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 يبسمه تعال

 

 مقدمه
ت بر  سيستم پرداخت اينترنتي شرکت مبنا کارت آريا، يکي ديگرر ا  خراما ي اسرت کر  در سربا م ارن ت اير  شررک     

نضري ات  ر ب  ارائ  پذيرناگان ارائ  مي شند. اي  سيستم براي ارائ  خامات ب  پذيرناگان اينترنتي  نسع  يافت  و مستنا حاض

 و شرح روال پياده سا ي آن مي پردا د.

 مراحل کار
  بيشرتري  کر –پرداخت اينترنتي مبنا کارت مبتني بر پرداخت هاي خرد  نسع  يافت  است. در اير  ببيرک کسر  و کرار      

ي مران ناشرناخت  اطالعات مربنط ب  هر با يگر اي  سيستم، براي سراير برا يگر –مخاط  را در دنياي  جارت الکترونيک دارنا 

 مانا:

  مر  نيري پرداخت ا  ماهيت کا  يا خاما ي ک  ب  مشتري ارائ  مي شرند، بارنرت  ياريمي م ارائ  دهناه خامات

 گردد.

 .فروشناه يا پذيرناه، ا  اطالعات مالي خرياار بي خبر است 

 .خرياار ب  ن نه  سني  و فرآيناهاي مغايرت گيري فروشناه با درگاه پرداخت کاري ناارد 

ما بر  اام مي رسا. رف پذيرناه، بسيت عياه کار نزد ارائ  دهناه خامات پرداخت ب  انجبراي پياده سا ي اي  سيستم ا  ط     

ر کيرال   اطالعرات دکهر حال بخشي ا  اطالعات بايا  نسط پذيرناه ب  درگاه پرداخت ارائ  شند. اي  ارائ  بايا ب  ن ني باشا 

اشرنا. برراي سقم اطالعات  بادلي اطيينران داشرت  بامنيت منتقک شننا و هم درگاه پرداخت و هم پذيرناه نسبت ب  ص ت و 

اشرا. متقرابال بشاه  signاي  منظنر، اطالعا ي ک  ا  طرف پذيرناه براي درگاه ارسال مي شند بايا رمزنگاري شاه و هيچني  

 اطالعا ي ک  پذيرناه ا  درگاه دريافت مي نيايا، بايا ا  ص ت و اصالت آن اطيينان حاصک نيايا.

 کمي خريا ب  مراحک  ير بالغ مي شند:روال      

اه پس براي درگرسپذيرناه اطالعات اولي  پرداخت را رمز نگاري کرده، امضا ديجيتالي خند را روي آن اعيال نينده و  .1

العات پرداخت ا  طريق بستر وب سرويس ارسال مي نيايا. در پاسخ ب  فراخناني وب سرويس و در صنرت ص ت اط

 ا.اه، درگاه يک ژ نن با طنل عير م اود صادر نينده و ب  پذيرناه بر مي گرداندريافتي ا  طرف پذيرن

رت معتبرر پذيرناه سپس مشتري را ب  هيراه ژ نن صادر شاه، ب  صي   پرداخت اينترنتي هاايت مي نيايا. در صرن .2

 بندن ژ نن، صي   دريافت اطالعات کارت براي مشتري نيايش داده خناها شا.

  عيميات رت خند را در اي  صي   وارد مي کنا و دکي  پرداخت را کميک مي کنا. در صنر ي کمشتري اطالعات کا .3

خريرا  پرداخت با منفقيت انجام شند، رسيا خريا براي مشتري ب  نيايش درخناهرا آمرا. اير  رسريا بر  ا اي هرر

 ار گيرد.نرد استناد برمن ار بيرد بنده و در کمي  مراودات مشتري و پذيرناه با درگاه پرداخت، مي بايست م
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ت، ا اي  عيميراپس ا  انجام ص يح  راکنش، مشتري بايا فرآينا خريا را  کييک نيايا و ب  سايت فروشناه برگردد. ب .4

 ردد.اطالعات پرداخت ب  سايت فروشناه منتقک مي شند و فروشناه نيز ا  نتيج  عيميات پرداخت م م  مي گ

يق ت نيز ا  طراييا کنا ک  نتيج   راکنش ب  دست وي رسياه است. اي  عيميا  م است  ا در اي  مرحم ، پذيرناه   .5

امترهاي فراخناني يک وب سرويس م قق مي شند. مشاب  هيان روش مرحم  اول، اطالعات رسيا خريا ب  هيراه پار

يا  ورا  اييا  نرديگري براي درگاه پرداخت ارسال مي شند و درگاه پرداخت نيز با  نج  ب  نتيج   راکنش، خريا مذک

 رد مي نيايا.

 

 تعاريف

 

  خريراار ا: فروشناه يا صاح  سرويس فروش بر بستر اينترنت ميباشا ک  درخناست پرداخت اينترنتي را  پذيرنده .1

 )دارناه کارت، مشتري( دريافت و اباام ب  هاايت او ب  درگاه پرداخت اينترنتي مينيايا.

 دارد. طريق اينترنتا  را : هيان مشتري يا دارناه کارت ميباشا ک  باا خريا سرويس يا جنس  خريدار .2

  هنيرت : سامان  اي ميباشا ک  درخناسرت خريرا را ا  پذيرنراه دريافرت و پرس ا  احررا درگاه پرداخت اينترنتي .3

 پذيرناه اباام ب  پذيرش مشتري براي انجام عيميات پرداخت ميکنا.
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 سازي سيستمپياده 
ط ب  پذيرنراه مربن IPدرس پس ا  عقا برارداد با واحا با اريابي و پذيرناگاه اينترنتي شرکت مبنا کارت آريا،   م است  ا آ     

اها اه، مجا  خندر اختيار واحا فني برار گيرد. فراخناني وب سرويس هاي مختمف،  نها ا  طريق آدرس يا آدرس هاي اعالم ش

نري  کميرا بند. هيچني  در  مان عقا برارداد، يک جيت کميا پذيرناه )شامک کميا عينمي و کميا خانصري پذيرنراه(، هيچ

د يالکو از  يرمزنگاار يدرگااه پرداخات بارا يد عمومياز کل اختيار پذيرناه برار مي گيررد.عينمي درگاه پرداخت در 

 شود. يتال اطالعات استفاده ميجيد يرنده جهت امضايپذ يخصوص

 دريافت ژتون پرداخت

العات  يرر رحم  اطي  مافرآينا خريا اينترنتي با ارسال اطالعات اولي  ا  طرف پذيرناه ب  درگاه پرداخت آغا  مي شند. در      

  ا  طرف پذيرناه آماده مي شند:

 AMOUNT مبمغ  راکنش ب  ريال. يک عاد :integer (ريال 1000حداقل )  و بزرگتر ا  صير 

 CRNعينرا : شياره رسيا ديجيتال پذيرناه. اي  کا در  مان هاايت مشتري ا  صي   پرداخت ب  سرايت فروشرناه ،

مي برراي براي فروشناه برگرداناه خناها شا، باي   ر ي  با انقضاي جمس  کاري مشتري نزد سايت فروشرناه مشرک

صر د منحين کد بايا يک پذيرنده درخواستهر  يبه ازامر بط کردن خريا با سيارش مشتري رخ نخناهرا داد. 

 کاراکتر( 20و حداکثر  3)حداقل  به فرد باشد.

 MID .کاراکتر( 15): کا پذيرناه ک  ا  طرف مبنا کارت در اختيار شيا برار خناها گرفت 

 REFERALADRESSايا : آدرس صي   برگشت ب  سايت فروشناه. پس ا  انجام  راکنش )و يا برو  خ ا(، مشتري ب

ا پرارامتر باير فروشناه منتقک شند  ا خريا وي  کييک شند يا ب  ن ني نتيج  ب  او اطالع رساني شند. اي ب  سايت 

ياا  ...//:http حتما با فرمات حاوي آدرس صي   برگشت، ب  طنر کامک )نام دامن ، آدرس صي   و ...( باشرا. )

https://...) 

 

 TIDکاراکتر( 8)ر شيا برار مي گيرد. : شياره  رمينالي ک  ا  طرف مبنا کارت در اختيا 

 SIGNATURE امضا در  : امضاي ديجيتال اطالعا ي ک  فروشناه براي درگاه پرداخت ارسال مي کنا. ن نه  نليا اي

 ادام  خناها آما.

 شند: متاکبراي  نليا امضاي ديجيتالي فروشناه،   م است اطالعات خريا ب  صنرت  ير ب  يکايگر 

AMOUNT + CRN + MID + REFERALADRESS + TID 

و فرمت آن  (االببا پيروي از فرمول نيايا ) signخند، اي  اطالعات را  يد خصوصيکلسپس فروشناه بايا با استياده ا       

 اري شراه و بر پرداخت رمزنگ کليد عمومي درگاه بايک شند. هر يک ا  پارامتر هاي فنق نيز با استياده ا   64BASEنيز ب  

راي بر Token_param بايک شند. در نهايت، اطالعات رمزنگاري شاه و امضاي ديجيتال، در بال  ساختار  BASE64فرمت 

 ارسال مي شند: reservationوب سرويس 
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Struct Token_param ( 

String AMOUNT, 

String  CRN,  

String  MID, 

String REFERALADRESS, 

String SIGNATURE, 

String TID 

) 

سررويس   بايک شراه و سرپس ارسرال شرننا. آدرس وب BASE64 يامي پارامتر هاي فنق بايا ب  فرمت  شند يا ميگر  اکيبار د     

 مذکنر جهت دريافت ژ نن ب  شرح  ير است:

https://mabna.shaparak.ir/TokenService?wsdl 

 کمي ميک  است رخ دها: در پاسخ ب  فراخناني وب سرويس فنق، دو حالت

  مضراي ااطالعات دريافت شاه ا  سيت فروشناه ص يح هستنا، اصالت اطالعات ارسال شاه ا  طرف پذيرناه  نسط

قراار مجا ي صنرت گرفت  اسرت. در اير  حالرت م IPديجيتالي  اييا شاه و دسترسي ب  وب سرويس نيز ا  آدرس 

 برگشتي وب سرويس ب  شرح  ير خناها بند:

Struct return ( 

result, 

String signature, 

String token 

) 

ن  نليا شاه حاوي امضاي ديجيتال ژ ن signatureدر حالت منفق بندن  نليا ژ نن، برابر با صير است.  resultمقاار      

نيز  tokenمي باشا و فقط حاصک م اسب  خند مقاار ژ نن است . مقاار  base64 نسط درگاه پرداخت است، ک  ب  فرمت 

 نن است.حاوي هيان ژ 

 عرات چنانچ  دسترسي ا  آدرس غير مجا ي باشا، اصالت اطالعات  نسرط امضراي ديجيترالي  اييرا نشرند، يرا اطال

ير خناهرا دريافتي ا  سيت پذيرناه نادرست يا خاش  دار باشا، در اي  صنرت مقاار برگشتي وب سرويس ب  شرح  

 بند:

Struct return ( 

Integer result 

String token   
) 
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 در اي  حالت، يک عاد غير صير ب  شرح  ير است: resultمقاار 

 يارسال اطالعات فرمت در خ ا وجند 1

 ستميس در درخناست منرد نالي رم و رناهيپذ وجند عام 2

 نامعتبر يپ يآ آدرس  نسط درخناست افتيدر عمت ب  درخناست رد 3

 .ناارد را ستميس ا  استياده امکان نظر منرد رناهيپذ 4

 نظر منرد درخناست انجام در مشکک با برخنرد 5

 درخناست پردا ش در خ ا 6

 برو  خ ا در  شخيص اصالت اطالعات )امضاي ديجيتالي نامعتبر است( 7

 (  کراري است.CRNشياره خريا ارائ  شاه  نسط پذيرناه ) 8

 ميشند.( برو  رساني سرور برگرداناهسيستم در حال حاضر بادر ب  سرويس دهي نيي باشا. ) اي  پيام هنگام  9

 

 توضيحات***

ات ميباشرا. ا در انجام عيميخ  علتبرار با  tokenمقاار  عاد غير صير باشا، resultي ک  مقاار در  يامي منارد .1

 ب  طنر مثال:

Struct return ( 

Integer result = 1 

String token   = “TID size must be 8 characters long!” 
) 

ا فرمرت بري(, اطالعرات ارسرالي ارسرال اطالعرات فرمرت در خ را وجندباشا ) 1برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .2

کاراکتر است.  8  کيتر يا بيشتر ا TIDب  طنر مثال مقاار  نادرست )فرمت اطالعات يا  عااد کاراکتر( ارسال شاه انا.

 مراجع  شند. "تون پرداختدريافت ژ"براي اطيينان ا  فرمت اطالعات ب  اول بخش 

پذيرناه و  (،ستميس در درخناست منرد نالي رم و رناهيپذ وجند عامباشا ) 2برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .3

 .تماس گرفته شود PSPبا واحد پذيرندگاه  رمينال شيا در سيستم  عريف نشاه است. 

(، امعتبرن يپ يآ آدرس  نسط درخناست افتيدر عمت ب  درخناست ردباشا ) 3برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .4

 .تماس گرفته شود PSPبا واحد پذيرندگاه آي پي شيا در سيستم  عريف نشاه است. 

 .تماس گرفته شود PSPبا واحد فني باشا،  6يا  5، 4برابر با   resultدر حالتي ک  مقاار  .5

م اسب  شاه  باشا )امضاي ديجيتالي نامعتبر است(، امضاي ديجيتال نادرست 7برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .6

 "داختدريافن ژتون پر"براي تائيد فرمول امضا به بخش است يا کميا نادرست در م اسب  ب  کار رفت  است. 

 .تماس گرفته شود PSPدر صفحات قبل مراجعه شود يا براي تائيد کليد با واحد پذيرندگان 

 CRNباشا.  )شياره رسيا ديجيتالي پذيرناه(  کراري مي CRNباشا، مقاار  8برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .7

  حتما بايد براي هر درخواست منحصر به فرد باشد!
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  دريافت بباشا، سيستم در حال برو  رساني بنده يا در حال حاضر بادر  9برابر با  resultدر حالتي ک  مقاار  .8

 جايا نيست. درخناست

 هدايت مشتري به صفحه پرداخت

 

  ند. براي ايمرحم  دوم در فرآينا خريا، هاايت مشتري ب  صي   پرداخت است ک   نسط ژ نن دريافت شاه انجام مي ش     

 آن را ب  مقاار  ير  نظيم مي کنيم: actionطراحي شاه و آدرس  HTMLمنظنر، يک فرم 

https://mabna.shaparak.ir 

جرام ان hiddenر در اي  فرم،   م است ک   نک  دريافت شاه جاسا ي و پنهان شند. معين  اي  کار با استياده ا  يرک متغير

 مي شند:

<input type="hidden" name="TOKEN" value="received_token_value"> 

 اشا:ب "2927b543-59da-4ec0-bee3-58f5c307bf45"براي مثال اگر مقاار ژ نن دريافتي 

<form method="POST" action="https://mabna.shaparak.ir"> 
    <p><input type="submit" value="Go to payment page" name="input"></p> 
    <input type="hidden" name="TOKEN" value="2927b543-59da-4ec0-bee3-

58f5c307bf45"> 
</form> 

 نيز امکانپذير ميباشا:  GETهاايت مشتري با استياده ا  متا 

 مثال:

<form method="POST" action="https://mabna.shaparak.ir/?ID=2927b543-59da-4ec0-

bee3-58f5c307bf45"> 

شرا، نران معتبرر بااگر اطالعات ژ نن هيچ اگر ژ نن منقضي شاه باشا و يا معتبر نباشا، پيغام خ ا نيايش داده مي شند.     

و  CVV2، مشتري صي   پرداخت را مشاهاه خناها کرد، در اي  صي   وي بادر خناها بند اطالعات شياره کرارت، رمرز دوم

يافت اطالعرات ( وارد نيايا. سيستم پرداخت اينترنتي پس ا  درCAPTCHA اريخ انقضاي کارت را ب  هيراه اطالعات کنترلي )

شرتري مرنعکس مرم، مبادرت ب  انجام  راکنش مالي نينده و چنانچ  عيميات پرداخت منفق باشا، نتيج  عيميرات را بر  اي  ف

ت بري  مبنرا خناها کرد. اي  نتيج  شامک شياره سنا بانکي صادر شاه ا  طرف سيستم پرداخت اينترنتري برنده و در مرراودا

ام ا نيرايش پيغرد. در صنر ي ک  عيميات پرداخت با مشکمي مناج  شند، بکارت، مشتري و فروشناه منرد استياده برار مي گير

 مناس  مرا   ب  اطالع مشتري خناها رسيا.

پس ا  انجام منفق  راکنش مالي، مشتري بايا فرآينا خريا را  کييک کنا. براي اي  منظرنر مشرتري بايرا دکير   کييرک      

 ب  سايت فروشناه با  گرداناه مي شند. RediectURLفرآينا خريا را کميک کنا. با اينکار، مشتري  نسط آدرس 
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 تاييد تراکنش

ا هراايت برراي فروشرناه هيزمران بر د را  کييک مي کنا، اطالعرات  ياريمي  رراکنش ماني ک  مشتري فرآينا خريا خن     

 ارسال مي شند. اي  اطالعات شامک منارد  ير هستنا: POSTمشتري ب  سايت فروشناه، بانرت متغير هاي 

 RESCODE بک  شر: کا نتيج  انجام  راکنش. چنانچ  اي  کا، صير باشا بيرانگر انجرام منفقيرت آميرز  رراکنش در

 بانکي است. در غير اينانرت بيانگر خ ايي است ک   نضيح آن در ادام  خناها آما.

 TRN :نگهرااري  شياره سنا بانکي. اي  شياره ا  طرف درگاه پرداخت  نليا مي شند و بايا  نسط فروشناه ثبرت و

 مي باشا. عالم و استنادشند. اي  شياره من ار بيرد است و ا  درگاه پرداخت و نيز شرکت مبنا کارت بابک است

 CRN.شياره رسيا ديجيتال پذيرناه ک   نسط خند او در مرحم  اول ب  درگاه پرداخت ارسال شاه بند :  

 AMOUNT.مبمغ کسر شاه ا  حساب مشتري : 

 SIGNATURE  کک  ير ش: امضاي ديجيتال بابک استياده براي  ائيا اصالت اطالعات دريافتي ا  درگاه پرداخت. ب

  اسب  ميباشا :بابک م

 

 امضاي ديجيتال فرم پرداخت با ا اال مقادير  ير بابک م اسب  ميباشا :

 

TOKEN+CRN+TRN 
 

ه پرداخرت بند، فروشناه منظف است  ا درخناست  اييرا  رراکنش را برراي درگرا  00برابر با RESCODEچنانچ  مقاار       

اخرت فشررده را برگردانا، کاربر دکير  انارراف را در صري   پرد 200با مقاار  RESCODEارسال نيايا. در صنر ي ک  درگاه 

 است. 

 :تاييد تراکنش به دو منظور صورت مي پذيرد 

مران انجرام با  اييا  راکنش، اطالعات  کييمي  راکنش ب  اطالع پذيرناه مي رسرا. اير  اطالعرات شرامک  راريخ و   .1

نش انجام  راک ت. باي   ر ي  پذيرناه مي  نانا ا  ص ت راکنش، ... و نيز مبمغ کسر شاه ا  حساب دارناه کارت اس

ص ت مبمغ  کامال م يئ  شند، هيچني  مبمغ کسر شاه ا  حساب مشتري را با مبمغ فاکتنر خند مقايس  نيايا و ا 

  راکنش نيز اطالع حاصک کنا.

ت خندکرار دبيق  ب  صرنر 15در صنر ي ک  پذيرناه درخناست  راکنش را براي درگاه ارسال ننيايا، سيستم پس ا   .2

ت مبادرت ب  برگشت  دن سيستيي  راکنش مي کنا. باي   ر ير  چنانچر  مشرتري در بربرراري ار براط برا سراي

ن يبرابناافروشناه ب  مشکک برخنرد نيايا، وج  کسر شاه ا  حساب وي ب  صنرت خندکار عندت داده خناها شا. 

د تاراکنش باه درگااه ييابه ارسال درخواسات تاقه، نسبت يدق 15الزم است تا فروشنده ظرف حداکثر 

 د.يپرداخت اقدام نما

 براي ارسال درخناست  اييا  راکنش،   م است  ا وب سرويس  ير ا  مبنا کارت فراخناني شند:

https://mabna.shaparak.ir/TransactionReference/TransactionReference?wsdl 
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صري سرط کميرا خانر مرحم  ببک ديايم، با کميا عينمي درگاه رمز نگراري شراه و  نپارامتر هاي   م بايا مشاب  آنچ  د     

 کردن اطالعات،   م است مقادير  ير ب   ر ي  ب  هم ضييي  شننا: signشند. براي  Signپذيرناه، 

MID + TRN + CRN 

 ب  درگاه پرداخت ارسال گردد:  sendConfirmationسپس ا  طريق متا 

Struct SaleConf_req ( 

String MID, 

String CRN, 

String TRN, 

String SIGNATURE 

) 

 در پاسخ ب  فراخناني وب سرويس، مقادير  ير برگرداناه مي شننا:

Struct return ( 

String description, 

Boolean successful, 

Integer RESCODE, 

String STAN, 

String TRN, 

Integer AMOUNT, 

Integer DATE, 

Integer REPETETIVE, 

String SIGNATURE, 

Integer TIME 

) 

 

 .ودتراکش انجام شده ميتوان از متد باال استفاده نم استعالم مجددت جهت سالزم به ذکر ا

ب  هم، ا  طريق متا  MID + TRN + CRNکردن پارامترهاي   م و ضييي  شان مقادير  signيعني بعا ا  

sendConfirmation در پاسخ ب  فراخناني وب سرويس، مقاديرک   ب  درگاه پرداخت ارسال گردد : 
( String description_Boolean successful_Integer RESCODE_String STAN,String TRN_Integer AMOUNT_Integer DATE_Integer REPETETIVE_String SIGNATURE_Integer TIME ) 

 برگرداناه مي شننا .
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 در صنرت  اييا اصالت، مي  نان اطالعات دريافت شاه را ب  شرح  ير منرد بررسي برار داد:     

 descriptionس و در : بيانگر نتيج  فراخناني وب سرويس ب  صنرت  يايمي است. اي  اطالعات برراي برنامر  نرني

 کردن مي  نانا مييا باشا. debug مان 

 successful در صنرت منفقيت آميز بندن فراخناني وب سرويس، مر ب  اول برابرر برا :true  .ر غيرر دخناهرا برند

 برمي گردد. falseاينانرت 

 RESCODE:اي  پارامتر مي  نانا س  حالت اختيار کنا : 

 عرات نامنفق باليک رد شان ا  چک هاي اولي : چنانچر  امضراي ديجيترال داراي مشرکمي باشرا و برا اطال

ر غير IPدريافرت مري شرند. در صرنر ي کر  دسترسري ا  آدرس  1-ي هيخناني نااشت  باشا، مقاار ارسال

 خناها بند. 2- برابر با RESCODEمجا ي صنرت گيرد، مقاار 

  نامنفق باليک ارسال اطالعات نا معتبر: چنانچ  دسترسي ب  وب سرويس ا  طريقIP امضراي  مجا  باشا و

مرا ميکر  اعات را  اييا کنا، دسترسي ب  وب سرويس مقاور خناها بند. ديجيتال پذيرناه نيز اصالت اطال

و کرا پذيرنراه برا هرم  TRN ،CRNاست اطالعات  راکنش ارسال شاه معتبر نباشرنا، بر  عنرنان مثرال 

 يکي ا  اعااد  ير را اختيار مي کنا: RESCODEهيخناني نااشت  باشنا. در اي  صنرت 

 شاه است .  راکنش منرد نظر ببال  اييا 101

 .است خنرده برگشت نظر منرد  راکنش 102

 .نشا انجام اي ائ 103

 .افت نشايدرپرداخت چ يئا  سن ياميپ 106

 .ستيمنجند ن ي راکنش درخناست 107

 چيئمشکک در ار باط با سن 111

 ستنا.ين در درخناست معتبر ير ارساليمقاد 112

 ( PSPسيت سرور ) مربنط ب  واحا فني  يخ ا 113
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  ا برراي رمنفق: در دو حالت، نتيج  عيميات منفق خناها بند. اولي  حالت  ماني است ک  يرک  رراکنش معتبرر

راي دفعرات است. چنانچر   رراکنش مرنفقي را بر 0 اييا ارسال مي کنيا. در اينانرت، مقاار با گشتي برابر با 

 گشتي در بردارنراه خناها بند. در هر دو حالت، ساير پارامتر هاي با 101بعاي ارسال نياييا، اي  مقاار برابر با 

 هستنا. اطالعات تکميلي تراکنش

 STAN در بردارناه اطالعات :System Trace Audit Number نگهرااري مري  است، ک  نزد سنئيچ پرداخت ثبرت و

 شند.

 TRNشياره سنا بانکي عيميات پرداخت : 

 AMOUNTمبمغ کسر شاه ا  حساب دارناه کارت : 

 DATE،ک   نسط سنئيچ پرداخت اعالم مي شند. :  اريخ انجام  راکنش ب  فرمت ميالدي 

 REPETETIVEاه است. شت ارسال : اي  مقاار، بيانگر  عااد دفعا ي است ک  درخناست  اييا  راکنش براي درگاه پرداخ

 مي يابا. مقاار آن در اولي  فراخناني برابر با يک بنده و ب  ا اي هربار فراخناني، مقاار آن يک واحا افزايش

 SIGNATURE.امضاي ديجيتالي درگاه پرداخت، ک  بايا  نسط آن اصالت اطالعات دريافتي آ منده شند : 

 TIME اعالم مي شند.:  مان انجام  راکنش، ک   نسط سنئيچ پرداخت 
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 سرويس پرداخت انتخاب حساب
 در اي  سرويس پذيرناه امکان انتخاب حسابهاي متعاد براي  سهيم مبمغ  راکنش را دارا خناها بند.

 

 پياده سازي براي استفاده از سرويس انتخاب حساب

حسابهاي  ات مربنط ب پس ا  عقا برارداد با واحا با اريابي و پذيرناگاه اينترنتي شرکت مبنا کارت آريا، پذيرناه اطالع     

ناه رد نظر پذيرمنرد استياده در يک  راکنش مالي را ب  شرکت مبنا کار اعالم ميکنا. سپس شرکت مبنا اطالعات حسابهاي من

 اختيار پذيرناه برار مياها.  را ثبت و اطالعات  يضيمي را در

ک ا  هاايت مراحک پياده سا ي فني کامال مشاب  مراحک ببمي ميباشا. فقط پذيرناه براي دريافت ژ نن و احرا  هنيت بب

 مشتري ب  صي   پرداخت   م است وب سرويس 

https://mabna.shaparak.ir/AccSelcTokenService?wsdl 

بنده  TokenServiceهيان نر ک  در با  ذکر شا، کمي  مراحک پياده سا ي فني و فراخناني ماننا سرويس  را فراخناني کنا.

رد نظر ک  در بخش اول اي  سنا ب   يضيک شرح داده شاه است.  نها  ياوت استياده ا  سرويس جايا ذکر حسابهاي من

ها باطالعات حسا در هر  راکنش مالي ميتنانا متياوت باشا.پذيرناه در يک  راکنش مالي ميباشا.  ر ي  انتخاب اي  حسابها 

 شامک منارد  ير ميباشا:

 Account index 

 Amount 

 Version 

 

ف است پس ا   عريف پذيرناه  نسط شرکت مبنا کارت اي  اطالعات در اختيار مشتري برار خناها گرفت. پذيرناه منظ

 ذخيره کنا. AccountInfoرا ب  فرمت  ير  هي  و در متغير   Amountو  Account Indexاطالعات 

 ا  فرمنل  ير استياده ميشند: AccountInfoبراي  هي  متغير 

[Account index]+[Amount] 
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نکات  حتما بها  باي  ساختار ب   عااد حسابهاي منرد نظر پذيرناه  کرار شاه و ب  يکايگر متاک ميشننا. براي  هي  فرمنل 

 بيرمائيا: توجهزير 

  اي  ساختار ذکر نيائيا. اولرا در اصلي حتيا مشخاات حساب 

  مقاار مبمغ(Amount)   باشا. مبمغ را ا  سيت چپ با مقاار صير  کاراکتر 12بايا حتيا دارايLeft pad   .کنيا

  غيير دهيا. 000001200000ريال را ب  صنرت  1200000ب  طنر مثال مبمغ     

بر   reservation نسط فراخناني متا  AccountInfoپر کرده و هيراه متغير  Versionبا مقاار  Versionدرآخر متغير 

 درگاه ارسال کنيا.

Struct Token_param ( 

String AMOUNT, 

String  CRN,  

String  MID, 

String REFERALADRESS, 

String SIGNATURE, 

String TID, 

String ACCOUNTINFO, 

String version 

) 

 

 نا ميباشا.مراحک ذکر شاه در بخشهاي اولي  اي  س  پس ا  دريافت منفقيت آميز ژ نن، بابي مراحک کار کامال هياننا 
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 پرداخت هاي شناسه دار

ويس، ه ا  اي  سربنسيم  اي  سرويس پذيرناه امکان ارسال اطالعات  کييمي را ب  ا اي هر  راکنش خناها داشت. براي استياد

 ا  وب سرويس  ير استياده ميشند:

https://mabna.shaparak.ir/PayloadTokenService?wsdl 

پر  PayloadTokenDTOو يا شئ  Token_paramبراي دريافت ژ نن اطالعات کامال هياننا ژ نن پرداخت در ساختار 

ن پرداخت ميشند و عيميات رمز نگاري و  نليا امضاي ديجيتال انجام ميشند )کمي  مراحک کامال شبي  آماده سا ي ژ ن

 ميباشا(. 

 . بنده ک  هيراه اي  اطالعات ارسال ميشند Payloadاي  سرويس، دارا بندن مقاار    نها  ياوت اطالعات ژ نن

 در ساختار امضاي ديجيتال نيز قرار نميگيرد !و  ! رمز نگاري نميشود  Payloadمقدار :  توجه

 ميباشا عاد 250 بخش اي  در مجا  کاراکترهاى  عااد  -

 ميباشا ( | ) پايپ اضافى اطالعات در کنناه جاا کاراکتر  -

 

Struct Token_param ( 

String AMOUNT, 

String  CRN,  

String  MID, 

String REFERALADRESS, 

String SIGNATURE, 

String TID, 

String Payload 

) 

 

 پس ا  دريافت ژ نن بقي  مراحک کامال مشاب  عيميات خريا ميباشا.
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 سرويس برگشت تراکنش و تائيد با تاخير
ئيا ان خناها پذيرناه امکان برگشت  دن  راکنش را بعا ارسال  ابراي پذيرناه فعال باشا( )در صنر ي ک   در اي  سرويس

ها شا. داشت. در اي  سرويس درخناست  ائيا  راکنش سيت درگاه ثبت و  ا يک ساعت ب  سيت سنويچ بانکي ارسال نخنا

 . رت برگرداناحساب دارناه کا در طنل اي  مات پذيرناه امکان اي  را خناها داشت  ا  راکنش را برگشت  ده و پنل را ب 

اشد. در صورتي اين امکان وجود خواهد داشت که پذيرنده قبل از يک ربع درخواست تائيد را ارسال کرده ب:  توجه

در صورتي که درگاه درخواست تائيد تراکنش را به مدت يک ربع دريافت نکند، به صورت خودکار اقدام به 

 برگشت تراکنش خواهد کرد.

 فراخناني سرويس برگشت  راکنش ا  آدرس  ير استياده شند:براي 

https://mabna.shaparak.ir/ReverseTransaction?wsdl 

 ا داشت.اري نخناهندر اي  سرويس اطالعات نيا  ب  رمز نگ رمت  ير ب  سيت وب سرويس ارسال خناها شا.اطالعات ب  ف

 

Struct Reverse_params ( 

String MID, 

String  RRN,  

String SIGNATURE, 

) 

 :  MID  شناس  پذيرناه 

 : RRN کا پيگيري  راکنش 

 مقاار با گشتي اي  سرويس ا  مقادير  ير ميباشا :

 0  عيميات منفقيت آميز : 

  با گرداناه ميشند.در صنرت منفق نبندن عيميات عمت آن ب  صنرت متني 

 2 فعال نبندن سرويس براي پذيرناه : 

 3 .آدرس آي پي درخناست دهناه براي سيستم نامعتبر بنده يا ثبت نشاه : 

 6 سيت سرور : فعال نبندن سرويس 

 7 مشکک  ائيا ص ت امضاي ديجيتال يا مشکک در فرمت اطالعات دريافتي : 

 . اشهياننا سرويس هاي ببک  نليا خناها  کليد خصوصي پذيرنده و  با استياده ا امضاي ديجيتال ا  فرمنل  ير 

MID+RRN 

https://mabna.shaparak.ir/ReverseTransaction?wsdl
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