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У роботі виконаний огляд і аналіз існуючих засобів і технологій для 

масової розсилки SMS (Short Message Service) повідомлень через SMS-

шлюзи [1, 2]. Сервіс масових SMS розсилок є одним з найбільш 

перспективних сучасних напрямів Інтернет-комунікацій, побудованих на 

сучасних телекомунікаційних технологіях. Розсилка SMS-повідомлень із 

веб-додатків або сайтів здійснюється через Web2SMS шлюзи за допомогою 

SMS API,  які надають SMS-провайдери. 

Мета роботи. Розробити методику побудови веб-комунікаційного 

додатка, який повинен забезпечувати масову розсилку СМС-повідомлень 

на мобільні пристрої клієнтів, через SMS Gateway провайдерів, які надають 

SMS API.  

В результаті проведеної роботи по розробці додатка були вирішені 

такі завдання: вибір та обґрунтування типів СМС-шлюзу та метод 

підключення до нього, вибір і обґрунтування мови програмування і 

технологій розробки сайту з СМС сервісами, розробка додатка та методика 

його побудови. 

Для розробки веб-комунікаційного додатку і SMS API для роботи з 

SMS шлюзом вибрана мова програмування C#. Клієнтська частина додатку 

(WEB- інтерфейс), розроблена засобами HTML5, CSS3 та JavaScript. 

Серверна частина WEB-комунікаційного додатку була розроблена на язику 

програмування C# та базі даних MS SQL. Підключення WEB-додатку до 

СМС шлюзу для розсилки СМС-повідомлень здійснюється за допомогою 

протоколів інтеграції HTTP/HTTPS (REST).  

Розроблена та апробована методика побудови веб-комунікаційного 

додатку відповідає заданим вимогам. Наукова новизна полягає в розробці 

авторської методики побудови веб-комунікаційних додатків на C# для 

масовій розсилці текстових СМС-повідомлень з сайтів через SMS-Gateway 

та SMS-центри мобільних операторів. 
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