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 ه نام خدا ب 

 مقدمه  -1

   ارسال   به  مایل  که  نویسانی  برنامه.  میباشدSOAP پروتوکل   بر  مبتنی  مستند،   این  در  شده  ارایه  سرویس  بو

  براحتی   کد،  خط  چند   فقط   نوشتن   با  و  سرویس  این  به   اتصال   با   میباشند،  خود   هاي  برنامه   در   پیامک   دریافت   و

 . نمایند استفاده ساپک  کوتاه  پیام  خدمات از میتوانند

  سرویساز وب  ستفادها -2

 : نمایید ستفادها  یراز آدرس ز سرویس، وب  به  تصالا رايب

https://api.sapak.me/soap/smsService.svc 

داراي    پنل  سپسو    نمایید  نام  ثبت  ساپک،  پیامک   سالار  پنلدر    بتداا  تا  ستا  الزم  سرویساز وب    ستفادها  براي

  نمایید را وارد    عبور  کلمهو    کاربري   نام  تا  ستا  الزم  متد،  هر  فراخوانی. در  نمایید   خریداري را    سرویسوب  

  توانید   می   پنل  تنظیمات  بخشدر    بیشتر،  منیتا  براي.  باشد   می  پنل  بهورود    عبور  کلمهو    کاربري  نام  همان  که

 .نمایید تعریف را  سرویس وب  مخصوص  مزر

 لیهاو مفاهیم -3

.   شوند  تبیینآن     مفاهیم  برخی  تا  ستا  الزم   سرویس،وب    یندر ا  موجود   متدهاي  بارهدر    صحبتاز    پیش

 . نماید   مدیریت بهتررا   پیامکها یافتو در  سالار تا  میکند  کمک  نویس برنامه  به مفاهیم ینا

 پیامک نکدینگ ا -3-1

  ستاندارد ا  کاراترهاي از    یک  هر  نگهداري  براي .  یونیکد  یاو    ستا   سکیا  یاآن    متن  به   توجه  با  پیامک  ره

ASCII  صفحه  طریقاز    که   کاراکترهایی  کلیه+ و  و  و    مانند  ستانداردا  عالئمو    عدادو ا  التین  کاراکترهاي  

 هر نگهداري براي حالیکه. در  ستا نیاز مورد بایت یک تنها) میباشید نهاآ کردن تایپ به قادر  نگلیسیا کلید

  کاراکتر و    نیاد   هاي   کشور  سایر  یا و    فارسی   بان ز  به  مربوط   هاي   کاراکتر   شامل )  یونیکد   هاي   کاراکتراز    یک

 .   باشد می   نیاز مورد  بایتدو  (غیرهو   Ώ و ®  قبیلاز  هایی

  تاثیر   (پیامک   هردر    مجاز  کاراکترهاي  تعداد)  پیامک   طول  بر  پیامک در    ستفادها  مورد  کاراکترهاي  نوع  بنابراین

  راکتر کا  70  یا  بیتی  7  کاراکتر  160  یا  بایت  140  یعنی  باشد  بیت  1120از    بیش  نمیتواند  پیام  هر.  میباشد   گذار

https://api.sapak.me/soap/smsService.svc
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 UTF-16)   بیتی 16 کاراکترهاياز  ستفادها به ملزم  پنیژا یا چینی،   فارسی مانند  هائی بانز چونو  بیتی 16

/ UCS-2) ،باشیم شتهدا فارسی  پیامکهايدر  حرف  70از  بیش نمیتوانیم  هستند . 

 پیامک نکدینگ ا تعیین -3-2

  تنها   کر ذ  مثال  عنوان  به  کند  می  کفایت   پیام  کل   بودن  یونیکد   براي  متن،  کل در    یونیکد  کارکتر  یک   فقط   جودو

  مورد در    یونیکد  پیامکهاي   محدودیتهاي  کلیه  که  میشود  باعث   نگلیسیا  پیامک  یک در    فارسی  حرف   یک

 . شوند لحاظ  پیامک  ینا

 پیامک بندي بخش -3-3

و    میشود   نجام روي آن ا  بخشبندي   عنوان  به   عملیاتی   نمود،  تجاوز  مجاز   حداز    پیامک  طول   که   صورتیر  د

  پیامک  یک   بخشبندي  صورتدر    که  ستا  کرذ  به  الزم.  میگردد  سالار   (پارت)  بخش  چند  قالبدر    پیامک 

  براي   مثال  عنوان  به.  میگردد  کسر  کاراکتر  3  ندازها  به   بخش  هر  براي آن    مجاز  کاراکترهاي  تعداداز    فارسی

  کر دوم آن ذ  پارتدر    کاراکترها  بقیهاول و    پارتاول در    کاراکتر  67  کاراکتري،  80  فارسی   پیامک   یک   سالار

   ساخت   خاطرنشان  باید   لبته. امیگردد  کسر  کاراکتر  7  بخش،  هرازاي    به  نگلیسی، ا  پیامکهاي   براي .  میشوند 

 . میرسد گیرنده  به پیامک یک   قالبدر  متن  همه که

 عداد پیامک ها در هر پارت کمی متفاوت باشد. تاز اپراتورهاي پیامکی ممکن است  تعداد معدودي  توجه: در  

 پیامک بخشهاي تعداد حداکثر -3-4

ا  میباشد  10  حداکثر  بخشها،   تعداد  حسب  بر  پیامک  ولط ا  فارسی   پیامکهاي  براي  تعداد  ین و    نگلیسیو 

 . ست ا یکسان

 پیامک  کاراکترهاي تعداد حداکثر -3-5

 براي  کاراکترها  برخی و رزرو    پیامک   یک در    بندي  بخش  تعداد   حداکثر)  شد  گفته  باال در    که  مطالبی  به  توجه   اب

 . میباشد کاراکتر  670 حداکثر فارسی  پیامکهايو   1530 حداکثر  نگلیسیا پیامکهاي ،  (بندي بخش

 فرستنده  شماره هاي  فرمت -3-6

  با   باشد  پراتوريا  چه   به  متعلق   ینکها  به  بسته   شماره  ین . امیباشد  شما  ختصاصی ا  شماره   همان  فرستنده  ماره ش

  شماره   یک  صحیح  فرمت   مثال .  میشوند  شروع و ...    1000،  2000،   3000،   5000  مانند  مختلفی  هاي  شماره   پیش

 : ستا یرز  صورت  به قمیر 8 فرستنده
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3000XXXX 

5000XXXX 

 گیرنده  شماره هاي  فرمت -3-7

 آن    صحیح فرمتهاي. میشود   سالار نهاآ بهرا  پیامک که ست ا هایی موبایل  شماره همان گیرنده، هاي مارهش

 :  ستا یر ز هاي صورت به

9xxxxxxxxx 

09xxxxxxxxx 

989xxxxxxxxx 

+989xxxxxxxxx 

00989xxxxxxxxx 

 مخابرات  لیست بلک  -3-8

  شما  که   مانیز  لذا .  بستهاندرا    تبلیغاتی   یامک  پ  یافتدر  مکانا   کهدارد    مشترکینی   به  شارها  مخابرات  لیست   لک ب

  سرویسوب  ما . اسیدر نخواهد  هاآن   ستد  به شما  یام  پ کنید،  سالار پیامک   هاآن   به نبوها پیامک   خطوط  با

  « تنظیمات »  بخش  به  خود  پنلدر    منظور،  ینا   براي.  میرساند  گیرنده  بهرا    شما   پیام  هوشمند  صورت  به  ساپک

  سال ار  براي.  نمایید  مشخصرا    لیست  بلک  به   سالار  نحوهو    نمایید  مراجعه   «مخابرات  لیست   بلک»  سپسو  

در    جودو  اشتراکی«  خدماتی   خط »و    «کارت  سیم»  گزینهدو    لیست   بلک   به   شما   پیام  متن   صورتیکهدارد. 

 .  ستا  خدماتی خط  گزینهاز  ستفادها ما  توصیه نیست، تبلیغاتی

ار  پیامک    خود  تبلیغاتی  خط   با  حترا  خیال  با  شما  سرویس،از وب    ستفادها  هنگام   حین . در  کنید  سالرا 

  که   یگري د   طریق و از    هدد  می   تشخیصرا    شماره   هر  سیاه    لیست    ضعیت  و  هوشمند  صورت   به  سیستم   سال،ار

 . کند  می  سالار هاآن   بهرا  شما  پیام   (یدا کرده  مشخص تنظیماتدر  که)

 متدها -4
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4-1- SendMessage 

ورودي و    پارامترهاي از    یک   هر  یر. در زمیشود   ستفادها  گیرنده  چندین  به  پیامک  یک  سالار  براي  متد   ینز اا

 . ست ا شده تشریح خروجی 

 SendMessage متد ورودي يمترهارا پا -1جدول 

 توضیح نوع پارامتر  نام پارامتر وروردي 

username string  نام کاربري 

password string  کلمه عبور 

senderNumber string اختصاصی   شماره پیامکی 

recipientNumbers array of strings  شماره موبایل هاي گیرندگان

 گیرنده(  100)حداکثر 

message string  متن پیام 

saveType integer گوشیدر   پیامک  خیره ذ نوع   

 )فلش(  نشود  خیرهذ   گوشی: در  0

 )نرمال(   شود خیرهذ   گوشی: در 1

 

 SendMessageخروجی متد  -2جدول 

 توضیح نوع پارامتر خروجی 

array of strings میشود برگردانده شتهاي از ر یهآرا   . 

  پارامتر)  ستا  گیرندگان  هاي   شماره  یهآرا  عناصر  تعداد  برابر  یهآرا  ینا  عناصر  تعداد

 .  (ورودي

 : ندا شده جدا  هماز  کاما  توسط  که ستا شده  تشکیل  بخشاز دو  یه آرا عنصر هر

 سال ار ضعیتو -1

 شناسه پیام  -2

 :  ستا یرز   مانند  خروجی موفق،  سالار  یک در  مثال

["0,123456 " ,"0,654321" ] 

 

 مقادیر زیر می باشد:  ارسال شامل وضعیت

 شد  سالار موفقیت  با: 0
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 ستا مخابرات سیاه لیستدر   موبایل  شماره: 1

 نمیباشد معتبر موبایل  شماره :2

 گرفت قرار سالار  صفدر : 3

 نشد  سال ار: 4

 : منتظر تایید 5

 

  قالبدر    خطا  کد  (ندارد  کافی  عتبارا  کاربر  ینکها  مانند)  هد،رخ د  خطایی  گر: اتوجه

 (شود مراجعه  12جدول  به ) میشود  برگردانده عنصري  تک   یهآرا یک

 

4-2- SendMessages 

   سال، ار  نوع  ینا  به  صطالحا . امیشود  ستفادها  مختلف  گیرندگان  به   مختلف  پیامکهاي   سالار  براي  متد  ینز اا

  تشریح   خروجیورودي و    پارامترهاياز    یک   هر  یل،. در ذمیشود   گفته  نیز  N to N  یا   نظیر  به   نظیر  سالار

 . ستا شده

 SendMessages متد ورودي يمترهارا پا -3جدول 

 توضیح نوع پارامتر  نام پارامتر وروردي 

username string  نام کاربري 

password string  کلمه عبور 

senderNumber string  شماره پیامکی اختصاصی 

recipientNumbers array of strings  شماره موبایل هاي گیرندگان

 گیرنده(  100)حداکثر 

messages array of strings برابر   باید   پیامها  تعداد.  ها  پیام  متن  

  گیرندگان   شمارههاي  تعداد  با

 ( پیام 100 حداکثر ).  باشد

saveType integer گوشیدر   پیامک  خیره ذ نوع   

 (فلش) نشود  خیرهذ   گوشی: در 0

 )نرمال(   شود خیرهذ   گوشی: در 1

 

 می باشد.  2جدول  پارامترهاي خروجی این متد مشابه  
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4-3- GetReceivedMessages 
  خروجی ورودي و    پارامترهاياز    یک   هر  یر،. در ز شود  می  ستفادها  یافتیدر  پیامکهاي  یافتدر   براي  متد  ینز اا

 . ستا  شده تشریح

 GetReceivedMessages متد ورودي يمترهارا پا -4جدول 

 توضیح نوع پارامتر  نام پارامتر وروردي 

username string  نام کاربري 

password string  کلمه عبور 

fromDateTime string که میکنید مشخص  پارامتر ینا با    

 و   تاریخ چه از  یافتیدر  هاي  پیام

   به ساعت و  تاریخ.  باشد ساعتی

 صورت. در میباشد یرانا وقت

آن را  پارامتر ینا به نیاز عدم

 .  بگذارید  Nullیا  خالی 

 :  مثال

 

1398/01/02 13:14:15 

1398-01-02 13:14:15 

1398/01/02 

 

 GetReceivedMessages متد خروجی -5جدول 

 توضیح نوع پارامتر خروجی 

array of ReceivedMessage کالس  نوعاز    ها   بجکتاي از آ  یهآرا  ReceivedMessage  

 .  شود  می  برگردانده

 . گرداند می بررا   کورد ر 100 حداکثر  متد ینا

 مشاهده نمایید.  6جدول مشخصات کالس را در  
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 ReceivedMessage سکال تمشخصا -6جدول 

 توضیح نوع پارامتر  خصوصیت 

Id long  شناسه پیام 

Date string  تاریخ و ساعت پیام به وقت ایران 

Body string  متن پیام 

FromNumber string  شماره مبدا 

ToNumber string  شماره مقصد 

ErrorCode string   کد خطا. جزئیات را در  مشاهده

 نمایید. 

 

4-4- GetDeliveryStatuses 
  خروجی ورودي و    پارامترهاياز    یک   هر  یر. در زمیشود  ستفادها  پیامک   تحویل  ضعیتو  تعیین  براي  متد  ینز اا

 .  ستا  شده تشریح

 GetDeliveryStatuses متد ورودي يمترهارا پا -7جدول 

 توضیح نوع پارامتر  نام پارامتر وروردي 

username string  نام کاربري 

password string  کلمه عبور 

messageIds array of strings ها  پیام هاي شناسهاي از  یهآرا 

 

 GetDeliveryStatusesخروجی متد  -8جدول 

 توضیح نوع پارامتر خروجی 

array of strings یک   هر  شرح  که  میشود  برگردانده  مختلف  هاي   ضعیتاي از و   یهآرا  

 .  فرمایید مالحضهرا در   

 شتباه ا  عبور  کلمه  ینکها  مانند)   هدرخ د  خطایی  که  صورتی: در  توجه

  به )  میشود  برگردانده  عنصري  تک   یهآرا  یک  قالبدر    خطا   کد  (باشد

 (شود مراجعه 12جدول 
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4-5- GetCredit 

  خروجیورودي و    پارامترهاياز    یک   هر  یر . در زمیشود  ستفادها  کاربر  یالیر   عتبارا  میزان   تعیین  براي  متد  ینز اا

 .  ستا  شده تشریح

   10 جدول 

 GetCredit متد ورودي يمترهارا پا -9جدول 

 توضیح نوع پارامتر  نام پارامتر وروردي 

username string  نام کاربري 

password string  کلمه عبور 

messageEncoding integer استفاده  دونب 

 

 GetCredit متد ورودي يمترها را پا -10جدول 

 توضیح نوع پارامتر خروجی 

string میشود برگردانده کاربر یالیر عتبارا عنوان به صحیح عدد یک  . 

  شتباها  عبور  کلمه  ینکها  مانند(  هدرخ د  خطایی  که  صورتی: در  توجه

 )شود مراجعه 12جدول   به( میشود برگردانده خطا   کد )باشد

 

  پیام ضعیتو  کدهای -5

 . ستا مدهآ  یلآن در ذ  کد که باشد  مختلفی هاي  ضعیتدر و ست ا ممکن پیام  هر پیام،  سالاز ار سپ

 کدهاي وضعیت پیام  -11جدول 

 توضیح کد

 ست ا سیدهر گوشی به 1

 ست ا نرسیده گوشی به 2

 ست ا نرسیده مخابرات به 3

 پراتوردر ا  سالار منتظر 4

 ست ا سیدهر مخابرات به 5
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   شناسه  ینکها  مانند  نشود  تعیین  پیامک  ضعیتو  لیلید  هر  به  که  صورتیدر  )   نامشخص 6

 (غیره  یاو   باشد نامعتبر  سالیار

 ست ا شده  سالار پراتورا به 7

 مخابرات سیاه  لیستدر  8

 سال ار صفدر  9

 نشد  سالار 10

 سال ار حال در   11

 

  خطا کدهای -6

 .ست ا شدهداده   توضیح برگردد ست ا ممکن متدهااز   یک  هراز  که خطایی  کدهاي  یرز جدول   رد

 کدهاي خطا  -12جدول 

 توضیح کد خطا 

ERROR_1 ست ا شتباها عبور کلمه  یا کاربري نام 

ERROR_4 نیست معتبر  ختصاصیا شماره 

ERROR_5 ستا خالی   گیرندگان شماره یهآرا 

ERROR_7 ستا  مجاز حد از  بیش  پیام طول 

ERROR_8  نیست برابر پیامها تعداد  با گیرندگان تعداد 

ERROR_9 ستا شده  منقضی  کاربر حساب 

ERROR_10 ستا شده  مسدود   کاربر حساب 

ERROR_11 ندارد  کافی عتبارا کاربر 

ERROR_12 ست ا نشده هویت حرازا هنوز کاربر 

ERROR_13 نمیباشد  کاربر  جاري  پنل مکانات. از امجاز غیر  سترسید 

ERROR_14 نمیباشد معتبر  پیامک  محتواي 

ERROR_15 نمیباشد  معتبر  تاریخ 

ERROR_101 سرور در  خطا 

ERROR_102 ست ا شده متوقف سرویس 

ERROR_103  (ورودي  پارامتر عنوان  به) ستا مجاز حد از  بیش پیام  شناسههاي تعداد 
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ERROR_104 ( ورودي پارامتر عنوان به)  میباشد  خالی پیام  شناسههاي یهآرا 

 

 تغییرات الگ -7

 الگ تغییرات -13دول ج

 توضیحات تاریخ 

 جدید  ارسالوضعیت  1400/05/10

 سرویسوب   جدیدآدرس   1398/ 10/ 13

 پیامها و  گیرندگان یه آرا طول  حداکثر  تعیین 1398/ 07/ 22

 GetReceivedMessage متد  شدن فزودها -1 1398/ 07/ 08

   15  خطاي کد -2

   GetCredit  متد توضیحات اصالح -3

 پیامکدر   مجاز کاراکترهاي  تعداد صالحا -4

 شد فزودها لیست  بلک  به سالار توضیحات 1397/ 06/ 21

    جدید خطاي   کدهاي -1 1397/ 07/ 25

   جدید تحویل  ضعیتو -2

 جدید  سالار ضعیتو -3

 


