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  قدمهم .1
با استفاده از اين . استفاده شده است Web Servicesبراي پياده سازي سرويس پرداخت اينترنتي از تكنولوژي 

هايي كه از جانب  در اين مدل سرويس. گردد سرويس ارتباطي تنگاتنگي بين سايت پذيرنده و بانك برقرار مي
. رد تا در سايت خود از آنها استفاده نمايدگي در اختيار پذيرنده قرار مي ييمتدهاشود در قالب  ه مييبانك ارا

  . ي سايت خود فراخواني نمايد را به صورت مستقيم از متن برنامه متدهاتواند اين  پذيرنده مي
خود . خواهد بود SOAP (Simple Object Access Protocol)تر مطابق پروتكل  انتقال اطالعات در اليه پايين

نيز  Transportدر اليه . كند استفاده مي XMLها از استاندارد  براي دسته بندي و مديريت داده SOAPپروتكل 
  .باشد مي HTTPSو يا  HTTPها بر عهده پروتكل  انتقال داده

مورد نظر براي   در اين است كه پذيرنده مي تواند از هر نوع تكنولوژي Web Servicesُحسن استفاده از 
هايي از نحوه استفاده و فراخواني اين متدها براي تمامي  مثال. استفاده نمايد سازي سايت خود پياده

  .تواند از آنها براي سايت خود بهره گيرد هاي موجود تهيه شده است و پذيرنده مي تكنولوژي
  سند توان به  يه آن ميس و مقدمات اوليكسب اطالعات جامع تر درباره سرون جهت يهمچن

  .دكرمراجعه  »دمه و واژگانمق: كاربران يراهنما«
  

  محدوده 1.1
ن يمحدوده ا. د شده استيه و توليته بانك ملت ينترنتيدروازه پرداخت اخدمت  ين سند با هدف معرفيا

 ن خدمت و شرح استفاده و نحوه يبه كار رفته در ا يمتدهاتك تك  يو معرف يكلمستند، شرح چهارچوب 

  .رديگ يك را در بر ميهر  ياده سازيپ
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  ينترنتيبكار رفته در روند خدمت دروازه پرداخت ا يمتدهاشرح  .2

  ازهايش نيپ 2.1
  حتما بايد شماره  ،سرور به پرداختو اتصال به براي استفاده از اين سرويسIP اي  سرور پذيرنده طي نامه

در غير اينصورت سرور اجازه استفاده از سرويس را به . اعالم شده باشد هبراي اضافه شدن، به واحد مربوط
را از  رمز عبورو  نام كاربريو  شماره ترمينالهر پذيرنده بايد ن درخواست، يدر قبال ا .نخواهد داد رندهيپذ

 .شركت دريافت نموده باشد

 دشونان حاصل كامپيوتر ميزبان اطمي   80و  443در هنگام اتصال از باز بودن پورتهاي. 

 

    Web Serviceنحوه استفاده از 2.2
را به پروژه ها اين سرويسمشخص شده مراجعه و آدرسهاي ست به يبا يم Web Serviceجهت استفاده از اين 

   .نموداضافه  مورد نظر
  
  

  

  

  

امكان استرداد وجه  يليخواهند بنا به دال ياست كه م يرندگانيمختص به پذ Refundات يعمل يمتدهامجموعه 
  .ار دارنده كارت قرار بدهنديرا، در اختپرداخت شده 

 bpRefundRequest  
 bpRefundVerifyRequest  
 bpRefundInquiryRequest 

  
  

 
            

       :آدرس سرور عملياتي

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl
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  متدهاشرح  2.3

  bpRefundRequest :درخواست استرداد وجه متد 2.3.1
   .سترد كندممي تواند تمام يا بخشي از مبلغ تراكنش را به كارت مشتري  متدپذيرنده با استفاده از اين 

  
 :باشد به شرح جدول زير مي متدپارامترهاي ورودي 

  رديف  نام پارامتر مثال  توضيح  نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1 

string نام كاربري پذيرنده  “******” userName 2 

string كلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3 

long 16 )استرداد (شماره درخواست orderId  4 

long 10  شماره درخواست خريد saleOrderId 5 

long 5142510  كد مرجع تراكنش خريد saleReferenceId 6 

long 500 مبلغي كه بايد استرداد شود  refundAmount 7 

  bpRefundRequest متدشرح پارامترهاي ورودي : 1جدول 

  
 وجه درخواست استرداد شماره  :نكته)orderId (بايد يكتا باشد.  

نصورت ير ايدر غ و  "5142511 ,0"ك رشته بصورتيز بودن يت آميدر صورت موفق متدن يا يمقدار بازگشت
  .باشد يمشامل كد خطا 

  

  bpRefundVerifyRequest :د استرداد وجهييدرخواست تا متد 2.3.2
را  bpRefundRequestز درخواست استرداد وجه يت آميت انجام موفقيوضع، متدبا استفاده از اين پذيرنده 

   .دينما يم يريگيپ
 

  :باشد به شرح جدول زير مي متدپارامترهاي ورودي 
 فيرد  نام پارامتر مثال  توضيح  نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1 

string نام كاربري پذيرنده  “******” userName 2 
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string كلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3 

long 17 )تاييد استرداد( شماره درخواست orderId 4 

long 16  شماره درخواست استرداد refundOrderId 5 

long 1514251  كد مرجع تراكنش استرداد refundReferenceId 6 

  bpRefundVerifyRequest متدشرح پارامترهاي ورودي : 1جدول 

 

 براي يكتا بودن شماره درخواست تاييد استرداد وجه از آنجا كه اجباري  :نكته)orderId ( وجود ندارد براي
  .يكسان وارد كرد) refundOrderId(سهولت كار مي توان اين شماره را با شماره درخواست استرداد 

  
  .باشد يكد پاسخ م يك رشته است كه حاوي متدن يا يمقدار بازگشت

  

  bpRefundInquiryRequest :وجهت استرداد يدرخواست استعالم وضع متد 2.3.3
پاسخي دريافت نكرده باشد،   bpRefundVerifyRequestدرصورتي كه در مرحله ، متداستفاده از اين  با پذيرنده

  )استعالم تراكنش استرداد وجه( .گرددمي مطلع  وجهاز وضعيت تراكنش استرداد 
  

  :باشد به شرح جدول زير مي متدپارامترهاي ورودي 
 فيرد  نام پارامتر مثال  توضيح  نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1 

string نام كاربري پذيرنده  “******” userName 2 

string كلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3 

long 18 )استرداد تاييد( شماره درخواست ordered 4 

long 16  شماره درخواست استرداد refundOrderId 5 

long 1514251  كد مرجع تراكنش استرداد refundReferenceId 6 

  bpRefundInquiryRequest متدشرح پارامترهاي ورودي : 2جدول 

 

 از آنجا كه اجباري براي يكتا بودن شماره درخواست استعالم وضعيت استرداد وجه  :نكته)orderId ( وجود
  .يكسان وارد كرد) refundOrderId(شماره درخواست استرداد ندارد براي سهولت كار مي توان اين شماره را با 
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  .باشد يكد پاسخ م يك رشته است كه حاوي متدن يا يمقدار بازگشت
 

  پاسخ  يشرح كدها 2.4
  

  بازگشتي كد مقادير  توضيحات
 0 تراكنش با موفقيت انجام شد

 11 شماره كارت نامعتبر است

 12 موجودي كافي نيست

 13 رمز نادرست است

 14 تعداد دفعات وارد كردن رمز بيش از حد مجاز است

 15 كارت نامعتبر است

 16 از حد مجاز است شيدفعات برداشت وجه ب

 17 كاربر از انجام تراكنش منصرف شده است

 18 تاريخ انقضاي كارت گذشته است

 19 از حد مجاز است شيمبلغ برداشت وجه ب

 111 صادر كننده كارت نامعتبر است

 112 خطاي سوييچ صادر كننده كارت

 113 پاسخي از صادر كننده كارت دريافت نشد

 114 دارنده كارت مجاز به انجام اين تراكنش نيست

 21 پذيرنده نامعتبر است

 23 خطاي امنيتي رخ داده است

 24 اطالعات كاربري پذيرنده نامعتبر است

 25 مبلغ نامعتبر است

 31 پاسخ نامعتبر است

 32 فرمت اطالعات وارد شده صحيح نمي باشد

 33 حساب نامعتبر است

 34 خطاي سيستمي

 35 تاريخ نامعتبر است

 41 شماره درخواست تكراري است

 42 يافت نشد Saleتراكنش 

 43 داده شده است Verifyقبال درخواست 
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 44 يافت نشد Verfiyدرخواست 

 45 شده است Settleتراكنش 

 46 نشده است Settleتراكنش 

 47 يافت نشد Settleتراكنش 

 48 شده است Reverseتراكنش 

 49 يافت نشد Refundتراكنش 

 412 شناسه قبض نادرست است

 413 شناسه پرداخت نادرست است

 414 سازمان صادر كننده قبض نامعتبر است

 415 زمان جلسه كاري به پايان رسيده است

 416 خطا در ثبت اطالعات

 417 شناسه پرداخت كننده نامعتبر است

 418 اشكال در تعريف اطالعات مشتري

 419 تعداد دفعات ورود اطالعات از حد مجاز گذشته است

IP 421 نامعتبر است 

 51 تراكنش تكراري است

 54 تراكنش مرجع موجود نيست

 55 تراكنش نامعتبر است

 61 خطا در واريز

 ResCodeپاسخ  يشرح كدها: 3جدول 

  


