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مفاهیم اولیه )
ساختار کلی متذ ها
ساذتاض ولی هتسّا تِ ایي ضىل است وِ ولیِ آًْا زاضای زٍ پاضاهتط تا ذاغیت  By Refتا ًام ّای :

نام

نوع

Status

Integer

StatusMessage

String

نکته

توضیحات
حاٍی وس حاغل اظ اجطای زستَض هی تاضس  ،زض غَضتی وِ  022تاضس تِ هؼٌی
اجطای هَفك هتس است .
تَضیح هطتَط تِ همساض  Statusاست

ۺ وس هطتَط تِ اجطای زستَض فمط زض همساض پاضاهتط  Statusلطاض هی گیطیس ٍ وس ٍضؼیت پطٍتىل

(ّ )http status codeوَاضُ  022هی تاضس  .تٌاتطایي ًتیجِ اجطای هَفك هتس ضا فمط اظ همساض پاضاهتط status
وِ تِ غَضت  by Referenceتؼطیف ضسُ هی تَاًیس هتَجِ ضَیس.
نکته ۺ پاضاهتط  StatusMessageتطای ضاحتی تطًاهِ ًَیساى لطاض زازُ ضسُ است تا زض ٌّگام ً Debugیاظی تهِ
هطاجؼِ تِ ترص ذطا ّا ًساضتِ تاضٌس ٍ تَضیح فاضسی هطتَط تِ وس تطگطتی (
هطاّسُ ًوایٌس .
خطاهای کلی در اجرای متذ ها :
 402ػولیات ًاهَفك تَز .
 401سطٍض لازض تِ پاسرگَئی ًیست تؼسا تالش وٌیس
زض هَالؼی وِ ایي ذطا ّا ضا زضیافت وطزیس هتس ضا زٍتاضُ فطاذَاًی وٌیس.

Status

) ضا زض همساض ایي پاضاهتط
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ساختار تائیذ هویت کاربری در کاوه نگار
تطای گصضاًسى هطحلِ تائیس َّیت یا  , Authenticationسِ ضاُ حل ولی اضئِ ضسُ است :
 .1ضاُ حل سٌتی تا اهٌیت ووتط زض آى ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض زٍ پاضاهتط آغهاظیي هتهس ّسهتٌس ٍ زض ازاههِ
هاتمی پاضاهتطّا لطاض هی گیطًس.
 .0ضاُ حل ًسثتا جسیسی وِ زض آى  API Keyیىتای حساب ضوا پاضاهتط آغاظیي ّط هتس ّستٌس .
 .3ضٌاسائی اظ ططیهك اضسهال ًهام وهاضتطی ٍ ضههع ػثهَض تهط ضٍی ّهسض ٍ لهطاض گیهطی آى زض ذػَغهیت
 Authenticationوالس  SOAPفطاذَاًی ضسُ .
زض حال حاضط هتٌاسة تا ًیاظ هطتطیاى  0هتس اٍلی زض تَاتغ اػالى ضسُ است .
تٌاتطایي ّط هتس زاضای زٍ  Overloadهی تاضس وِ اٍلی تا ػٌَاى  ٍ LoginInfoزیگطی تها  APIkeyزض اًتْهای
ًام تَاتغ لطاض زازُ ضسُ است .
تٌاتطایي ّط هتس تا ػٌَاى زض زستطس است  ,تطای هثال هتس  SendSimpleتا ػٌَاًْای ۺ
)SendSimpleByLogininfo (string username,string password ,….
)SendSimpleByAPIkey (string apikey,…..

ٍجَز زاضز وِ زض اٍلی زٍ پاضاهتط اٍلی ایي هتس ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض تَزُ ٍ زض زٍهی یه پاضاهتط اٍلی
 APIKeyحساب واضتطی ضوا هی تاضس.
زض غَضتی وِ  API-Keyذَز ضا ًوی زاًیس هی تَاًیس تا ٍضٍز تِ حساب اظ آزضس ۺ
http://panel.kavenegar.com/

تِ ترص واضتطی هطاجؼِ ٍ ًسثت تِ ایجاز یا تغییط آى السام ًوائیس .
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خطاهای مربوط به تائیذ هویت کاربری
 401حساب واضتطی غیطفؼال ضسُ است .
 403حساب واضتطی هؼتثط ًوی تاضس .ایي ذطا زض ظهاًی وِ هطرػات ٍضٍز تِ حساب
(ًام واضتطی ٍ ضهع ػثَض ) ٍ یا وس ضٌاسائی ( )API-keyاضتثاُ اضسال ضَز ضخ هی زّس.

ساختار پیام کوتاه
طَل استاًساضز یه پیام وَتاُ  1۴2تایت وِ هؼازل  ۷2واضاوتط تطای یه پیاههه فاضسهی ٍ  1۴2وهاضاوتط تهطای
یه پیاهه التیي ٍ  1۴2تایت تطای پیاهه تایٌطی هی تاضس.
تٌاتطایي ّط واضاوتط فاضسی هؼازل  0تایت هحاسثِ هی ضَز  ,ایي هَضَع تِ زلیل گٌجاًسى واضاوتط ّهای فاضسهی
زض فطهت یًَیىس هی تاضس وِ تا ٍجَز حتی یه واضاوتط فاضسی زض پیاهه تاػث هیطَز تها طهَل آى تهط حسهة
فطهت یًَیىس (ّط واضاوتط  0تایت) هحاسثِ ضسُ ٍ پیاهه فاضسی ضَز (پیاهه ّای فاضسهی اضظاى تهط اظ پیاههه
ّای التیي ّستٌس).

پیامک های چنذ بخشی
زض غَضتی وِ پیاهه اظ طَل استاًساضز  1۴2تایت تیطتط ضَز تایس تِ ترص ّای  1۴2تایتی تمسین ضسُ ٍ سپس
تِ همػس اضسال ضَز وِ الثتِ ایي واض تَسط ٍب سطٍیس هَجَز اًجام هی ضَز ٍ ًیاظ ًیست تطای ایهي هَضهَع
ػولیاتی اًجام زّیس وافیست ول پیام ضا زض فطاذَاًی ٍب سطٍیس اضسال ًوائیس  .الثتِ تِ ایي هَضَع تایس تَجهِ
زاضههت وههِ تِ اظای ّط ترص اظ یه پیاهه فاضسی طَالًی 3 ،واضاوتط ٍ تِ اظای ّط ترص اظ یه پیاهه التیي
طَالًی ۷ ،واضاوتط اظ فﻀای استاًساضز هتي پیاهه تِ وس  UDHاذتػاظ پیسا هی وٌس .یؼٌی زض ٍالغ ّط ترص اظ
پیاهه ﭼٌس لسوتی فاضسی حساوثط  ۶۷واضاوتط ٍ ّط ترص اظ پیاهه ﭼٌس لسوتی التیي حساوثط  1۵3واضاوتط ضا
زض ذَز جای هی زّس.
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ﺣذاکﺜر ﻃول پیامک
حههساوثط طههَل وههل هههتي پیاهههه تههطای پیاهههه التههیي  ۶10واضاوتط ٍ تطای پیاهههه فاضسی  0۶۸واضاوتط
هیتاضس.زضغَضتی وِ تیطتط اظ ایي همساض اضسال ضَز همساض پاضاهتط  statusهؼازل  ۴13تهِ هؼٌهای "ههتي پیهام
ذالی است ٍ یا طَل آى تیطتط اظ حس هجاظ هی تاضس" ضا تطگطت هیسّس.
ػالٍُ تط ایي هَضَع زض ّط تاض فطاذَاًی هتس ّای اضسال پیاهه هی تَاًیس حساوثط  022پیاهه اضسال وٌیس  .ایي
هحسٍزیت تطای حفظ ویفیت زض اضسال ٍ سطػت پاسرگَئی لطاضزازُ ضسُ است ّوچٌیي زض ّط تاض فطاذَاًی هتس
ّای زضیافت ٍضؼیت ( ٍ )GetStatusلغَ اضسال پیاهه ( )Cancelهیتَاًیس حساوثط  022ضٌاسِ پیاههه ضا زض
آضایِ پاضاهتط ٍضٍزی لطاض زّیس  .زض غَضتی وِ طَل آضایِ تیطتط اظ ایي همساض تاضس ذطای ظیط ضا زضیافت ذَاّیس
وطز.
خطای مربوط به ﺣذاکﺜر رکورد درخواستی در هر بار فراخوانی
 414تؼساز ضوَضز ّا تیطتط اظ حس هجاظ است.حساوثط  022زضذَاست زض ّط تاض فطاذَاًی
تَجِ ۺ ضوا هی تَاًیس تا فطاذَاًی هتس ّا اظ ططیك  Multi-Threadedهیعاى زضذَاست ّوعهاى ذَز ضا افعایص
زّیس  .هَضَع هحسٍزیت هطتَط تِ هیعاى ضوَضز ّا زض ّط تاض فطاذَاًی ( )per requestتَز.

فرمت داده های ورودی
زض ططاحی ٍب سطٍیس واٍُ ًگاض سؼی ضسُ تا جای هوىي ًسثت تِ زازُ ّای ٍضٍزی حساسهیت ٍجهَز ًساضهتِ
تاضس زض ًْایت پاضاهتط ّا تا فطهت زیر قابل تشخیص ّستٌس زض غیط ایٌػَضت احتوال زضیافت وس ذطا زض زازُ
ّای ٍضٍزی ٍجَز زاضز.
 ذط اذتػاغی فطستٌسُ )ایي ضواضُ تِ ػٌَاى هثال لیس ضسُ ٍ هٌظَض فطهت آى است)ۺ
+۹۸3222۵0۵0 
22۹۸3222۵0۵0 
3222۵0۵0 
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 ضواضُ گیطًسُ ( ایي ضواضُ تِ ػٌَاى هثال لیس ضسُ )
2۹10103۴۵۶۷ 
22۹۸۹10103۴۵۶۷ 
+۹۸۹10103۴۵۶۷ 
۹10103۴۵۶۷ 
خطاهای مربوط به فرمت اشتباه گیرنذه و فرستنذه
 411ضواضُ زضیافت وٌٌسُ پیام هؼتثط ًوی تاضس
 412ضواضُ اذتػاغی فطستٌسُ هؼتثط ًوی تاضس

متذهای پیامک (
متد ارسال ساده SendSimple :
اضسال پیاهه اظ یه ذط اذتػاغی تا یه هتي تطای یه یا ﭼٌسیي گیطًسُ .
پارامترهای ورودی

نام

توضیحات

نوع

Sender

String

ذط اذتػاغی اضسال وٌٌسُ پیاهه

Message

String

هتي پیاهه

Receptor

Array of String

UnixDate

Long

Type

Integer

ضواضُ ّای زضیافت وٌٌسُ پیاهه .
ظهاى اضسال پیاهه  ،زض غَضتی وِ همساض  2ضا اضسال وٌیس پیاهه زض ّواى
لحظِ تِ غَضت ذَزواض اضسال هی ضَز  .ضاٌّوای UNIXTIME
ًحَُ ًوایص پیاهه زض هَتایل گیطًسُ (فطهت هؼوَلی همساض  )1زض غیط
ایٌػَضت تِ جسٍل ضواضُ  3زض اًتْای سٌس هطاجؼِ وٌیس.
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مقادیر خروجی

توضیحات

نوع

ضٌاسِ پیاهه ّا (زض غَضتی وِ  nullتاضس اضسال ًاهَفك تَزُ ٍ تایس تِ همساض پاضاهتط
Array of Long

 Statusهطاجؼِ وٌیس)  .تَغیِ هی ضَز تطای زضیافت ٍضؼیت پیاهه ّا همازیط
ذطٍجی ضا شذیطُ ًوائیس .زضٍالغ ضٌاسِ پیاهه ّواى ضٌاسِ ضوَضز هتٌاظط زض پایگاُ
زازُ واٍُ ًگاض است.

نکات


تطای ٍاوطی ٍضؼیت پیاهه تِ هتس  GetStatusهطاجؼِ ًواییس .



تطای زضیافت اطالػات ٍ ًحَُ واض تا فطهت  UnixTimeتِ ایٌجا هطاجؼِ ًواییس .



تطای اطالع اظ ًحَُ ًوایص پیاهه زض هَتایل گیطًسُ تِ جسٍل  3هطاجؼِ ًواییس .

خطاها
 414تاضید اضسال اضتثاُ است  ،تاضید آى هٌمﻀی (تیطتط اظ  1یىطٍظ لثل) یا تهِ فطههت زضسهت اضسهال
ًطسُ است.
 414اػتثاض حساب وافی ًیست.

متد ارسال دسته ای SendArray :
زض غَضتی هی ذَاّیس پیاهه ّای هرتلفی اظ ضواضُ ّای هرتلف اضسال وٌیس  ،ایي هتس واضائی ظیازی تطای ضوا
زاضز ً .ىتِ لاتل تَجِ زض استفازُ اظ ایي هتس آى است وِ ولیِ پاضاهتط آضایِ تَزُ ٍ تایس طَل آًْا تاّن تطاتط تاضس
ٍ حساوثط تؼساز گیطًسگاى زض ّط تاض فطاذَاًی  022ػسز هی تاضس.

پارامترهای ورودی

نام

نوع

Sender

Array of String

توضیحات
ذط اذتػاغی اضسال وٌٌسُ پیاهه
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Message

Array of String

هتي پیام وَتاُ

Receptor

Array of String

ضواضُ ّای زضیافت وٌٌسُ پیاهه .

UnixDate

Long

Type

Array of Integer
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ظهاى اضسال پیاهه  ،زض غَضتی وِ همساض  2ضا اضسال وٌیس پیاهه زض ّواى
لحظِ تِ غَضت ذَزواض اضسال هی ضَز  .ضاٌّوای UNIXTIME
ًحَُ ًوایص پیاهه زض هَتایل گیطًسُ (فطهت هؼوَلی همساض  )1زض غیط
ایٌػَضت تِ جسٍل ضواضُ  3زض اًتْای سٌس هطاجؼِ وٌیس.
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توضیحات

نوع

ضٌاسِ پیاهه ّا (زض غَضتی وِ  nullتاضس اضسال ًاهَفك تَزُ ٍ تایس تِ همساض پاضاهتط
Array of Long

 Statusهطاجؼِ وٌیس)  .تَغیِ هی ضَز تطای زضیافت ٍضؼیت پیاهه ّا همازیط
ذطٍجی ضا شذیطُ ًوائیس .زضٍالغ ضٌاسِ پیاهه ّواى ضٌاسِ ضوَضز هتٌاظط زض پایگاُ
زازُ واٍُ ًگاض است.

نکات




تطای زضیافت اطالػات ٍ ًحَُ واض تا فطهت  UnixTimeتِ ایٌجا هطاجؼِ ًواییس
طَل آضایِ ّای ٍضٍزی تایس تا ّن تطاتط تاضس.
تطای اطالع اظ ًحَُ ًوایص پیاهه زض هَتایل گیطًسُ تِ جسٍل  3هطاجؼِ ًواییس.

خطاها
 414تاضید اضسال اضتثاُ است  ،تاضید آى هٌمﻀی یا تِ فطهت زضست اضسال ًطسُ است.
 414اػتثاض حساب وافی ًیست
 411طول آرایه هتي ٍ گیطًسُ ٍ اضسال وٌٌسُ ّن اًساظُ ًیست .
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متد دریافت وضعیت GetStatus :
تطای وٌتطل ٍضؼیت پیاهه هی تَاًیس اظ ایي هتس استفازُ ًوائیس .اظ ایي هتس تطای وٌتطل ضسیس (ّ )Deliveryن
هی تَاًیس استفازُ وٌیس.
پارامترهای ورودی

نام

نوع

MessageID

Array of Long

توضیحات
ضٌاسِ پیاهه ّا

مقادیر خروجی

نوع
Array of Integer

توضیحات
ٍضؼیت پیاهه ّا ( جسٍل ضواضُ ) 0

نکات


زض غَضتی وِ ضٌاسِ پیاهه )  ( MessageIDهؼتثط ًثاضس ٍ یا زض پایگاُ زازُ ثثت ًطسُ تاضس  ،همساض
ذطٍجی  122هی تاضس  ،هؼازل هؼتثط ًثَزى ضٌاسِ پیاهه.



زض ّط تاض فطاذَاًی ایي هتس هی تَاًیس حساوثط  022ضٌاسِ پیاهه اضسال وٌیس.

خطاها
-
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متد انصراف از ارسال Cancel :
تطای اًػطاف اظ اضسال پیام ّای ظهاًثٌسی ضسُ هی تَاًیس اظ ایي هتس استفازُ ًوائیس  .ایي هتس تؼس اظ وٌتطل هؼتثط
تَزى ضٌاسِ پیاهه زض غَضتی وِ ظهاًثٌسی ضسُ تاضس آى ضا اظ غف ذاضج وطزُ ٍ همساض  ۷هؼازل "اضسال لغَ
ضس " ضا زض ذطٍجی لطاض هی زّس .لغَ اضسال پیاهه فمط تِ ضططی اهىاى پصیط است وِ پیاهه هَضز ًظط تطای
تاضید هطرػی ظهاًثٌسی ضسُ تاضس .زض غیط ایٌػَضت ٍضؼیت ػازی پیاهه ضا زض ذطٍجی لطاض هی زّس.
پارامترهای ورودی

نام

نوع

MessageID

Array of Long

توضیحات
ضٌاسِ پیاهه ّا

مقادیر خروجی

نوع
Array of Integer

توضیحات
ٍضؼیت پیاهه ّا ( جسٍل ضواضُ ) 0

نکات


زض غَضتی وِ ضٌاسِ پیاهه )  ( MessageIDهؼتثط ًثاضس  ،همساض ذطٍجی  122هی تاضس  ،هؼازل
هؼتثط ًثَزى ضٌاسِ پیاهه.



زض ّط تاض فطاذَاًی ایي هتس هی تَاًیس حساوثط  022ضٌاسِ پیاهه اضسال وٌیس .



زض غَضتی وِ ػولیات لغَ اضسال تا هَفمیت اًجام ضَز ذطٍجی همساض  ۷ضا تِ اظای ّط ضٌاسِ پیاهه تط
هی گطزاًس

مستندات وب سرویس

SOAP

خطاها
-

متد دریافت پیامک Receive :
ٍاوطی پیاهه ّای زضیافتی اظ ذط ّای اذتػاغی تَسط ایي هتس اًجام هی ضَز  .تا ّط تاض فطاذَاًی ایي هتس
پیاهه ّایی وِ زض ذطٍجی تطگطت زازُ هی ضًَس ٍضؼیت "ذَاًسُ ضسُ" هؼازل  1ضا تِ ذَز هی گیطًس.
تِ ایي هؼٌا وِ ضوا پیام ضا زضیافت وطزُ ایس .
تٌاتطایي تطای ٍاوطی پیاهه ّای جسیس ّویطِ همساض  2ضا زض پاضاهتط  isReadلطاض زّیس.
پارامترهای ورودی

نام

نوع

LineNumber

String

isRead

Byte

توضیحات
ذط اذتػاغی هَضز ًظط
ٍضؼیت پیاهه ( وِ ذَاًسُ ًطسُ  ٍ 2ذَاًسُ ضسُ  1هی تاضس )

مقادیر خروجی
ذطٍجی آضایِ ای اظ ضئ ظیط ذَاّس تَز ۺ

نام

نوع

MessageID

Long

ضٌاسِ پیاهه زضیافتی

Message

String

هتي پیام زضیافتی

Sender

String

ضواضُ اضسال وٌٌسُ پیاهه

Receptor

String

ضواضُ گیطًسُ پیاهه ( هؼازل پاضاهتط  LineNumberاست )

Date

Long

ظهاى زضیافت پیاهه تِ فطهت UnixTime

نکات

توضیحات

مستندات وب سرویس

SOAP

 زض ّط تاض فطاذَاًی ایي هتس  200پیاهه زضیافت ضسُ زض ذطٍجی لطاض هی گیطز  ،تطای ازاههِ وافیسهت
یىثاض ایي هتس ضا فطاذَاًی ًوائیس .تٌاتطایي هازاهی وِ تؼساز اجعاء ضهیء ذطٍجهی  022اسهت تایهس هتهس
زٍتاضُ فطاذَاًی ضَز تا پیاهه ّای جسیس ضا تِ طَض واهل ٍاوطی ًوائیس.
 زض غَضتی وِ ّیچ پیاهه زضیافت ضسُ ای ًساضتِ تاضیس ذطٍجی  nullذَاّس تَز.
خطاها
 411زضیافت وٌٌسُ ًاهؼتثط هی تاضس .تِ هؼٌای ایٌىِ هالىیت ذط اذتػاغی تطای ضوا ًیست یا فطهت
ٍضٍزی ذط اذتػاغی ًازضست است.

متد دریافت اعتبار RemainCredit :
زضیافت اػتثاض تالی هاًسُ حساب هَضز ًظط  ،وِ زض آى وافیست اطالػات اٍلیهِ ( ٍ LoginInfoیها ) API Key
ضا اضسال وٌیس .
مقادیر خروجی

نوع
Long

توضیحات
هؼازل ضیالی اػتثاض تالی هاًسُ حساب هَضز ًظط هی تاضس.

مستندات وب سرویس

SOAP

جذول ها )
جذول شماره  : 1فهرست کذ ها برگشتی
ذطاّای هَضز ًظط زض همسض پاضاهتط  Statusوِ تِ غَضت  By referenceتؼطیف ضسُ لطاض هی گیطًس.
Message

Status
022

زضذَاست تاییس ضس.

۴22

پاضاهتط ّا ًالع ّستٌس

۴21

حساب واضتطی غیط فؼال ضسُ است.

۴20

ػولیات ًاهَفك تَز.
) ( API KEY

یا اطالعات ورود (نام کاربری و رمز عبور ) هؼتثط ًوی تاضس.

۴23

وس ضٌاسائی

۴2۹

سطٍض لازض تِ پاسرگَئی ًیست تؼسا تالش وٌیس.

۴11

زضیافت وٌٌسُ ًاهؼتثط است.

۴10

اضسال وٌٌسُ ًاهؼتثط است.

۴13

پیام ذالی است ٍ یا طَل پیام تیص اظ حس هجاظ هی تاضس .التیي  ۶10واضاوتط ٍ فاضسی  0۶۸واضاوتط

۴1۴

تؼساز ضوَضز ّا تیطتط اظ حس هجاظ است  .زض ّط فطاذَاًی حساوثط  022ضوَضز .

۴1۷

تاضید هؼتثط ًوی تاضس .همساض  2تِ هؼٌای ظهاًی فؼلی است ٍ زض غیط ایٌػَضت فطهت UNIXTIME

۴1۸

اػتثاض حساب ضوا وافی ًیست .لطفا تطای ضاضغ حساب السام ًوائیس.

۴1۹

طَل آضایِ هتي ٍ گیطًسُ ّا ٍ فطستٌسُ ّا ّن اًساظُ ًیست .

مستندات وب سرویس

SOAP

جذول شماره  : 2فهرست وضعیت پیامک ها
ایي ترص هطتَط تِ ٍضؼیت پیاهه ّا هی تاضس وِ ًطاى هی زّس پیاهه هَضز ًظط زض ﭼِ ٍضؼیتی لطاض زاضز .
Description

Value
1

زض غف اضسال لطاض زاضز.

0

ظهاى تٌسی ضسُ (اضسال زض تاضید هؼیي ).

۴

اضسال ضسُ تِ هراتطات.

12

رسیذه به گیرنذه ( ) Delivered

11

ًطسیسُ تِ گیطًسُ (ایي هَضَع تِ ّط زلیلی اظ جولِ ذاهَش یا ذاضج اظ زستطس تَزى اتفاق هی افتس)

13

اضسال پیام اظ سَی واضتط (هتس اًػطاف اضسال پیام)* لغو شذه.

1۴

تالن ضسُ است(.ػسم توایل گیطًسُ تِ زضیافت پیاهه ّای اًثَُ) (تطگطت ّعیٌِ تِ حساب ).

۵2

زضیافت ضسُ (ٍضؼیتی وِ پیاهه ّای زضیافتی هیگیطًس).

122

ضٌاسِ پیاهه ًاهؼتثط است (.تِ هؼٌای ایي وِ ضٌاسِ پیام زض پایگاُ زازُ واٍُ ًگاض ثثت ًطسُ است)

جذول شماره  : 3انواع پیامک
هطتَط تِ ًَع ًوایص ٍ شذیطُ پیاهه اضسالی زض تلفي ّوطاُ گیطًسُ هی تاضس .

توضیحات

کذ

پیاهه تػَضت هستمین تِ ضٍی غفحﺔ هَتایل ضرع گیطًسُ ظاّط هیضَز.
2

زض ایي حالت پیاهه زض هَتایل یا سین واضت ضرع گیطًسُ تػَضت اتَهاتیه شذیطُ ًویضَز ٍ تا
ذطٍج اظ آى حصف هی ضَز( .پیاهه ذثطی)
پیاهه زض حافظﺔ هَتایل ضرع گیطًسُ شذیطُ هیضَز( .پیاهه ػازی)

1

زض غَضتی وِ پاضاهتط هطتَطِ ذالی اضسال ضَز تِ غَضت پیص فطؼ پیاهه هَضز ًظط تا ایي ًَع
اضسال هی ضَز.

2

پیاهه تطضٍی حافظﺔ سین واضت گَضی گیطًسُ شذیطُ هیضَز.
زض غَضتی وِ هَتایل ضرع گیطًسُ زاضای یه ًطمافعاض واضتطزی ذاظ تطای شذیطُ پیاهه تاضس ٍ

3

یا تِ یه ًطمافعاض واضتطزی ذاظ تط ضٍی یه واهپیَتط هتػل تاضس ،پیاهه زضیافتی زض آى ًطم
افعاضّا شذیطُ هیضَز.

