
         

 

 

 

 

 

 راهنمای استفاده از سرویس

SOAP ( Web Service ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 این راهنما فهرست مطالب ارائه شده در

 

  3   .……………………………………………………………………………………ًگاُ ولی 

     ِ3  ………………………………………………………………………………….…  همسه 

  3  ………………………………………………………………………….……… ضطٍع تِ واض 

  4 ………….……   ضایساى        سیستوْای اضتثاعی ایجاز یه حساب واضتطی زض  –گام اٍل 

  ضطٍع تِ واض تا سطٍیس  –گام زٍمSOAP  ……………………………………………..  4 

 5   ……………………………………………………………………………  هتس ّا ٍ پاضاهتطّا 

 SendSms   …………………………………………………….   5  هتس    - 1-1

      GetCredit ...…………………………..……….……………  9 هتس -  1-2

  GetDelivery        ……………………………………………….   11هتس - 1-3

 GetReceiveSmsWithNumber      ………………………..    11 هتس - 1-4

 GetReceiveSms       ………………………..…………………  13هتس -  1-5

 GetCountAll      14    ..……………………………………………  هت – 1-6

 GetCount      15    .………………………………………………   هتس – 1-7

  SendFutureSms  ..…………………………………………      16 هتس - 1-8

 CheckSendFuture  ………………………………………….  18    هتس -  1-9

 

 تَضیح هَاضز ذغا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ًگاُ کلی 

هستٌس حاضط تطای استفازُ آى زستِ اظ تطًاهِ ًَیساًی عطاحی ضسُ وِ هی ذَاٌّس تا استفازُ اظ ًطم افعاضّای آهازُ 

، تِ اضسال ٍ زضیافت پیاهه تپطزاظًس. زض ایي ضاٌّوا  ضایساىسیستن ّای پیام زّی    SOAPذَز تط ضٍی تستط 

 ضطح زازُ ضسُ است.   SOAPضٍش ّا ٍ زستَضات هَضز ًیاظ تطًاهِ ًَیساى زض ٌّگام استفازُ اظ سطٍیس 

ضا زض ّط تاض فطاذَاًی فطاّن هی ساظز هکاى ارسال ّوسهاى چٌدیي پیاهک ایي سطٍیس تا تَجِ تِ آضایِ ای تَزى ا

. 

حساب ذَز ضا فؼال ًواییس . پس اظ ، ضوا تایس اتتسا اظ عطیك ػمس لطاضزاز تا ضطوت   SOAPازُ اظ سیستن تطای استف

  (DOMAIN)ٍ ًام زاهٌِ    (PASSWORD)، ولوِ ػثَض   ( USERNAME)فؼال ساظی ، ضوا یه ًام واضتطی  

 فازُ لطاض هی گیطز .اذتػاغی زضیافت هی ًواییس وِ تطای استفازُ زض ًطم افعاض واضتط  هَضز است

 تی تطزیس حفظ ٍ ًگْساضی اظ ایي اعالػات ضاهي اهٌیت حساب واضتطاى ذَاّس تَز .

 ضا هَضز تطضسی لطاض هی زّین .  SOAP APIزض ازاهِ ایي هتي ، استفازُ اظ 

 ِهقده 

ایي ضٍش اظ ضٍضْای پیططفتِ زض اًتمال پیاهه تِ ضواض هی ضٍز  ایي هتس اضسال ٍ زضیافت پیاهه ّای فاضسی ، 

ضطوت هی تَاًیس اظ زٍ پطٍتىل    APIالتیي ٍ تایٌطی تا اًساظُ ّای هتفاٍت ضا زاضا هی تاضس . تطای تطلطاضی اضتثاط تا 

HTTP  هي ، ٍ یا استفازُ اظ پطٍتىل ا 81تط ضٍی پَضتHTTPS    استفازُ ًواییس . 443تط ضٍی پَضت 

 هغالؼِ تفطهاییس . کاهل : لغفا لثل اظ تواس تا ٍاحس پطتیثاًی حتوا ایي هستٌس ضا تِ غَضتتَجِ 

 

 شرٍع کار 

تطای استفازُ اظ ذسهات اضسال پیاهه سیستن ّای پیام زّی تِ یه حساب واضتطی زض پٌل اضسال پیاهه ٍ حسالل 

 اضتثاعی هطرع ) هثل ایٌتطًت ( تیي ًطم افعاض عطاحی ضسُ  ذَز ٍ سطٍض پیام زّی ًیاظ ذَاّیس زاضت .یه هسیط 

 

 

 ایجاد یک حساب کاربری –گام اٍل 

زض غَضتیىِ ضوا زض حال حاضط زاضای یه حساب واضتطی ّستیس اظ ایي هطحلِ ػثَض وطزُ ٍ تِ گام زٍم تطٍیس . زض 

حساب واضتطی ّستیس ، هی تَاًیس تطای گطایص حساب اظ عطیك ٍب سایت غَضتیىِ ضوا زض حال حاضط فالس 

سیستن ّای اضتثاعی تواس حاغل فطهاییس ٍ اظ ضطایظ ٍ هساضن الظم تطای افتتاح حساب واضتطی اعالع حاغل 

 . ًواییس

( ٍ ًام زاهٌِ passwordػثَض )( ٍ ولوِ usernameپس اظ فؼال ضسى حساب واضتطی ، ضوا یه ًام واضتطی )

(domain.  یه یا چٌس ضواضُ ذَاّیس زاضت ٍ ) 



ّن اوٌَى تا زض اذتیاض زاضتي اعالػات شوط ضسُ ضوا هی تَاًیس تِ غفحِ اذتػاغی ذَز زض سایت سیستن ّای 

 پیام زّی تا آزضس فَق ٍاضز ضَیس 

 

 SOAPشرٍع بِ کار با سرٍیس  –گام دٍم 

 

اظ یىسطی هتس تطىیل ضسُ است وِ ّط یه تطای هٌظَضی ذاظ )اضسال پیاهه ،زضیافت  SOAP IPسطٍیس 

وافیست وِ یىی  SOAPٍضؼیت پیاهه،زضیافت هیعاى اػتثاض تالیواًسُ ٍ ..(عطاحی ضسُ اًس . پس تطای استفازُ اظ 

ض یك ًطم افعاطضا اظ عسپس آى  ا تٌظین ًوَزُ،ضاظ هتسّای ظیط ضا اًتراب ًوَزُ ٍ پاضاهتطّای هرػَظ تِ آى هتس 

 ًواییس. فطاذَاًیاضسال ضسُ ، ی وِ زض ایویل تِ ػٌَاى آزضس ٍب سطٍیس تطای ضوا ذَز تِ آزضس

ٍ لیست پاضاهتطّای هطتَط تِ ّط یه اظ هتسّا ضا هطاّسُ ًواییس .  SOAPزض ازاهِ ضوا هی تَاًیس تواهی هتسّای 

 ِ ّوطاُ تَضیح ّط وسام زض اًتْای تَضیح هتس ّا لطاضگطفتِ است :تطای آضٌایی تیطتط،لیست واهل پاضاهتطّا ت

  هتسSendSms تطای اضسال پیاهه 

  هتسGetCredit  ُتطای زضیافت هیعاى اػتثاض تالی هاًس 

  هتسGetReceiveSMS تطای زضیافت ول پیام ّای زضیافتی اظ ول ضواضُ ّای اذتػاغی 

  هتسGetReceiveSMSWithNumber یاهه ّای زضیافتی عثك یه ضواضُ ، ذَاًسُ تطای زضیافت پ

 ًطسُ ٍ تاضید ضطٍع ٍ پایاى

  هتسGetDelivery تطای زضیافت ٍضؼیت پیاهه ّای اضسالی 

  هتسGetCount تطای زضیافت تؼساز ول پیام ّای زضیافتی اظ یه ضواضُ اذتػاغی 

  هتسGetCountAll اذتػاغی تطای زضیافت تؼساز ول پیام ّای زضیافتی اظ ول ضواضُ ّای 

  هتسSendFutureSms ُتطای اضسال پیاهه زض آیٌس 

  هتسCheckSendFuture ُتطای زضیافت ٍضؼیت اضسال پیام زض آیٌس 

ّای  (Sample code) "ًوًَِ وس" ٍیس ٍ ضٍش واض آى ضوا هی تَاًیس : تطای ضٌاذت ّط چِ تیطتط ایي سطتَجِ 

 آهازُ سیستوْای پیام زّی ًیع استفازُ ًواییس.

 هتدّا ٍ پاراهترّا -1

تایس اظ ایي هتس استفازُ ًوَز . پاضاهتطّای هطتَط تِ ایي هتس زض ارسال پیاهک  تطای : SendSmsهتد  -1-1

جسٍل شیل آٍضزُ ضسُ اًس. همساض تاظگطتی ایي هتس ضضتِ ای است وِ همازیط آى ًطاًگط ضطایظ پیاهه هی تاضس. 



اهه تِ غَضت هَفمیت آهیع زض سیستن پیام زّی لطاض هی گیطز تسیي تطتیة وِ اگط پاضاهتطّا غحیح تاضٌس ٍ پی

تِ اظای ّط پیاهه تِ غَضت هَفمیت آهیع زض سیستن پیام زّی لطاض گیطز تِ اظای ّط پیاهه یه ضٌاسِ پیام 

(SmsId) . زض غیط ایٌػَضت وس ذغای هطتَعِ زض ذطٍجی لطاض هی گیطز ٍ 

 :نتهای این راهنما آورده شده استهر کدام در ا لیست انواع خطاها و توضیحات مربوط به توجه 

  

 SendSms ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری / اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

SmsText String هتي پیاهه اجثاضی 

SenderNumber Array of String  (یا ًام تجاریشوارُ اختصاصی ضواضُ فطستٌسُ ) اجثاضی 

ReceiveNumber String 

Array of String 

 ( شوارُ هَبایل هقصدضواضُ گیطًسُ )  اجثاضی

SendType SendType  ضٍش اضسال اجثاضی 

SmsMode SmsMode ضٍش شذیطُ ساظی  زض گَضی هَتایل اجثاضی 

 تَضیح :

 ذَاًسُ هی ضًَس. SOAPاضسالی سطٍیس  Headerاظ ضٍی  Username  ٍPassword  ٍDomainپاضاهتطّای  

 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهتر

String of Long integer ضضتِ ای است ضاهل ضٌاسِ پیام ٍ یا وس ذظ 

 

 اضاهتط هتي تِ ًىات ظیط تَجِ فطهاییس :زضٌّگام ست وطزى پ  .1

a)  واضاوتط )ّط  71تایت است . زض ًتیجِ عَل استاًساضز یه پیاهه فاضسی  141تِ عَض ولی عَل استاًساضز ّط پیاهه

تایت ٍ عَل استاًساضز یه پیاهه التیي  141تایت است (، اًساظُ استاًساضز پیاهه تایٌطی  2واضاوتط تطاتط 

تیتی( هی تاضس. تایس تِ ایي ًىتِ تَجِ زاضتِ تاضیس وِ حتی ٍجَز یه واضاوتط  2تطاتط  7واضاوتط 161واضاوتط )161



ًتیجِ پیاهه تِ عَض ولی فاضسی هحاسثِ هی ضَز ٍ  فاضسی زض پیاهه تاػث تغییط ضهع ًگاضی آى پیاهه ضسُ ٍ زض

 واضاوتط(زض ًظط گطفتِ ذَاّس ضس.71عَل آى تط اساس عَل پیاهه فاضسی )

b)  ٍ جْت ایجاز سَْلت تطای هطتطویي اهىاى اضسال پیاهه ّای تعضگتط اظ عَل استاًساضز فطاّن گطتِ است

ى ّا ضا تِ غَضت یىپاضچِ اضسال ًوایٌس.فمظ زض هطتطویي هی تَاًٌس تسٍى ًیاظ تِ ضىستي هتي ّای عَالًی،آ

واضاوتط ٍ تِ اظای ّط  3ٌّگام استفازُ تایس تَجِ زاضتِ تاضیس وِ تِ اظای ّط ترص اظ یه پیاهه فاضسی عَالًی،

اذتػاغی پیسا هی وٌس.  UDHواضاوتط اظ فضای استاًساضز هتي پیاهه تِ وس  7ترص اظ یه پیاهه التیي عَالًی،

واضاوتط ٍ ّط ترص اظ پیاهه چٌس لسوتی التیي  67ّط ترص اظ پیاهه چٌس لسوتی فاضسی حساوثط  یؼٌی زض ٍالغ

 واضاوتط ضا زض ذَز جای هی زّس. 153حساوثط 

 ضواضُ گیطًسُ یا ضواضُ هَتایل وِ تایس تِ عَض هثال تِ غَضت ظیط زض هتس تؼطیف ضًَس:  .2

1913XXXXXXXX 

 تَاًس تِ غَضت  ظیط زض هتس تؼطیف ضَز:ضواضُ فطستٌسُ زض ٌّگام اضسال هی  .3

3111xxxx  یاyourbrand ... یا 

:تطای اضسال پیاهه ّایی وِ عَل آًْا اظ عَل استاًساضز تیطتط است ، سیستن تِ غَضت ذَزواض پیاهه ضا تِ تؼساز  تَضیح

ظ واضتط تط اساس تؼساز ترص ّای اترص الظم تمسین وطزُ ٍ اضسال هی ًوایس. الظم تِ تَضیح است وِ هیعاى اػتثاض وسط ضسُ 

 هتي پیام هی تاضس.

 

هی تَاى ًحَُ زضیافت ٍ ًوایص پیاهه اضسالی تط ضٍی گَضی گیطًسُ ضا تِ زلرَاُ تغییط   SmsModeتا تٌظین پاضاهتط  .4

 هی تاضس. Alert,SaveInPhone,SaveInSimزاز، همازیط لاتل لثَل تطای ایي پاضاهتط سِ همساض 

Alert  ِغَضت هستمین تط ضٍی غفحِ هَتایل ضرع گیطًسُ فطستازُ هی ضَز . زض ایي حالت پیاهه زض : پیاهه ت

هَتایل یا سین واضت ضرع گیطًسُ تِ غَضت اتَهاتیه شذیطُ ًوی ضَز ٍ تا ذطٍج اظ آى اظ ضٍی گَضی حصف هی 

 ضَز)پیاهه ذثطی(.

SaveInPhone اهه ػازی (:  پیلوه زض حافظِ هَتایل ضرع گیطًسُ شذیطُ هی ضَز)پی 

SaveInSim .پیاهه تط ضٍی حافظِ سین واضت ضرع گیطًسُ شذیطُ هی ضَز : 



 

 چٌد ًکتِ هْن:

 :تایت هی تاضس. زض غَضتیىِ زض هتي پیاهه اظ واضاوتطّای 141سایع استاًساضز پیاهه  طَل استاًدارد پیاهک

Alphanumeric  واضاوتط ٍ زض غَضتی وِ اظ  161استفازُ ضَز عَل یه پیاهه حساوثط هی تَاًسUnicode 

 واضاوتط هی تَاًس تاضس. 71زٍتایتی )واضاوتطّای فاضسی ( استفازُ ضَز عَل یه پیاهه حساوثط 

 :  SendSms اًَاع حالتْای هوکي ارسال پیاهک از طریق هتد

 :زض ایي حالت توام پاضاهتطّای هتس تایس زاضای آضایِ ای ّن سایع ٍ هتٌاظط  ارسال پیام بِ صَرت ًظیر بِ ًظیر

تا آضایِ پاضاهتط ضواضُ زضیافت وٌٌسگاى تاضس. زض ایي غَضت هی تَاى پیاهه ّای گًَاگًَی تِ گیطًسگاى اضسال 

 تِ تاتغ اًتمال زازُ ضَز.  DynamicTextاظ ًَع  SendTypeًوَز.زض ایي غَضت تایس پاضاهتط 

 ضواضُ زضیافت  طایي حالت توام پاضاهتطّای هتس تِ جع پاضاهتسال پیاهک بِ صَرت یک بِ چٌد)بالک( : ار

وٌٌسگاى تایس زاضای آضایِ ای تِ عَل یه تاضسزض ایي غَضت یه هتي ٍاحس تطای چٌسیي ًفط )ضواضُ گیطًسُ( 

 تِ تاتغ اًتمال زازُ ضَز.  StaticTextاظ ًَع  SendTypeفطستازُ هی ضَز. زض ایي غَضت تایس پاضاهتط 

 

 

 

اػتثاض تالیواًسُ تَسظ واضتط است.پاضاهتطّای هطتَعِ زض  : ایي هتس تطای گطفتي هیعاى GetCreditهتد    -1-2

جسٍل ظیط آٍضزُ ضسُ است ٍ همساض تطگطتی آى یه ضضتِ هی تاضس ٍ هیعاى اػتثاض تالیواًسُ ضا تط حسة ضیال 

 ًطاى هی زّس.

 GetCredit ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/اختیاری ًَع پاراهتر ًام پاراهتر

    

 تَضیح :

 هی ضَز. ذَاًسُ SOAPاضسالی سطٍیس  headerاظ ضٍی Usernameٍ Password ٍ  Domain پاضاهتطّای 



 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهتر

String اػتثاضتالی هاًسُ تِ ضیال 

 

ی اضسال ضسُ تَسظ واضتط هَضز استفازُ لطاض ٍضعیت ٍاقعی پیاهکْا تطای گطفتيایي هتس : GetDeliveryهتد    -1-3

ٍ زض غیط ایٌػَضت  16 ٍ 8 ٍ 2 ٍ 1 ٍ 1 هی گیطز. همساض تاظگطتی ایي هتس یه همساض غحیح ضاهل یىی اظ اػساز

 زٌّسُ ًَع ذغای غَضت گطفتِ هی تاضس.  ػسز ذطٍجی ًطاى

 

 : همازیط ذطٍجی ایي هتس تِ غَضت ظیط هی تاضس

 1 :  یا پیاهه زض غف اضسال لطاض زاضز.(.ٍضؼیتی زضیافت ًطسُ است( 

 1 : ضسیسُ تِ گَضی 

 2 : ًطسیسُ تِ گَضی 

 8 : ضسیسُ تِ هراتطات 

 16 : ًطسیسُ تِ هراتطات 

 GetDelivery ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتحیتَض اجباری / اختیاری ًَع پاراهترّا پاراهترّاًام 

SmsId Array of Long ضٌاسِ پیاهه ّا اجثاضی 

 خرٍجی  

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا

Array of integer ٍضؼیت پیاهه ّا تا ایي لحظِ ٍ یا وس ذغا 



 ضٌاسِ پیاهه اظ ضٍش ظیط تِ زست هی آیس: تَضیح:

ٍ زضغَضتیىِ زضذَاست اضسال پیاهه تِ غَضت غحیح اضسال ضَز ضٌاسِ  SendSmsپس اظ اجطای زستَض  .1

 پیاهه زض ذطٍجی ایي هتس ظاّط ذَاّس ضس.

: تا استفازُ اظ ایي هتس واضتط هی تَاًس پیاهْای ٍضٍزی ذَز  ضا  GetReceiveSMSWithNumber هتد 1-4

تاضید ضطٍع ٍ  ، ، تؼساز پیام ّا ضواضُ اذتػاغی گیطًسُهمازیط اضسالی تِ ایي هتس ضاهل ًَع فطاذَاًی ،   .زضیافت ًوایس

، ًیاظی تِ پطوطزى همازیط ReceiveType همساض تؼطیف ضسُ  اظ  Allزضغَضت اًتراب ًَع فطاذَاًی  تاضید پایاى است.

طزى ٍ تا ٍاضز و Topاذتیاضی ًیست ٍ ذطٍجی تاتغ ضاهل ول پیاهه ّای زضیافتی هی تاضس. تا اًتراب ًَع فطاذَاًی 

 Countزض ایي ًَع فطاذَاًی همساض   تؼساز هطرػی اظ پیام ّا اظ  اتتسا تِ غَضت غؼَزی زضیافت هیطَز.  Countهمساض 

است تا ایي تفاٍت وِ تؼساز  Topهطاتِ فطاذَاًی  Downتِ عَض پیص فطؼ یه زض ًظط گطفتِ هیطَز. ًَع فطاذَاًی  

هی تَاى پیام ّای زضیافتی ضا  WithDate غَضت اًتراب ًَع فطاذَاًی زض هطرػی اظ پیام ّا ضا اظ آذط زضیافت هیىٌس.

 تطحسة تاضید ضطٍع ٍ پایاى تِ زست آٍضز.

 GetReceiveSMSWithNumber ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

RecType ReceiveType ًَع فطاذَاًی اجثاضی 

LineNumber gnirts ضواضُ اذتػاغی گیطًسُ اجثاضی 

Count Integer تؼسازپیاهْای هَضز زضذَاست اذتیاضی 

FromDate String تاضید ضطٍع اذتیاضی 

ToDate gnirts تاضید پایاى اذتیاضی 

  تَضیح :



 

 تَضیح:

 ضاهل :  ReceiveSmsًَع ذطٍجی 

- ReceiveNumber ُضواضُ گیطًس : 

- SmsText هتي پیاهه : 

- Date  تاضید اضسال : 

- FromNumber ُضواضُ اضسال وٌٌس : 

- Error  ضواضُ ذغا : 

  

 

 

هتس ، است تا ایي تفاٍت وِ زض ایي ( 4-1) : ضٍش واض ایي هتس هطاتِ هتس فَق GetReceiveSMSهتد  -1-5

 )زضغَضت زاضتي چٌسیي ضواضُ اذتػاغی( هی تَاًس پیام ّای ّوِ ذغَط ضا زضیافت ًوایس. واضتط

 GetReceiveSMS ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

RecType ReceiveType ًَع فطاذَاًی اجثاضی 

 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا

 

List of  ReceiveSms ReceiveType ٍ ReceiveSMS ُاظ اًَاع تؼطیف ضس

 سطٍیس ّستٌسٍب 



Count Integer اذتیاضی  

FromDate string تاضید ضطٍع اذتیاضی 

ToDate String تاضید پایاى اجثاضی 

 تَضیح :

 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا

List of ReceiveSms  ReceiveType ٍ ReceiveSMS ُاظ اًَاع تؼطیف ضس

 ٍب سطٍیس ّستٌس 

 

تا فطاذَاًی ایي تاتغ واضتط هی تَاًس تؼساز ول پیاهه ّای زضیافتی اظ توام ضواضُ  : GetCountAll  هتد    -6 -1

 ّای  اذتػاغی ذَز ضا زضیافت ًوایس. 

 

 GetCountAll ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

    

 تَضیح :

 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا



Integer 

 

ایي تاتغ تؼساز پیاهه ّای زضیافتی ٍ زض غَضت تطٍظ ذطٍجی 

 ذغا ًطاى زٌّسُ ضواضُ ذغا است

  



تا فطاذَاًی ایي تاتغ واضتط تا ٍاضز ًوَزى یه ضواضُ اذتػاغی هی تَاًس تؼساز ول پیاهه  :GetCount هتد    -1-7

 ّای زضیافتی اظ آى ضواضُ  ضا زضیافت ًوایس.

 GetCount  ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا پاراهترّاًام 

LineNumber string اجثاضی  

 تَضیح :

 خرٍجی

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا

Integer 

 

ذطٍجی ایي تاتغ تؼساز پیاهه ّای زضیافتی ٍ زض غَضت تطٍظ 

 ذغا ًطاى زٌّسُ ضواضُ ذغا است

 

  



تا استفازُ اظ ایي تاتغ واضتط هی تَاًس زض تاضید ٍ ظهاى ذاغی السام تِ اضسال  :SendFutureSms هتد    -1-8

ایي تاتغ  یه ػسز است وِ زض ٍالغ ضٌاسِ ایي پیاهه است وِ تا اضسال آى تِ تاتغ  پیاهه ًوایس.ذطٍجی

CheckSendFuture زٌّسُ  هی تَاى اظ ٍضؼیت اضسال پیاهه اعالع حاغل وطز. همازیط هٌفی ذطٍجی تاتغ،ًطاى

 ضواضُ ذغای ضخ زازُ است.  

 SendFutureSms ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

LineNumber String اجثاضی  

ReceiveNumber String اجثاضی  

Date String اجثاضی  

Time String اجثاضی  

SmsText string اجثاضی  

 تَضیح :

 خرٍجی  

 اتتَضیح ًَع پاراهترّا

integer  زض غَضت تطٍظ ذغا  ضٌاسِ پیاهه اضسالیذطٍجی ایي تاتغ ٍ

 ًطاى زٌّسُ ضواضُ ذغا است

  



ضٌاسِ  تا اضسال ضٌاسِ پیاهه اظ ٍضؼیت اضسال آى هغلغ هی ضَین. :CheckSendFuture هتد    -1-9

یه ضضتِ است وِ ًطاى زٌّسُ ٍضؼیت پیاهه ذطٍجی ایي تاتغ   است.SendFutureSms پیاهه، ذطٍجی تاتغ 

 اضسالی است.

 CheckSendFuture ًام هتد

 ٍرٍدی

 اتتَضیح اجباری/ اختیاری ًَع پاراهترّا ًام پاراهترّا

FutureSmsId integer اجثاضی  

 هی تاضس. SendFutureSmsهمساض ٍضٍزی ایي تاتغ ّواى ضٌاسِ ذطٍجی هطتَط تِ تاتغ  تَضیح :

 خرٍجی

 تَضیح ًَع پاراهترّا

string ًطاى زٌّسُ ٍضؼیت پیاهه تٌظین ضسُ ذطٍجی ایي تاتغ  ٍ

 زض غَضت تطٍظ ذغا ًطاى زٌّسُ ضواضُ ذغا است

 

 همازیط تطگطتی هطتَط تِ ایي تاتغ تطاتط است تا :

 ( : پیاهه زض حال اضسال هی تاضس. 1همساض یه ) 

 اضسال هی تاضس.( : پیاهه زض غف اًتظاض جْت  2همساض زٍ ) 

 ( : پیاهه اضسال ضسُ است. 3همساض سِ ) 

 

 

 

 

 



 ی برگشتیخطاّالیست 

 توضیحات ) منفی ( مقدار برگشتی

 ًام واضتطی یا ضهع ػثَض اضتثاُ است -1

 ذغا زض زضیافت زازُ ّا -2

 ضواضُ اذتػاغی اضتثاُ است -3

 فطهت زازُ ّای ٍضٍزی اضتثاُ است -4

 اضتثاُ استضٌاسِ پیاهه  -5

 آضایِ ٍضٍزی  ضٌاسِ ّا ذالی است -6

 فطهت تاضید اضتثاُ است -7

 تاضید یا ساػت ٍضٍزی هطتَط تِ گصضتِ است -8

 ٍب سطٍیس تطای ایي واضتط فؼال ًوی تاضس -9

 تؼساز آضایِ ٍضٍزی هَتایل اضتثاُ است -11

 

 


