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 هدف این مستند

استتفاده از رستید دیجیتتالی در ستمت     های الزم برای ایجاد بستتر پرداختت بتا     این مستند قدم
 شمارد. ساختار این نوشته به صورت ذیل است: فروشنده را بر می

 
 ستمیس یف اجزایعر.   ت1 
 داریمربوط به خر یاجزا  
 مربوط به فروشنده یاجرا  
 ک سامانیپرداخت الکترونمربوط به  یاجزا  

 
 یو بانک یتیامن یها یازمندی.   ن2 
 یتیامن یها یازمندین  
 یبانک یها یازمندین  

 
 سمت فروشنده یبسترساز.   3 
 انجام تراکنش  
 انیمشتر یبانیپشت  

 
 مه هایضم 
 مورد استفاده یها یتکنولوژ الف. 
 ها Web serviceاستفاده از               

 
 ها شرح متد  ب.  
 دییتابع تا  
 تابع برگشت  
 شرح خطاها  

 
 ک سامانیپرداخت الکترونت یت فروشنده و سایان سایم یتبادل یپارامترها  پ. 
 از فروشنده یافتیدر یپارامترها  
 به فروشنده یارسال یپارامترها  
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 ستمیس یف اجزای.  تعر1
 است: شدهل یتشک ریاجزا، ز، از یکیستم پرداخت الکترونیس
 
 داریخر
 ا کاال دارد.یس ید سرویخر یکه تقاضا یتی: موجودداریخر 

  :دار.یتوسط خر نترنتیا اید در فروشگاه یبرداشت و خر یبرا یموجودیتکارت 

 
 فروشنده

 دهد. یدار قرار میار خریا کاال را در اختیس یکه سرو یتی: موجودفروشنده 

  کد فروشنده(Merchant ID)      یا کد پذیرنده کدی استت کته توستط پرداختت الکترونیتک :
 یابد. سامان به فروشنده اختصاص می

 
 پرداخت الکترونیک سامان 

  تراکنش(Transaction).یک عملیات مالی، که در این مستند یک خرید اینترنتی است : 

 سایتی متعلق به پرداخت الکترونیک سامان استت کته در    :سایت پرداخت الکترونیک سامان
آن خریدار، مشخصات کارت خود و رمز آن را وارد نمتوده، انتقتام مبلتر خریتد بته ست رده       

آمیز بودن انتقام، یک رسید دیجیتالی بترای   وشنده را تایید کرده و در صورت موفقیتفر
آن تراکنش صادر می شود. )در واقع این کار می تواند به عنوان بخشی از وظتایف ماشتین   

 پذیرنده در نظر گرفته شود(

  رستتید دیجیتتتالی(Reference Number) رستتید دیجیتتتالی یتتا  :RefNum ی  یتتک رشتتته
کاراکتری است که سایت پرداخت الکترونیک سامان به عنوان رستید پتس از     05 حداکثر

دهتتد. ایتتن رشتتته بتته صتتورت   انجتتام تتتراکنش موفتتق بتته فروشتتنده و خریتتدار ارا تته متتی  
UNIQUE .در سطح سیستم تولید می شود 

  شماره خرید(Reservation Number)    شتماره خریتد یتا :ResNum     کتدی کته فروشتنده
تواند توستط آن کتد، خریتد ختود را      گیرد و خریدار می خریدار در نظر میبرای هر تراکنش 

ی تتراکنش، شتماره خریتد، شتماره ی فتاکتور و ... ستمت        پیگیری کنتد. )ایتن کتد مشخصته    
 فروشنده است(
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 یو بانک یتیامن یها یازمندین .2
 SSLهتا احتیتاب بته تعریتف گواهینامته امنیتتی )       قبتل از پترداختن بته موضتوا نیازمنتدی     

certificate ( است. گواهینامه امنیتی یک نوا روش کدگتذاری )Encryption   آنالیتن بتر روی )
هایی است که متابین وب ستایت و کتاربر رد و بتدم متی شتوند. ایتن نتوا          تمامی اطالعات و فایل

کدگذاری باالترین سطح امنیت در اینترنت برای انتقتام داده هاستت. در ایتن نتوا روش بترای      
 httpsداده هتتا در محتتیط وب، هنگتتام صتتدا زدن وب ستتایت متتورد نظتتر از پروتکتتل  امتتن کتتردن 

(Secure http    به معنای وب امتن بته جتای )http              استتفاده متی شتود. بته طتور مثتام بتا آدر
http:// sep.shaparak.ir      اطالعات به صورت غیر کدشده و معمتولی رد و بتدم شتده در حتالی

اطالعات به صورت کد شده متابین وب ستایت و کتاربر     https://sep.shaparak.irکه با آدر  
رد و بتتدم متتی شتتوند. الزم بتته ذکتتر استتت کتته وب ستتایترایی ایتتن قابلیتتت را دارا هستتتند کتته  
گواهینامه امنیتی خود را از مراکز صدور این گواهینامه هتا تریته کترده و روی وب ستایت ختود      

 نصب کرده باشند.

 
 یتیامن یها یازمندین

 www.samanepay.comو  sep.shaparak.irهای پرداخت الکترونیک سامان )  سایت
هتای امنیتتتی معتبتر بتوده و ارتبتتاط خریتدار بتا پرداختتت الکترونیتک ستتامان،        ( دارای گواهینامته 

انجام شود. این آماده  SSLهمچنین فروشنده با پرداخت الکترونیک سامان می تواند در بستر 
اخت الکترونیک سامان انجتام گرفتته استت تتا تتراکنش در بستتر امتن        سازی از قبل توسط پرد

صتتورت پتتذیرد. اگتتر فروشتتنده نیتتز دارای گواهینامتته معتبتتری باشتتد، ارتبتتاط بتتین خریتتدار و     
و به صتورت امتن خواهتد بتود. برتتر استت ستایت فروشتنده نیتز           SSLفروشنده نیز در بستر 

 لزامی در این رابطه وجود ندارد. دارای گواهینامه معتبر باشد هرچند در حام حاضر ا

نیازمندی امنیتی دیگر  مطلع نشدن فروشنده از اطالعات متالی خریتدار )ماننتد مشخصتات     
کارت، رمز کارت، میزان موجودی و ....( است. فروشتنده از خریتدار هتیو نتوا اطالعتات متالی و       

ت الکترونیتک ستامان   بانکی دریافت نکرده و تمامی این اطالعات توسط خریدار در سایت پرداخت 
 وارد  می شود.

نیازمندی امنیتی دیگر امکان صتدور درخواستت تاییتد یتک تتراکنش توستط فروشتندگان        
( محقتق  Acquirerجلتوی ماشتین پذیرنتده )    Firewallمجاز است. ایتن امتر بتا قترار دادن یتک      

داختت  فروشنده برای صدور اجازه دسترستی، بایتد از قبتل بته پر     IPبنابراین آدر   .گردد می
 الکترونیک سامان اعالم شود.

در هنگام عقد قرارداد، کلمه رمزی در اختیار فروشنده قرار داده می شتود. از ایتن کلمته    
رمز جرت مشاهده تراکنش ها در وب سایت گتزارش دهتی پرداختت الکترونیتک ستامان و نیتز       

 شود.  هنگام برگشت تراکنش استفاده می
 
 یبانک یها یازمندین

س رده "د و آن را به عنوان یافتتاح نماشعب بانک از  یکیرا نزد  یا س ردهد یفروشنده با
 یز بته و یت نک ستامان  یپرداخت الکتروند. ینما یمعرف ک سامانیپرداخت الکترونبه  "فروشنده
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ه خود را بتا  که در هر تراکنش فروشند داد اختصاص خواهد (Merchant IDکد پذیرنده ) کی
 کند. یم یمعرفک سامان یالکترونپرداخت به  کد نیارا ه ا
 
 
 

 
 سمت فروشنده یبسترساز .3 

 انجام تراکنش

. استت د یت کتردن خر  ییافتت پتوم و نرتا   یرساند که آماده در یم یا دار را به نقطهیفروشنده خر
ط و یک بلید یکردن خر یید، نرایک سبد خریق ید از طریروام خر یتواند در انترا ین نقطه میا

 د:یر را دنبام نمایمراحل ز دین نقطه فروشنده بایدر اموارد مشابه خواهد بود. 

فرستتد:   یمت ک ستامان  یت پرداختت الکترون ت یستا وب دار را بته  یت خر، فروشنده .1
شتود.   یم (Redirect) فرستادهک سامان یپرداخت الکترون تیساوب دار به یخر

 :عبارتند ازشود  یداده م POST متد به صورتصفحه ی پرداخت که به  یموارد

i.  :مبلر  تراکنشAmount 

ii.  :کد پذیرندهMID 

iii.  :شماره خریدResNum 

iv.  آدر  بازگشتیRedirectURL 

 

Amount:  افت یدار دریخواهد از خر یه فروشنده مک استد یخرتراکنش مبلر
( باشد و از هرگونه integerح )یک عدد صحید به صورت ین اطالعات بایا د.ینما

. در اینصورت صفحه ی پرداخت ز شودیپرهمانند نقطه ).(  یعددر یکاراکتر غ
 یستم هاین امر به خصوص در هنگام استفاده از سیاخطا تولید می کند. )

د یاند با ران آماده شدهیکه در خارب از ا ییستم هایژه سیآماده بو یفروشگاه
 رد(.یمورد توجه قرار گ

MID:  استفاده هر تراکنش  در فروشنده ییشناسا یبراکد فروشنده است که
 cookieو  session یبجا (ResNum) دیشماره خر از دیبافروشنده . شود می
ک سامان یپرداخت الکترونت یبه وب سا داریب رفت و برگشت خریتعق یبرا
 ستفاده کند.ا

RedirectURL آدر  بازگشتی شامل آدرسی است در وب سایت فروشنده :
سمت سایت پرداخت الکترونیک سامان به آن ارسام می که اطالعات تراکنش از 

 شود.
 هاپارامترارسام  یبرا ک سامان یپرداخت الکترون تیساآدر   

https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx یم همانطور که مشاهده .است 
 کند.یاستفاده م یتینامه امنیت از پروتکل وب امن و گواهین وب سایشود ا
پرداختت  ار یت کته فروشتنده در اخت   یاریت و اخت یاجبتار  یپارامترهتا شرح کامتل       

 آورده شده است. پمه یگذارد در ضم یمک سامان یالکترون
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وب در کنتد :   یمشخصات کتارت و رمتز آن را در فترم مخصتوص وارد مت     دار یخر .2

دار اطالعات کارت خود را شامل بتر متوارد   ی، خرک سامان یپرداخت الکترونت یسا
 کند: د واردیر بایز

i. ( شماره کارتPAN) 

ii. نترنتی(ید ایدوم )رمز خر کلمه عبور ( PIN  II) 

iii. یخ انقضایتار ( کارتExpire Date) 

iv. CVV2 
 

شتده و   یاده ستاز یت پک ستامان  یت پرداختت الکترون ت یوب ساموارد در  این توجه :     
 ندارد. یکار خاصنیازی به انجام فروشنده 
      

 یت فروشتنده مت  یدار را بته وب ستا  یت خر ک ستامان یپرداخت الکترونت یوب سا .3
دار را یت پس از اتمام تتراکنش، خر ک سامان یپرداخت الکترونت یوب سافرستد: 

 یمت  Redirectفرستد ) یم RedirectURLبه آدر   ت فروشندهیدوباره به سا
را ک سامان یپرداخت الکترونت یپا  شده از وب سا یکند( فروشنده پارامترها

 عبارتند از: یارسال یکند. پارامترها یافت میدر POSTبا متد 

i. State ت تراکنش(ی)وضع 

ii. RefNum د(یتالی خریجید دی)رس 

iii. ResNum د(ی)شماره خر 

 

 
ز بتودن تتراکنش را   یت آم تیت ت تتراکنش، موفق یتواند بر اسا  وضتع  یفروشنده م     
 آورده شده است. پمه یص دهد. شرح کامل پارامترها در ضمیتشخ

 یاز رو: دیت نما یو آنترا چتک مت    دهتد  یص میرا تشخت تراکنش یفروشنده وضع .4
ا پرداختت  یتواند متوجه شود که آ یفروشنده م،  STATEت تراکنشیلد وضعیف

 یرو یریت م گیلد و نحوه تصمین فیق ای)مقدار دق ریا خیز بوده است یت آمیموفق
ز نبتود فروشتتنده  یت ت آمیتتد موفقیت آورده شتده استتت(. اگتر خر   پمه یآن در ضتم 

 یت تتراکنش بترا  یلتد وضتع  یبته وجتود آمتده را بتا توجته بته ف       یموظف است خطتا 
د یرست فروشنده بود،  OKت تراکنش یاگر وضعشرح دهد.  علت خطا را دار یخر
به منظتور  ن کار ی. اکند یداده خود جستجو م  گاهیدر پارا  (RefNum) یتالیجید

 یتتال یجید دیک رست یت دوبار مصرف شدن ا ی Double Spendingاز  یریجلوگ
بته   یتتال یجید دیست ن ریت را ایت ز استفروشنده  ن مسئله کامال به عردهیا .است

 یصادر مک سامان یپرداخت الکترون( از طرف Uniqueصورت منحصر به فرد )
 یتالیجید دیدر برابر دو بار مصرف شدن رسک سامان یپرداخت الکترون شود و

گر اگتر  یان دی) به ب دهد یرا نشان نم یو عکس العملیه سمت سایت فروشنده
ک ستامان  یت پرداختت الکترون ک بار به یش از ید بییجرت تا یتالیجید دیک رسی



 پرداخت الکترونیک سامان    های اینترنتیمستند راهنمای راه اندازی درگاه

     طبقه بندی : عادی   

 

 

 

 7 صفحه باشد. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش می ©

توجه داشته  .کند( ید مییمجددا آن را تاک سامان یپرداخت الکترونارا ه شود، 
پرداختت  صتادر شتده توستط     یتالیجید دیرس یک مشترید که ممکن است یباش

. کندگر از آن استفاده ید دیک خری ید و به ازایره نمایرا ذخک سامان یالکترون
کرده باشد تا  یاده سازیدات الزم را سمت خود پید تمرین زمان فروشنده بایدر ا
همانگونه که واحد استفاده نشود.  یتالیجید دیک رسید متفاوت، از یدو خر یبرا

فروشتنده و   یدر بانتک اطالعتات   یتتال یجید دیره رست یت خنکتار بتا ذ  یاقبال ذکر شد 
، اطالعتاتی   موجود از قبتل در بانتک   ید هاید با رسیجد یتالیجید دیسه رسیمقا

 یدر بانتک اطالعتات   یتتال یجید دیتکترار رست  در صتورت عتدم   قابل انجتام استت.   
 زند: یصدا م ریز یرا با پارامترها Verify Web Method ، فروشنده

i. RefNum 
ii. MID 

 
د. یاکتفا ننما از تراکنش یافتیجه درین متد را صدا زند و به نتید ایفروشنده با     

ن یر ای( باشد و در غAmountد )یکل خرد برابر مقدار ین تابع بایا یمقدار برگشت
کتته  ین مبلتتر و مبلتتر فتتاکتوریتتستته ایبتتا مقا .استتتمشتتکل  یصتتورت تتتراکنش دارا
 د:یر ممکن است به وجود آیحالت ز 3ار دارد یفروشنده خود در اخت

A.     باشتد و برابتر مبلتر درخواستتی فروشتنده     اگر خروجتی تتابع مثبتت ،
 (0)مرحله .میتواند سرویس خود را ارایه دهد فروشنده

B. د بته حستاب مشتتری    یت ن دو مبلتر برابتر نباشتند، کتل مبلتر با     یت اگر ا
 د.یه نمایس خود را اراید سرویبازگردانده شود و فروشنده نبا

C. باشتد کته    یمت  ییخطتا داد یت روانگر یباشد ب ین تابع اگر منفیا یخروج
 مه ب آورده شده است.یز در ضمین خطاها نیشرح ا

 

ز بتوده و فروشتنده   یت ت آمید موفقیخر Aد که تنرا در حالت ییتوجه فرمانکته مرم: 
 د.یا خدمات مربوطه را ارا ه نماید کاال یبا

 مه ب آمده است.یدر ضم زین ن تابعیا کل شرح     
 

 یتتال یجید دیرست ، فروشنده تراکنشدر صورت درست بودن د: یل روند خریتکم .0
ک پتارامتر  یت قبل از تراکنش به عنتوان  که ) ResNumرا در رکورد مربوط به آن 

ت یپتتا  داده شتتده و بعتتد از تتتراکنش وب ستتا ک ستتامان یتتپرداختتت الکترونبتته 
ختود    گتاه داده یر پاد (بته فروشتنده پتا  داده استت    ک سامان یپرداخت الکترون

ره یت ذخ یتتال یجید دیرست  زین یانتقالمبلر کند. در صورت درست نبودن  یره میذخ
  بتواند درخواست برگشت آن را به فروشنده ارا ه دهد. داریخرشود تا  یم

 

 نکات:
ن و یتی در ستمت فروشتنده تع   یتتال یجید دیرست  نشتود کته مصترف شتد     ید مت یالف( دوباره تاک

د یرست برگشتت نختورده   تنرتا اعتبتار و مبلتر    ک سامان یپرداخت الکترونشود.  یم یدار نگه
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تواند مشخصتات   یمک سامان یپرداخت الکترونب ین ترتیدهد. بد یرا گزارش م یتالیجید
ت یکتته وضتتع آنن بتتار بتته فروشتتنده گتتزارش دهتتد بتتدون  یرا چنتتد یتتتالیجید دیرستتک یتت

د یرست ک ی یا ن است که اگر فروشندهین روش در ایر کند. حسن اییآن تغ یشدگ مصرف
ک یت پرداختت الکترون بدهد و ک سامان یپرداخت الکترونبه  یاعتبارسنج یرا برا یتالیجید

بته دستت    یلت ین جتواب بته هتر دل   یت ا یفروشنده ارسام دارد ول یجه را برایز  نتینسامان 
تواند  یاعتبار خود را از دست نخواهد داد و فروشنده م یتالیجید دیرسفروشنده نرسد، 

گتاه داده  یجته آن را در پا ید و در صتورت مثبتت بتودن نت   یت نما یاعتبارسنج یدوباره تقاضا
امتا بته لحتا      ر دهتد. ییت به مصترف شتده تغ  د تراکنش را یرست یوضعره کرده و یخود ذخ

د متفتاوت  یت دو خر یبترا  یتتال یجید دیک رست یت د فروشنده مراقب باشد تتا از  یبا یتیامن
ل فروش شارژ کارت یقبن امر به خصوص در هنگام ارا ه خدمات )از یاستفاده نشود. ا

 ت است.ینترنت و ...( حا ز اهمیکارت اتلفن همراه، 
به ) به دست فروشنده نرسد یلیبه هر دل verifyTransactionکه جواب تابع  یدر صورت ( ب

تتالش   دوبتاره  یبته تعتداد مشخصت    دیت مشکل شبکه و ...( فروشتنده با  یا Timeoutدلیل 
شود که جواب به دست فروشنده نرستد، نته    د انجامیبا یتکرار در صورت کنید. دقت کند

 باشد(. ینشان دهنده خطا باشد ) منف verifyTransactionجه ینکه نتیا
 35) در حتام حاضتر حتداکثر     یدر مدت زمان مشخصت  یلیکه تراکنش به هر دل یدر صورت ( ت

اقدام بته برگشتت زدن   ک سامان یپرداخت الکتروند نشد، ییاز جانب فروشنده تا (قهیدق
 خواهد کرد. تراکنش

مختلتتف  ی در دو فروشتتنده یتتتالیجید دیرستتک یتتنکتته یپرداختتت، امکتتان ا ن روشِیتتدر ا ( ث
با توجه به  شتماره  و ک سامان یپرداخت الکترونن مساله در ی، اشود، وجود ندارداستفاده 

IP  کنترم خواهد شد کد پذیرندهو. 
 یاستت و در صتورت ضتعف    فروشندهبر عرده  Double Spendingاز  یریت جلوگیمسول ( ب

 ت فروشنده، ضرر آن متوجه خود اوست.یسا یساز ادهیدر پ

 ن شده است.یتام ACL و SSLستم به کمک ین بخش از سیت ایامن ( ح

و  داریت ت خریت موجود یبرداشتت بترا   یهتا  ن بخش با استتفاده از ستقف  یسک ایت ریریمد ( خ
 یها انتقام س رده ن سقفییدار با تعیرد. خریگ یصورت م فروشنده یفروش برا یالگوها
ن فروشتنده بتا   یهمچنت  د.یت ت نمایریختود را متد   یهتا  ستک ست رده  یزان ریت تواند م یخود م
، حتداکثر مبتالر فتروش ختود را     ک ستامان  یت پرداخت الکترونفروش خود به  یالگو یمعرف
 د.ینما یم یمعرف

 ک سامانیپرداخت الکترون web service یفروشنده تنرا در زمان فراخوان IPچک کردن  ( د
پرداختتت ت یت فروشتتنده بتته ستتا یاز ستتا یشتتود، در مرحلتته اوم کتته مشتتتر   یانجتتام متت 
در  .ردیگ یفروشنده صورت نم IP یبر رو یو کنترلیشود، ه یمنتقل مک سامان یالکترون
ا یت و  MID، شتماره  ستیغام فروشنده نزد بانک شناخته شده نیبا پ مواجه شدن صورت

 شده است.ر اطالعات به اشتباه ارا ه یسا
 

 
Online Demo: 
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 http://demo.sep.irستاده پرداختت، بته آدر      یویک سناری online demoمشاهده  یبرا       
 د.یکن مراجعه

 
Sep IMS: 

آدر   د بتتهیتتتوان یمتتصتتورت گرفتتته در هتتر روز  یستتت تراکنشتترایل  onlineمشتتاهده  یبترا      
https://acquirer.samanepay.com/Merchants    ن یتت ورود بتته ا  ی) بتترا د.یتت مراجعتته نما

تمتا    پشتتیبانی د بتا بختش   یت افتت آن با یاز بته داشتتن کلمته عبتور استت کته جرتت در       یستم نیس
 د.(یریبگ

 

 انیمشتر یبانیپشت
جا که سایت شتما درحتام ارا ته ختدمات شتبانه روزی استت، بنتابراین الزم استت اطالعتات           از آن

به صورت واضتح و آشتکار در وب ستایت فروشتنده نمتایش       Emailپشتیبانی شامل تلفن و 
 داده شود.

 

 
 
 
 

 ها پیوست
 

 مورد استفاده یها یتکنولوژالف : 
 یاستتفاده شتده استت و ارتبتاط     Web Services یستم از تکنولتوژ ین سیا یاده سازیپ یبرا     

ن متدم  یت گتردد. در ا  یبرقترار مت  ک ستامان  یت پرداخت الکترونفروشنده و  تیسان ینقطه به نقطه ب
ار یت در اخت یشتود در قالتب تتوابع    یه مت یت اراک ستامان  یت پرداخت الکترونکه از جانب  ییها سیسرو

ن توابع را به یتواند ا ی. فروشنده مدینمااز آنان استفاده  خودت یرد تا در سایگ یقرار م فروشنده
 خود صدا زند.  تیسا ی م از متن برنامهیصورت مسق

 یبرا SOAPخواهد بود. خود پروتکل  SOAP1تر مطابق پروتکل  نییه پایانتقام اطالعات در ال     
قام تانز یه ترانس ورت نیکند. در ال یاستفاده م XMLها از استاندارد  ت دادهیریو مد یدسته بند

 باشد. یم HTTPSا یو  HTTPها بر عرده پروتکل  داده
  یتوانتد از هتر تکنولتوژ    ین استت کته فروشتنده مت    یت در ا Web Servicesحستن استتفاده از        

کتردن و   consumeاز نحتوه   ییهتا  د. مثتام یت ت ختود استتفاده نما  یستا  یستاز  ادهیت پ یبرا یدلخواه
 فروشتنده ه شتده استت و   یت موجود تر یها یعموم تکنولوژ یها براweb methodن یفراخواندن ا

 رد.یت خود برره گیسا یتواند از آنان برا یم
 

 :ها Web Methodاستفاده از 
                                                 

1
 Simple Object Access Protocol 

http://demo.sep.ir/mci/
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 ک از یاستفاده از هر  یبراWeb Method  4 یها تحتت تکنولتوژ PHPد ابتتدا  یت ، باPHP 

Moduleرا به نام  یNuSOAP را در کتد  ر آن ید و مست ییت ده اضافه نماستم فروشنیبه س
 د.ییخود )مطابق نمونه کد داده شده( مشخص نما

 استفاده از  یبراweb service یتحت تکنولوژ PHP 5ن نستخه از  ی، از آنجا که در اPHP 
 PHP یبترا  SOAP یافزوده شده استت، چنانچته متاژوم هتا     SOAPاز پروتکل  یبانیپشت

مربوطته در   DLL یستاز  ا بتا فعتام  یت نتوکس و  یل تحتت ل یت فعام شده باشتد )در هنگتام کام ا  
 PHPمربوط به  یست و از کد هاین NuSOAPبه استفاده از  یازیندوز(، نیستم عامل ویس

د، یهستت  PHP 5تحت  NuSOAPل به استفاده از یکه ما ید استفاده شود. در صورتیبا 5
کننتد، تتابع    یکه از آن استفاده مت  یگرید یل هایز تمام فایو ن nusoap.phpل ید در فایبا

soapclient یگریرا به نام د rename د.یکن 
 یتحت تکنولوژ ASP استتفاده از   یبترا  ی)و به طور کلweb service  ستتم عامتل   یتحتت س

را  SDKن یت د. اییت ستم فروشنده نصتب نما یس یرا بر رو SOAPSDKد ابتدا یباندوز( یو
استتفاده  د. روش ییت افت نمایدر http://www.microsoft.com/downloadsد از یتوان یم

 از آن در نمونه کدها آمده است.

 یدر تکنولتتوژ ASP .NET ختتود  یبانیتتتوان از پشتتت یمتت.NET صتتدا زدن  یبتتراWeb 

Method .استفاده کرد. روش استفاده در نمونه کد آورده شده است 

 استتفاده کترد ) البتته     یست یخود زبان برنامه نو یبانیتوان از پشت یز مین یدلف یدر تکنولوژ
 Webشتما   یوجتود دارد(. اگتر نستخه دلفت     یبانین پشتت یت ا یاز دلفت  یخاصت  یدر نستخه هتا  

Service   یتتتوان از بستتته نتترم افتتزار     یکنتتد، متت   ینمتت  یبانیپشتتت  یرا بتته صتتورت محلتت 
SOAPSDK د. ییاستفاده نماSOAPSDK  ک یبه صورتActiveX د کته در اکثتر   یآیدر م

هر دو حالت موجود  یبرا یتوان از آن استفاده کرد. نمونه کد دلف یم یسیبرنامه نو یزبانرا
 است.

 یدر تکنولوژ Perl یاستفاده از بسته نرم افزار SOAP-Lite شتود. نمونته کتد     یه مت یتوص
 صدا زدن وب متدها موجود است.

 ک ید، یجاوا با  یتکنولوژ یبراwrapper یبر رو interface جاد شده است بته نتام   یمتدها ا
client.jar به همراه دیکه با( گر ید آن راjar  مترتبط بتا استتفاده از     یهتاWeb Services )

 د.یخود قرار ده classpathدر 

 
 

 Web Methodsب: شرح 
 

 یو خروجت  یورود یکه شرح پارامترهتا  ردیگ یار فروشندگان قرار میدر اخت (Web Method)تابع 
 یعتام  یهتا  ، نتام یو برگشتت  یر ورودیمقاد typeد که نام یتوجه داشته باش ل آمده است.یدر ذ آن
تتابع بتا    ین مقتدار برگشتت  یابند. همچنت یممکن است تفاوت  یسینو باشند که در هر زبان برنامه یم

 نام خود آن تابع مشخص شده است.
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 ک تراکنشید ییتاتابع  -1

double verifyTransaction ( 
String   RefNum,  
String   MerchantID) 

 
 تابع یورود یپارامترها 

حاتیتوض  پارامتر نوا 
د آن توسط بانک ییل به تایکه ما یا یتالیجید دیشماره رس

 کاراکتر باشد.  05تا  25 از دین کد باید. ایهست

String RefNum 

ن کد به یکند و ا یکد فروشنده. فروشنده کد خود را ارا ه م
گردد. س س  ینگاشت م یو ی صورت خودکار به شماره س رده

که در سند مربوط به  یا ن شماره س رده با شماره س ردهیتطابق ا
گردد تا  یداده شده، بستانکار شده است، چک م یتالیجید دیرس

 باشد. یم یمربوط به و یتالیجید دیفروشنده مطمئن گردد که رس

String MerchantID 

 verifyTransaction یشرح پارامترها 1-جدوم الف
 
 

دهد و در  یرا نشان م یکه مثبت باشد، مبلر انتقال ین مقدار در صورتیتابع: ا یبرگشتمقدار 
 آمده است. 3-خطا در جدوم الف یشرح کدها باشد، معرف کد خطاست. یکه منف یصورت

 
 تابع برگشت تراکنش: -2

double reverseTransaction(  
String RefNum,  
String MID,  
String Username,  
String Password) 

 
 پارامترهای ورودی تابع

 توضیحات نوا پارامتر
RefNum String رسید دیجیتالی مربوط به تراکنشی که مایل به برگشت آن هستید 

MID String کد فروشنده 
Username String  نام کابری که به صورت پیش فرض برابرMID است 
Password String کلمه ی عبور 

 
 1-و در صورت عدم موفقیت  doubleاز نوا  1در صورت موفقیت، مقدار خروجی این تابع برابر با 

 می باشد. doubleاز نوا 
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حاتیتوض  کد* 

و ناموفق بودن  )مشکل در یکی از ورودیرا .در پردازش اطالعات ارسالی یخطا
 (فراخوانی متد برگشت تراکنش

-1 

 3- باشند. یرمجاز میغ یکارکترها یها حاو یورود
Merchant Authentication Failed  4- ا کد فروشنده اشتباه است(ی) کلمه عبور 

 6- افته است.یسند قبال برگشت کامل 

 7- است. یتر یتالیجید دیرس
 8- شتر از حد مجاز است.یها ب یطوم ورود

 9- .یرمجاز در مبلر برگشتیغ یوجود کارکترها
 10- رمجاز است(.یغ یکارکترها یست )حاوین Base64به صورت  یتالیجید دیرس

 11- .ها کمتر از حد مجاز است یطوم ورود
 12- است. یمنف یمبلر برگشت
 یتالیجید دیرس ی ش از مبلر برگشت نخوردهیب یبرگشت جز  یبرا یمبلر برگشت

 است.

-13 

 14- ف نشده است.یتعر ین تراکنشیچن

 15- داده شده است. یبه صورت اعشار یمبلر برگشت

 16- ستمیس یداخل یخطا
 17- مجاز نمی باشد. تراکنش ییبرگشت زدن جز
IP Address  .18- فروشنده نا معتبر است 

 خطا یشرح کدها 3-جدوم الف
 
 باشند. یم یمنف یر کدها همگیمقاد *
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 ک سامانیالکترونپرداخت  تیت فروشنده و سایان سایم یتبادل ی: پارامترهاپ 
 

ارا ته   POSTبه صتورت  ک سامان یپرداخت الکترونت یت فروشنده به سایکه سا ییپارامترها     
 باشند: یکند و در ارتباط با اطالعات تراکنش م یم
 

حاتیتوض  پارامتر 
 Amount )عدد صحیح بدون اعشار و پارامتر اضافی( امید به ریمبلر خر

 ResNum سمت فروشنده تولید می شود. شماره خرید، فاکتور و ... که

 MID فروشنده کد پذیرنده یا

فروشنده قرار گرفته است و  وب سایت یکه رو URLآدر  
 شود. یارسام م POSTن صفحه به صورت یجه تراکنش به اینت

RedirectURL 

 
 

 POSTت فروشتتنده بتته صتتورت  یبتته ستتاک ستتامان یتتپرداختتت الکترونت یکتته ستتا ییپارامترهتتا
 گرداند: یبرم
 

حاتیتوض  پارامتر 
 ResNum شماره خرید

 RefNum یتالیجید دیرس

 State ت تراکنشیوضع

 
 ت:نکا

بته فروشتنده برگردانتد، بته      یترت  RefNumک ستامان  یپرداخت الکترونکه  ی: در صورت1نکته
 دار بوجود آمده است.یتوسط خر تراکنشدر  ین است که مشکلیا یمعنا

 (خواهتد بتود.    OKبرابر بتا   Stateت انجام شده باشد، یکه تراکنش با موفق ی: در صورت2نکته
ق داده یت ه تطبیت با مبلتر ارستالی اول   حتماverifyTransactionتابع فراموش نشود خروجی 

ن یت شتود. شتما بته کمتک ا     یبوجود آمده برگردانده مت  ین صورت شرح خطایر ایدر غشود.( 
 د.یدار نشان دهینش را به خرل ناموفق بودن تراکید دلیتوان یلد میف
 یهتتا یستتاز ادهیتتختتود را بتتر استتا  پ Session Managementفروشتتنده اگتتر  یحتتت: 3نکتتته

Cookie Based  ،دیباانجام داده باشد ResNum  پا  ک سامان یپرداخت الکترونرا به
ش از حتد معمتوم وقتت    یبت ک ستامان  یت پرداخت الکترونت یدار در سایاگر خربدهد چراکه 

 ده است.یگرد Expireفروشنده در برگشت  Sessionبگذراند، 
سیستم نسبت به حروف بزرگ و کوچک حسا  است بنابراین حتما نام متغیرهتا را بته   : 4نکته 

 همین ترتیبی که در این مستند ذکر شده است ارسام کنید.
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بته   یر آورده شتده استت، فروشتنده موظتف نتوا خطتا      یدر پاسخ در جدوم ز Stateلد یر فیمقاد

 دار مشخص کند:یخر یر برایوجود آمده را با توجه به جدوم ز
 

 
 مقدار مفروم

ر کنستتل شتتده   دایتتتتتراکنش توستتط خر 
 است.

Canceled By User 

، از مبلتتر تتتراکنش  یمبلتتر ستتند برگشتتت 
 شتر است.یب یاصل

Invalid Amount 

ده یک تتراکنش رست  یدرخواست برگشت 
دا یت پ یکته تتراکنش اصتل    یاست، در حتال 

 شود. ینم

Invalid Transaction 

 Invalid Card Number .شماره کارت اشتباه است

 No Such Issuer وجود ندارد. ین صادر کننده کارتیچن

 و کتتارت گذشتتته استتت یضتتاقخ انیاز تتتار
 ست.یگر معتبر نیکارت د

Expired Card Pick Up 

مرتبتته اشتتتباه وارد  3 (PINرمتتز کتتارت )
ر فعتتام یتتجتته کتتارت غیشتتده استتت در نت

 خواهد شد.

Allowable PIN Tries Exceeded Pick 
Up 

( را اشتتباه وارد  PINدار رمز کتارت ) یخر
 کرده است.

Incorrect PIN 

 Exceeds Withdrawal Amount Limit باشد. یش از سقف برداشت میمبلر ب

شده است ) شماره  Authorizeتراکنش 
PIN و PAN امکان  یدرست هستند( ول

 سند خوردن وجود ندارد.

Transaction Cannot Be Completed 

 Timeout یتتتتتراکنش در شتتتتبکه بتتتتانک
 .خورده است

Response Received Too Late 

لتتتد یا فیتتتو  CVV2لتتتد یا فیتتتدار یتتتخر
ExpDate  ( .ا اصال یرا اشتباه زده است

 وارد نکرده است(

Suspected Fraud Pick Up 

در حساب وجتود   یکاف یبه انداز یموجود
 .ندارد

No Sufficient Funds 

ستتتم کتتارت بانتتک صتتادر کننتتده در     یس
 ست.ین یاتیت عملیوضع

Issuer Down Slm 

جتتاد یباعتتا ا یگتتر بتتانکید یه خطاهتتایتتکل TME Error 
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 گردد. یم یین خطایچن
 

 نکته
ج رمتز  یت بته نتام را   یکت ی. میت از داریت شماره رمز ن 2به در موقع استفاده از کارت در خرید اینترنتی 

در تتراکنش   متورد استتفاده  کتارت   PIN باشتد.  ی( مCVV2) یکد رمز مجاز یگریو د (PINکارت )
ختودپرداز و دستتگاه کتارتخوان ممکتن استت       یمورد استفاده در تراکنش ها PINبا  ینترنتیا یها

 .ددگتر  یر فعتام شتدن کتارت مت    یت باعتا غ  شتتر یبتار و ب  3و در صورت ورود اشتتباه   متفاوت باشد
CVV2 19تتا   17 ارقتام  رقتم از  3 یو دارا پشتت کتارت چتاپ شتده     ایت کارت و  یروست که یرمز 

ستتم پرداختت   یو ورود اشتتباه آن بته س   بتوده ت نترنت یو فقط جرت استفاده از ا استشماره کارت 
بانتک   ATMد به یباکارت  PINض یتعو یقابل ذکر است برا گردد. یرفعام شدن کارت نمیباعا غ
 د به شعبه صادرکننده کارت مراجعه شود.یبا CVV2ض یتعو یبراو  مراجعهمربوطه 

 
 

 یتالیجید دیو صدور رس جام تراکنشان یبراک سامان یپرداخت الکترونت یآدر  سا
 رد:یگ یل صورت میق آدر  ذیاز طرک سامان یپرداخت الکترونت یارسام اطالعات به سا

https:// sep.shaparak.ir /Payment.aspx 
 

 Web Service Providerآدر  
ات یت جز  ید. بترا یت ل استتفاده کن یذ یها از آدر  یکید از یها باWeb Methodفراخواندن  یبرا
 د:یمورد استفاده خود رجوا کن یشتر، به نمونه کد مربوط به تکنولوژیب

https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx?WSDL 
https:// sep.shaparak.ir /payments/referencepayment.asmx 

 
 ک سامانیپرداخت الکترونت یسا یانجام شده بر رو یمشاهده تراکنش ها

 انجام شده: یآدر  مشاهده تراکنش ها
https://acquirer.samanepay.com/merchants/ 

 د.ییفرماد کد فروشنده و کلمه عبور خود را ارا ه ین قسمت بایبه ا یدسترس یبرا
 
 
 

 کد فروشنده شما
 د.یریگبتما   یبانیپشتافت آن با بخش یدر یبرا
 


