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 کنترل نسخ مستندات

شماره 

 ویرایش
 موضوع بازنگری

تاریخ 

 بازنگری
 نگارنده

 شاپرک 13/02/99 سامانه هریم و کنترل های شتاب 2.3هماهنگی با نسخه  02-00

 

 جدول ثبت تغییرات مدرک )مربوط به آخرین نسخه(

شماره 

 تغییر
 نگارنده تاریخ بازنگری تغییرات اعمال شده محل تغییر صفحه

 شاپرک 13/02/99 1اضافه شدن نکته  2-1-5بند  10 01

 شاپرک 13/02/99 2اضافه شدن نکته  3-1-5بند  11 02

 شاپرک 13/02/99 3اضافه شدن نکته  2-5بند  14 03

 1-3-5بند  16 04
ل اضافه شدن بخش امضاء دیجیتال )ادغام مستند مستقل امضاء دیجیتا

 پیشین با این مستند(
 شاپرک 13/02/99

 شاپرک 17/02/99 5و  4اضافه شدن نکات  2-5بند  14 05
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 مقدمه -1

بادلی بین شرکت تای از تعاریف، قراردادها، مفاهیم و ساختار اطالعات ، مجموعهسامانه درخواست رمز یکبار مصرفمستند فنی 

 حفظ کپارچگی وباشد. لذا به منظور یکارت می دهنده خدمات پرداختهای ارائهشرکت)شاپرک( و  پرداخت کارتالکترونیکی شبکه 

 رار گرفته است.ق دهنده خدمات پرداختارائههای شرکتمستند حاضر تهیه و در اختیار  ،های مالیها و تراکنشامنیت تبادل پیام

 اهداف  -2

ونیکی پرداخت سازی پروتکل ارتباطی بین شبکه الکترهدف از تدوین این مستند، ارائه روشی یکپارچه و امن به منظور پیاده

ردن امکان م آوفراه به منظور دهنده خدمات پرداختهای ارائهشرکتباشد. می دهنده خدمات پرداختهای ارائهشرکتکارت و 

ه در این شدارائه، پروتکل های کارتی غیرحضوریجهت انجام تراکنش درخواست دریافت رمز یکبار مصرف توسط دارندگان کارت

 .ددهنهای پرداخت در اختیار دارندگان کارت قرار میو از طریق واسط کاربری سامانه سازی نمودهپیادهرا  مستند

 کاربران -3

 باشند.می دهنده خدمات پرداختهای ارائهشرکتکاربران این سند، 

 تعاریف -4

 شرکت شاپرک -1-4

 و دهش ایجاد کشور در پرداخت نظام ساماندهی منظور به که است ایشبکه ،«شاپرک» کارت پرداخت کییالکترون شبکه

 و فنی کردعمل بر نظارت کلی طور به و شودمی کنترل و نظارت شبکه این توسط «پذیرش ابزارهای» از حاصل هایتراکنش هیکل

 .دارد برعهده را اجرایی

 های ارائه دهنده خدمات پرداختشرکت -2-4

 کبان»وزی که از جم سمی ایران در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده و براساالشخصیت حقوقی است که در جمهوری اس

 «شاپرک»غیالباها و الزامات دستورالعملدهندگان خدمات پرداخت و مقررات ناظر بر ارائه قنماید و بر طبدریافت می «مرکزی

 .نمایدفعالیت می

 سامانه هریم )هدایت رمز یکبار مصرف( -3-4

 کارت کنندهصادر به را مصرف یکبار رمز درخواست توانمی آن طریق از که مصرف یکبار رمز هدایت برای است ایسامانه

 . کرد ارسال
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 های صادرکننده کارت عضو شبکه شتاببانک -4-4

امکان  ها و موسسات مالی و اعتباری صادرکننده کارت که از طرف شبکه شتاب به رسمیت شناخته شده وتمامی بانک

 اتصال، ایجاد و دریافت تراکنش بر بستر این شبکه را دارند.

 شرح -5

 ت، جهت آغازهای صادر کننده کارهای دریافت رمز یکبار مصرف، به بانکاز این سامانه جهت مدیریت و ارسال درخواست

 شود.های غیرحضوری استفاده میتراکنش

 هاساختار کلی سرویس -1-5

 ر قالبدو  JSONباشد. محتوا با فرمت می POSTآنها به صورت  یو فراخوان دهیارائه گرد RESTFULبه صورت  هاسیسرو هیکل

Request Body با فرمت  زین هاسیسرو یو خروج گرددیارسال مJSON  درResponse Body  .نیهمچنبازخواهد گشت 

ط شرکت شاپرک ارائه شده توس هیآدرس پا یاارتباط شبکه یباشند و با برقراری( مRelative) یارائه شده به صورت نسبی هاآدرس

 گردد.یداده شده اضافه منسبی  یهاآدرس یبه ابتدا

 قابل ذکر است:ها سازی کلی فنی وب سرویسعالوه بر موارد اصلی باال، نکات ذیل پیرو پیاده

 باشد. UTF-8های ارسالی از سمت کالینت و سرور Stringالزم است در تمامی موارد قالب  -

ه مرجع ب میالدی 01/01/1970( های سپری شده از تاریخ مبدا Millisecondتعداد هزارم ثانیه ) Timestamp منظور از -

UTC ه صورت منفی بهای پیش از مبدا یاد شده برای تاریخگردد. این عدد باشد که همواره به صورت عددی ارائه میمی

 گردد.ارائه می

 لی دارند. های ارائه شده صرفا جنبه اطالعات تکمیJSONسازی، جداول بوده و نمونه در این مستند مرجع اصلی پیاده -

دیر داده شده یا مقا کردن نباشند(، Deserializeمعتبر نباشند )قابل  JSONشده از نظر قالب های ارائهچنانچه ورودی -

خارج از قالب  خارج از مقادیر معتبر ارائه شده در مستند باشند، یا مقدار داده شده برای فیلدی Enumبرای فیلدهای 

( و یا فیلدی ارائه گردد Numberمقداری از نوع  Stringاعالم شده در مستند باشد )به عنوان مثال برای فیلدی از جنس 

           کد پاسخ دهنده بدون پردازش منطقی درخواست،الزم است سرویسبا نام ناشناخته به هنگام فراخوانی ارائه گردد، 

400 HTTP (Bad Requestباز گرداند و در بدنه پاسخ نیز حتی ).در این  االمکان داده دارای خطا را مشخص نماید

به  plain textای پاسخ وجود نداشته و صرفا ارائه اطالعات کافی درمورد منشا خطا به صورت حالت خاص، قالبی بر

 گیرنده ارسال خواهد گشت.سرویس
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 زبا HTTP  500 کد پاسخ گردد،نشده مواجه می Handle غیر منطقیدهنده با خطای داخلی در حالتی که سرویس -

ی خطاهای منطق ی که به صورت منطقی قابل اعتبار سنجی باشند،خطاهایتمامی برای گرداند. با این حال در حد امکان می

  شوند.میقابل تفسیر سیستمی متناسب با قالب داده شده در مستند بازگردانده 

شود، یمبازگردانده  HTTPمطابق استاندارد  500 و 401، 400به جز سه حالت مطرح شده در مستند که کد های پاسخ  -

ه ذکراست در بالزم  به همراه پاسخی در قالب ارائه شده در مستند بازگردانده خواهد شد. 200در تمامی حاالت کد پاسخ 

، 400الت حقالب خاصی جهت خروجی وجود ندارد، با این حال در  ،شودبازگردانده می 200حاالتی که کد پاسخ غیر از 

 کند.کفایت مییص کلی خطا به صورت غیرسیستمی )انسانی( های ارائه شده در بدنه پاسخ جهت تشخداده

 کوته واژه های مورد استفاده در مستند -1-1-5

ای شده، صرفا شش نوع کلی داده وجود خواهد داشت، در جداول زیر اقالم اطالعاتی رشتهبینیبا توجه به اینکه در ساختار پیش

 Timestamp، اقالم اطالعاتی 3B، اقالم اطالعاتی دو انتخابی )بولی( به اختصار 2N، اقالم اطالعاتی عددی به اختصار 1Sبه اختصار 

باشند به ، اشیاء که خود شامل تعدادی فیلدهای اطالعاتی میTباشد به اختصار )شامل تاریخ و زمان( که دقت آن تا هزارم ثانیه می

 در جداول نمایش داده شده است.  5Aباشند، به اختصار طالعاتی میای از سایر اقالم اای که شامل مجموعهو فیلدهای آرایه 4Oاختصار 

 عنوان اختصار ردیف 

1 S رشته 

2 N عدد 

3 B )دو انتخابی )بولی 

4 T تاریخ و زمان 

5 O شیء 

6 A آرایه 

 ای: انواع اقالم داده1جدول 

                                                        

1  Sting 

2 Number 

3  Boolean 

4  Object 

5 Array 
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قابل قبول فیلدهای اطالعاتی نیز  طولای یا عددی در داخل پرانتز حداقل و حداکثر برای اقالم اطالعاتی رشتهالزم به ذکر است 

 64آن طول و حداکثر کاراکتر  8آن  طولای که حداقل یک فیلد رشته یریشماره رهگاگر فیلد  :ذکر گردیده است. به عنوان مثال

 شود.درجدول نمایش داده می  S(8,64)به اختصار  ،باشدکاراکتر 

 های درخواستکلی پیامساختار  -2-1-5

گردد ار تشریح میرمز یکبار مصرف به اختص ارائههای مرتبط با درخواست و اقالم اطالعاتی مورد استفاده در پیامدر این بخش 

 و در ادامه این مستند هر یک از انواع پیام با جزئیات ساختار و نمونه پیام توضیح داده خواهد شد.

 باشد:به شرح ذیل میها( )ورودی وب سرویس های درخواستدر پیاماقالم اطالعاتی کلی ساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف

1 acceptorCode رندهیشماره پذ S(15,15) گردد.شماره پذیرنده در این فیلد درج می 

2 acceptorName نام پذیرنده S(1,50) گردد.در این فیلد درج می )فروشگاه( پذیرنده نام 

3 accessAddress 
آدرس فراخوانی 

 پایانه
S(7,15) کننده اصلی رمز یکبار مصرفآدرس درخواست 

4 amount مبلغ N(1,12) گردد.مبلغ تراکنش در این فیلد درج می 

5 businessCategoryCode کد صنف S(4,4) 
کد صنف به صورت گسترش یافته از چپ با صفر در 

 گردد.میدرج  این فیلد

6 businessSubCategoryCode معین صنف S(4,4) 
معین صنف به صورت گسترش یافته از چپ با صفر در 

 گردد.میدرج  این فیلد

7 iin 
شناسه سوئیچ 

 پرداخت
S(9,9) گردد.در این فیلد درج می شناسه سوئیچ پرداخت 

8 pan شماره کارت N(16,19) گردد.در این فیلد درج می شماره کارت 

9 securityFactor فاکتور امنیتی S(16,512) 

ین اهای ، داده"یتینوع فاکتور امن"بسته به مقدار فیلد 

رار فیلد با الگوریتم مناسب تولید شده و در این فیلد ق

 گیرد.می

10 securityType 
نوع فاکتور 

 امنیتی
N(1,1) 

 مطابق با  امیپ یریناپذ انکار/تیامن/اصالت نیتضم روش

 9 شماره جدول

11 terminalNumber شماره پایانه S(8,8) گردد.میدر این فیلد درج  شماره پایانه 

12 terminalType نوع پایانه N(1,1) 
 درج 11مطابق با جدول شماره  لدیف نیا در انهیپا نوع

 .گرددیم

13 trackingNumber 
 یریشماره رهگ

 درخواست
S(8,64)  گردد.میشماره رهگیری درخواست در این فیلد درج 

14 transactionType تراکنش نوع N(1,1) 
 12مطابق با جدول شماره  لدیف نیا در تراکنش نوع

 .گرددیم درج
 های درخواست: ساختار کلی پیام2جدول 

: در صورت وجود مغایرت در هریک از اقالم اطالعاتی درخواست رمز پویا با تراکنش مرتبط در شتاب، این سامانه 1نکته  -

 مجاز به رد یک طرفه تراکنش و عدم ارسال آن به سمت صادر کننده کارت مبدا خواهد بود.



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 11 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 پاسخ هایکلی پیامساختار  -3-1-5

الزم به ذکر  .شوددر این بخش توضیح داده می گردند،ها ارسال میدرخواست جواب های پاسخی که درطور کلی ساختار پیامبه 

 های پاسخ در جداول بعدی توضیح داده می شوند.موجود در پیام (Composite) است ساختار اشیاء پیچیده

 باشد:میهای پاسخ به شرح ذیل پیامکلی فیلدهای موجود در ساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف

1 deliveryChannels 
ی ها کانال ستیل

 ارسال رمز
A[DeliveryChannel] 

 یبرا مصرف کباری رمز ارسال یهاکانال ستیل

 4 شماره جدول مطابق لدیف نیا در کارت دارنده
 .گرددیم درج

2 errors خطاها ستیل A[Error] 

ای از اشیاء خطا شامل مجموعه لیست خطاها

(error ) تکمیل  5شماره جدول مطابق با       

 گردد.می

3 registrationDate ثبت درخواست خیتار T 
تاریخ ثبت درخواست در سمت سرور در این فیلد 

 گردد.درج می

4 requestId شناسه درخواست S(8,64) 
       شناسه یکتای درخواست در این فیلد درج 

 گردد.می

5 status درخواست تیوضع N(1,1) 
 10جدول شماره مطابق با  درخواستوضعیت 

 گردد.میتکمیل 

6 trackingNumber 
 یریشماره رهگ

 درخواست
S(8,64) 

       شماره رهگیری درخواست در این فیلد درج 

 گردد.می
 : ساختار کلی پیام پاسخ عملیات3جدول 

ستی، مقداری برای از سامانه های باالد "ارسال رمز یکانال ها ستیل": در صورت عدم دریافت مقدار برای فیلد 2 نکته -

 گردد.این فیلد در پاسخ ارائه نمی

 ساختار شیء اطالعات کانال ارسال -1-3-1-5

جدول  در ،(DeliveryChannel( اطالعات کانال ارسال )objectدر این بخش جزئیات فیلدهای اطالعاتی مربوط به شیء )

 گردد.ذیل ارایه می

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 channelAdditionalData 
 یهاداده

 کانال یاضاف
S(1,99) 

مربوط به کانال ارسال رمز یکبار  یاضاف یهاداده

 گردد.مصرف در این فیلد درج می
M 

2 channelType نوع کانال N(1,1) 
مطابق در این فیلد  ارسال رمز یکبار مصرف نوع کانال

 گردد.میدرج  8جدول شماره با 
M 

 : ساختار اطالعات کانال ارسال4جدول 

  



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 12 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 :های پاسخ در پیام های ارسال رمزکانال ستیللیست  JSONنمونه 

{ 

  "deliveryChannels": [ 

    { 

      "channelType": 0, 

      "channelAdditionalData": "0912*****20" 

    } 

  ] 

} 

 لیست خطا JSON نمونه: 1 امیپ

 شیء خطا ساختار -2-3-1-5

مربوط  طالعاتیابخش جزئیات فیلدهای در این  ،باشدها یکسان میتمامی سرویسپاسخ با توجه به اینکه ساختار لیست خطا در 

 د.گردامتناع می این بخشو در ادامه مستند از تکرار  گرددارایه می ذیل در جدول( Error)خطا ( objectبه شیء )

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 errorCode کد خطا N(1,3)  گردد.تکمیل می 13جدول شماره مطابق با M 
2 errorDescription شرح خطا S(1,256) شرح خطا M 
3 referenceName نام فیلد/ هویت S(1,256)  /باشد.هویتی است که خطا ناشی از آن مینام فیلد O 

4 originalValue 
مقدار منجر به 

 خطا
S(1,256) است. ردیدهمنجر به ایجاد خطا گی است که ارسال مقدار O 

5 extraData اطالعات اضافی S(1,256) 
     در این فیلد ذکر اضافی مرتبط با خطا  سایر اطالعات

 .گرددمی
O 

 : ساختار لیست خطا5جدول 

 : های پاسخدر پیامها لیست خطا JSONنمونه 

{ 

  "errors": [ 

    { 

      "errorCode": 1, 

      "errorDescription": "Mandatory field not set", 

      "referenceName": "amount", 

      "originalValue": null, 

      "extraData": "" 

    } 

  ] 

} 

 لیست خطا JSON نمونه: 2 امیپ



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 13 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 دریافت رمز یکبار مصرفدرخواست سرویس  -2-5

 مسیر دسترسی: 

/payment/requestOtp 
  .باشددریافت رمز یکبار مصرف توسط دارنده کارت میدرخواست هدف از این سرویس امکان 

( بوده و خروجی OtpDeliveryRequest) مصرف  کباریرمز  افتیدرخواست در object جنس از ورودی این سرویس

  باشد.می (OtpDeliveryResponse) مصرف  کباریرمز  افتیدر پاسخ به درخواست objectآن نیز به صورت 

 باشد: مطابق جدول زیر می مصرف کباریرمز  افتیدرخواست در objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber 
 یریشماره رهگ

 درخواست

های درخواسممت توسممط شممرکت رهگیریشممماره 

گردد و الزم است در سطح شرکت پرداخت تولید می

 یکتا باشد.
M 

2 pan شماره کارت 
شماره کارتی که رمز یکبار مصرف برای آن درخواست 

 شده است.
M 

3 amount تراکنش  مبلغ 
مایش دادعینا مبلغی که از  ه طریق پایانه به کاربر ن

 شود.می
M 

4 transactionType تراکنش نوع 
با  طابق  ماره جدول نوع تراکنش م یل  12شممم       تکم

 گردد.می
M 

5 iin شناسه سوئیچ پرداخت ایجاد کننده تراکنش شناسه سوئیچ پرداخت M 

6 acceptorCode  ایجاد کننده تراکنششماره پذیرنده  رندهیپذشماره M 

7 acceptorName ایجاد کننده تراکنشنام پذیرنده  نام پذیرنده M 
8 businessCategoryCode ایجاد کننده تراکنشپذیرنده  فعالیت کد صنف کد صنف M 

9 businessSubCategoryCode تراکنشایجاد کننده پذیرنده  فعالیت معین صنف معین صنف M 
10 terminalNumber ایجاد کننده تراکنش شماره پایانه شماره پایانه M 

11 terminalType نوع پایانه 
نه یا پا نده تراکنش نوع  جاد کن با  ای طابق  جدول م

 11شماره 
M 

12 accessAddress آدرس فراخوانی پایانه 

 درخواسممت کننده IPهای اینترنتی با آدرس در پایانه

صلی و در تراکنش  و اپلیکیشن موبایلی USSDهای ا
بمما شمممممماره تلفن همراه فراخوانی کننممده تکمیمل 

 گردد.می

M 

13 securityType نوع فاکتور امنیتی 
نوع فاکتور امنیتی مورد اسمممتفاده جهت تصمممدیق و 

 9جدول شماره مطابق با  تضمین امنیت پیام
M 

14 securityFactor فاکتور امنیتی جهت تصدیق و تضمین امنیت پیام فاکتور امنیتی O 

 دریافت رمز یکبار مصرف: ساختار پیام درخواست 6جدول 



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 14 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 "امضاء دیجیتال"و همچنین  "عدم استفاده از فاکتور امنیتی"محیط آزمون، فراخوانی سرویس در دو حالت  : در3 نکته -

 وجود دارد. "امضاء دیجیتال"انجام می گیرد و در محیط عملیاتی صرفا امکان فراخوانی سرویس ها در حالت 

رخواست د "، "درخواست مانده حساب "در تراکنش های مستقل از مبلغ )مانند  "مبلغ": الزم است فیلد 4نکته  -

 گردد.ارسال  null( با مقدار "رمز کارت دییدرخواست تا "و  "صورتحساب دهیچک

 ذیل تکمیل گردد:با توجه به نوع تراکنش به شرح  "رندهینام پذ ": الزم است فیلد 5نکته  -

و نه نام پذیرنده فروشگاهی که پذیرنده فروشگاهی به آن نام شهرت دارد ) نام صحیح تجاری: کاال و خدمات دیخر .1

 شرکت یا موسسه صاحب نام تجاری(

 null: مقدار مانده حساب درخواست .2

 nullمقدار  :صورتحساب دهیچک درخواست .3

 نام سازمان، موسسه و یا مرجع صادر کننده قبض :قبض پرداخت .4

های صادر شده : شماره تلفن همراهی که شارژ برای آن مصرف خواهد گردید. الزم به ذکر است در تراکنششارژ دیخر .5

مربوط  "انهیپا یآدرس فراخوان"شماره تلفن همراه ارائه شده در فیلد  ،USSDو پایانه های از اپلیکیشن های موبایلی 

بوده و لزوما مقداری برابر با شماره تلفن  پرداخت ویسبه خط تلفن همراه مورد استفاده جهت فعالسازی/استفاده از سر

 همراه مصرف کننده شارژ که در این فیلد ارسال می گردد، ندارد.

 nullمقدار  :رمز کارت دییتا درخواست .6

  



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 15 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 :دریافت رمز یکبار مصرفدرخواست ورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "pan": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

  "amount": 10000.0, 

  "transactionType": 0, 

  "iin": "581672XXX", 

  "acceptorCode": "123456789012345", 

  "acceptorName": "پذیرنده تستی", 
  "businessCategoryCode": "5814", 

  "businessSubCategoryCode": "0000", 

  "terminalNumber": "12345678", 

  "terminalType": 1, 

  "accessAddress": "192.168.0.1", 

  "securityType": 1, 

  "securityFactor": 

"bRYuwenvDemYW7OWDoQ4vGNKJ0/rNXDP5zumrWhSurdTneAqV0nvjs59J/0F0V1F+7Ki4OdPQ5Z

puInlsf+Z+6ea7zofN4ybECF99FMhINyIxNGNiWkdeHNitRr80qaFx5Uri8cmPIrAmgJaMXmkuSq

g6pGr/qrnInKXRij2FYY=" 

} 

 دریافت رمز یکبار مصرفدرخواست  JSONنمونه   :3 امیپ

 

 باشد:مطابق جدول زیر می دریافت رمز یکبارمصرفرخواست پاسخ به د objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber 
 یریشماره رهگ

 درخواست

شمممماره رهگیری درخواسمممت که در فرآیند ثبت 
نده  بازگردا لد  یه شمممده، در این فی       درخواسمممت ارا

 شود.می
M 

2 status درخواست تیوضع  
 10جدول شممماره مطابق با  درخواسممتوضممعیت 

 گردد.میتکمیل 
M 

3 requestId شناسه درخواست 
درصمممورت پذیرش موفق درخواسمممت، این فیلد به 

 گردد.عنوان شناسه یکتا درخواست تکمیل می
O 

4 registrationDate ثبت درخواست خیتار  
درصمممورت پذیرش موفق درخواسمممت، تاریخ ثبت 

 گردد.درخواست در این فیلد درج می
O 

5 deliveryChannels 
کانال های  ستیل

 ارسال رمز

های اسمتفاده شمده جهت ارسمال رمز لیسمت کانال

    شممده در این فیلد درج  یکبار مصممرف درخواسممت

 گردد.می
O 

6 errors خطاها ستیل  
عدم پذیرش درخواست، لیست خطاهای در صورت 

 گردد.منطقی در این فیلد درج می
O 

 پاسخ به درخواست دریافت رمز یکبار مصرف ساختار  :7جدول 

  



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 16 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 : درخواست دریافت رمز یکبار مصرفخروجی سرویس  JSONنمونه 

{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 
  "status": 1, 

  "requestId": "dfg5645trdghui56-dfg", 

  "registrationDate": 1570457495723, 

  "deliveryChannels": [ 

    {  

      "channelType": 0, 

      "channelAdditionalData": "0912*****20" 

    } 

  ], 

  "errors": [] 

} 

 درخواست دریافت رمز یکبار مصرفپاسخ سرویس  JSONنمونه  :4 امیپ

 سیوب سرو تیامن -3-5

کانال از  تیمنادر کنار موارد مربوط به  ،و همچنین انکارناپذیری درخواست ها سیسرواستفاده از وب تیاز امن نانیاطم جهت

)شرکت  دهندهسرویساز سمت نیازمندی  بنابرکه ، VPN Tunnelو  SSL/TLS Encryption  ،IP Restrictionلیقب

امضاء  ات مربوط بهاطالع ،سیسرو یدر هنگام فراخوان زین آوران مالی(گیرندگان )فنسرویساست تا  ازیگردند، نیاعمال م رک(شاپ

 .ندیارسال نما ،را( و کلمه عبور یاعم از نام کاربر) تیهو قیتصد دیجیتال و

 امضاء دیجیتال -1-3-5

 :دیرشته بساز ریدرخواست مطابق قالب ز یاز داده ها .1
trackingNumber|pan|amount|transactionType|acceptorCode|terminalNumber|terminalType|accessAddress|iin|businessCategoryCode|businessSubCategoryCode| 

 .دییضاء نماپرداخت ساز ام یخصوص دیو با استفاده از کل SHA256-RSA-2048 تمیشده را با استفاده از الگور دیرشته تول .2

 .دییارسال فرما securityFactor لدیکد کرده و درف Base-64شده را با قالب  دیامضاء تول .3

 .دیی( ارسال فرماتالیجی)معادل امضاء د 1را با مقدار   securityType لدیف .4

  .دگردیم درج null رشته ایپایه، مقدار  رشته تولید در دارند، فارغ از نوع فیلد، null مقدار که فیلدهایی جای به : 5

 ( می باشد.PIPE) "|"( در تولید رشته پایه، Separator: کاراکتر جداکننده )6

 .گردد درج جداکننده کاراکتر نیز، پایه رشته پایان در است الزم: 7
 



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 17 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 (Authentication) تیهو قیتصد -2-3-5

صد البق سال اطالعات ت ست، Headerدر  تیهو قیار ستاندارد درخوا شرح ز Basic Access Authentication (BA) مطابق ا  ریو به 

 :خواهد بود

 .گرددیم جادیاند او کلمه عبور که با دو نقطه ):( از هم جدا شده یاز نام کاربر یارشته .1

<user_name>:<password> 

 :بعنوان نمونهگردد یم لیتبد Base-64 شده در بند قبل به قالب دیرشته تول .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

گردد بعنوان یدرخواست ارسال م Header در Basic یدیفاصله پس از کلمه کل کیو با  Authorization دیبا کل جهینت .3

 :نمونه

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

به  401، کد پاسخ Authentication، در وضعیت خطای BAبق استاندارد الزم به ذکر است سرویس دهنده نیز موظف است مطا

 برگرداند. های مناسب Headerهمراه 

 جداول پایه -4-5

 ع کانال ارسال رمز یکبار مصرفانواجدول  -1-4-5

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

 ارسال پیامک به شماره موبایل دارنده کارت پیامک 0 1

 کارتارسال ایمیل به دارنده  ایمیل 1 2

 برقراری تماس تلفنی با شماره تلفن دارنده کارت تماس تلفنی 2 3

 ارسال به برنامه موبایلی دارنده کارت برنامک موبایلی 3 4

 ارسال رمز عبور به اینترنت بانک صادرکننده کارت اینترنت بانک 4 5

 استفاده از رمز دوم ثابت رمز ثابت 5 6

 انواع کانال رمز یکبار مصرف: 8جدول 

  



رمز یکبار مصرف های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 های ارائه دهنده خدمات پرداختسازی توسط شرکتجهت پیاده –جهت انجام تراکنش های غیر حضوری

 

 19از 18 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 انواع فاکتورهای امنیتیجدول  -2-4-5

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

 عدم استفاده از فاکتور امنیتی عدم استفاده از فاکتور امنیتی 0 1

 استفاده از امضای دیجیتال ء دیجیتالامضا 1 2

3 2 MAC استفاده از تصدیق هویت پیام 

 انواع فاکتورهای امنیتی: 9جدول 

 جدول وضعیت درخواست -3-4-5

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

 عدم پذیرش موفق درخواست رمز یکبار مصرف عدم پذیرش 0 1

 پذیرش موفق درخواست رمز یکبار مصرف پذیرش موفق  1 2

 وضعیت درخواست :10جدول 

 ایانهپانواع جدول  -4-4-5

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

1 0 Internet Payment Gateway/Web App ینترنتیا انهیپا 

2 1 Mobile App  موبایلیاپلیکیشن 

3 2 USSD کدهای دستوری 

 ایانهپانواع  :11جدول 

 ع تراکنش انواجدول  -5-4-5

 عنوان مقدار ردیف

 خرید کاال و خدمات 0 1

 درخواست مانده حساب 1 2

 درخواست چکیده صورتحساب 2 3

 پرداخت قبض 3 4

 خرید شارژ 4 5

 درخواست تایید رمز کارت 5 6

 انواع تراکنش :12جدول 
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 19از 19 یصفحه SHP_INS_PSPOTPREQUEST 19/02/1399 00-02ویرایش: 

 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 خطا هایجدول کد -6-4-5

 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraData و referenceName خطای عمومی )جزئیات مرتبط در 0 1

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در  هویت مربوطه/برای فیلد اجباری )نام فیلدعدم ارسال مقدار  1 2

3 2 
کر ذ referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در نادرست داده ارسالی  check digitیا منطقی قالب 

 گردد.(می

 گردند.(ذکر می referenceNameهای تکراری عینا در دادهعنوان فیلد/هویت محتوی ارسال داده تکراری ) 3 4

5 4 
از هم  ":"و با  گردندذکر می referenceNameهای ارائه شده )نام فیلدهای مغایر عینا در عدم همخوانی بین داده

 .(شوندجدا می

6 5 
کر ذ referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در عدم همخوانی داده ارائه شده با قراردادهای سرویس 

 گردد.(می

 گردد.(ذکر می referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در عدم وجود داده مورد اشاره  6 7

8 7 
 ذکر referenceNameدر  – balanceبرای مثال  –عدم وجود منابع کافی جهت تکمیل درخواست )نام منبع 

 گردد.(می

 گردد.(یذکر م referenceNameعینا در مربوطه  هویت/)نام فیلد گیرنده به داده مورد ارجاععدم دسترسی سرویس 8 9

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در  مربوطه هویت/عدم امکان برداشت/واریز )نام فیلد 9 10

 امکان فراخوانی سرویس به صورت موقت وجود ندارد 10 11

 دهندهخطای داخلی سیستم سرویس 11 12

 موقتی به سرویس بیرونیعدم دسترسی  12 13

 عدم دریافت پاسخ از سرویس بیرونی 13 14

 باشدنیاز به ارسال مجدد درخواست می 14 15

 عدم امکان ارائه سرویس درخواستی 15 16

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در مربوطه محتوی داده  هویت/خطای امنیتی )نام فیلد 16 17

 گردد.(ر میذک referenceNameعینا در  مربوطهمحتوی داده  هویت/)نام فیلدداده خارج از محدوده مورد قبول  17 18

 (گردد.ذکر می referenceNameنام فیلد/هویت محتوی داده مربوطه عینا در )مرجع غیر فعال  18 19

 (گردد.می ذکر referenceNameنام فیلد/هویت محتوی داده مربوطه عینا در )انقضاء/ابطال مرجع مورد اشاره  19 20

 خطا هایکد :13جدول 


