
  الکترونیک سامانپرداخت

  
  

  

  ۴ضمیمه شماره 

  

  

Saman Micro Payment 
 

Technical Specification  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

  

Last update at: 22 August, 2006 –22 Mordad ,1385  
  

 
  

 
  

  

Saman MP Specification     ۱ صفحه 



  الکترونیک سامانپرداخت

  

 
  ن نوشتهیهدف ا

سـمت فروشـنده بـر      را در   رسـید دیجیتـالي     بـا اسـتفاده از      جاد بـستر پرداخـت      ی ا ي الزم برا  يها  ن نوشته قدم  یا

  .باشد يل مین نوشته به صورت ذیتار اساخ. شمارد يم

  

   سیستميعریف اجزات.   ۱  

   مربوط به خریدارياجزا    

   مربوط به فروشندهياجرا    

  ي مربوط به شبکه بانکياجزا    

  

  ي و بانکيتی امنيها يازمندین.   ۲  

  يتی امنيها يازمندین    

  ي بانکيها يازمندین    

  

   سمت فروشندهيبسترساز.   ۳  

  شانجام تراکن    

  برگشت تراکنش    

  پشتیباني مشتریان    

  

  ضمیمه ها  

   مورد استفادههاي  تکنولوژي.الف  

   هاWeb serviceاستفاده از                

  

  ها  شرح متد . ب  

  تابع تایید    

  تابع برگشت    

  شرح خطاها    

  

  يشبکه بانک پارامترهاي تبادلي میان سایت فروشنده و سایت  .پ  

  از فروشندهپارامترهاي دریافتي     

  پارامترهاي ارسالي به فروشنده    
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   سیستميتعریف اجزا.  ۱
  :افته استیل ی تشکاجزا، زیرد انتقال، از یی با استفاده از کد تايکیستم پرداخت الکترونیس

  

  خریدار

 .ا کاال داردیس ید سروی خري که تقاضايتیموجود: داریخر 
 . توسط خریداریا اینترنت برداشت و خرید در فروشگاه ي برايوسیله ا: کارت 

  

  فروشنده

 .دهد يدار قرار میار خریا کاال را در اختیس ی که سرويتیموجود: فروشنده 
 که توسط بانک به فروشنده Acceptor ID و Terminal IDترکیب : (Merchant ID)کد فروشنده  

 .یابد اختصاص مي
  

  يشبکه بانک

 .باشد ین نوشته مصداق آن یک خرید ميیک عملیات مالي، که در ا: (Transaction) تراکنش 
 کارت و رمـز آن را       مشخصاتدار  یباشد که در آن خر      ي متعلق به بانک سامان م     يتیسا :يشبکه بانک ت  یسا 

ز بـودن  یـ آم  تیـ  در صـورت موفق     و دیـ نما  يد م یید به سپرده فروشنده را تا     ید و انتقال مبلغ خر    ینما  يوارد م 

 از  ي توانـد بـه عنـوان بخـش        يدر واقع این کـار مـ      ( .شودتقال صادر    آن ان  ي برا يتالیجید د یک رس یانتقال،  

 )وظایف ماشین پذیرنده در نظر گرفته شود
 بـه  ي بـانک  سـایت شـبکه   کـه يست کاراکتری بي ک سلسلهی: (Reference Number)رسید دیجیتالي  

 .دهد ي ارائه م و خریدار به فروشندهتراکنشک ید پس از انجام یعنوان رس
رد و یـ گ يدار در نظر می هر تراکنش خري که فروشنده برايکد: (Reservation Number)شماره رزرو  

در واقع مشخصه تراکنش در سـمت فروشـنده          (. کند يریگید خود را پ   یتواند توسط آن کد، خر      يدار م یخر

  .)است
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  ي و بانکيتی امنيها يازمندی ن.۲
.  باشديم) SSL certificate (يگواهینامه امنیتقبل از پرداختن به موضوع نیازمندیها احتیاج به تعریف 

 باشـد   ي م ي اطالعات و فایلهای   ي تمام يآنالین به رو  ) Encryption (يار یک نوع روش کدگذ    يگواهینامه امنیت 

 انتقـال  ي باالترین سطح امنیت در اینترنت بـرا ي این نوع کدگزار. شوديکه مابین وب سایت و کاربر رد و بدل م       

 هنگـام صـدا زدن وب سـایت مـورد نظـر از       وبي امن کردن داده ها روي برا  در این نوع روش    . باشد يداده ها م  

بـه طـور مثـال بـا آدرس     .  شـود ي استفاده مـ http ي وب امن به جايبه معنا) https) Secure httpپروتکل 

http://www.sb24.com       درس  که با آ   ي شود در حال   ي رد و بدل م    ي اطالعات به صورت غیر کدشده و معمول

https://www.sb24.com             الزم بذکر   . شود ي اطالعات به صورت کدشده مابین وب سایت و کاربر رد و بدل م 

 خود را از مراکز صدور این گواهینامه ها ي گواهینامه امنیت باشند کهي این قابلیت را دارا مياست که وب سایتهای

  . وب سایت خود نصب کرده باشندي کرده و روتهیه

  

  يتی امنياه يازمندین

 معتبـر   ي امنیتـ  ي گواهینامه هـا   يدارا ) acquirer.sb24.com و   www.sb24.com(  بانک   يسایتها

 ياگر فروشنده نیز دارا.  انجام شودSSL فروشنده با بانک مي تواند در بستر , ارتباط خریدار با بانک و  باشنديم

اینکـه  .  و به صورت امن خواهـد بـود   SSLبستر  باشد، ارتباط بین خریدار و فروشنده نیز در يگواهینامه معتبر

  . نیست، بلکه بهتر است اینگونه باشدي گواهینامه معتبر باشد، اجباريفروشنده دارا

 کارت،  مشخصاتمانند  (  خریدار   ي دیگر اینست که فروشنده از هیچ کدام از اطالعات مال          ينیازمندي امنیت 

 و يبه همین خاطر فروشنده از خریدار هیچ نوع اطالعات مال        . ودمطلع نش .... )  و   يکلمه رمز کارت، میزان موجود    

  . شودي این اطالعات توسط خریدار در سایت بانک وارد مي کند و تمامي دریافت نميبانک

 دیگر این است که فقط فروشندگان مجاز قادر باشند که درخواست تایید یک تـراکنش و                ي امنیت ينیازمند

 ماشین گردآورنـده  يدن یک فایروال جلواین امر با قرار دا . ش را صادر کنند   درخواست برگشت خوردن یک تراکن    

)Acquirer(       محقق شده است و آدرس IP    آن صـادر    ي بـرا  يبه بانک داده شود، تا اجازه دسترس       فروشنده باید 

  .شود

  بـه فروشـنده داده  يرمز اطمینان از هویت فروشنده در هنگام درخواست برگشت خوردن سند، کلمه   يبرا

 داده )Payment gateway ( شود که در هنگام برگشت زدن یک تراکنش باید به ماشـین درگـاه پرداخـت   يم

  ) شودي بار اول از طرف بانک به فروشنده داده مي فروشنده براي در هنگام راه اندازرمزاین کلمه . ( شود

  

  هاي بانکي نیازمندي

سـپرده  " افتتـاح نمایـد و آن را بـه عنـوان             شـتاب هـاي عـضو       اي را نزد یکي از بانـک        فروشنده باید سپرده  

  داد اختصاص خواهدMerchant IDیک شماره بانک سامان نیز به وي . به بانک سامان معرفي نماید" فروشنده

  .کند به بانک معرفي مي شماره ه خود را با ارائه اینکه در هر تراکنش فروشند
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   سمت فروشندهيبسترساز .۳

 انجام تراکنش
ن نقطـه   یـ در ا . باشـد   يد مـ  یـ  کـردن خر   یيافت پول و نها   یرساند که آماده در     ي م يا  دار را به نقطه   ی خر فروشنده

 : مراحل زیر را دنبال نمایددیفروشنده با
 شـبکه   تیسـا وب  دار به   یخر:  فرستد   ي م يسایت شبکه بانک  وب   خریدار را به     ,فروشنده   .۱

داده  POST  متدبه صورت ین سایت ا که به    مواردي اهم.  شود ي م )Redirect ( فرستاده يبانک

 :عبارتند از شود يم
i. Total Amount 
ii. Merchant ID 
iii. Reservation Number 
iv. Redirect URL 

 
     Total Amountافـت نمایـد   خواهد از خریـدار دری يه فروشنده م باشد کي مبلغ خرید م. 

Merchant ID اسـت  هـر تـراکنش الزم    در فروشـنده ي شناسـای يبـرا  کد فروشنده است که .

 تعقیـب  يبـرا  cookie و session ي بجـا Reservation Numberفروشنده بهتر اسـت از  

 هاپارامترارسال   يبرا ي آدرس شبکه بانک   .ستفاده کند  ا  به وب سایت بانک    رفت و برگشت خریدار   

https://acquirer.sb24.com/CardServices/controllerــ ــدي م ــه  . باش ــانطور ک  هم

  . کندي استفاده ميت از پروتکل وب امن و گواهینامه امنیت شود این وب سایيمشاهده م

 گذارد در ضمیمه    ي که فروشنده در اختیار بانک م      ي و اختیار  ي اجبار يشرح کامل پارامترها       

  . آورده شده استپ

  

وب سایت شبکه   در  :  کند   يمشخصات کارت و رمز آن را در فرم مخصوص وارد م          خریدار   .۲

 :رت خود را شامل بر موارد زیر باید وارد کند، خریدار اطالعات کايبانک
i.  شماره کارت)PAN( 
ii.  کلمه عبور)PIN( 
iii. کارت يتاریخ انقضا )Expire Date( 
iv. CVV2 

 
 رد در مواي شده و فروشنده هیچ کار خاصي پیاده سازيوب سایت شبکه بانک موارد باال در :توجه       

  .باال ندارد

       

وب سـایت شـبکه     :  فرستد يوب سایت فروشنده م    خریدار را به     يوب سایت شبکه بانک    .۳

 ي م RedirectURL به آدرس     پس از اتمام تراکنش، خریدار را دوباره به سایت فروشنده          يبانک

 را بـا  يشـبکه بـانک  و فروشنده پارامترهاي پاس شده از وب سایت    )  کند ي م Redirect(فرستد  

 : عبارتند ازي ارساليپارامترها. کند  دریافت ميPOSTمتد 
i. Transaction State 
ii. Reference Number 
iii. Reservation Number 
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شـرح  . آمیز بودن تراکنش را تشخیص دهـد  تواند بر اساس وضعیت تراکنش، موفقیت    فروشنده مي      

 . آورده شده استپکامل پارامترها در ضمیمه 
ـ        دهد يفروشنده وضعیت تراکنش را تشخیص م      .۴  فیلـد   ياز رو :  نمایـد  ي و آنـرا چـک م

(  تواند متوجه شود که آیا پرداخت موفقیت آمیز بوده است یا خیر            ي تراکنش فروشنده م   وضعیت

اگر خرید  ).  آورده شده اسـت    پ آن در ضمیمه     ي رو يمقدار دقیق این فیلد و نحوه تصمیم گیر       

 به وجود آمده را بـا توجـه بـه فیلـد             يموفقیت آمیز نبود فروشنده موظف است خطا      

ـ       خریدار ش  يوضعیت تراکنش برا    داده  ي رو يچـه اتفـاق   بگویـد    ارح دهد و به او دقیق

را  )Reference Number (رسید دیجیتـالي فروشنده  بود، OK اگر وضعیت تراکنش . است

 یـا  Double Spending از يریبه منظـور جلـوگ  این کار . کند يداده خود جستجو م  گاهیدر پا

 باشـد  يمـ  فروشـنده    به عهده  این مسئله کامال  . باشد يم يدوبار مصرف شدن یک رسید دیجیتال     

 از طرف بانک صـادر مـي شـود و         ) Unique( به صورت منحصر به فرد       يید دیجیتال سزیرا این ر  

 در  . دهـد  ي را نـشان نمـ     ي هیچ عکـس العملـ     يبانک در برابر دو بار مصرف شدن رسید دیجیتال        

 يترهـا را بـا پارام Verify Web Method ،  فروشندهي در بانک اطالعاتصورت عدم وجود آن

 :زند ي صدا مزیر
i. Reference Number 
ii. Merchant ID 

  

 يمقـدار برگـشت   .  اکتفا ننمایـد    از تراکنش   این متد را صدا زند و به نتیجه دریافتي         بایدفروشنده       

 يباشد و در غیـر ایـن صـورت تـراکنش دارا    ) Total Amount(کل خرید این تابع باید برابر مقدار 

 حالـت زیـر     ۴ که فروشنده خود در اختیار دارد        ين مبلغ و مبلغ فاکتور    با مقایسه ای   . باشد يمشکل م 

 :ممکن است به وجود آید
i.           توانـد سـرویس خـود را ارایـه نمایـد           ياگر این دو مبلغ برابر باشـند، فروشـنده مـ . 

 )۵مرحله(
ii.   توانـد پـس از     ي کمتر از مبلغ فاکتور فروشنده باشد، فروشنده مـ         ياگر مبلغ پرداخت 

 .، کل سند را برگشت بزنداعالم به خریدار
iii.   تواند پس   ي بیشتر از مبلغ فاکتور نزد فروشنده باشد، فروشنده م         ياگر مبلغ پرداخت 

 .از اعالم به خریدار، ما به التفاوت سندها را برگشت بزند
iv. باشد که شرح این خطاها ي م يخطایرویداد   باشد بیانگر    ي این تابع اگر منف    يخروج 

 .تنیز در ضمیمه ب آورده شده اس
 

  . در ضمیمه ب آمده است نیز این تابع کلشرح     

  

را در رکـورد    رسـید دیجیتـالي     ، فروشـنده    تراکنشدر صورت درست بودن     : تکمیل روند خرید   .۵

قبل از تراکنش به عنـوان یـک پـارامتر بـه بانـک      که ( Reservation Numberمربوط به آن 

  گـاه داده  یر پا  د )ه پـاس داده اسـت     پاس داده شده و بعد از تراکنش وب سایت بانک به فروشـند            

شود تا    يره م یذخرسید دیجیتالي     نیز يانتقالمبلغ  در صورت درست نبودن     . کند  يره م یخود ذخ 

ایـن حالـت    د  یـ  بتواند درخواست برگشت آن را به فروشنده ارائه دهـد هرچنـد عمـال نبا               داریخر

  .بوجود آید
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  :نکات

شود و نه     ي م يدار  ن و نگه  ییدر سمت فروشنده تع   ید دیجیتالي   رس يشود که مصرف شدگ     يد م یدوباره تاک ) الف

ب یـ ن ترت یبـد . دهد  يرا گزارش م  رسید دیجیتالي   برگشت نخورده   بانک تنها اعتبار و مبلغ      . در سمت بانک  

ت یکـه وضـع   آنرا چندین بار به فروشنده گزارش دهد بدون     رسید دیجیتالي   تواند مشخصات یک      يبانک م 

 يرا برا رسید دیجیتالي   ک  یاي   ن است که اگر فروشنده    یحسن این روش در ا    . کندر  یی آن تغ  يشدگ  مصرف

 به بانک بدهد و بانک نیز  نتیجه را براي فروشنده ارسال دارد ولي این جواب به هر دلیلي بـه                      ياعتبارسنج

ه اعتبار خود را از دسـت نخواهـد داد و فروشـنده مـي توانـد دوبـار                 رسید دیجیتالي   دست فروشنده نرسد،    

د و در صـورت مثبـت بـودن نتیجـه آن را در پایگـاه داده خـود ذخیـره کـرده و                    ی نما يتقاضاي اعتبارسنج 

   .به مصرف شده تغییر دهدرسید تراکنش را وضعیت 

 شـود،   Timeout( به دست فروشنده نرسد    ي به هر دلیل   verifyTransaction که جواب تابع     يدر صورت   )  ب

دقت شـود تکـرار   .  نمایدي مجددا سعي به تعداد مشخص  نده باید فروش... ) مشکل شبکه پیش آمده باشد و       

 verifyTransaction باید انجام شود که جواب به دست فروشـنده نرسـد، نـه اینکـه نتیجـه                   يدر صورت 

 تالش از جانـب فروشـنده اگـر هنـوز جـواب             يبعد از تعداد مشخص   ).  باشد يمنف( نشان دهنده خطا باشد     

  . کند تراکنش را به طور کامل برگشت بزنديدریافت نشد، فروشنده باید سع

 ۲ ساعت و حداکثر     ۱در حال حاضر حداقل      ( ي در مدت زمان مشخص    ي که تراکنش به هر دلیل     يدر صورت   )  ت

  . از جانب فروشنده تایید نشد، بانک اقدام به برگشت زدن تراکنش خواهد کرد)ساعت

شـود، وجـود     مختلـف اسـتفاده      ي  فروشنده در دو رسید دیجیتالي   ک  ینکه  ی پرداخت، امکان ا   ن روشِ یدر ا   )  ث

  . فروشنده گرفته مي شودسپرده و شماره IPبا توجه به  شماره و  جلوي این مساله در بانک چراکه، ندارد

 يسـاز  ادهیـ  در پي است و در صورت ضـعف فروشنده بر عهده Double Spending از يریت جلوگیمسول  ) ج

 .ت فروشنده، ضرر آن متوجه خود اوستیسا
 .ن شده استی تامACL  وSSLستم به کمک ین بخش از سیات یامن  ) ح
 و الگوهاي فروش بـراي      داریت خر ی موجود ي برداشت برا  يها  ن بخش با استفاده از سقف     یسک ا یت ر یریمد  ) خ

 يها  سک سپرده یزان ر یتواند م   ي خود م  يها  ن سقف انتقال سپرده   ییدار با تع  یخر. ردیگ  ي صورت م  فروشنده

ین فروشنده با معرفي الگوي فروش خود به بانک، حداکثر مبالغ فروش خـود               همچن .دیت نما یریخود را مد  

  .نماید را معرفي مي

  

 برگشت تراکنش
از واقـع   یـ ن امکان ممکن است به دو صورت مـورد ن         یا.  کند يساز  ادهید را پ  یتواند امکان لغو خر     يفروشنده م      

  :شود

س مورد یا سرویگر کاال یست فروشنده د مثال ممکن ايبرا(د را الزم بداند  یک خر یفروشنده لغو    •

 ).ل نداشته باشدی تحويدار را براینظر خر
 . د باشدیل به لغو خریدار مایخر •

 
  :برگشت زندد را به دو صورت یک خریتواند  يک از دو حالت باال، فروشنده میدر هر      

بـه  دار یـ  سند به صورت کامل برگـشت خـورده سـپرده خر   :(Full Reverse)برگشت کامل  .۱

ن کـار فروشـنده     یـ  ا ي برا .د بدهکار یشود  و سپرده فروشنده به مبلغ خر         يد بستانکار م  یمبلغ خر 

 مـورد   Reservation Numberمربوط به  رسید دیجیتالي داده خود،  گاهید با استفاده از پایبا
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 آن مطمئن شود کـه      يخوردگ  ت برگشت ی با چک کردن وضع    د و سپس  ینظر خود را استخراج نما    

اي   جویي در ارتباطات شبکه     البته این چک براي صرفه     (ا کامل نخورده باشد   ی يرگشت جزئ قبال ب 

 Reverse Web سـپس   يو. )گیـرد  است وگرنه این چک در سـمت بانـک نیـز صـورت مـي     
Methodخواند خواهد ل فرای ذي را با پارامترها: 

 
i. Merchant ID 
ii. Merchant Password 
iii. Reference Number 
iv. Reverse Amount = Total Amount of Invoice 

 
فروشـنده سـپس   . دهـد  مقدار برگشتي این متد کدي است که نتیجه برگـشت را نـشان مـي                 

  . این متد در ضمیمه ب آورده شده استي شرح خروج.دینما يداده خود را به روز م گاهیپا

 
 ي برا.زند يد را برگشت می از مبلغ خريفروشنده بخش: (Partial Reverse)ناقص برگشت  .۲

کنـد و بـا    ي را محاسبه مـ ي خود مبلغ برگشتيهاBusiness Ruleن کار فروشنده بر اساس یا

 مورد نظر خود Reservation Numberمربوط به رسید دیجیتالي داده خود،  گاهیاستفاده از پا

را چـک   رسـید دیجیتـالي      يت برگشت خـوردگ   ید وضع یسپس فروشنده با  . دینما يمرا استخراج   

ـ    یـ پا  یـ د کـه    یـ  استفاده نما  ي برگشت جزئ  ي آن را برا   يدر صورت کند و تنها      يشتر برگـشت جزئ

ـ  يها   به اضافه مبالغ برگشت    يا مبلغ برگشت  ی و   نخورده باشد  ن از کـل مبلـغ سـند        یشیـ  پ ي جزئ

اي است چراکـه ایـن    جویي در ارتباطات شبکه    ز براي صرفه  یالبته این چک کردن ن     (شتر نباشد یب

 Reverse  همـان توانـد  ين صورت فروشنده مـ یدر ا. )گیرد ميچک در سمت بانک نیز صورت 
Web Methodل فراخواندی ذي را با پارامترها: 

i. Merchant ID 
ii. Merchant Password 
iii. Reference Number 
iv.   Reverse Amount = Desired Reverse Amount 

 
در ایـن حالـت     . دهـد   کدي است کـه نتیجـه برگـشت را نـشان مـي            مقدار برگشتي این متد          

مربــوط بــه آن رســید دیجیتــالي داده خــود را بــه روز نمایــد و وضــعیت  فروشــنده بایــد پایگــاه

Reservation Number ت یریرا مـد هـاي جزئـي بعـدي      را برگشت خورده نماید تا برگـشت

  .دینما

  

  :نکات

ش از صدور درخواسـت     یپرسید دیجیتالي    يبرگشت خوردگ ت  یوضع  ندارد يلزومشود که     دوباره تاکید مي  ) الف

د ی دستور فروشنده، مبلغ برگـشت نخـورده رسـ         يبانک قبل از اجرا   آن، توسط فروشنده چک شود؛ چراکه       

  . دینما ين مبلغ، دستور برگشت را اجرا میت ایکند و در صورت کفا ي را محاسبه ميتالیجید

ن دسـتور از    ی آن که مطمئن گردد که ا      ي فروشنده صادر شود و بانک برا      يود از س  یدستور برگشت الزاما با   )  ب

جـه اگـر   یدر نت . کنـد   ي را چـک مـ     ي فروشنده و کلمـه عبـور و       IP فروشنده صادر شده است، شماره       يسو

د کلمـه عبـور     یـ ند برگشت را خود آغاز کنـد، با       یتواند فرا   يدار م ی است که خر   يا  است فروشنده به گونه   یس

  .دی نماhard codeت خود، ی سايساز دهای در پخود را
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 تـامین شـده   Merchant IP and Password و SSL ،ACLامنیت این بخش از سیستم بـه کمـک   )  پ

  .است

فروشنده با معرفـي    . گیرد  مدیریت ریسک این بخش با استفاده از الگوهاي فروش براي فروشنده صورت مي            )  ت

 يها  جه بانک به درخواست   یدر نت . نماید   خود را معرفي مي    الگوي فروش خود به بانک، حداکثر مبالغ فروش       

 .ب اثر نخواهد دادیرند، ترتیگ ين الگو قرار می که خارج از ايبرگشت
 

Online Demo:  

  .کنید مراجعه ir.sep.demo://http یک سناریوي ساده پرداخت، به آدرس online demo       براي مشاهده 

  

Sep IMS:  

ــشاهده  ــراي مـ ــر روز   online     بـ ــه در هـ ــورت گرفتـ ــشهاي صـ ــست تراکنـ ــه  لیـ ــد بـ ــي توانیـ  آدرس مـ

https://acquirer.sb24.com/MerchantService/jsp/loginPage.jsp  بـراي ورود بـه   ( . مراجعه نمائیـد

  .)تماس بگیریداین سیستم نیاز به داشتن کلمه عبور است که جهت دریافت آن باید با بخش فني 

 
  انی مشتريبانیپشت

 کنـد کـه     يبنـابراین ایجـاب مـ      اسـت،    )يشبانه روز  (۷*۲۴ت شما درحال ارائه خدمات      یجا که سا    از آن            

 ي این نقطه تمـاس کـه مـ        . نیز در سایت شما تعبیه گردد      ۷*۲۴ ي از طریق یک نقطه تماس فیزیک      يپشتیبان

  .نمایش داده شودت بصورت واضح و آشکار در وب سایت فروشنده  باشد الزم اسEmailتواند شامل تلفن و 
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  هامه یضم
  

   مورد استفادهيها يتکنولوژ: الف 
 استفاده شده است و ارتباطي نقطه به نقطـه بـین   Web Servicesبراي پیاده سازي این سیستم از تکنولوژي      

شود در قالب تـوابعي در       هایي که از جانب بانک ارایه مي       ن مدل سرویس  در ای . گردد  ي فروشنده و بانک برقرار م     تیسا

ن توابع را به صورت مسقیم      یتواند ا  فروشنده مي . دیاز آنان استفاده نما    خودت  یگیرد تا در سا     قرار مي  فروشندهاختیار  

  .  خود صدا زندتی ساي از متن برنامه

 براي دسته بنـدي و      SOAPخود پروتکل   .  خواهد بود  SOAP1کل  تر مطابق پروت   انتقال اطالعات در الیه پایین         

 و  HTTPها بر عهده پروتکل      در الیه ترانسپورت نیز انقال داده     . کند  استفاده مي  XMLها از استاندارد     مدیریت داده 

  .باشد ي مHTTPSیا 

 يسـاز  ادهیـ  بـراي پ يا ن است که فروشنده مي تواند از هـر تکنولـوژي  ی در اWeb Servicesحسن استفاده از      

 عمـوم  يهـا بـرا  web methodن یـ  کردن و فراخوانـدن ا consume از نحوه یيها مثال. دیسایت خود استفاده نما

  .ردیت خود بهره گی سايتواند از آنان برا ي مفروشندهه شده است و ی موجود تهيها يتکنولوژ

  

  : هاWeb Methodاستفاده از 

ي را به نام PHP Module، باید ابتدا PHPها تحت تکنولوژي Web Methodبراي استفاده از هر یک از  

NuSOAP   مطـابق نمونـه کـد داده شـده        (ده اضافه نمایید و مـسیر آن را در کـد خـود               به سیستم فروشن (

  .مشخص نمایید

 را SDKایـن  .  را بر روي سیـستم فروشـنده نـصب نماییـد        SOAPSDKباید ابتدا    ASPتحت تکنولوژي    

روش استفاده از آن در نمونه      .  دریافت نمایید  http://www.microsoft.com/downloadsتوانید از     مي

 .کدها آمده است
 اسـتفاده  Web Method صـدا زدن  ي بـرا NET. خود ي توان از پشتیباني مASP .NETدر تکنولوژي  

 .روش استفاده در نمونه کد آورده شده است. کرد
 يالبتـه در نـسخه هـا      (  اسـتفاده کـرد      يود زبان برنامه نویس    خ ي توان از پشتیبان   ي نیز م  ي دلف يدر تکنولوژ  

 ي را بـه صـورت محلـ   Web Service شـما  ياگـر نـسخه دلفـ   ).  وجـود دارد ي این پشتیباني از دلفيخاص

 بـه صـورت     SOAPSDK.  استفاده نمایید  SOAPSDK ي توان از بسته نرم افزار     يکند، م   ي نم يپشتیبان

 ي برا ينمونه کد دلف  .  توان از آن استفاده کرد     ي م ي برنامه نویس  ينهاآید که در اکثر زبا    ی در م  ActiveXیک  

 .هر دو حالت موجود است

                                                 
1 Simple Object Access Protocol 
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ونـه کـد صـدا زدن وب        نم. شـود   ي توصـیه مـ    SOAP-Lite ي استفاده از بسته نرم افزار     Perl يدر تکنولوژ  

 .متدها موجود است
 کـه  client.jar شده است به نام جادی متدها اinterface ي بر رو  wrapperک  ید،  ی جاوا با   ي تکنولوژ يبرا 

 .دی خود قرار دهclasspathدر ) Web Services مرتبط با استفاده از ي هاjarگر یبه همراه د(د آن را یبا
  

  

  

  

  Web Methodsشرح : ب
  

ک در یـ  هـر  ي و خروجـ ي ورودي که شرح پارامترهاردیگ يار فروشندگان قرار می در اخت(Web Method) تابع دو

باشند کـه در هـر زبـان       ي م ي عام يها  ، نام ي و برگشت  ير ورود ی مقاد typeد که نام    ی توجه داشته باش   .تل آمده اس  یذ

  . تابع با نام خود آن تابع مشخص شده استين مقدار برگشتیهمچن. ابندی ممکن است تفاوت يسینو برنامه

  

 تایید یک تراکنشتابع  -۱
double verifyTransaction ( 

String   RefNum,  
String   MerchantID,  

) 
  

   تابعي ورودي پارامترها

 پارامتر نوع توضیحات

این کد .  که مایل به تایید آن توسط بانک هستیداي شماره رسید دیجیتالي

  . کاراکتر باشد۲۰باید 

String RefNum  

کند و این کد به صورت خودکار به  فروشنده کد خود را ارائه مي. کد فروشنده

سپس تطابق این شماره سپرده با . گردد گاشت مي وي ني شماره سپرده

اي که در سند مربوط به رسید دیجیتالِي داده شده، بستانکار  شماره سپرده

گردد تا فروشنده مطمئن گردد که رسید دیجیتالي  شده است، چک مي

 .باشد مربوط به وي مي

String MerchantID  

  verifyTransaction شرح پارامترهاي ۱-جدول الف

  

  

دهد و در صورتي که منفي باشد،  این مقدار در صورتي که مثبت باشد، مبلغ انتقالي را نشان مي: مقدار برگشتي تابع

. آمده است۳- شرح کدهاي خطا در جدول الف. معرف کد خطاست
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 برگشت زدن تراکنشتابع  -۲

int reverseTransaction ( 
String   RefNum,  
String   MerchantID,  
String   Password, 
Double  RevAmount 

) 
  

   تابعي وروديپارامترها 

 پارامتر نوع توضیحات

این کد باید .  که مایل به تایید آن توسط بانک هستید شماره رسید دیجیتالي

 . کاراکتر باشد۲۰
String RefNum  

کند تا به صورت خودکار به شماره  فروشنده کد خود را ارائه مي. کد فروشنده

اي  بانک تطابق این شماره سپرده را با شماره سپرده. گاشت گرددسپرده وي ن

که در سند مربوط به رسید دیجیتالِي داده شده، بستانکار شده است، چک 

 .گردد مي

String MerchantID 

 String  Password  فروشندهرمزکلمه 
.  از سند مربوط به رسید دیجیتالي برگشت یابداستمایل فروشنده مبلغي که 

کند که این مبلغ اوال از مبلغ  نک پیش از اجراي دستور برگشت چک ميبا

 .سند انتقال و ثانیا از مجموع مبالغ برگشت جزئي پیشین کمتر باشد

Double RevAmount 

  reverseTransaction شرح پارامترهاي ۲-جدول الف

  

   

 معرف موفقیـت  ۱مقدار برگشتي . باشد این مقدار معرف وضعیت عملیات برگشت یافتن سند مي       : مقدار برگشتي تابع  

. آمــده اســت۳-شــرح کــدهاي خطــا در جــدول الــف . باشــند در برگــشت اســت و مقــادیر منفــي کــد خطــا مــي 
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   خطايشرح کدها

  

 کد* توضیحات
 1- .خطاي داخلي شبکه مالي

  2- ) آیديدر حال حاضر این شرایط به وجود نم(  .ها برابر نیستند سپرده

  3- .باشند ترهاي غیرمجاز ميها حاوي کارک ورودي

Merchant Authentication Failed ) 4- )کلمه عبور یا کد فروشنده اشتباه است 
Database Exception -5 

 6- .سند قبال برگشت کامل یافته است
  7- .رسید دیجیتالي تهي است

 8- .ها بیشتر از حد مجاز است طول ورودي
  9- .برگشتيوجود کارکترهاي غیرمجاز در مبلغ 

  10- ).حاوي کارکترهاي غیرمجاز است( نیست Base64رسید دیجیتالي به صورت 

  11- .ها کمتر از حد مجاز است طول ورودي

  12- .مبلغ برگشتي منفي است

 13- .ي رسید دیجیتالي است مبلغ برگشتي براي برگشت جزئي بیش از مبلغ برگشت نخورده
 14- .چنین تراکنشي تعریف نشده است

 15- . داده شده استي به صورت اعشاريمبلغ برگشت
  16-  سیستمي داخليخطا

  17- . غیر از بانک سامان انجام پذیرفته استي که با کارت بانکيبرگشت زدن جزیي تراکنش

IP Address 18-  . فروشنده نا معتبر است 
   خطاي شرح کدها۳-جدول الف

  

  . باشندي مي منفي مقادیر کدها همگ*
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  يشبکه بانک  تبادلي میان سایت فروشنده و سایتپارامترهاي: پ 
  

کنـد و در ارتبـاط بـا اطالعـات       ارائه ميPOST به صورت يشبکه بانکپارامترهایي که سایت فروشنده به سایت        

  :باشند تراکنش مي

  

 پارامتر توضیحات

 Amount  مبلغ خرید به ریال
Reservation Number ResNum 

 MID کد فروشنده
 ماشین فروشنده قرار گرفته است و نتیجه تراکنش به ي که روURLآدرس 

  . شودي ارسال مPOSTاین صفحه به صورت 

RedirectURL 

  

  

 صـفحه شـبکه     ظـاهر کنـد تـا        ارائه مي  POST به صورت    يشبکه بانک پارامترهایي که سایت فروشنده به سایت            

  : مطابق سایت خود گرداند رايبانک

  

 پارامتر توضیحات
 TableBorderColor ها رنگ مرز جدول

 TableBGColor زمینه جدول مرکزي رنگ پس
 PageBGColor رنگ پس زمینه صفحه اصلي

 PageBorderColor رنگ مرز صفحه اصلي
 TitleFont فونت عنوان اصلي صفحه
 TitleColor رنگ عنوان اصلي صفحه

 TitleSize اندازه فونت عنوان اصلي صفحه
 TextFont .دهند هایي که توضیحات یا مقادیر پارامترها را نشان مي فونت متن
 TextColor .دهند هایي که توضیحات یا مقادیر پارامترها را نشان مي رنگ متن

 TextSize .دهند هایي که توضیحات یا مقادیر پارامترها را نشان مي اندازه فونت متن
 TypeTextColor .دهند را نشان مي") نام فروشنده"مانند (هایي که عنوان پارامترها  فونت متن
 TypeTextColor .دهند را نشان مي") نام فروشنده"مانند (هایي که عنوان پارامترها  رنگ متن

را نـشان  ") نـام فروشـنده  "ماننـد  (هایي کـه عنـوان پارامترهـا     اندازه فونت متن 

 .دهند مي
TypeTextSize 

 LogoURI  ي فروشندهآدرس اینترنتي فایل لوگو
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  :گرداند  برميPOST به سایت فروشنده به صورت يشبکه بانکپارامترهایي که سایت 

  

 پارامتر توضیحات
Reservation Number ResNum 

 RefNum  يرسید دیجیتال
 State وضعیت تراکنش

  

  :تنکا

 تـراکنش  این اسـت کـه مـشکلي در     تهي به فروشنده برگرداند، به معنايRefNumدر صورتي که بانک  : ۱نکته

  .توسط خریدار بوجود آمده است

در غیـر ایـن صـورت    .  خواهد بـود  OK برابر با    Stateدر صورتي که تراکنش با موفقیت انجام شده باشد،          : ۲نکته

توانید دلیل ناموفق بودن تراکنش را        شما به کمک این فیلد مي     . شود  شرح خطاي بوجود آمده برگردانده مي     

  .ر نشان دهیدبه خریدا

 انجام Cookie Basedهاي  سازي  خود را بر اساس پیادهSession Managementفروشنده حتي اگر : ۳نکته

اگر خریدار در سایت بانـک بـیش از حـد معمـول          بدهد چراکه   پاس   را به بانک     ResNum بایدداده باشد،   

  . گردیده استExpireفروشنده در برگشت  Sessionوقت بگذراند، 

سیستم نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است و لذا نام متغیرها را به همین ترتیبي کـه در ایـن                      : ۴نکته  

  .جزوه ذکر شده است ارسال دارید

  

  

 به وجود آمده را با توجه       ي در پاسخ در جدول زیر آورده شده است، فروشنده موظف نوع خطا            Stateمقادیر فیلد   

  : خریدار مشخص کنديبه جدول زیر برا

 
  

فهومم  مقدار 
 Canceled By User  .ر کنسل شده استیداتراکنش توسط خر

 بیشتر ي، از مبلغ تراکنش اصل   يمبلغ سند برگشت  

 .است
Invalid Amount 

درخواست برگشت یک تراکنش رسیده است، در       

 . شودي پیدا نمي که تراکنش اصليحال
Invalid Transaction 

 Invalid Card Number .شماره کارت اشتباه است
 No Such Issuer . وجود ندارديچنین صادر کننده کارت

 کارت دیگر    و  کارت گذشته است   يضاقاز تاریخ ان  

 .معتبر نیست
Expired Card Pick Up 

 مرتبه اشتباه وارد شده است   PIN( ۳(رمز کارت   

  .در نتیجه کارت غیر فعال خواهد شد

Allowable PIN Tries Exceeded Pick Up 

را اشـتباه وارد کـرده      ) PIN(رمز کـارت    خریدار   Incorrect PIN 
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  .است

 Exceeds Withdrawal Amount Limit . باشديمبلغ بیش از سقف برداشت م
 PINشـماره  (  شده است  Authorizeتراکنش  

 امکان سند خوردن يول)  درست هستندPAN و

  .وجود ندارد

Transaction Cannot Be Completed 

ــ  ــبکه ب ــراکنش در ش ــورده Timeout يانکت  خ

  .است

Response Received Too Late 

 را  ExpDate و یا فیلد     CVV2خریدار یا فیلد    

  )یا اصال وارد نکرده است. ( اشتباه زده است

Suspected Fraud Pick Up 

 No Sufficient Funds  . در حساب وجود نداردي کافي به اندازيموجود
یت سیستم کـارت بانـک صـادر کننـده در وضـع           

  . نیستيعملیات

Issuer Down Slm 

 باعـث ایجـاد چنـین       ي دیگر بـانک   يکلیه خطاها 

  . گرددي ميخطای

TME Error 

  

  نکته

 کد يو دیگر )PIN( به نام رایج رمز کارت      يیک.  شماره رمز نیاز داریم    ۲در موقع استفاده از کارت در اینترنت به              

 و اینترنت مـورد  POS و ATM تراکنشها اعم از استفاده از      ي کارت در تمام   PIN . باشد يم) CVV2 (يرمز مجاز 

 رمزیست  CVV2 گردد اما    ي باعث غیر فعال شدن کارت م       بار و بیشتر   ۳ باشد و در صورت ورود اشتباه        ياستفاده م 

 و فقـط جهـت اسـتفاده از          باشـد  يمـ شـماره کـارت      ۱۹ تا   ۱۷  ارقام  رقم از  ۳ ي و دارا  که در پشت کارت چاپ شده     

 ي قابل ذکر اسـت بـرا      . گردد ي باشد و ورود اشتباه آن به سیستم پرداخت باعث غیرفعال شدن کارت نم             يمت  اینترن

 باید به شـعبه صـادرکننده کـارت         CVV2 تعویض   يبرا و   مراجعهبانک مربوطه    ATMباید به   کارت   PINتعویض  

  .مراجعه شود

  

   و صدور رسید دیجیتاليجام تراکنشآدرس سایت بانک براي ان

  :گیرد  از طریق آدرس ذیل صورت مييشبکه بانکاطالعات به سایت ارسال 

https://acquirer.sb24.com/CardServices/controller 
 

  Web Service Providerآدرس 

براي جزئیات بیشتر، به نمونه کـد  . هاي ذیل استفاده کنید ها باید از یکي از آدرسWeb Methodبراي فراخواندن 

  :رد استفاده خود رجوع کنیدمربوط به تکنولوژي مو

https://acquirer.sb24.com/ref-payment/ws/ReferencePayment?WSDL 
https://acquirer.sb24.com/ref-payment/ws/ReferencePayment 

  

  ت بانکی ساي انجام شده بر رويمشاهده تراکنش ها

  : انجام شدهيآدرس مشاهده تراکنش ها

https://acquirer.sb24.com/MerchantService/jsp/loginPage.jsp 
  .دیید کد فروشنده و کلمه عبور خود را ارائه فرماین قسمت بای به اي دسترسيبرا
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  کد فروشنده شما

 يپـشتیبان  براي دریافت آن با بخش . باشدي م002XXX-XXXX شما بصورت )Merchant ID( فروشنده کد

  .گیریدبتماس 
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