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 .1مقدمه:
ایي سطٍیس هثتٌی تط" پطٍتکل زستطسی آساى تِ اضیاء " یا  Simple Object Access Protocolتِ
هٌظَض اضسال پیام کَتاُ زض تعساز اًثَُ (تالک) ضاُ اًساظی ضسُ است.
کاضتط هی تَاًس تا پیازُ ساظی ًطم افعاضی تط تستط  SOAPاظ ایي سطٍیس تطٍی پطٍتکل ّای ٍHTTP
 HTTPSاستفازُ ًوایس.

 .2نیازمندی های اولیه و شروع کار:
جْت استفازُ اظ سطٍیس اضسال تالک کاضتط ًیاظهٌس پیازُ ساظی ًطم افعاضی زض سوت ذَز جْت اضتثاط تا ٍ
سطٍیس ضطکت قاصسک هثتٌی تط تستطّای اضتثاطی هاًٌس ایٌتطًت ( هی تاضس.
ّوچٌیي ؛ کاضتط جْت استفازُ اظ ایي ذسهات ًیاظهٌس ایجاز حساب کاضتط ی زض ساهاًِ ضطکت قاصسک هی
تاضس .جْت ایجاز حسا کاضتطی هی تَاًیس تا زپاضتواى فطٍش تواس حاصل فطهاییس.
حساب کاضتطی زض ساهاًِ ٍ سطٍیس اضسال ٍ زضیافت پیام کَتاُ ضاهل ًام کاضتطی ( ، )usernameکلوِ
عثَض ( ٍ )passwordحساقل یک ضواضُ اذتصاصی هی تاضس کِ ایي هَاضز جْت استفازُ اظ سطٍیس اضسال
تالک پیام کَتاُ ضطٍضی است.
زض ازاهِ ایي هستٌس ،ضوا تا کاضتطز هتس ّای ضاُ اًساظی ضسُ زض ایي ٍ سطٍیس آضٌا ضسُ ٍ ذَاّیس تَاًست
تطاساس اطالعات زازُ ضسُ زض ایي هستٌس ًطم افعاض ذَز ضا تِ سَْلت تَسعِ زّیس.
آزضس ساهاًِ جْت زستطسی تِ ٍب سطٍیس تِ صَضت شیل هی تاضس:
http://smsapp.ir/webservice/bulkservice.asmx?WSDL

 .3آشنایی با متد ها
getProvinces 

کاضتط هی تَاًس تا فطاذَاًی ایي هتس لیست استاى ّا تِ ّوطاُ کس ّط استاى ضا زضیافت ًوایس.
ًام هتس

getProvinces

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر

اجباری/اختیاری

توضیح

username

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

خروجی
provinces

array of Provinces

ضاهل لیست استاى ّا (جسٍل پاییي(

ّط عضَ پاضاهتط  provincesاظ ًَع  Provinceاست کِ ضاهل هَاضز ظیط است:
توضیح پارامتر

provinces

نام پارامتر

نوع پارامتر

توضیح

name

string

ًام کاهل ّط استاى تِ ظتاى فاضسی

code

integer

کس استاى هتٌاظط تا آى

زض صَضتی کِ عولیات تا هَفقیت اًجام ضَز کس ذطا تطاتط تا صفط است.زض غیط ایٌصَضت کس ذطای هٌاسة
تطگطزاًسُ ضسُ ٍ  provincesتطاتط  nullذَاّس ضس .لیست کسّای ذطا زض ترص پایاًی آهسُ است.

 getCitiesOfProvince 

کاضتط هی تَاًس تا فطاذَاًی ایي هتس لیست ضْطّای یک استاى تِ ّوطاُ کس آًْا ضا زضیافت ًوایس.

نام متذ

getCitiesOfProvince

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر

اجباری/اختیاری

توضیح

username

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

provinceCode

integer

اجثاضی

کس استاى هَضز ًظط

خروجی
نوع پارامتر ها
cities

نوع پارامتر

توضیح

 array of Citiesضاهل لیست ضْطّای استاى هَضز ًظط )جسٍل پاییي(

ّط عضَ پاضاهتط  citiesاظ ًَع  Cityاست کِ ضاهل هَاضز ظیط است:
توضیح پارامتر

provinces

نام پارامتر

نوع پارامتر

توضیح

name

string

ًام کاهل ّط ضْط تِ ظتاى فاضسی

code

integer

کس ضْط هتٌاظط تا آى

زض صَضتی کِ عولیات تا هَفقیت اًجام ضَز کس ذطا تطاتط تا صفط است .زض غیط ایي صَضت کس ذطای
هٌاسة تطگطزاًسُ ضسُ ٍ  citiesبرابر  nullذَاّس ضس .لیست کسّای ذطا زض ترص پایاًی آهسُ است.

getCountForExtendedBulk 
کاضتط تا فطاذَاًی ایي هتس تعساز ضواضُ ّای هَجَز زض یک استاى تطای تالک پیططفتِ ضا زضیافت هی کٌس.
نام متذ

getCountForExtendedBulk

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر

اجباری/اختیاری

username

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

provinceCode

integer

اجثاضی

کس استاى هَضز ًظط

cityCode

integer

اجثاضی

کس ضْط هَضز ًظط

type

integer

اجثاضی

اعتثاضی;  0زائوی; ّ 1طزٍ; 2

prefix

string

اذتیاضی

پیص ضواضُ هَضز ًظط*

gender

integer

اجثاضی

جٌسیت

startAge

integer

اجثاضی

اظ سال تَلس

endAge
خروجی

integer

اجثاضی

تا سال تَلس

نوع پارامتر ها

نوع پارامتر

count

integer

توضیح

توضیح
تعساز ضواضُ ّای هَجَز تا تَجِ تِ هطرصات اًترااتی کااضتط
تاظگطزاًسُ هی ضَز.

*پاضاهتط  prefixپیص ضواضُ  4کاضاکتطی تطای ضواضُ ّا هی تاضس .زض صَضتی کِ هایل تِ تٌظین ایي گعیٌِ
ًوی تاضیس هی تَاًیس آى ضا ٍ nullیا اصال آى ضا اضسال ًکٌیس.
تطای اًترا ّوِ ضْطّای یک استاى ،کس ضْط ضا  -1اضسال ًواییس.
پاضاهتط  genderزاضای هقازیط صفط تطای هطز ،عسز یک تطای ظى ٍ عسز زٍ تطای ّطزٍ هی تاضس.
 startAge ٍ endAgeسال ضطٍع ٍ پایاى تَلس ضا هطرص هی کٌس .زض صَضتی کِ هایل تِ استفازُ اظ ایي
گعیٌِ ًوی تاضیسّ ،ط زٍ ضا  1-اضسال ًواییس.
زض صَضتی کِ عولیات تا هَفقیت اًجام ضَز  countتطاتط تا تعساز ضواضُ ّا هی تاضس ،زض غیط ایي صَضت
تطاتط تا کس ذطا هی تاضس .لیست کاهل کسّای ذطا زض ترص پایاًی آهسُ است.

requestExtendedBulk 
کاضتط هی تَاًس تا اضسال زضذَاست اظ ططیق ایي هتس تالک پیططفتِ اضسال ًوایس.
نام متذ

requestExtendedBulk

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر اجباری/اختیاری توضیح

username

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

originator

string

اجثاضی

ضواضُ فطستٌسُ اظ تاظُ ضواضُ ّای کاضتط

content

string

اجثاضی

هتي پیاهک

provinceCode

integer

اجثاضی

کس استاى هَضز ًظط تطاساس

cityCode

integer

اجثاضی

کس استاى هَضز ًظط تطاساس

type

integer

اجثاضی

اعتثاضی = 0زائوی ّ= 1طزٍ=2

prefix

string

اذتیاضی

پیص ضواضُ هَضز

gender

integer

اجثاضی

جٌسیت

startAge

integer

اجثاضی

اظ سال تَلس

endAge

integer

اجثاضی

تا سال تَلس

datetime

string

اجثاضی

تاضید ٍ ساعت اضسال

تالک**

startIndex

integer

اجثاضی

اًسیس آغاظ اظ لیست

گیطًسگاى***

count

integer

اجثاضی

تعساز گیطًسگاى هَضز ًظط جْت اضسال

firstNumber

string

اذتیاضی

ضواضُ هَتایل زلرَاُ جْت اتتسای اضسال

lastNumber

string

اذتیاضی

ضواضُ هَتایل زلرَاُ جْت اًتْای اضسال

orderNumbers

boolean

اجثاضی

ضعایت تطتیة ضواضُ یا تصازفی تَزى

ًظط*

خروجی
نوع پارامتر ها

نوع پارامتر توضیح

referenceId

long

عسز حساکثط  16ضقوی تاتت زضذَاست ثثت ضسُ زض ساهاًِ

*پاضاهتط  prefixپیص ضواضُ  4کاضاکتطی تطای ضواضُ ّا هی تاضس .زض صَضتی کِ هایل تِ تٌظین ایي گعیٌِ
ًوی تاضیس هی تَاًیس آى ضا  nullویا اصال آى ضا اضسال ًکٌیس.
**پاضاهتط  datetimeتاضید ٍ ساعت اضسال ضا تا فطهت زقیقِ:ساعت ضٍظ/هاُ/سال هطرص هی کٌس .تِ
عٌَاى هثال1392/06/23 16:36 :
***ضواضُ گصاضی هَضز استفازُ زض  startIndexاظ صفط ضطٍع هی گطزز.
زض هَضز پاضاهتط  firstNumberو  lastNumberزض صَضتی کِ هایل تِ تٌظین ایي گعیٌِ ًوی تاضیس هی
تَاًیس آى ضا  ٍ nullیا اصال آى ضا اضسال ًکٌیس.
تطای اضسال تِ ّوِ ضْطّای یک استاى ،کس ضْط ضا  -1اضسال ًواییس.
پاضاهتط  genderزاضای هقازیط  0تطای هطز 1 ،یک تطای ظى ٍ عسز  2تطای ّطزٍ هی تاضس.
 startAge, endAgeسال ضطٍع ٍ پایاى تَلس ضا هطرص هی کٌس .زض صَضتی کِ هایل تِ استفازُ اظ ایي
گعیٌِ ًوی تاضیسّ ،ط زٍ ضا  -1اضسال ًواییس.
زض صَضتی کِ عولیات تا هَفقیت اًجام ضَز  referenceIdعسزی تعضگتط اظ صفط ذَاّس تَز .زض غیط ایي
صَضت تطاتط تا کس ذطا هی تاضس .لیست کاهل کسّای ذطا زض ترص پایاًی آهسُ است .چٌاًچِ
 referenceIdتطاتط تا صفط تاضس ،تسیي هعٌی است کِ زضذَاست کاضتط ضاهل ّیچ ضواضُ ای ًثَزُ است.
زضیافت  referenceIdتِ هعٌی ضطٍع عولیات اضسال ًوی تاضس.

requestCancel 
کاضتط هی تَاًس تا اضسال زضذَاست اظ ططیق ایي هتس قثل اظ ضسیسى ظهاى اضسال ،اضسال پیام ضا هتَقف
ًوایس.

نام متذ

requestCancel

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر اجباری/اختیاری توضیح

username

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

اجثاضی

کس زضذَاست ّای ثثت ضسُ زض ساهاًِ

long referenceId
خروجی
نوع پارامتر ها
res

نوع پارامتر توضیح
boolean

ٍضعیت تاییس ضسُ تَزى یا تاییس ًطسُ تَزى زضذَاست

getBulkStatus 
کاضتط هی تَاًس اظ ایي هتس جْت اطالع اظ ٍضعیت تالک ّای ثثت ضسُ زض ساهاًِ استفازُ ًوایس.

نام متذ

getBulkStatus

ورودی
نام پارامتر

نوع پارامتر

اجباری/اختیاری

توضیح

user name

string

اجثاضی

ًام کاضتطی

password

string

اجثاضی

ضهع عثَض

long

اجثاضی

کس زضذَاست ّای ثثت ضسُ زض ساهاًِ

referenceId
خروجی
نوع پارامتر ها

نوع پارامتر

توضیح

errorCode

integer

کس ذطا

totalSend

integer

تعساز کل پیاهک ّای اضسال ضسُ

totalDelivered

integer

تعساز پیاهک ّای تحَیل زازُ ضسُ

bulkStatus

integer

ٍضعیت فعلی تالک

زض صَضتی کِ عولیات تا هَفقیت اًجام ضَز  errorCodeتطاتط تا صفط است .زض غیط ایي صَضت کس ذطای
هٌاسة تطگطزاًسُ ضسُ ٍ تقیِ فیلس ّا تطاتط تا  -1ذَاّس ضس .لیست کاهل کسّای ذطا ٍ ٍضعیت ّای تالک
زضترص پایاًی آهسُ است.

 .4توضیح وضعیت بالک ها :
زض کلیِ ترص ّای ایي سطٍیس ٍضعیت تالک ّا تط اساس جسٍل شیل هطرص هی گطزًس.

جذول وضعیت پیام های ارسالی
کذ

مفهوم

0

زضذَاست تالک تاییس ًطسُ است

1

زض حال پطزاظش

2

زض صف اضسال تِ اپطاتَض

3

زض حال اضسال تِ اپطاتَض

4

اضسال تِ اپطاتَض تِ پایاى ضسیسُ است

5

عولیات اضسال تِ پایاى ضسیسُ ٍ گیطًسُ ّا پیام ضا زضیافت کطزُ اًس

6

زضذَاست کاضتط لغَ ضسُ است

 .5توضیح کدهای خطا :
در کلیه بخش های این سرویس مفهوم کذهای خطا بر اساس جذول ریل مشخص می گردنذ.
جذول توضیح کذهای خطا
کذ

مفهوم

0

عولیات تا هَفقیت اًجام ضس

-101

احطاظ َّیت کاضتط هَفقیت آهیع ًثَز

-102

ضواضُ  originatorاضتثاُ یا زض تیي تاظُ ضواضُ ّای کاضتط ًیست

-103

اعتثاض کاضتط کن است

-104

فطهت زضذَاست اضتثاُ است

-105

کاتط غیط فعال است

-106

تاضید اًقضای حسا کاضتطی فطا ضسیسُ است

-107

زضذَاست از  ipهجاظ کاضتط اضسال ًطسُ است

-108

زضذَاست تکطاضی

-109

کس استاى اضتثاُ است

-110

کس ضْط اضتثاُ است

-111

 referenceIdهَضز ًظط یافت ًطس

-112

 startIndexو یا  countتیطتط اظ ضواضُ ّای هَجَز است

-113

ظهاى ذاضج اظ تاظُ هجاظ هی تاضس.

-114

زضذَاست قثال تاییس ضسُ است.

-200

ذطایی زض پایگاُ زازُ ضخ زازُ است

-201

ذطای ًا هطرص زاذلی

