
 WSDLارسال از طريق وب سرويس 

www.YourSite.com/post/send.asmxtpp://h براي كد نويسي دات نت  

www.YourSite.com/post/send.asmx?wsdltpp://h  براي كد نويسيPHP  وJAVA  

  SendSMS: نام متد 

  :پارامترها 

UserName  :نام كاربري  

Password  :رمز عبور  

From  : 10001234مثال (شماره پيامك فرستنده(  

To  : از هم جدا كنيد  ,يا  ;همچنين چند شماره را هم با كاراكتر  9122345678مثال ( شماره گيرنده پيامك

9122345678 , 9122345678 (  

Text  :متن پيامك  

UDH  : مثال براي ارسال پيامك روي يك پورت خاص ( سرآمد پيامك(  

IsFlash  :تعيين مي كند كه آيا پيامك به صورت فلش ارسال شود يا نه  

recId  : آرايه اي ازLong  است كه به صورتRef  ارسال آرايه پر خواهد شد ، هر خانه به متد داده شده و پس از

  .كاربر دارد Deliveryآرايه يك كد يكتا به اضاي هر گيرنده توليد مي كند ، اين كد يكتا براي دريافت 

Status  : آرايه اي ازByte  است كه به صورتRef  به متد داده شده و پس از ارسال آرايه پر خواهد شد ، هر خانه

كه به اضاي هر گيرنده توليد مي شود و نشانگر اين است كه پيامك به اين گيرنده موفق بوده  1يا  0آرايه يك كد 

  )به معني ارسال نشده است 1به معني ارسال شده و  0( ارسال شده يا نه 

  :بوده كه معني آن به شرح زير است  intمقدار خروجي متد يك 

  نام كاربري يا رمز عبور صحيح نمي باشد:  0

  وفقيت انجام شدارسال با م:  1

  اعتبار كافي نيست:  2

  محدوديت در ارسال روزانه:  3

  محدوديت در حجم ارسال:  4

  شماره فرستنده معتبر نيست:  5



  HttpPostارسال از طريق   

  :از آدرس زير استفاده مي شود  Httpروي  POSTيا  GETبراي ارسال پيامك از طريق متد 

http://YourSite.com/post/sendSMS.ashx  

  : پارامترها 

UserName  :نام كاربري  

Password  :رمز عبور  

From  : 10001234مثال (شماره پيامك فرستنده(  

To  : از هم جدا كنيد  ,يا  ;را هم با كاراكتر  همچنين چند شماره 9122345678مثال ( شماره گيرنده پيامك

9122345678 , 9122345678 (  

Text  :متن پيامك  

UDH  : مثال براي ارسال پيامك روي يك پورت خاص ( سرآمد پيامك(  

IsFlash  :تعيين مي كند كه آيا پيامك به صورت فلش ارسال شود يا نه  

  : نمونه 

http://YourSite.com/post/sendSMS.ashx?from=10001234&to=912...&text=test&pass

word=YourPass&username=YourUsername  

  :كدهاي بازگشتي 

  صحيح نمي باشدنام كاربري يا رمز عبور :  0

  ارسال با موفقيت انجام شد در اين صورت يك كد يكتا به ازاي هر شماره گيرنده ارائه خواهد شد:  1

  )براي مثال فوق ارائه مي گردد   1- 12321412342 ,234123542345234مثال (     

  اعتبار كافي نيست:  2

  محدوديت در ارسال روزانه:  3

  محدوديت در حجم ارسال:  4

  ماره فرستنده معتبر نيستش:  5

    

 .آدرس پنل پيامك خود را جايگزين نماييد  YourSite.comدر تمامي آدرس هاي فوق به جاي 


