
 
1 

 

 وب سرویس

  متدsend برای ارسال پیامک میباشد.

 پارامترهای ورودی :

Uname char نام کاربری 

pass char پسورد 

from char شماره ارسال کننده 

message char متن پیام 

to char یکjson از شماره هایی(شماره دریافت کننده( 

op char این عملیات را مشخص میکندsend 

 : یک کد خطا و متن خطا بازگشت داده می شود. مقدار بازگشتی

 .است در صورت دریافت کد صفر با موفقیت انجام گرفته

 

 برای ارسال پیامک شبکه های اجتماعی استفاده می شود.  socioldsen متد

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

 char from شماره ارسال کننده

 char message متن پیام

 char to )ازشماره هایی(شماره دریافت کننده jsonیک

Viber  برای وایبرtelegram برای تلگرام char type 

sendsociol char op 
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 برای دریافت اعتبار به کار می رود.  credit متد

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

credit char op 
 

 

 می رود. اربرای گزارش از وضعیت ارسال به ک deliveryمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

delivery char op 
 int uniqid کد بالک

 

 delivery   نمونه خروجی برای گرفتن دلیوری پیام های ارسالی:

 

["+98910000098:notsync","+989210000616:notsync","+989212000943:notsync","+989360000994:notsy

nc"] 

 notsync :  در حال ارسال  

 send : ارسال شده 

 pending:  رسیده به مخابرات 

 failed    :  نرسیده به گوشی  

 discarded بلک لیست  :     

 delivered :  رسیده به گوشی  

 خطاها:

 the username or password is incorrect:     یا رمز عبوراشتباه بودن نام کاربری  

 null:  بدین معنی است که کد بالک ارسالی اشتباه است 
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 برای دریافت گزارش خود پیام ارسالی به کار می رود. checkmessageمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

checkmessage char op 
 int messageid کد بالک

 

statusMessage:  

 Finish: یافته پایان  

 NoContactWithTheOperator:  اپراتور با برقراری عدم  

 Interacting:   ارتباط حال در

 NoAuthentication:  هویت احراز عدم  

 Active:  فعال  

 NoSendSMS:  پیامک ارسال عدم  

 Cancel:  انصراف 

validMessage: 

 approve: تایید شده 

 cancel: رد شده 

 notconfirm: منتظر تایید 

 

 برای گزارش از وضعیت ارسال به کار می رود. booklist متد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

Booklist char op 
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 برای ارسال از دفترچه استفاده می شود.  booksendمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

 char from شماره ارسال کننده

 char message متن پیام

Json از لیست دفترچه ها char bookid 

booksend char op 
 

 برای دریافت پیام خوانده به کار می رود. inboxlistمتد 

 char Uname نام کاربری

 char pass پسورد

inboxlist char op 
 

 برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود. accesslistمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

accesslist char op 
 

 برای ساخت کاربر جدید مورد استفاده قرار میگیرد. newuserمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

 char User-name نام کاربری کاربر

 char User-pass پسورد کاربر

 char name نام

 char company نام شرکت

 char national-id کد ملی
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 char certificate-id شماره شناسنامه

Id سطح دسترسی int access-id 

 char tell تلفن

 char mobile موبایل

 char postalcode کد پستی

 char email ایمیل

 char address ادرس

newuser char Op 
 

 برای گرفتن محله های تهران استفاده می شود. postalcodeareaمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

postalcoderarea char op 
 

 برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد. postalcodecountمتد 

  char uname نام کاربری

 پسورد

postalcodecount 

Char 

char 
Pass 

op 
 

tci برای همراه اول 

mtn ایرانسل  برای 

char type  

 برای مرد و زن .-0

 برای مرد. -1

 برای زن-2

itn gender  

  char postalcode کد پستی
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 برای ارسال کد پستی استفاده میشود. postalcodesenمتد 

 char uname  نام کاربری

 char Pass پسورد

 char From شماره ارسال کننده

 char Massage متن پیام جهت ارسال

tci برای همراه اول 

mtn برای ایرانسل 

char type 

 برای مرد وزن.-0

 مرد.برای -1

 برای زن-2

int gender 

 char postalcode کدپستی

postalcodesend char op 

 

 برای گرفتن لیست شغل هاست. jobslistمتد

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

jobslist char op 
 

 ها به کار می رود. گرایشبرای گرفتن لیست  jobstrenlistمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

Id شغل مورد نظر int Jobsid 

jobstrenlist char op 
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 برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد. jobscountمتد 

 uname  نام کاربری

 pass  پسورد

Json لیست از گرایش ها char trendid 

jobscount char op 
 

 برای ارسال مشاغل به کار میرود. jobssendمتد 

 char uname نام کاربری

 char pass پسورد

 char from شماره ارسال کننده

 char message پیام

Json لیست از گرایش ها char trendid 

Jobssend char op 
id  شغل int jobsid 
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 خطاهای سرویس عبارت اند از:

 متن پیام خالی میباشد 1
 کاربر محدود گردیده است 2
 شماره ارسالی به شما تعلق ندارد 3
 دریافت کننده وارد نگردیده است 4
 اعتبار شما ناکافی است 5
 تعدا رشته پیام نامناسب می باشد 6
 مناسب نمیباشدخط مورد نظر برای ارسال انبوه  7

 حد باالی دریافت کننده رعایت نگردیده است 98
 اشدباپراتور شماره ارسال کننده قطع می 99
 نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. 962
 کاربر شما محدود گردیده است. 963
 از حرف ویژه در نام کاربری استفاده گردیده است 301
 قیمت گذاری انجام نشده است 302
 نام کاربری وارد نگردیده است 303
 نام کاربری قبال انتخاب گردیده است 304
 نام کاربری وارد نگردیده است 305
 کد ملی وارد نگردیده است 306
 کد ملی به خطا وارد شده است 307
 شماره شناسنامه نا معتبر است 308
 شماره شناسنامه وارد نگردیده است 309
 وارد نگردیده استایمیل کاربر  310
 شماره تلفن وارد نگردیده است 311
 وارد نگردیده است یلفن به درستت 312
 آدرس شما وارد نگردیده است 313
 شماره موبایل را وارد نکرده اید 314
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 شماره موبایل به نادرستی وارد گردیده است 315
 سطح دسترسی به نادرستی وارد گردیده است 316

 


