شرح البوابات الرئيسيه المقدمه من موقعنا:
 .1اإلستعالم عن الرصيد
الرابط التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/balance.php
تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:
 :mobile .1اسم المستخدم.
 :password .2كلمة المرور.
في حال كانت القيم صحيحة ستكون نتيجة اإلستعالم الرصيد :على الشكل التالي على سبيل المثال ،100/70
بحيث تمثل  70الرصيد الحالي بالنقاط ،و 100الرصيد الكلي للعميل في الموقع.
أما في حال كانت القيم خاطئة ..ستكون نتيجة اإلستعالم رقم من األرقام التالية  ...وهي على النحو التالي مع
معنى كل نتيجة :
 :0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 :1رقم الجوال غير متوفر.
 :2كلمة المرور خاطئه.
Example.
http://www.sms1515.com/sms/api/balance.php?mobile=966555555555&password=123456

 . 2اإلرسال
الرابط التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php
تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:
 :mobile .1رقم الجوال ،وهو يمثل اسم المستخدم (إجباري).
 :password .2كلمة المرور (إجباري).
 :numbers .3الرقم أو مجموعة األرقام التي سيتم اإلرسال لها (إجباري)  ،ويجب أن تكون بالصيغة
الدوليه وبدون أصفار أو الرمز ( ،)+ويفصل بين كل رقم وآخر الرمز ( ،),وهو الموجود فوق حرق
الواو.
 : sender .4إسم المرسل.
 :msg .5نص الرسالة (إجباري)  ،ويجب أن تكون بصيغة  ،Unicodeوفي ملفات اإلرسال الجديده فإن
عملية التحويل تتم بشكل تلقائي ،حيث تقوم دالة اإلرسال بتحويل النص إلى التشفير المطلوب.
مالحظه :في حالة قمت بإستخدام الرابط مباشره  ،فإن يجب تحويل نص الرسالة الى تشفير Unicode
من خالل دالة  convertToUnicodeالموجودة في كل األمثلة البرمجية الخاصه ببوابات اإلرسال.
 : dateSend .6تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)  ،وهذه الخدمة توفر إمكانية جدولة اإلرسال إلى تاريخ
معين من أجل إرسالها به ،ويجب أن تكون على الشكل التالي .mm/dd/yyyy
مالحظة :في حالة عدم الحاجه لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة  0أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات
المرسلة  ،وفي حال إرسال قيمة  0أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو قديم
قبل تاريخ إرسال الرسالة فإن الرسالة سترسل فورا ً .
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 :timeSend .7وقت إرسال الرسالة (اختياري)  ،وهذه الخدمة توفر إمكانية جدولة اإلرسال إلى وقت
معين من أجل إرسالها به ،ويجب أن تكون على الشكل التالي .hh:mm:ss
مالحظات :
 .1في حالة عدم الحاجة لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة  0أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات
المرسلة.
 .2في حالة إرسال القيمة  0أو عدم إدراج هذا المتغير  ...وفي نفس الوقت كنت قد حددت متغير الـ
 dateSendفإن الوقت الذي سيعتمد إلرسال الرسالة هو الساعة  00:00:00في التاريخ
المحدد.
 .3في حالة تحديد تاريخ اإلرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت اإلرسال بوقت سابق للوقت الحالي
سيتم إرسال الرسالة فوراً .

عند اإلرسال على هذه الصفحة سينتج لدينا رقم من األرقام التالي ة ..وستجد مع كل رقم معنى هذا الرقم :
 :0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة )
 :1تم اإلرسال.
 :2الرصيد = .0
 :3الرصيد غير كافي.
 :4رقم الجوال غير متوفر.
 :5كلمة المرور خاطئه.
 :6يوجد مشكله باإلرسال ،ويجب المحاوله الحقا.
 :7إسم المرسل غير مقبول او فارغ.
 :8الرسالة مكررة حاول بعد ساعة
 :9نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح
 :10ال يوجد ارقام
 :11نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح .
 :12لم نتجح عملية االرسال.

Example 1. Send Now
http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers
=966444444444,966533333333,966522222222&sender=internetsms&msg=0627064706440627064B002
006280643064500200641064A00200073006D00730031003500310035&dateSend=0&timeSend=0

Example 2. Send Later
http://www.sms1515.com/sms/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers
=966444444444,966533333333,966522222222&sender=internetsms&msg=0627064706440627064B002
006280643064500200641064A00200073006D00730031003500310035&dateSend=2/10/2008&timeSend
=17:30:00
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 .3اإلرسال بإستخدام قالب رساله موحد
توفر هذه البوابة خدمة إرسال رساله ذات قالب موحد ،بحيث تستطيع إرسال رسائل ألرقام مختلفة وكل رقم له
محتوى رسالة بمحتوى خاص لهذا الرقم حسب متغيرات خاصة به .
مثال على اإلرسال بإستخدام قالب للرساله:
نص الرساله "القالب العام" :مرحبا بك أخي ) ،(1تاريخ إشتراكك لغاية (.)2
عند اإلرسال إلى مجموعه من األرقام يتم تعريف قيمه خاصه بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين ( )1و
( )2بالقيم الخاصه باإلرقام ،وهذه القيمة تسمى .msgKey
 Unicodeمشفره بتشفير $msgKey = "(1) ,#, name ,@, (2) ,#, name2 ***"; //
شرح الرموز:
• ( :...،) 2( ،)1للدالله على الرموز التي يجب التعويض عنها
•  #تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
• @ تفصل بين تعريف الرمز األول وقيمته والرمز الثاني وقيمته.
• *** تفصل بين قيم الرساله األولى وقيم الرساله الثانيه.
تطبيق المثال:
نص الرساله "القالب العام" :مرحبا بك أخي ) ،(1تاريخ إشتراكك لغاية (.)2
 ,#, )1( :msgKeyمحمد  ,#, )1( , ***,2008/10/12 ,# , )2( ,@,أحمد 2008/10/10 ,# , )2( ,@,
اللون األخضر  :قيم الرساله األولى.
اللون األحمر :قيم الرساله الثانيه
األرقام :عدد األرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في  ، msgKeyوبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب
المثال الموجود966444444444 ، 966555555555 :
سوف تصل الرسالة إلى األرقام بالشكل التالي:
الرقم  :966555555555مرحبا بك أخي محمد  ،تاريخ إشتراكك لغاية .2008/10/12
الرقم  :966444444444مرحبا بك أخي أحمد  ،تاريخ إشتراكك لغاية .2008/10/10
البوابة رسائل القوالب موجوده على الرابط التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/msgSendWK.php
تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:
.mobile .1
.password .2
.numbers .3
.sender .4
.msg .5
.dateSend .6
..timeSend .7
 :msgKey .8م جموعة القيم التعويضية في نص الرسالة  ،ويجب اإلنتباه إلى أن الر موز المستخدمة هنا
يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب
أن يساوي عدد الرموز في نص الرساله ،كذلك عدد مجموعات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد
األرقام .وفي النهايه يجب أن تكون بصيغة .Unicode
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مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة
 : 0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 :1تم اإلرسال.
 :2الرصيد = .0
 :3الرصيد غير كافي.
 :4رقم الجوال غير متوفر.
 :5كلمة المرور خاطئه.
 :6يوجد مشكله باإلرسال ،ويجب المحاوله الحقا.
 :7إسم المرسل غير مقبول او فارغ.
 :8الرسالة مكررة حاول بعد ساعة
 :9ال يوجد رسالة
 :10ال يوجد ارقام
 :11نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح .
 :12لم نتجح عملية االرسال.
 :13عدد األرقام ال يساوي عدد الرسائل.
 :14ال  keyالخا ص بالرسالة فارغ.
Example.
http://www.sms1515.com/sms/api/msgSendWK.php?mobile=966555555555&password=123456&num
bers=966444444444,966533333333,966522222222&sender=internetsms&msg=06450631062D0628062
700200628064300200623062E064A0020002800310029060C0020062A06270631064A062E0020062506
34062A063106270643064300200644063A0627064A06290020002800320029002E&dateSend=0&timeS
end=0&msgKey=002800310029002C00200023002C00200645062D0645062F002C00200040002C00200
028003200290020002C00200023002C002000310032002F00310030002F0032003000300038002C00200
02A002A002A002C0020002800310029002C00200023002C00200623062D0645062F002C00200040002
C00200028003200290020002C00200023002C002000310030002F00310030002F0032003000300038

 .4تسجيل إسم مرسل
عند إرسالك رسالة بإسم مرسل رقم جوال غير أرقامك المعتمدة لدينا فأنت بحاجة لتعريف "ترخيص" هذا الرقم
على الحساب الخاص بك ..وستحتاج لهذه العملية مرة واحدة فقط وبعدها يمكنك اإلرسال بهذا الرقم دون الحاجة
للتسجيل أو الترخيص ...توفر هذه البوابة خدمة إضافة إسم المرسل من أجل ترخيص إستخدامه في عملية
اإلرسال ،ومن هنا فإن الترخيص يكون إلسم مرسل مكون من رقم دولي ،ويصل كود التفعيل الخاص بعملية
الترخيص الالحقة الذكر على نفس رقم الجوال المضاف ..أي أنك ترسل الرقم المراد ترخيصه على هذه البوابة
وسي صل كود تفعيل لهذا الرقم مباشرة ...توجه بعد ذلك لبوابة الترخيص إلتمام عملية ترخيص الرقم على
حسابك  ،البوابة موجوده على الرابط التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/addSender.php
تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:
.mobile .1
.password .2
 : sender .3إسم المرسل المراد ترخيصه لإلرسال به "رقم جوال دولي".
 defSender .4اسم المرسل للرساله التي تحوي كود التفعيل.
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مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة
 : 0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 :1رقم الجوال غير متوفر.
 :2كلمة المرور خاطئة.
 :3إسم المرسل "الرقم الدولي" غير صحيح.
 :4إسم المرسل ال يحتاج إلى تفعيل !
 :5رصيدك غير كافي إلرسال كود التفعيل.
 :6يتم اضافة االسم.
 :7لم يتم اضافة االسم.
 :senderIdوهي قيمه عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي100 :
وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز ’ ‘#من الرقم إن وجد.
Example.
http://www.sms1515.com/sms/api/addSender.php?mobile=966555555555&password=12
3456&sender=966511111111

 . 5التحقق من تفعيل إسم المرسل
بعد عملية إضافة إسم المرسل للحساب الخاص بك ،يمكنك التحقق من أن حالة إسم المرسل (مفعل أو غير
مفعل) من خالل الرابط التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/checkSender.php
تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:
.mobile .1
.password .2
 :senderId .3القيمه العددية الراجعه من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز ’..‘#
مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة
 : 0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 :1إسم المرسل مفعل.
 :2إسم المرسل مرفوض "تم ادخال كود التفعيل لهذا المرسل  3مرات خطأ".
 :3رقم الجوال غير متوفر.
:4كلمة المرور خاطئه.
 :5اسم المرسل غير مفعل.
 :6اسم المرسل موجود

Example.
http://www.sms1515.com/sms/api/checkSender.php?mobile=966555555555&password=1
23456&senderId=100
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 .6ترخيص إسم مرسل
توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل الذي تم تسجيله في الموقع "في عملية التسجيل" من أجل إستخدامه
في عملية اإلرسال ،حيث تستقبل كود التفعيل الذي وصل للرقم المراد ترخيصه ،البوابة موجوده على الرابط
التالي:
http://www.sms1515.com/sms/api/activeSender.php
تستقبل هذه البوابة القيمه التالية :
.mobile .1
.password .2
 : senderId .3القيمه العددية الراجعه من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز ’.‘#
 : activeKey .4كود التفعيل المرسل على رقم الجوال الذي تم التسجيل به كإسم مرسل.
مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة
 : 0البيانات غير مكتملة (يجب ارسال كل البيانات المطلوبة)
 :1رقم الجوال غير متوفر.
 :2كلمة المرور خاطئه.
 :3تم تفعيل إسم المرسل.
 :4كود التفعيل غير صحيح.
 senderId :5خاطئ.
 :6تم اضافة الطلب
Example.
http://www.sms1515.com/sms/api/activeSender.php?mobile=966555555555&password=123456&send
erId=100&activeKey=9801
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