األوامر التقنية
خدمة الربط األلكتروني

آخر تحديث 9109-9-92 :

ماهو ال  API؟

هو إرسال واستقبال رسائل نصية مباشرة من والى تطبيق الويب الخاص بك أو أنظمة تقنية المعلومات.

 .1يقوم المستخدم بإدخال وصلة ال  APIالخاصة بموقع الكويت اس ام اس في تطبيقه الخاص.
http://www.AlkuwaitSMS.com/api/?username=[Username]&password=[Pass
]word]&sms=[Message]&mobile=[mobile_numbers]&binary=[language_Flag

 .9الكويت اس ام اس سوف يستلم وصلة ال  ، APIثم يقوم بعمل طلب لتطبيقك الخاص.
 .3الكويت اس ام اس سوف ينفذ هذه التعليمات وسوف يتفاعل مع المستخدم.

ميزات النظام
 .0الربط باستخدام  HTTPبطريقة بسيطة.
 .2تشفير االتصاالت عبر .SSL
 .3دعم أحرف ( Unicodeاالنكليزية والعربية).
 .4دعم الرسائل النصية الطويلة.
 .5العديد من المستلمين في طلب واحد.
 .6تقارير مفصلة في حساب واحد.

كيف يمكنك إدارة ال  APIمن حسابك في موقع  AlkuwaitSMS؟
• أضغط على "الربط اإللكتروني" في اعلى الصفحة

• لتفعيل الخدمة غير حالة الخدمة إلى "مفعلة"

• يجب اختيار اسم المرسل الخاص بالربط األلكتروني من القائمة ،اذا كان اسم المرسل الخاص بك مفتوحا
اترك هذه الخانة لتصبح احد المتغيرات التي تستطيع التحكم بها بالربط األلكتروني

• سوف يقوم النظام بتعيين كلمة سر خاصة بالربط األلكتروني ،اذا كنت ترغب بتغيير هذه الكلمة اضغط على
"تعيين كلمة سر جديدة"

• أضغط على "حفظ االعدادات"

• سوف يقوم النظام بعمل مثال للربط بإستخدام  HTTPاسفل الصفحة ،يمكنك األستفادة منه مباشرة

المتغيرات في الربط اإللكتروني:
AlkuwaitSMS.comاسم المستخدم في موقع

Username

الرقم السري المعين من قبل إدارة الربط األلكتروني

Password

الموجود بحسابك في موقع AlkuwaitSMS.com
الرسالة النصية

SMS

ارقام الهواتف مع رمز الدولة بينهم فاصلة

Mobile

رمز اللغة (اللغة العربية= & 1اللغة اإلنجلينزية = )0

Binary

مثال:
http://www.AlkuwaitSMS.com/api/?username=Ahmed&password=USTUXHOJCCO0T
XB&sms=HelloWorld&mobile=96599154599&binary=0

الرصيد المتوفر:
http://www.AlkuwaitSMS.com/api/balance.php?username=ahmed&pas
sword=USTUXHOJCCO0TXB

سيقوم النظام بعرض الرد مباشرة حتى يتسنى للمبرمج متابعة عملية األرسال:

اسم المستخدم او الرقم السري غير صحيح

NOT_AUTHORIZED

ال يوجد رصيد كافي في حساب المستخدم

NO_CREDIT

ال يوجد مستلمين

NO_RECEIPENTS

ارقام المستلمين غير صحيحة

INVALID_RECEIPENTS

رسالة نصية فارغة

NO_TEXT

لم يتم تحديد رمز اللغة

NO_BINARY

ال يوجد اسم المرسل

NO_SENDER

اسم المرسل غير صحيح (اكثر من  11حرف)

INVALID_SENDER

الطلب مقبول

OK_[NUMBER OF
RECEIPENTS]_[TOTAL CREDIT
]DEDUCTED

VB.net & ASP.net Sample Code:
Imports System.Net
Imports System.IO
Public Class Form1
Private Sub Send_SMS(ByVal sender As Object, ByVal phonenumber As Object, ByVal msg
As Object, ByVal dc As Object)
Dim client As WebClient = New WebClient
Dim username = "USERNAME"
Dim password = "GENERATED_PASSWORD"
Dim baseurl As String = "http://AlkuwaitSMS.com/api/?mobile=" + phonenumber +
"&sender=" + sender + "&sms=" + msg + "&binary=" + dc + "&username=" + username +
"&password=" + password
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
'MsgBox(s)
data.Close()
reader.Close()
End Sub
End Class

PHP Sample Code:
function send_sms($sender, $phonenumber, $Text, $dsc)
{
$Text= urlencode($Text);
$url =
"http://www.alkuwaitsms.com/api/?username={USERNAME}&password={PASSWORD}&sms={$Text}&mo
bile={$PhoneNumber}&binary={$DCS}&sender={$sender}";
$r=fopen($url, "r");
unset($PhoneNumber,$Text,$DCS);
}

