امکيارسال پ متد يخروج
 گرداند . يک مقدار را بر مي RecipientNumbersه يموجود در آرا ي هر شماره يکه به ازا Longاست از نوع  اي هين متد آرايا يخروج

 مشخص شود. يدرخواست يک از شماره هايت هر ید تا وضعیکن يه را بررسير موجود در آرايمقاد يد تماميشما با

 يدر انتها يلدر جدو حات هر عددیهمان کد خطا است که توض ين عدد منفياست، ا يوجود مشکل ي، به معنکمتر از صفر باشد  ين مقدار عددياگر ا

 مده است.آن مقاله يا

را  شناسهن يد ايامک است ، شما بایپ شناسه هرن عدد مثبت همان يام است ، ایز پیمآت یثبت شدن موفق يشتر از صفر باشد ، به معنیمقدار بن ياگر ا

د داشت.یاز خواهین نآام به یت پیافت وضعيدر يرا برايد زینرم افزار خود ثبت نمائ يدر بانک اطالعات  
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 :SendMessageMultiple چند به چند متد ارسال پيام -2
هر گیرنده يک  که به ازاي زي نیستاگر  قصد داريد به هر گیرنده متن جداگانه اي را ارسال کنید، اين متد چاره کار شماست. با استفاده از اين متد نیا

 ارسال کنید. تايي با يک درخواست به سامانه 100بار درخواست ارسال کنید و مي توانید پیامک هاي خود را در گروه هاي 

 .کنید نه را ارسالز جداگاهمچنین اين متد به شما اين قابلیت را مي دهد تا به ازاي هر شماره گیرنده يک متن، شماره ارسال کننده و تاخیر مجا

صورتي که متن،  د. البته درائید نمبراي اين کار بايد به متناظر با هر خانه آرايه دريافت کننده، يک مقدار در آرايه فرستنده، متن و تاخیر مجاز ايجا

 فرستنده و يا تاخیر مجاز داراي يک خانه باشند، سامانه آن مقدار را براي همه دريافت کننده ها تعیین مي کند.

 ننده باشد.کيا برابر تعداد خانه هاي آرايه دريافت  1بنابر اين تعداد خانه هاي آرايه فرستنده، متن و تاخیر مجاز بايد برابر 

 لي متد :شکل ک
SendMessage (Username as string , PassWord as string , MessageBodie() as String , RecipientNumbers() as string, 

SenderNumber() as String, AllowedDelay() as integer) as Long () 

 توضيحات نوع پارامتر
Username String  مشخص کرده ايد.نام کاربري که در هنگام ثبت نام 

PassWord String .کلمه عبوري که در هنگام ثبت نام مشخص کرده ايد 

MessageBodie 

 آرايه
String  متن پیامک .آرايه 

ارسي حرف مي باشد .)حتي ورود يک حرف ف 70حرف و هر پیامک فارسي نصف آن يعني 140هر پیامک انگلیسي 

 باعث فارسي شدن کل پیام مي شود( 

تصال بین احرف براي  3حرف و از ظرفیت هر پیامک فارسي  7صفحه اول از ظرفیت هر پیامک انگلیسي با گذر از

 ز جملهصفحات کاسته مي شود ، يعني در صورتي که پیامک ما از يک صفحه تجاوز کرد ظرفیت تمامي صفحات ا

 صفحه اول کسر مي شود . )نحوه تشخیص تعداد صفحه در نمونه کد ها(

RecipientNumbers 
 آرايه

Array of 

String 
 شماره است .  99که حد اکثر شامل  Stringآرايه اي از نوع 

 + شروع شود .989يا  09شماره هاي وارد شده بايد با 

SenderNumber 
 آرايه

String  ستنده پیام فرشروع مي شود وروي گوشي گیرنده به عنوان  3000شماره است که با يکي از عدد هاي اي از آرايه

 نمايش داده مي شود .

 ست .اهر کاربر فقط مي تواند با شماره هايي ارسال نمايد که قبال آنها را در سامانه خريداري کرده 

AllowedDelay 
 آرايه

integer  اين گزينه براي اولين بار توسط پيام رسان ارائه شده است(تاخیر مجاز( 

از  یل تعداديمین دلهاي پیامک ها نیست يا سرعت ارسال بسیار پايین است ، به گاهي در ايام پر ترافیک مخابرات پذير

م رسان ارسال کرده شب پیامک را به پیا 8پیامک ها ممکن است با تاخیر زياد به گیرنده برسد، براي مثال اگر ساعت 

 ساعت تاخیر به دست مخاطب برسد چهره خوبي ندارد . 4باشید و با 

 .ت زده شودک برگشمجاز   تعیین مي کنید که اگر تاخیر از يک مدت زمان معین بیشتر شد پیام با استفاده از تاخیر

 : تاخیر مجاز فقط در صورتي موثر است که پیامک از پیام رسان خارج نشده باشد . مهم

 به معني عدم وجود محدوديت است .  0اين مقدار بر حسب ساعت بوده و مقدار 

 ارسال پیامکپارامتر هاي ورودي تابع 

 خروجي متد ارسال پيامک :
 ي گرداند .يک مقدار را بر م RecipientNumbersکه به ازاي هر شماره ي موجود در آرايه  Longخروجي اين متد آرايه اي است از نوع 

 شما بايد تمامي مقادير موجود در آرايه را بررسي کنید تا وضعیت هر يک از شماره هاي درخواستي مشخص شود.

ي لي در انتهاد در جدو، به معني وجود مشکلي است، اين عدد منفي همان کد خطا است که توضیحات هر عدر اين مقدار عددي کمتر از صفر باشد اگ

 اين مقاله آمده است.

ناسه را ا بايد اين ش، شمست اگر اين مقدار بیشتر از صفر باشد ، به معني ثبت شدن موفقیت آمیز پیام است ، اين عدد مثبت همان شناسه هر پیامک ا

 در بانک اطالعاتي نرم افزار خود ثبت نمائید زيرا براي دريافت وضعیت پیام به آن نیاز خواهید داشت.
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 : GetMessagesStatusام يت پيافت وضعيمتد در -2
ت  یوضع ياخوانک بار فرير دارد که ت را دین قابليمتد ان يد. ایافت نمائيت آن را دریامک وضعید با ارائه شناسه هر پیتوان ينه مين گزيبا استفاده از ا

 99 يه هاا را به دستهد شماره ینتوا يد، مینمائ يک بار متد را فراخوانيام یهر پ يست به ازاین يازیکه ن ين معنيام را برگرداند، به ایپ 99حد اکثر 

 اند اجرا شود.بار مي تو 2اين متد در هرثانیه نهايتا   د.ین متد ارسال نمائيه به ايک آرايم نموده و هر دسته را توسط یتقس ييتا

 متد : يشکل کل
GetMessagesStatus (Username as string , PassWord as string, messagesId () as string) as Long () 

 حاتيتوض نوع پارامتر

Username String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا ينام کاربر 

PassWord String د.ينام مشخص کرده اهنگام ثبت که در  يکلمه عبور 

messagesId Array of 

Long 
 امک است . یشناسه پ 99که حد اکثر شامل   Longاز نوع يه ايآرا

 

 : تياف وضعيدر متد يخروج
 .گرداند  يک مقدار را بر مي messagesId ي هيموجود در آرا شناسههر  يکه به ازا Longه است از نوع ين متد آرايا يخروج

 مشخص شود. يک از شناسه درخواستيت هر ید تا وضعیکن يه را بررسير موجود در آرايمقاد يد تماميشما با

 يدر انتها يلدر جدو حات هر عددیهمان کد خطا است که توض ين عدد منفياست، ا يوجود مشکل ي، به معنکمتر از صفر باشد  ين مقدار عددياگر ا

 مقاله امده است.ن يا

 . نوشته شده است صفحه بعدح ان در جدول یتوضشتر از صفر باشد ، ین مقدار بياگر ا

 

 يحات اضافيتوض حاتيتوض تيکد وضع

به علت  يگاه يده است ولیام رسان رسیام به دست سامانه پیپ ام رسان )در صف ارسال(یافت شده توسط پيدر 0

 د.زمان ببرد تا ارسال شو يمخابرات ممکن است مدت يک باالیتراف

ا ر يتیهنوز مخابرات وضع يام رسان خارج شده است ، ولیام از پیپ  از مخابرات اعالم نشده است يتیهنوز وضع –ارسال شده  1

 ام اعالم نکرده است .یپ يبرا

اده افت کرده است و در صف ارسال خود قرار ديام را دریمخابرات پ در صف ارسال مخابرات 2

 است.

 ده است .یت به دست مخابرات رسیام با موفقیپ ده به مخابراتیرس 3

ا در دسترس نبودن ي،يل خاموش بودن گوشیممکن است به دل يگاه

 بماند. يت باقین وضعيتا چند ساعت در ا

 (يوریده است . )دلیرنده رسیگ يت به گوشیام با موفقیپ يده به گوشیرس 4

 ،ور نشده است یدل يبه گوش يده است ولیمخابرات رسام به دست یپ يده به گوشینرس 5

 رندهیل فعال نبودن خط گیاغلب به دل

 -شود يمداده  ام برگشتين پياعتبار کسر شده بابت ا- ده به مخابراتینرس 6

ا ر يغاتیامک تبلیافت پيرنده دریگ –ده به مخابرات ینرس 7

 ر فعال کرده استیغ

امکان ارسال به  ييويرادم مقررات یطبق مصوبه سازمان تنظ

 .ارد ستند وجود ندین يغاتیامک تبلیافت پيل به دريکه ما ينیمشترک

 .ردیتماس بگ 9990د با يرنده بایخود گ يجهت فعال ساز

 -شود يمداده  ام برگشتين پياعتبار کسر شده بابت ا-

ته گذشروز  7ش از یامک پینکه پيا ايشناسه وارد شده اشتباه است  افت نشديامک یپ 8

 ارسال شده است

 از تاخیر مجاز مشخص شده گذشته است. منقضي شده 9

 -ر شده بابت اين پيام برگشت داده مي شوداعتبار کس-

ت ساعت از زمان ارسال گذشته است و يا متد درخواس 24بیشتر از  نا مشخص 10

 بار در ثانیه اجرا شده است. 2وضعیت بیشتر از 
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 :GeCredit -اعتبارافت يمتد در -3
 گرداند . يبر م Doubleر یک متغيرا در  يفارسامک یارسال پ يمانده برا ين متد تعداد اعتبار باقيا

 
GetCredit (Username as string , PassWord as string) as Double () 

 

 

 حاتيتوض نوع پارامتر
Username String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا ينام کاربر 

PassWord String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا يکلمه عبور 

 پارامتر هاي ورودي دريافت اعتبار
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 :GetAllMessagesام يافت پيمتد در -4
 گرداند .  يرا بر مر یهفته اخدر افت شده يدر يام هایپ ين متد تماميا

 اههمه شماره ا يباشد  يک شماره اختصاصي به مربوطام ین پيد که ایم کنید تنظیتوان يم يورود يتوسط پارامتر ها

د يدج يک هاامیفقط پ بعدي کند و در دفعات ير میین متد تغيتوسط ا ياست که پس از فراخوان يپرچم يامک دارایهر پ توجه :

 شود . يبرگردانده م

ا مقدار بين مقدار باشد خروجي اجراي متد کمتر از ا ثانیه اي اجرا گردد و در صورتي که فاصله 5البته اين متد حد اقل بايد در فاصله هاي 

 خواهد بود. همراه خطا
 متد : يشکل کل 

 
GetAllMessages (UserName as string , PassWord as string, destNumber as string, numberOfMessages as Integer) as List(of 

string() ) 

 

 

 حاتيتوض نوع پارامتر
UserName String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا ينام کاربر 

PassWord String د.يکه در هنگام ثبت نام مشخص کرده ا يکلمه عبور 

destNumber String ن ارسال کرده است.آامک را به یامک ،پیکه فرستنده پ يشماره اختصاص 

رنده یگ ه شمارهبدون توجه ب يافتيدر يامک هایپ يتمام،  دیارسال کن يک رشته خالين مقدار را ياگر ا

 شود . يبرگردانده م

numberOfMessages Integer 99تا  1ک عدد از ياز ، یمورد ن يامک هایتعداد پ 

 پارامتر هاي ورودي دريافت پیامک

 

 ده ، متن پیام وشماره فرستن ،که شامل کد پیام ، شماره گیرنده  مي باشد String لیستي از آرايه هايي از نوع شتي اين پارامتر مقدار بازگ

 تاريخ دريافت است .

 

  ارد از درج مو فزار خودابا ذخیره آن در نرم  مي باشد ، به شما ارائه مي شود تاکد پیام يک شناسه منحصر به فرد براي هر پیامک

 . نمائیدتکراري جلوگیري 

  خیره مي شودازگشتي ذب( مقدار 0و0، کد خطا در آرايه )داشته باشد  وجودهاي ورودي در اين متد اگر مشکلي در پارامتر. 

 

 ر مي توانید به نمونه کد هاي ارائه شده مراجعه نمائید.تبراي دريافت توضیحات بیش
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 :URLدريافت پيام توسط سرويس انتقال به 
 تدرياف محض به . کنید مي معرفي رسان پیام به را آن و تعبیه خود سايت در صفحه يک شما ، است ها سايت مخصوص که روش اين در

 . دکن مي ارسال صفحه آن به را رسیده پیامک به مربوط هاي پارامتر رسان پیام ، شما اختصاصي خطوط از يکي پیامک

 

 مثال

 : کنید ثبت را زير لینک شما اگر
Http://www.YouDomain.com/GetSMS.aspx?From=$from&To=$to&Text=$text&SmsId=$SmsId 

 

 : شود مي جايگزين ها پارامتر پیامک دريافت هنگام در
Http://www.YouDomain.com/GetSMS.aspx?From=09111111111&To=30007546&Text=Salam&SmsId=6546545 

 

ه کنويسي کنید  )يا هر صفحه ي دلخواه(  با متد هاي زبان برنامه نويسي خود طوري برنامه GetSMS.aspxحال شما بايد در صفحه 

 بخواند و در ديتابیس ذخیره کند . QueryStringپارامتر ها را از 

 

 from$ شماره فرستنده

 to$ شماره گیرنده

 text$ متن پیام

 SmsId$ کد پیامک

 time$ زمان دريافت

 

  وارد د از درج مفزار خواکد پیام يک شناسه منحصر به فرد براي هر پیامک مي باشد ، به شما ارائه مي شود تا با ذخیره آن در نرم

 يکي است GetAllMessagesتکراري جلوگیري نمائید . اين کد با کد دريافت شده در 

 تد ديگر در م ده باشدپیامي از اين طريق به شما ارسال ش هر پیام فقط با يک متد دريافت قابل دريافت است ، بدين معني که اگر

GetAllMessages نمايش داده نمي شود 
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 : 1پیوست 

 

 موارد خطا :

 حاتيتوض کد خطا

 .اشتباه استا کلمه عبور وارد شده ي ينام کاربر -1

 .ر فعال استین کاربر غيا يبرا وب سرويسق يارسال از طر -2

 .فعال استر یس موقتا غيسرو -3

 .ستینن کاربر يشماره فرستنده متعلق به ا -4

 رنده اشتباه است.یشماره تلفن همراه گ -5

 ست.ین يارسال کاف ياعتبار کاربر برا -6

 است. يخالرندگان یه گيآرا -7

 شتر از تعداد مجاز است.یه بيرنده موجود در آرایگ يتعداد شماره ها -8

 است.شماره فرستنده اشتباه  -9

 است . يام خالیه شناسه پيآرا -10

 . استحساب کاربر مسدود  -11

 د(یکن يرا ط يد با ورود به سامانه مراحل فعال سازي. )با ستینتلفن همراه کاربر فعال  -12

 د(یکن يرا ط يد با ورود به سامانه مراحل فعال سازي. )با ستینل کاربر فعال یميا -13

 ام اشتباه است.یرنده پیگ يشماره اختصاص -14

 مجاز است . محدودهخارج از  يدرخواست يامک هایتعداد پ -15

 باشد . 24تا  0تاخیر مجاز بايد يک عدد بین  -16

 متن پیام اشتباه است. -18

 يا به تعداد خانه هاي آرايه دريافت کننده باشد. 1تعداد خانه هاي آرايه متن بايد برابر  -19

 يا به تعداد خانه هاي آرايه دريافت کننده باشد. 1هاي آرايه فرستنده بايد برابر تعداد خانه  -20

 د.يا به تعداد خانه هاي آرايه دريافت کننده باش 1تعداد خانه هاي آرايه تاخیر مجاز بايد برابر  -21

 خطاي داخلي ،درخواست مجددا ارسال شود . -40ا ت -30
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 پشتيباني :

 

    مطمئنا با  ه است ،شده آمد الزم براي اتصال ، ارسال ، دريافت و ساير توابع در اين فايل آموزشي و نمونه کد هاي درجتمامي موارد

 مطالعه دقیق و بررسي مي توانید بدون هیچ مشکلي به سامانه متصل شده و پیامک ارسال کنید .

 

    جزئیات به دقت خوانده شود . بنابراين جهت استفاده از اين وبسرويس الزم است حتما تمامي 

 

   مطرح  رتباط با ماز بخش ادر نهايت اگر باز هم مشکلي در اين رابطه وجود داشت مي توانید سواالت خود را پس از ورود به سامانه ا

 نمائید.

 


