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 راٌّوای استفادُ اس سزٍیس ٍب پیام کَتاُ اس ام اس تزتز

در حال تکویل ٍ افشایص اهکاًات است، ایي هستٌذ دستخَش تغییزاتی خَاّذ ضذ. لذا هزاجعِ هجذد تِ ایي هستٌذ تِ  اس ام اس تزتزاس آًجا کِ سزٍیس ٍب پیام کَتاُ 
 .تزًاهِ ًَیساى هحتزم، پیطٌْاد هی ضَد

 مقدمه

تَدُ ٍ  SOAP هی تاضذ ٍ هخاطة آى تزًاهِ ًَیساًی ّستٌذ کِ آضٌا تِ هفاّین تکٌَلَصی  اس ام اس تزتزتعٌَاى راٌّوای استفادُ اس سزٍیس ٍب پیام کَتاُ  ایي هستٌذ
اس ام اس ی هستٌذ ارائِ ضذُ است. در اًتْا C# , PHP  را تا ستاًی کِ هسلط تِ آى ّستٌذ تذاًٌذ. الثتِ هثالْای کارتزدی تا ستاى  SOAP Clientًحَُ ایجاد یک 

تز رٍی سزٍیس دٌّذُ ّای دیگز ًذارد ٍ  SOAP Client خَد را هَظف تِ ارائِ غحیح سزٍیس ٍب هی داًذ ٍ ّیچ تعْذی تزای ًػة، پیکزتٌذی ٍ راُ اًذاسی  تزتز
 .در غَرت ًیاس هطتزی طثق قزارداد جذاگاًِ قاتل اًجام است

 نحوه عضویت

تٌظین ٍ ارسال کٌیذ. تز اساس درخَاست ضوا یک یا  اس ام اس تزتزي سزٍیس ٍب اتتذا تایذ درخَاست خَد را اس طزیق غفحِ هزتَطِ در ٍب سایت جْت استفادُ اس ای
تزی ٍ رهش عثَری اًتخاب هی ضَد. تا استفادُ اس ضٌاسِ کار (Default) فزؼ پیص ضوارُ تػَرت یکی چٌذ ضوارُ تِ حساب ضوا تخػیع دادُ هی ضَد کِ اس هیاى آًْا

 هعزفی تِ اداهِ در کِ داضت خَاّیذ را ٍب سزٍیس اس استفادُ اجاسُ سیستن، هذیز تَسط ضوا حساب فعالساسی کِ در فزم ثثت ًام ٍارد هی کٌیذ، پس اس ضارص اعتثار ٍ
 .نیپزداس هی کَتاُ پیام ٍضعیت کذّای ٍ خطا کذّای آًْا، خزٍجی ٍ ٍرٍدی پاراهتزّای ٍب، سزٍیس هتذّای

 تعاریف

 کذ پیگیزی پیام کَتاُ

پیام  (Delivery) تحَیل ٍضعیت اس تَاًیذ هی آى تَسیلِ کِ ضَد هی گزداًذُ تاس فزد تِ هٌحػز پیگیزی کذ یک  تزای ّز پیام کَتاُ کِ ارسال هی کٌیذ،
 .است 1111، ایي کذ عذدی تاالی اس ام اس تزتزکَتاُ اطالع کسة کٌیذ. در سزٍیس ٍب پیام کَتاُ 

 
 کذ پیغام خطا

عولیاتْای  در غَرت تزٍس خطا هثال عذم دستزسی تِ تاًک اطالعاتی، سَئیچ هخاتزات ٍ یا تزٍس خطا در اعتثارسٌجی پاراهتزّای ارسال ضذُ در فزاخَاًی
ى دارای هقذار است آ faultcode ٍ faultstring آى تِ ًام (Property) تاسگزداًذُ هی ضَد کِ دٍ خػیػِ SoapFault سزٍیس ٍب، یک آتجکت

آهذُ است. کِ تِ تزتیة کذ خطا )تزای ًوایص خطاّای سفارضی ضذُ تَسط تزًاهِ ًَیس( ٍ دیگزی تَضیح قاتل فْن خطا هی تاضذ کِ در جذٍل یک ضزح آًْا 
 .است 22تا  1در حال حاضز کذ خطا عذدی تیي 

 
 کذ ٍضعیت تحَیل پیام کَتاُ

 .کَتاُ را در لحظِ درخَاست هطخع هی کٌذ کِ ضزح آًْا در جذٍل دٍ آهذُ استپیام  (Delivery) ایي کذ ٍضعیت تحَیل

 
 (Traffic Relay) آدرس اًتقال تزافیک

فزستٌذُ، هتي ٍقتی پیام کَتاّی تِ ّز یک اس ضوارُ ّای تخػیع یافتِ ضوا ارسال هی ضَد، پس اس تاییذ غحت ضوارُ، اطالعات پیام کَتاُ کِ ضاهل ضوارُ 
ارسال هی ضَد. جْت اطویٌاى اس ایٌکِ درخَاست  POST کِ هطخع کزدُ ایذ تػَرت  (URL) ضوا ٍ کذ اهٌیتی هی تاضذ تِ آدرس ایٌتزًتیپیام، ضوارُ 

 verifyReceive ارسال ضذُ هی تَاًیذ اس کذ اهٌیتی ّوزاُ پیام استفادُ کٌیذ. تذیي غَرت کِ تا فزاخَاًی عولیات  اس ام اس تزتزاس طزف سزٍیس دٌّذُ 

تِ هعٌای عذم غحت   Falseتِ هعٌای غحت پیام ٍ   Trueدریافت هی کٌیذ کِ  (Boolean) اس سزٍیس ٍب ٍ ارسال کذ اهٌیتی یک پاسخ اس ًَع هٌطقی
قاتل  اس تزتزاس ام پیام است. الثتِ هَارد دیگزی ًیش جْت اطویٌاى اس غحت پیام ٍجَد دارد کِ تا تزرسی تیطتز ًَع درخَاست ارسالی تَسط سزٍیس دٌّذُ 

 .پیادُ ساسی تَسط تزًاهِ ًَیس هی تاضذ
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  POSTپارامتر های موجود در 
 

 

 

 

 

سرویس  آدرس 

 وب

ٍ ًَع  اس ام اس تزتزضزح هختػزی در هَرد عولیات پطتیثاًی ضذُ تَسط سزٍیس ٍب پیام کَتاُ  .webservicebartar.com -sms sms/تا هزاجعِ تِ آدرس 
 .پاراهتزّای ٍرٍدی ٍ خزٍجی آًْا هطاّذُ هی کٌیذ

  :bartar.com /webservice/?WSDL-http://sms.sms تزتزاس ام اس سزٍیس ٍب پیام کَتاُ   WSDLآدرس

 

 عملیاتها و پارامترها

 send  هتذ
کذ پیگیزی پیام "طتی ایي هتذ در جذٍل سیز پاراهتزّای ٍرٍدی ایي هتذ آٍردُ ضذُ است. هقذار تاسگ .جْت ارسال یک پیام کَتاُ اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد

تاسگطت دادُ هی ضَد کِ در تخص تعاریف  Fault است. در غَرت تزٍس ّز گًَِ خطایی یک 1000هی تاضذ کِ اس ًَع عذد غحیح ٍ تشرگتز هساٍی  "کَتاُ
  .تِ تَضیح آى پزداختین

 

 ورودی

نام 

 پارامتر

نوع 

 پارامتر
 توضیح اجباری/اختیاری

to String (11175514152ُ گیزًذُ پیام کَتاُ )هثال ضوار اجثاری 

msg String اجثاری 
کاراکتز تزای حزٍف  71کاراکتز تزای حزٍف التیي ٍ حذاکثز  161هتي پیام کَتاُ )رضتِ کاراکتزی تا طَل حذاکثز 

 )فارسی

from String اس ضوارُ پیص فزؼ حساب ارسال هی ضَد ضوارُ فزستٌذُ پیام کَتاُ )در غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز پیام کَتاُ اختیاری( 

time Int اختیاری 
تِ ٍقت تْزاى )در غَرتی کِ تخَاّیذ پیام کَتاُ در آیٌذُ ارسال ضَد. در  Unix Timestampسهاى تز حسة 

 )ضَد فتِ هیغَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز سهاى جاری در ًظز گز

 

 خروجی

نوع 

 پارامتر
 توضیح

Int ُکذ پیگیزی ٍضعیت تحَیل پیام کَتا 

 
 

 توضیح  نوع پارامتر نام پارامتر

from String  ُضوارُ فزستٌذ 

to String  ُضوارُ گیزًذ 

message String  هتي پیام 

timestamp Int  
تِ ٍقت تْزاى )در غَرتی کِ تخَاّیذ پیام کَتاُ در  Unix Timestampسهاى تز حسة 

 (.ضَد آیٌذُ ارسال ضَد. در غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز سهاى جاری در ًظز گزفتِ هی

ticket Int   کذ جْتreceive verification 

http://sms.sms-bartar.com/webservice/
http://www.unixtimestamp.com/
http://www.unixtimestamp.com/
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 sendToMany  هتذ

در جذٍل سیز پاراهتزّای ٍرٍدی ایي هتذ آٍردُ ضذُ است. هقذار تاسگطتی ایي هتذ  .جْت ارسال یک پیام کَتاُ تِ چٌذیي هخاطة اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد
هی تاضذ کِ اس ًَع عذد غحیح ٍ تشرگتز هساٍی  "کذ پیگیزی پیام کَتاُ"ٍ هقذار آى کلیذ، « ضوارُ هَتایل هخاطة»یذ ّز عٌػز آى ای است کِ کل آرایِ

ضَد ٍ در غَرت تزٍس خطاّای  است. در غَرت تزٍس خطا در حیي ارسال تِ ّز هخاطة، کذ خطا تعٌَاى هقذار کلیذ تزای ّواى ضوارُ تاسگطت دادُ هی 1000
تایست پس اس دریافت پاسخ ایي هتذ،  ًَیس هحتزم هی تاسگطت دادُ هی ضَد کِ در تخص تعاریف تِ تَضیح آى پزداختین. تٌاتزایي تزًاهِ  Faultتز یک  کلی

قط تزای ّواى هخاطة کٌین خطا در ارسال تِ یک هخاطة ف آرایِ را پیوَدُ ٍ هقذار ّز کلیذ)ضوارُ هَتایل( را اس ًظز تزٍس خطا تزرسی کٌذ. هجذدا تاکیذ هی
  .ّا پزداسش خَاٌّذ ضذ ضَد ٍ سایز ضوارُ گشارش هی

 

 ورودی
 

نام 

 پارامتر
 توضیح اجباری/اختیاری نوع پارامتر

to 
Array of 

String 
 تاضذ هی 11175514152ای اس رضتِ کاراکتز کِ ّز عٌػز حاٍی ضوارُ هَتایل تا فزهت  آرایِ اجثاری

msg String اجثاری 
کاراکتز تزای حزٍف  71کاراکتز تزای حزٍف التیي ٍ حذاکثز  161کَتاُ )رضتِ کاراکتزی تا طَل حذاکثز  هتي پیام

 (فارسی

from String (ضوارُ فزستٌذُ پیام کَتاُ )در غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز پیام کَتاُ اس ضوارُ پیص فزؼ حساب ارسال هی ضَد اختیاری 

time Int اختیاری 
تِ ٍقت تْزاى )در غَرتی کِ تخَاّیذ پیام کَتاُ در آیٌذُ ارسال ضَد. در  Unix Timestamp سهاى تز حسة

 (ضَد غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز سهاى جاری در ًظز گزفتِ هی

 

 خروجی

 توضیح نوع پارامتر

Array of Int ِکلیذ آى ضوارُ هَتایل ٍ هقذار کلیذ کذ پیگیزی ٍضعیت تحَیل پیام کَتاُ است ای کِ ّز آرای. 

 
 sendOneToOne  هتذ

در جذٍل سیز پاراهتزّای ٍرٍدی ایي هتذ آٍردُ ضذُ است. هقذار  .جْت ارسال یک پیام کَتاُ تِ یک هخاطة تػَرت ًظیز تِ ًظیز اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد
است. در  1111هی تاضذ کِ اس ًَع عذد غحیح ٍ تشرگتز هساٍی  "کذ پیگیزی پیام کَتاُ"ای است عذدی کِ هقذار ّز عٌػز آى ضاهل  تاسگطتی ایي هتذ آرایِ

تاسگطت دادُ هی ضَد کِ در تخص  Fault تز یک ضَد ٍ در غَرت تزٍس خطاّای کلی تاسگطت دادُ هی غَرت تزٍس خطا در حیي ارسال تِ ّز هخاطة، کذ خطا
تایست پس اس دریافت پاسخ ایي هتذ، آرایِ را پیوًَذُ ٍ هقذار ّز عٌػز را اس ًظز تزٍس خطا تزرسی  ًَیس هحتزم هی تعاریف تِ تَضیح آى پزداختین. تٌاتزایي تزًاهِ

کٌین خطا در ارسال تِ یک هخاطة فقط تزای ّواى  تاضذ. هجذدا تاکیذ هی دُ ٍ دقیقا هتٌاظز تا تزتیة پاراهتزّای ارسالی هیکٌذ. کلیذّای ایي آرایِ ًیش عذدی تَ
  .تاضذ ضوارُ قاتل قثَل هی ۰۲۲ّا پزداسش خَاٌّذ ضذ. در حال حاضز در ّز تار فزاخَاًی ایي هتذ حذاکثز  ضَد ٍ سایز ضوارُ هخاطة گشارش هی

 ورودی

نام 

 مترپارا
 توضیح اجباری/اختیاری نوع پارامتر

to 
Array of 

String 
 تاضذ هی  11175514152ای اس رضتِ کاراکتز کِ ّز عٌػز حاٍی ضوارُ هَتایل تا فزهت  آرایِ اجثاری

msg 
Array of 

String 
 اجثاری

کاراکتز تزای  71یي ٍ حذاکثز کاراکتز تزای حزٍف الت 161ای اس هتي پیام کَتاُ )رضتِ کاراکتزی تا طَل حذاکثز  آرایِ
 )حزٍف فارسی

from 
Array of 

String 
 اختیاری

ای اس ضوارُ فزستٌذُ پیام کَتاُ )در غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز پیام کَتاُ اس ضوارُ پیص فزؼ حساب ارسال  آرایِ
 (هی ضَد

time 
Array of 

Int 
 اختیاری

تِ ٍقت تْزاى )در غَرتی کِ تخَاّیذ پیام کَتاُ در آیٌذُ ارسال  Unix Timestampای اس سهاى تز حسة  آرایِ
 (ضَد ضَد. در غَرت خالی گذاضتي ایي پاراهتز سهاى جاری در ًظز گزفتِ هی

http://www.unixtimestamp.com/
http://www.unixtimestamp.com/
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 خروجی

 توضیح نوع پارامتر

Array of Int ِتاضذ ٍ هقذار ّز عٌػز کذ پیگیزی ٍضعیت تحَیل پیام کَتاُ است تزّای ارسالی هیای کِ هتٌاظزا تا تزتیة پاراه آرای. 

 
 deliveryStatus  هتذ

کذ ٍضعیت "است. هقذار تاسگطتی ایي هتذ  "کذ پیگیزی پیام کَتاُ"تٌْا ٍرٍدی آى  .جْت تزرسی ٍضعیت تحَیل یک پیام کَتاُ اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد
  .است آهذُ 2 جذٍل در یک ّز ضزح ٍ  تَدُ  تاضذ کِ اس ًَع عذد غحیحهی  "تحَیل پیام کَتاُ

 

 ورودی

 توضیح اجباری/اختیاری نوع پارامتر نام پارامتر

messageIdentifier Int کذ پیگیزی پیام کَتاُ اجثاری 

 

 خروجی

 توضیح نوع پارامتر

Int ُکذ ٍضعیت تحَیل پیام کَتا 

 
 verifyReceive  هتذ

است کِ ّوزاُ تا  "کذ اهٌیتی پیام کَتاُ"تٌْا ٍرٍدی آى  .اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد اس ام اس تزتزحت پیام کَتاُ دریافتی اس سزٍیس دٌّذُ جْت تزرسی غ
هعٌای غحت  تِ True هی تاضذ کِ Boolean سایز اطالعات پیام کَتاُ تِ آدرس ایٌتزًتی اًتقال تزافیک ضوا ارسال هی ضَد. هقذار تاسگطتی ایي هتذ ًَع

  .تِ هعٌای عذم غحت پیام دریافتی است False پیام دریافتی ٍ

 

 ورودی

 توضیح اجباری/اختیاری نوع پارامتر نام پارامتر

securityCode String کذ اهٌیتی پیام کَتاُ اجثاری 

 

 خروجی

 توضیح نوع پارامتر

Boolean هقذار True  غحت پیام دریافتی ٍ هقذارFalse ام دریافتی استعذم غحت پی 

 
 

 accountInfo  هتذ
 ایي هتذ ّیچ ٍرٍدی ًذارد. خزٍجی آى یک آتجکت است کِ ضزح خػیػِ ّای .اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد اس ام اس تزتزتزای دریافت اطالعات حساب در 

(Property)  آى در جذٍل سیز آهذُ است. 
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 خروجی

 توضیح نوع خصیصه نام خصیصه

numbers Array of String آرایِ ای اس رضتِ کاراکتزّا کِ ضوارُ ّای اختػاظ یافتِ تِ حساب است 

receiveUrl String 
آدرس اًتقال تزافیک جْت ارسال پیام کَتاُ ّای ارسالی تِ ضوارُ )ّای( اختػاظ 

 یافتِ

sent Int تعذاد کل پیام کَتاُ ّای ارسالی 

received Int ریافتیتعذاد کل پیام کَتاُ ّای د 

total Int ِتعذاد اعتثار پیام کَتاُ اختػاظ یافت 

remaining Int ُتعذاد اعتثار تاقیواًذ 

 
 

  changePassword هتذ

در  .ٍ در غَرت اًجام غحیح عولیات ّیچ خزٍجی تَلیذ ًوی ضَد است تزای تغییز رهش عثَر حساب اس ایي هتذ استفادُ هی ضَد. ٍرٍدی آى رهش عثَر جذیذ
 .تاسگطت دادُ هی ضَد ٍ عولیات اًجام ًوی پذیزد Fault تزٍس ّز گًَِ خطایی یک غَرت

 ورودی

 توضیح اجباری/اختیاری نوع پارامتر نام پارامتر

newPassword String رهشعثَر جذیذ اجثاری 

 
 
 

  changeTrafficRelay هتذ
 

 است کِ تایذ تػَرت کاهل ٍارد ضَد ًظیز جذیذ  URLَد. ٍرٍدی آىتزای تغییز آدرس ایٌتزًتی اًتقال تزافیک اس ایي هتذ استفادُ هی ض

(http://example.com/smsreceiver.php) در غَرت تزٍس ّز گًَِ خطایی یک .ٍ در غَرت اًجام غحیح عولیات ّیچ خزٍجی تَلیذ ًوی ضَد 

Fault  تاسگطت دادُ هی ضَد ٍ عولیات اًجام ًوی پذیزد. 
 
 

 ورودی

 توضیح اجباری/اختیاری ارامترنوع پ نام پارامتر

newURL String آدرس اًتقال تزافیک جذیذ اجثاری 
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 شرح کدهای خطا - 1جدول 

 توضیح خطا کد خطا

 ًام کارتزی یا رهش عثَر غحیح ًیست 1

 اعتثار حساب کافی ًیست 2

 حساب کارتز فعال ًیست 3

 ضوارُ گیزًذُ خالی است 4

 تضوارُ گیزًذُ هعتثز ًیس 5

 ضوارُ فزستٌذُ هعتثز ًیست 6

 ّیچ ضوارُ ای تِ حساب ضوا اختػاظ ًیافتِ است 7

 هتي پیام خالی است 8

 هتي پیام طَالًی است 9

 خطا در سزٍیس دٌّذُ 10

 خطا در تزقزاری ارتثاط تا سَئیچ هخاتزات 11

 ضٌاسِ پیام ًاهعتثز است 12

 آدرس اًتقال تزافیک هعتثز ًیست 13

 ثَر خالی استرهش ع 14

 ضوا حق دستزسی تِ ایي هاصٍل را ًذاریذ 15

 ایي هاصٍل در حال حاضز قاتل استفادُ ًیست 16

 ایي هاصٍل تزای ضوا غیزفعال ضذُ است 17

 هْلت استفادُ اس ایي هاصٍل خاتوِ یافتِ است 18

 هْلت استفادُ اس ایي ضوارُ خاتوِ یافتِ است 19

 عال ضذُ استایي ضوارُ تزای ضوا غیزف 20

 تعذاد پاراهتزّا در ارسال ًظیز تِ ًظیز یکساى ًیست 21

 تعذاد هخاطثیي تیص اس حذ هجاس است 22

 شرح کدهای وضعیت تحویل پیام کوتاه - 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 توضیح کد

 ارسال ضذُ تِ هخاتزات 0

 رسیذُ تِ گَضی 1

 ًزسیذُ تِ گَضی 2

 در غف ارسال 4

 رسیذُ تِ هخاتزات 8

 ذُ تِ هخاتزاتًزسی 16
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 نمونه کدها

سزٍیس ٍب پیام کَتاُ  SoapClientٍ استفادُ اس کالس  SOAP تِ ًام (Extension) استفادُ هی کٌیذ تِ راحتی تا فعالساسی افشٍدًی php5 در غَرتی کِ اس
 .را هػزف کٌیذ اس ام اس تزتز

هطاّذُ اطالعات حسابًحَُ ارسال یک پیام کَتاُ، تزرسی ٍضعیت تحَیل پیام کَتاُ ٍ  :  

$options = array( 

'login' => 'yourusername', 

'password' => 'yourpassword' 

); 

$client = new SoapClient('http://sms.sms-bartar.com/webservice/?WSDL', $options); 

try 

{ 

 $messageId = $client->send('09175594952', 'ُتست پیام کَتا!'); 
 sleep(3); 

 print ($client->deliveryStatus($messageId)); 

 var_dump($client->accountInfo()); 

} 

catch (SoapFault $sf) 

{ 

 print $sf->faultcode."\n"; 

 print $sf->faultstring."\n"; 

} 

 

 

 

 

 

 است bartar.com/webservice/v1/?WSDL-http://sms.sms  تِ یاداٍری است ادرس ٍتسزٍیس دات ًت :السم 

 تِ تزًاهِ خَد اضافِ کٌیذ. References , Add Service Referencesضوا اتتذا تایذ ٍب سزٍیس را اس تخص  ضوا  #Cهاًٌذ   NET .تزای ستاى ّای 

using System.Windows.Forms; 
using System.Web.Services; 
using WindowsFormsApplication.net.sms-bartar.sms; 
 
namespace WindowsFormsApplication 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        SmsWebService sms = new SmsWebService(); 
        int a; 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            a = sms.send("username","pass",to,msg,from,time); 
       
        } 
    } 
} 
 

 

 
 

http://sms.sms-bartar.com/webservice/v1/?WSDL
http://hostiran.com/
http://hostiran.com/
http://hostiran.com/

