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У роботі розглянуто одно з найбільш перспективних напрямів Інтернет
комунікацій, до якого відносяться телекомунікаційні сервіси нового покоління:
розсилки СМС-повідомлень через Інтернет та сервіс масових Email – розсилок з
Web- інтерфейсу. В роботі виконано огляд і аналіз сучасних масових розсилок
СМС-повідомлень та електронних листів з Web- інтерфейсу [1,2].
Мета цієї роботи. На основі існуючих СМС-комунікації та Email сервісів
створити нові інтегровані види послуг для масової та поодинокої розсилки СМСповідомлень на мобільні пристрої та розсилці електронних листів на поштові
скриньки клієнтів з Web-інтерфейсу.
Постановка завдання. Розробити кросплатформений Web-комунікаційний
додаток з Web - і API інтерфейсами, який повинен забезпечувати не лише масову
або поодиноку розсилку СМС - повідомлень через СМС-шлюзи на мобільні
пристрої, але і масову розсилку електронних листів (E-mail) через Інтернет на
поштові скриньки клієнтів зі списку абонентів вибраних з єдиної БД.
На підставі аналізу виконаний синтез архітектури Web SMS/Email - сервісів
по розсилці СМС-повідомлень та електронних листів, обґрунтована технологія,
конфігурація, мова програмування Web-комунікаційних додатків і середовища
розробки. Графічний інтерфейс клієнтської частини додатку, розроблений за
допомогою HTML5, CSS3 та JavaScript. Для розробки серверної частини WEBкомунікаційного сервісу було обрано язик програмування Java та базу даних
MySQL. Підключення WEB-додатку до СМС шлюзу для розсилки СМС повідомлень здійснюється за допомогою протоколів HTTP/HTTPS,
використовуючи POST запити і передаючи усю інформацію у форматі XML.
Розсилка e-mail повідомлень здійснюється за допомогою протоколу SMTP.
Розроблений і апробований веб-додаток відповідає заданим вимогам.
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