سیستم ارائه خدمات پیام کوتاه از طریق Web Service
راهنمای برنامه نویسان
نسخه2

راهنمای برنامه نویسان
 .1هقدهِ
ّ 1.1دف
ّسف از تْیِ ایي ًَضتار ،هطرع ًوَزى ًحَُ استفازُ از سیستن ارائِ ذسهات پیام کَتاُ از طریق  Web Serviceهی تاضس
 1.1تعاریف ،اصطالحات ٍ اختصارات

لغاتی کِ زر ایي ًَضتار هکرراً تِ آًْا اضارُ ضسُ ٍ هوکي است هؼٌی آًْا ًاهفَْم تاضٌس ،زر قسوت زیر فْرست ضسُ اًس:
-

پیام :هٌظَر پیام کَتاُ است .

-

پیام رساى):(Proxyهجوَػِ سرت افساری ً ،رم افساری کِ تا پرٍتگل  SMPPتِ ساهاًِ هرکسی پیام کَتاُ هراترات )(SMSC
هتػل هی تاضس.

-

ًیاسهٌدی ّای عولیاتی) :(Functional Requirementsهطرع هی کٌس کِ سیستن چِ کار ّایی را اًجام هی زّس .تِ ػثارت
زیگر رفتار ٍ ػولکرز سیستن را هطرع هی کٌٌس.

-

ًیاس هٌدی ّای غیز عولیاتی): (Non functional Requirementsهؼیار ّایی کِ چگًَگی ػولکرز سیستن را هطرع هی کٌس.

-

ٍب سزٍیس :هٌظَر از ٍب سرٍیس زر ایٌجا ًَع ذاغی از آى هی تاضس کِ تر رٍی پرٍتکل  ٍ HTTPاز رٍش  PRCاستفازُ هی
کٌس .

-

دستزسی بزًاهِ ًَیسی ) : (Programmatic Accessهٌظَر استفازُ از ایي سیستن تِ کوک ٍاسط Web Service
اضارُ ضسُ زر تاال هی تاضس.

-

ٍاسط کاربز ) :(User Interfaceهٌظَر استفازُ از سیستن از طریق فرم ّا ٍغفحات ٍب هی تاضس.

-

پیام بلٌد) : (Long Messageپیام کِ تػَرت چٌسیي تلَک پیام کَچک فرستازُ هی ضَز تِ ضکلی کِ ٌّگام زریافت تَسط
گیرًسّثِ غَرت یک پیام زیسُ هی ضَز .

-

سزفصل دادُ ّای خاص استفادُ کٌٌدُ)): (User Date Header (UDHترطی از پیام کَتاُ هی تاضس کِ هؼوَال زر پیاهْای
تایٌری ،ذاظ یا طَالًی تِ ػٌَاى راٌّوا ترای پرزازش هتي اغلی پیام تکار هی رٍز.

-

سیستن کد گذاری دادُ ّا) : (DCSقسوتی از پیام هی تاضس کِ حاٍی اطالػات الزم زر هَرز چگًَگی کس کرزى هتي اغلی
پیام هی تاضس.

-

قطعِ پیام)ّ : (Pieceر تکِ از یک پیام طَالًی کِ تػَرت جساگاًِ ارسال هی ضَز.

 .1دستزسی بِ سزٍیس دٌّدُ
ترای فرا ذَاًی هتس ّای هرتلف  ، Web Serviceاٍلیي قسم زسترسی تِ قرار زازی است کِ زر آى تواهی هتس ّای ارائِ ضسُ ّوراُ
تا تؼساز ٍ ًَع پاراهتر ّای آًْا ٍجَز زارز.
ایي قرارزاز تا استفازُ از استاًسارز  WSDLتؼریف هی ضَز .تسیاری از ّframeworkای هرتلف تر رٍی هحیط ّای هرتلف هی تَاًٌس تا

زاضتي ایي قرارزاز تِ غَرت ذَزکار کسّای الزم ترای فراذَاًی هتسّای  Web Serviceرا تَلیس ًوایٌس.
ترای زسترسی تِ فایلWSDLهیتَاى تِ ًطاًی زیر هراجؼِ ًوَز :
http://yourdomain/services/?wsdl
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- 3هتد ّای ارائِ شدُ :
 1-3ارسالیک پیاهبْیک یاچٌدشوارُ
 1-1-3پاراهتز ّای هتد :
بافزاخَاًیوتدسیزکاربزهیتَاًدیکپیاهزابْیکیاچٌدشوارّارسالٌواید:
SendResult[] Send( string username,
string password,
string srcNumber,
string body,
string[] destNo,
string encoding,
;)string flash

شزح

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password

کلوِ ػثَر جاری

srcNumber

ضوارُ فرستٌسُ

body

هتي پیام

destNo

ضوارُ یا ضوارُ ّای زریافت کٌٌسگاى پیام تِ
غَرت آرایِ از ضوارُ تلفي ّا

حتواًػسزاست،تایستیثاکسکطَرضرٍػطَزٍحساکثرطَآلى 20رقوثایستاضس

flash

ًَع ارسال پیام ،سازُ یا flash messages

اگر  2تاضس پیام سازُ ٍ زر غَرت  1تَزى پیام تِ غَرت  FLASHارسال
هیگرزز.

یکی از ضوارُ ّای اذتػاظ زازُ ضسُ تِ هطتری هاًٌس 892222222

قثالزارسالپیاهاتتسااػتثارهطتریثررسیویطَزٍزرغَرتیکْاػتثارهطتریٌاکافیثاضسسیستوثْوطتریResultتاکسٍضؼیترطاهٌاسثثرهیگرزاًس.

الزم تِ شکر است کِ زر ّر تار غسا ززى ایي هتس،طَل فیلس  ،string[] destNoکِ ّواى تؼساز زریافت کٌٌسگاى است ًثایس از 82تیطتر
تاضس.
فارسی ٍ یا التیي تَزى پیام تِ غَرت ذَزکار تَسط سیستن تطریع زازُ هیطَز.

 2-1-3هقدارباسگشتی

فراذَاًیایٌسرٍیسوٌجرتْثرگرزاًسى آرایِ ای از  SendResultذَاّس ضس.
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 3-1-3هَجَدیت : SendResult
ًام پاراهتز
ID

ًَع

شزح

ضوارُ یکتای پیام ارسالی

ایي ضوارُ ترای رّگیری ٍضؼیت پیام زر هتس
 DeliveryReportاستفازُ هیطَز

Mobile

ضوارُ هَتایلی کِ فیلس  IDتِ آى تؼلق زارز

زر هتس  ، Sendاگر ذطایی رخ زّس آرایِ تازگطتی تِ ػٌَاى ذرٍجی هتس ،تٌْا ضاهل یک سطر ذَاّس تَز کِ زر فیلس ، IDهتي ٍ ضوارُ ذطای
رخ زازُ ضسُ قرار هیگیرز.
جسٍل ذطاّای هرتلف زر اًتْای ایي سٌس ارائِ ضسُ است .

 2-3دریافت پیام ّای ٍرٍدی
 1-1-3پاراهتز ّای هتد :
بافزاخَاًیوتدسیزکاربزهیتَاًدپیام ّای ٍارد شدُ بِ شوارُ خَد را دریافت ًواید:
ReceiveResult[] ViewReceive( string username,
string password,
string number
;)string id
شزح

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password

کلوِ ػثَر جاری

number

ضوارُ گیرًسُ

یکی از ضوارُ ّای اذتػاظ زازُ ضسُ تِ هطتری هاًٌس 982222222

id

ضوارُ پیام ٍرٍزی تِ سیستن

ایي ضوارُ یکتا،تِ ّریک از پیام ّای ٍرٍزی تِ سیستن اذتػاظ زازُ
ذَاّس ضس.
اگر زر فراذَاًی ایي هتس ،هقسار ایي فیلس ذالی تاضس ،سیستن تِ غَرت
ذَزکار  82پیام جسیس ذَاًسُ ًطسُ را تر هیگرزاًس ٍ ٍضؼیت آًْا را تِ
ذَاًسُ ضسُ تغییر ذَاّس زاز.
اگر ضوارُ پیام زازُ ضَز ،هتس،تواهی پیام ّای ٍارز ضسُ تِ سیستن تؼس از
آى ضوارُ تا سقف  82ذرٍجی را ترهیگرزاًس
ترای زریافت اٍلیي پیام ٍرٍزی کافیست تا فرستازى ػسز  2زر فیلس  idاٍلیي
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پیام را زریافت کٌیس.

 2-2-3هقدارباسگشتی
فراذَاًیایٌسرٍیسوٌجرتْثرگرزاًسى آرایِ ای از ReceiveResultذَاّس ضس.
 3-1-3هَجَدیت :ReceiveResult
شزح

ًام پاراهتز

ًَع

Body

هتي پیام ٍرٍزی

Date

تارید زریافت پیام

From

ضوارُ هثسا

ضوارُ فرستٌسُ پیام

ID

ضوارُ هرتع پیام

ضوارُ ای کِ از طرف سیستن تِ ایي پیام ٍرٍزی اذتػاظ زازُ هیطَز

زر هتس  ، ViewReceiveاگر ذطایی رخ زّس آرایِ تازگطتی تِ ػٌَاى ذرٍجی هتس ،تٌْا ضاهل یک سطر ذَاّس تَز کِ زر فیلس ، IDهتي ٍ
ضوارُ ذطای رخ زازُ ضسُ قرار هیگیرز.
جسٍل ذطاّای هرتلف زر اًتْای ایي سٌس ارائِ ضسُ است .

 3-3دریافت ٍضعیت پیام ّای ارسالی
 1-3-3پاراهتز ّای هتد :
بافزاخَاًیوتدسیزکاربزهیتَاًدٍضعیتپیام ّای فزستادُ شدُ را دریافت ًواید:
DeliveryResult[] DeliveryReport( string username,
string password,
string srcNumber,
string id,
;)string fromid
شزح

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password

کلوِ ػثَر جاری

srcNumber

ضوارُ فرستٌسُ

یکی از ضوارُ ّای اذتػاظ زازُ ضسُ تِ هطتری کِ پیام از آى ارسال ضسُ
هاًٌس 892222222

id

ضٌاسِ پیام

ضٌاسِ پیاهی کِ از هتس ارسال تسست آهسُ
اگر ایي پاراهتر هقسار زّی ضَز تٌْا ٍضؼیت ّواى پیام ذاظ ترگرزاًسُ
ذَاّس ضس

fromid

ضٌاسِ پیام

ضٌاسِ پیاهی کِ از هتس ارسال تسست آهسُ
اگر ایي پاراهتر هقسار زّی ضَز ،هتس ٍضؼیت پیام ّای ارسالی تا ضٌاسِ
تسرگتر هساٍی ایي پاراهتر تا سقف  82پیام را ترهیگرزاًس
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تَجِ زاضتِ تاضیس کِ زر لحظِ ارسال فقط تایس یکی از  2پاراهتر آذر هقسار زّی ضًَس.

 2-3-3هقدارباسگشتی
فراذَاًیایٌسرٍیسوٌجرتْثرگرزاًسى آرایِ ای از  DeliveryResultذَاّس ضس.
ًام پاراهتز

ًَع

ID

ضٌاسِ پیام

Status

ٍضؼیت پیام

شزح

هقازیر هوکي ترای فیلس : Status
هقدار باسگشتی

شزح

Send Successfully
Pending

ارسال تا هَفقیت اًجام ضسُ است.

Failed
Pending In Queue
Error In Send

پیام ارسال ضسُ اها ٌَّز از سَی ٍ smscضؼیت آى
هطرع ًگرزیسُ است.
پیام تِ زست گیرًسُ ًرسیسُ است.
پیام زر غف ارسال  smscقرار گرفتِ است ٍ تا
لحظاتی زیگر ارسال ذَاّس ضس.
ذطایی زر ارسال رخ زازُ ٍ پیام ارسال ًطسُ است.

زر هتس  ، DeliveryReportاگر ذطایی رخ زّس آرایِ تازگطتی تِ ػٌَاى ذرٍجی هتس ،تٌْا ضاهل یک سطر ذَاّس تَز کِ زر فیلس ID
،هتي ٍ ضوارُ ذطای رخ زازُ ضسُ قرار هیگیرز.
جسٍل ذطاّای هرتلف زر اًتْای ایي سٌس ارائِ ضسُ است .

 4-3دریافت هیشاى اعتبار باقیواًدُ
1-4-3پاراهتز ّای هتد :
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بافزاخَاًیوتدسیزکاربزهیتَاًدهیشاى اعتبار باقیواًدُ خَد را دریافت ًواید:
)string Balance(string username, string password
شزح

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password

کلوِ ػثَر جاری

ذرٍجی ایي تاتغ یک رضتِ ػسزی تَزُ کِ هیساى اػتثار ریالی تاقیواًسُ را هطرع ذَاّس کرز.

 5-3ارسال چٌد بِ چٌد
 1-5-3پاراهتز ّای هتد :
ایي هتد شکل کلی ٍ جاهع تز هتد  Sendاست کِ اهکاى ارسال پیاهْای هتفاٍت بِ گیزًدگاى هتفاٍت با شوارُ ّای ارسال کٌٌدُ هتفاٍت را
فزاّن کزدُ است :
MultipleSendResult[] SendMultiple(string username,
string password,
string[] srcNumbers,
string[] bodys,
string[] destNos,
string[] flashs,
{ )long[] checkingMessageIds

شزح

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password

کلوِ ػثَر جاری

srcNumbers

ضوارُ ّای فرستٌسُ

bodys

هتي پیام ّا

آرایِ ای از ضوارُ ّای اذتػاظ زازُ ضسُ تِ هطتری هاًٌس
892222222
آرایِ ای از هتي پیاهْا

destNos

ضوارُ یا ضوارُ ّای زریافت کٌٌسگاى پیام تِ
غَرت آرایِ از ضوارُ تلفي ّا

آرایِ ای از گیرًسگاى

flashs
checkingMessageIds

ًَع ارسال پیام ،سازُ یا flash messages

آرایِ ای از ًَع پیام(غفر یا یک تَزى هطاتق تاتغ )Send

ضٌاسِ ّای پیام

آرایِ ضٌاسِ ّای هٌحػر تِ فرز ّر یک از پیام ّای ارسالی ،کِ از سوت
کارتر هقسار زّی هیطَز ٍ زر آیٌسُ ترای زریافت ٍضؼیت پیام زر هتس
 getStatusesهَرز استفازُ قرار ذَاّس گرفت
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 2-5-3هقدارباسگشتی

فراذَاًیایٌسرٍیسوٌجرتْثرگرزاًسى آرایِ ای از  MultipleSendResultذَاّس ضس.
3-5-3هَجَدیت : MultipleSendResult
ًام پاراهتز
ID

ًَع

شزح

ضوارُ یکتای پیام ارسالی

ایي ضوارُ ترای رّگیری ٍضؼیت پیام زر هتس
 DeliveryReportاستفازُ هیطَز

زر هتس  ، SendMultipleاگر ذطایی رخ زّس آرایِ تازگطتی ضاهل ضٌاسِ ذطا زر فیلس  IDذَاّس تَز .
جسٍل ذطاّای هرتلف زر اًتْای ایي سٌس ارائِ ضسُ است .

 6-3دریافت ٍضعیت پیاهْا اس طزیق CheckingIDs
 1-6-3پاراهتز ّای هتد :
ایي هتد با دریافت آرایِ ای اس ّ checkingIdsای هٌحصز بِ فزدی کِ هشتزی در هتد  SendMultipleآى را بِ ّز پیام ارسالی ًسبت دادُ
استٍ ،ضعیت هتٌاظز آى پیاهْا را بزهیگزداًد :
string[] getStatuses(string username,
string password,
)long[] checkingIds

ًام پاراهتز

ًَع

username

ضٌاسِ کارتری

password
checkingIds

کلوِ ػثَر جاری

شزح

آرایِ ضٌاسِ ّای هٌحػر تِ فرز کِ تَسط کارتر هطتری تِ ّر یک از
پیاهْا ًسثت زازُ ضسُ است

ضٌاسِ ّای پیام
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 2-6-3هقدارباسگشتی

فراذَاًیایٌسرٍیسوٌجرتْثرگرزاًسى آرایِ ای از ًَع  Stringذَاّس ضس کِ ّر ذاًِ آرایِ ٍضؼیت هتٌاظر تا ضٌاسِ هٌحػر تِ فرز ٍارز ضسُ تِ ترتیة
را ضاهل هیطَز.
زر ایي هتس ،اگر ذطایی رخ زّس آرایِ تازگطتی ضاهل ضٌاسِ ذطا زر ّواى سطر ذَاّس تَز.
جسٍل ذطاّای هرتلف زر اًتْای ایي سٌس ارائِ ضسُ است .

 7-3بزرسی رسیدى پیام ّا بِ سزٍر
زر ترذی هَاقغ ،هطکالتی هاًٌس قطغ ضسى ارتثاط ایٌترًتی ،تاػث هیگرزز تؼس از ارسال پیام از طریق هتس ارسالً ،تیجِ ای از سوت سرٍر زریافت
ًطَز ،گاّا زیسُ ضسُ کِ پیام ّا تِ سرٍر رسیسُ اًس ٍ زر غف ارسال قرار گرفتِ اًس اها از آًجایی کِ کارتر زر ارتثاط ذَز  timeoutگرفتِ است
تا ایي تفکر کِ پیام ّا تِ سرٍر ًرسیسُ اًس،هجسز آى پیام ّا را ارسال هیکٌس ٍ تاػث ارسال تکراری پیام هیطَز.
ترای ّویي هٌظَر هتس  Acknowledgeکِ آرایِ ای از ّ checkingIdsایی کِ کارتر تِ سوت سرٍر فرستازُ است گرفتِ ٍ ٍجَز آًْا را
اػالم هیکٌس ،طراحی گرزیسُ است.

8-3جدٍل کد خطاّای سیستن ٍ شزح آًْا :

کد خطای باسگشتی

ًَع

شزح خطا

E1

Security HTTP Header Not Set

ًام کارتری ٍ یا کلوِ ػثَر ٍارز ًطسُ است

E2

All Parameters Is Require

ٍرٍز تواهی پاراهترّا الساهیست

E3

Entered Parameters Most be as
String
Access Forbidden

پراهتر ٍرٍزی تایس از ًَع رضتِ تاضس
زسترسی غیر هجاز تِ سیستن

E5

Authentication Failed

ًام کارتری ٍ یا کلوِ ػثَر غحیح ًیست

E107

Request Size Out Of Range

تؼساز گیرًسگاى هطرع ضسُ تیص از  09گیرًسُ
هیثاضس

E223

Source Number not valid

ضوارُ اذتػاغی ٍارز ضسُ ًا هؼتثر است

E211

Message Long Out Of Range

طَل هتي پیام تیص از حس هجاز است

E6

Not Enough Credit

اػتثار ترای ارسال کافی ًیست

E4
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E7

No New Message

پیام ٍرٍزی جسیس ذَاًسُ ًطسُ ای ٍجَز ًسارز

E8

ID Not Correct

ضٌاسِ ٍارز ضسُ پیام جْت زریافت ٍضؼیت ًا هؼتثر
است

E305

Message ID is not Valid

ضٌاسِ ٍارز ضسُ پیام جْت زریافت ٍضؼیت ٍجَ
ًسارز

E65

Message Id Is Require

هقسار زّی ضٌاسِ پیام الساهیست

E66

srcNumber Is Require

هقسار زّی ضوارُ اذتػاغی هَرز ًظر الساهیست

E43

Recipient Number is not Valid

ضوارُ گیرًسُ ًا هؼتثر است

E766

Message Body is Empty

هتي پیام ذالیست
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