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 :هؼطكی 

ٍتسطٍیس پطزاذت ٍاسظ ، یک ضاتظ تطاکٌطْای آًالیي تاًکی ّست کِ ایي اهکاى ضا تِ ٍجَز هی آٍضز تا تتَاى زضگاّْای هتؼسزی 

تِ تاًک هٌتقل ( تا تَجِ تِ زضگاُ هَضز ًظط)اظ ٍتسایتْای هتؼسز ضا تِ تاًک هَضز زلرَاُ هتػل ًوَز ٍ تػَضت اهي تطاًطْایی ضا 

 .کٌس 

هَضز استلازُ ایي ٍتسطٍیس تػَضت ضرػی ٍ تک کاضتطُ هیثاضس ، ٍ تطای حل هطکل ػسم تَاًایی استلازُ اظ یک زضگاُ تاًکی 

ذَاُ ًیع زضگاُ اضائِ زاز اها اهکاًاتی تطای چٌسیي ٍتسایت تا آی پی ّای هرتلق ساذتِ ضسُ است ، ّط چٌس هیتَاى تِ ّط كطز زل

تطای سیستن زض ًظط گطكتِ ًطسُ لصا تطای هَاضز تجاضی استلازُ اظ ایي اسکطیپت پیطٌْاز ... چَى ترص ضجیستط ٍ الگیي ، تیکت ٍ 

 .ًویطَز ّط چٌس هواًؼت ٍ هحسٍزیتی ًساضز 

 

 :العاهات 

 . پیطٌْاز هیطَز + php 5.3چٌس استلازُ اظ استلازُ کطز ّط+ php 5.2تطای اجطای اسکطیپت تایس اظ 

ّوچٌیي تایس ضٍی پی اچ پی . العاهی است  InnoDBاستلازُ ضَز زض ضوي كؼال تَزى اًجیي  MySQL5تطای زیتاتیس اظ 

SOAP زضغس هَاقغ كؼال ّست  99سطٍض كؼال تاضس کِ زض. 

ّط یک )تطاکٌص ضٍظاًِ  2000هٌاتغ سرت اكعاضی هَضز ًیاظ تا تَجِ تِ تؼسز تطاکٌطْای ضٍظاًِ هحاسثِ هیطَز ، تغَض هثال تطای 

 .ٍ سی پی یَ هتَسظ جَاتگَ ذَاّس تَز  1سطٍضی تا ضم ( زقیقِ یک تطاکٌص

اضتطاکی تا کیلیت تاال ّن تِ ذَتی کاض سایت استلازُ هیکٌیس سیستن تطضٍی ّاست  20اگط هَضز استلازُ ضوا تطای حساکثط 

 .هیکٌس 

 

 :اهکاًات 

تا ًػة ایي سیستن ، ضوا قازض ذَاّیس تَز تِ تؼساز هتؼسز زضگاُ تطای سایتْای ذَز ایجاز کٌیس ٍ تطاکٌطْا ضا تػَضت هستقین تِ 

ّوچٌیي ایي اهکاى تؼثیِ ضسُ کِ تػَضت اهکاى گعاضضگیطی  .تاًک تلطستیس ، تواهی تطاکٌطْا اظ عطیق پٌل قاتل پیگیطی هیثاضس 

. ساالًِ تطای تطاکٌطْای یک زضگاُ یا کل تطاکٌطْا اقسام کٌیس تا كطهت اکسل تػَضت هاّاًِ ٍ 

  

ًوًَِ كطهت گعاضضگیطی زض ػکس ظیط ًوایاى است 



 

تطای جلَگیطی اظ ًلَش احتوالی غَضت گطكتِ کِ هیتَاى تِ سیستن قلل آی پی َّضوٌس اضاضُ  پیططكتِ ایّوچٌیي قاتلیتْای 

 .کطز 

كاضؽ اظ ایي تواهی ذغاّای سیستوی ، اػن اظ اتػال تِ ٍتسطٍیس تا آی پی ًاهطرع ، اتػال تا پیي ؿیط غحیح ، الگیٌْای ًاهَكق 

 .ستن الگ هیطَز ٍ هسیط هیتَاًس آًْاضا تطضسی کٌس زض سی... ، ذغاّای احتوالی اضتثاط تا تاًک ٍ 

 

 

 :اهٌیت سیستن 

سیستن اظ ست کطزى ضضتِ  CSRFسیستن زض هقاتل حوالت هؼوَل کاهال هػَى ّست تِ عَض هثال تطای جلَگیطی اظ حوالت 

تواهی  XSSای جلَگیطی اظ ّوچٌیي تط. ضًسم هتـییط زض كطهْا استلازُ هیکٌس کِ كقظ كطهْای زاذل سیستوی ضا اهي هیطٌاسس 

 .ضضتِ ّای اضسالی اظ سوت هطتطی پاکساظی ٍ ایوي هیطَز 

 .زض زاذل زیتاتیس شذیطُ هیطَز  SESSID، ّط جلسِ تا تَجِ تِ ( session hijack)تطای جلَگیطی اظ سطقت جلسات 

ٍز ٍ زض ّط زضذَاست غحت آى زض کَکی کاضتط شذیطُ هیص( hash)ضضتِ ّایی زض ّن session fixationتطای جلَگیطی اظ 

 .ضا زض اذتیاض زاضتِ تاضس ػوالً ًلَش تِ سیستن هٌتلی ذَاّس تَز  SESSIDتطضسی هیطَز پس حتی اگط ضرع ّکط ّن 

ٍ قَاًیي اسن  MVCچَى اظ كطین ٍضک استلازُ ضسُ ٍ تطاساس هؼواضی  Remote file inclusionتطای جلَگیطی اظ حوالت 

 .هػَى است  RFIَّضوٌس ، تغَض قغغ سیستن زض هقاتل ًلَش  autoloadس هَجَز ّوچٌیي گصاضی كایلْا تطاساس کال

 (قاتل تَجِ کطکطّای هحتطم )زٍض ّست  4000تطای جلَگیطی اظ کطک ّص پسَضز ، آلگَضیتن ّص تطضٍی زٍض 

سیستن تواهی ٍضٍزی ّاضا تطضسی هیکٌس ٍ ّط پاضاهتط ضا تا تَجِ تِ ًَع (  sql injection)تطای جلَگیطی اظ تصضیق تِ زیتاتیس 

ّن اًجام ًطَز  validateاستلازُ ضسُ کِ حتی اگط  PDOهیکٌس ، جسای اظ ایي تطای اضتثاط تا زیتاتیس اظ  validateهَضز ًیاظ 

 .هػَى است  sql injectزض هقاتل حوالت 

 .اسکطیپت هجْع تِ سیستن قلل الگیي ّست  brute forceتطای جلَگیطی اظ حوالت 



کطکط هیتَاًس تست ًلَش اًجام زّس زض ایي ترص ّست ، ٍ زض هقاتل سیستن توْیسات هٌاسثی /زضحقیقت تٌْا ترطی کِ ّکط

 .اتراش هیکٌس 

ضؽ اظ ایي آی كا( کِ الثتِ پیطٌْاز ًویطَز)هسیط هیتَاًس زستطسی تِ ترص هسیطیت سیستن ضا تِ یک آی پی ذاظ هحسٍز کٌس ،

 . پی تواهی زضذَاست الگیي ّاییکِ كطستازُ هیطَز هٌتلی است 

الثتِ ایي اهکاى ّویطِ ٍجَز ًساضز کِ آی پی ضرع هسیط ّویطِ یک آی پی تاضس پس ایي اهکاى تػَضت پیطلطؼ ؿیطكؼال 

 .است 

ٍز کٌس ، تغَض هثال تؼییي کٌس اگط ضرع هسیط هیتَاًس تؼسز الگیي ّای ًاهَكق ضا هسیطیت کٌس ، ٍ آی پی ّای هترلق ضا هسس

. زقیقِ هسسٍز کٌٌس  nقػس الگیي زاضت ٍ سِ تاض ًام کاضتطی یا کلوِ ػثَض ضا اضتثاُ ٍاضز کطز سیستن آی پی ٍی ضا تِ هست 

 .ّوچٌیي اعالػات تِ ایویل هسیط اضسال ضَز 

تَاًس زستطسی آی پی ضا تِ قسوت الگیي تطای جسای اظ ایي اگط آی پی هطرػی ّویطِ قػس هعاحوت ٍ تست زاضت ، هسیط هی

 .ّویطِ هسسٍز کٌس 

 

حال تا ایي تلاسیط اگط تاظ ّن ّکط اظ عطیق پیساکطزى ضهع ػثَض هسیط تِ سیستن الگیي کطز ، اعالػات الگیي ٍی تِ ایویل هسیط 

 .اضسال هیطَز 

هثال ؿیطكؼال )اًجام زّس جعئی كقظ ّکط هیتَاًس ذطاتکاضی ّاییّاست ٍجَز ًساضز ٍ /زض سیستن اهکاًی تطای زستطسی تِ سطٍض

 ( .کطزى زضگاّْا

 

 :اهٌیت زض ترص ٍتسطٍیس 

تِ اظای ّط زضگاّی کِ هیرَاّیس تطای سایتی استلازُ کٌیس تایس آی پی سایت هصکَض ضا ٍاضز کٌیس ، سیستن تِ ضوا یک پیي 

 .ٍیس ٍغل ضَیس ٍ پطزاذت اًجام تسیس هیسّس کِ تَسیلِ آى هیتَاًیس اظ ٍتسایت هصکَضز تِ ٍتسط



سایتْایی کِ تِ ٍتسطٍیس ٍغل هیطًَس زض غَضت ػسم تغاتقت آی پی یا ػسم ٍجَز پیي ، آی پی آًْا زض سیستن الگ هیطَز تا 

 .هسیط توْیسات الظم ضا اًجام زّس 

زضگاّی زضذَاستْای پطزاذت هتَالی هسیط هیتَاًس زستطسی تِ ٍتسطٍیس ضا تطای آی پی ّای هرتلق هسسٍز کٌس ، ّوچٌیي اگط 

 .كطستاز اها پطزاذتی اًجام ًساز ، هسیط هیتَاًس زضگاُ هَضز ًظط ضا ؿیطكؼال کٌس 

 

 :استلازُ اظ ٍتسطٍیس 

تطای استلازُ یک سایت اظ ٍتسطٍیس هسیط تایس قثال یک زضگاُ تا تَجِ تِ آی پی ٍاقؼی سایت تساظز ٍ پیي هطتَعِ ضا زض اذتیاض 

 .سایت قطاض زّس 

ضا  realIpاگط چٌاًچِ آی پی ٍاقؼی سایت هصکَض ضا ًویساًیس کاكیست اظ آى سایت یک زضذَاست تِ ٍتسطٍیس تلطستیس ٍ هتس 

 .زضذَاست کٌیس 

 ).آزضس ٍتسطٍیس ذَز ضا جایگعاضی کٌیس  example.irزض زستَضات ظیط تِ جای (

<?php 

    $client = new SoapClient("http://example.ir/index.php/payment/wsdl"); 

    echo $client->realIp(); 

?> 

 

: ساذت زضگاُ 

. تطای ساذت زضگاُ ، اظ هٌَی سوت ضاست تطضٍی زضگاّْا کلیک کٌیس سپس گعیٌِ اكعٍزى زضگاُ ضا تعًیس 

 

یس تطای ساذت زضگاُ ضوا تایس یک اسن تطای زضگاُ اًتراب کٌیس ، ّوچٌیي آی پی سایت استلازُ کٌٌسُ کِ عثق هتس تاال هیتَاى

آی پی سایت استلازُ کٌٌسُ ضا هطرع کٌیس ، ّوچٌیي ترص ایویلْای گعاضش کِ هیتَاًیس چٌسیسى ایویل ضا ٍاضز کٌیس ، 

. آى ایویل ّستٌس  تِایویلْای گعاضش تطای اضسال گعاضش تطاکٌطْای هَكق 



تؼس اظ ساذت زضگاُ سیستن یک پیي یکتا هرػَظ آى زضگاُ هیساظز کِ تایس تطای اتػال تِ ٍتسطٍیس اظ آى سایت هَضز استلازُ 

. قطاض گیطز 

 

  

: ضاٌّوای اتػال تِ ٍتسطٍیس 

. اکٌَى کِ زضگاّی ساذتیس ّوِ چیع تطای اتػال تِ ٍتسطٍیس هْیاست 

. ٍتسایتی کِ هیرَاّس تِ ٍتسطٍیس ٍغل ضَز تایس پیي هطتَط تِ ذَز ضا ٍاضز کٌس 

ضا زض تطًاهِ  NU_SOAPكؼال ًثَز هیتَاًیس کتاتراًِ  SOAPاستلازُ ضَز اگط چٌاًچِ  SOAPجْت اتػال تِ ٍتسطٍیس تایس اظ 

 .کٌیس ٍ اظ آى استلازُ کٌیس  includeتاى 

ّست سپس هطتطی ضا تِ لیٌک  auاًجام ػولیات یک تطاکٌص هَكق ًیاظهٌس اضسال یک زضذَاست تِ ٍتسطٍیس ٍ زضیاكت 

، تؼس اظ تاظگطت هطتطی تِ سایت ضوا تایس غحت تطاکٌص  هٌاسة هیلطستیس تا سیستن هطتطی ضا تِ زضگاُ تاًک ّسایت کٌس

. اظ ٍتسطٍیس زضذَاست کٌیس ٍ زضغَضت غحت تطاکٌص اقساهات الظم ضا اًجام زّیس  auاًجام ضسُ ضا تا استلازُ اظ 

 verifyٍ هطحلِ زٍم  requestپس ًتیجِ اًجام یک تطاکٌص هَكق ًیاظهٌس زٍ تاض اتػال تِ ٍتسطٍیس است کِ هطحلِ اٍل ضا 

. ّست 

،  (کِ هثلؾ پطزاذتی هطتطی است تِ تَهاى)، هثلؾ  (کِ ضضتِ پیي اذتػاغی زضگاُ ضواست )زض هطحلِ اٍل ضوا تایس هقازیط پیي 

کِ ضٌاسِ هطتَط تِ )، ضٌاسِ كاکتَض هطتطی  (کِ آزضس تطگطتی تِ سایت ضواست تؼس اظ ػولیات پطزاذت)آزضس کال تک 

تَسظ ٍتسطٍیس تِ آزضس  getتطی زض سایت ضواست الثتِ العاهی ًیست ٍاضز کطزًص اها اگط ٍاضز کٌیس تؼٌَاى پاضاهتط كاکتَض هص

کِ تَضیحاتی زض هَضز ذطیس ّست کِ الثتِ العاهی ًیست ، اگط ٍاضز کٌیس تؼس اظ پطزاذت )، تَضیحات  (کال تک اضاكِ هیطَز

( ضسُ زض قسوت زضگاُ كطستازُ هیطَزغحیح تطاکٌص تواهی اعالػات تِ ایویل ٍاضز 

: ًوًَِ کس 

 ).آزضس ٍتسطٍیس ذَز ضا جایگعاضی کٌیس  example.irزض زستَضات ظیط تِ جای (

 

 



$client = new SoapClient("http://example.ir/index.php/payment/wsdl", array("encoding"=>"UTF-8")); 

 

$pin = "8091cd8b645" ; 

$price = 3500 ; // تومان  

$callback = "http://rezaonline.net/callback.php"; 

$order_id = 123456; 

$description = " رضاسایت تراکنش  "; 

 

$au = $client->request($pin , $price , $callback , $order_id , urlencode($description) ); 

if(strlen($au) >=8) 

    header("location: http://example.ir/index.php/paymentgateway/?au={$au}"); 

else 

    echo " خطاشماره : داد رخ خطایی   " . $au;   

تطهیگطزاًس کِ ضٌاسِ پیگیطی تطاکٌص هَضز ًظط  auتؼس اظ اضسال ایي اعالػات تِ ٍتسطٍیس ، ٍتسطٍیس یک ضضتِ تؼٌَاى 

. ضواست 

. پیطٌْاز هیکٌن قثل اظ كطستازى هطتطی تِ زضگاُ ذطیس ، ایي ضضتِ ضا شذیطُ کٌیس 

یک ػسز هٌلی است کِ تؼٌَاى کس ذغای سیستن ضٌاذتِ  auکاضاکتط تاضس غحیح است زض ؿیط ایٌػَضت  8اگط تیص اظ  auضضتِ 

. هیطَز 

. لیست کس ذغاّا زض پایاى ایي ترص ّست 

اُ ، سیستن هطتطی ضا تِ تاًک هٌتقل هیکٌس تا پطزاذت ذَز ضا اًجام زّس تؼساظ تطگطت سیستن تؼس اظ كطستازى هطتطی تِ زضگ

هطتطی ضا تِ آزضس کال تک ضوا هیلطستیس تغَض هثال تطای اعالػات تاال هطتطی تِ آزضس 

http://rezaonline.net/callback.php?order_id=123456&au=ab458e25au 

اگط ثثت کطزُ  auیا ) order_idتطگطت زازُ هیطَز ، زض ایي هطحلِ ضوا تایس اعالػات تطاکٌص ضا اظ زیتاتیس ذَز تا استلازُ اظ 

. ٍاکطی کٌیس ٍ هثلؾ تطاکٌص ضا کِ تایس پطزاذت ضسُ تاضس هطرع کٌیس  (تَزیس

 auهقازیط اضسالی تِ ٍتسطٍیس تایس پیي ، هثلؾ ٍ  .سپس یک تاض زیگط اظ ٍتسطٍیس غحت ایي تطاکٌص ضا زضذَاست کٌیس 

. تطاکٌص تاضس 

 : هثال 

$order_id = (int) $_GET["order_id"]; 

$price = 3500 ; // SELECT `price` FROM `order_tbl` WHERE `id`={$order_id} 

$pin = "8091cd8b645" ; 

$au = $_GET["au"]; 

 

$client = new SoapClient("http://example.ir/index.php/payment/wsdl", array("encoding"=>"UTF-8")); 

 

$result = $client->verify($pin,$au,$price); 

     

if( ! empty($result) and $result == 1) 

    echo " استبوده آمیز موفقیت پرداخت   ."; 

else 

    echo " خطاشماره : داد رخ خطایی   " . $result;  

تَز پس تطاکٌص تا هَكقیت اًجام ضسُ زض ؿیط ایٌػَضت ػسز تطگطتی یک ػسز هٌلی است کِ  1تطگطتی هَجَز ٍ ػسز اگط پاسد 

. کس ذغای تطگطتی است 

. کسّای ذغا تِ ضطح ظیط است 



توضیحات شناسه خطا 

پیي ًاهؼتثط است - 1

آی پی ًاهؼتثط است - 2

هثلؾ اظ کق تؼطیق ضسُ کوتط است - 3

هثلؾ اظ سقق تؼطیق ضسُ تیطتط است - 4

هثلؾ ًاهؼتثط است - 5

اضتثاط تا تاًک تطقطاض ًطس - 6

زضگاُ ؿیطكؼال است - 7

آی پی ضوا هسسٍز است - 8

ذغای ًاضٌاذتِ ضخ زازُ است - 9

هؼتثط است آزضس کال تاک ذالی یا ًا- 10

چٌیي تطاکٌطی یاكت ًطس - 11

تطاکٌص اًجام ًطسُ است - 12

( هثلؾ هغاتقت ًساضز )تطاکٌص اًجام ضسُ اها هثلؾ ًازضست است - 13

 

ضا استلازُ  NU_SOAPكؼال ًثَز هیتَاًیس کالس  SOAPّواًغَض کِ زض تاال گلتِ ضس چٌاًچِ تطضٍی سایت زضذَاست کٌٌسُ 

. زستَضات اتػال تِ ٍتسطٍیس تایس تػَضت ظیط اًجام ضَز کٌیس ، زض ایي غَضت 

  requestقسوت اٍل 

include_once("nusoap.php"); 

$client = new nusoap_client("http://example.ir/index.php/payment/wsdl", "wsdl"); 

 

$pin = "8091cd8b645" ; 

$price = 3500 ; // تومان  

$callback = "http://rezaonline.net/callback.php"; 

$order_id = 123456; 

$description = " رضاسایت تراکنش  "; 

 

$au = $client->call("request",array($pin , $price , $callback , $order_id , urlencode($description))); 

if(strlen($au) >=8) 

    header("location: http://example.ir/index.php/paymentgateway/?au={$au}"); 

else 

    echo " خطاشماره : داد رخ خطایی   " . $au;  

 verifyقسوت زٍم 

$order_id = (int) $_GET["order_id"]; 

$price = 3500 ; // SELECT `price` FROM `order_tbl` WHERE `id`={$order_id} 

$pin = "8091cd8b645" ; 

$au = $_GET["au"]; 

 

include_once("nusoap.php"); 

$client = new nusoap_client("http://example.ir/index.php/payment/wsdl", "wsdl"); 

 

$result = $client->call("verify" , array($pin,$au,$price)); 

     

if( ! empty($result) and $result == 1) 

    echo " استبوده آمیز موفقیت پرداخت   ."; 

else 

    echo " خطاشماره : داد رخ خطایی   " . $result; 



: سَاالت هتساٍل 

آیا اسکریپت کذ شذه است ؟ 

( !زقت کٌیس کِ اپي سَضس تِ هؼٌی ضایگاى ًیست )ذیط اسکطیپت تػَضت اپي سَضس اضائِ هیطَز 

رگاهها و تراکنشها لحاظ شذه ؟ آیا هحذودیتی در تعذاد د

. ، ّیچ هحسٍزیتی لحاػ ًطسُ ذیط 

؟ ... آیا هیتوان از این وبسرویس بعنوان خذهات تجاری استفاده کرد ، هثل سایتهای زرین پال ، پارس پال و 

زض کل ٍظیلِ ! هیثاضس ... ایي سیستن تا ّسف استلازُ ضرػی ساذتِ ضسُ ٍ كاقس اهکاًاتی چَى ػضَیت ، پطتیثاًی ، تیکت ٍ 

. ت تطاکٌطْا ٍ اضائِ زضگاُ است اسکطیپت هسیطی

( گطچِ هحسٍزیتی ًساضز)تطای ذسهات تجاضی ّن هیتَاًس هَضز استلازُ قطاض گیطز ، اها پیطٌْاز ًویطَز 

بطور کلی هوارد استفاده این وبسرویس در چه هواقع است ؟ 

زض سطٍضّای هرتلق تا آی پی ّا هرتلق ، ًویتَاًیس  تطای هَاقؼی کِ ضوا یک زضگاُ تاًکی زاضیس ٍ تؼساز ظیازی ٍتسایت .1

لصا هیتَاًیس تِ جای گطكتي  (تِ زلیل هحسٍزیت تؼسز آی پی)تطای تواهی ٍتسایتْا اظ زضگاُ تاًک استلازُ کٌیس 

 .زضگاّْای هتؼسز ٍ پط ّعیٌِ ، اظ ایي ٍتسطٍیس تؼٌَاى ٍاسظ استلازُ کٌیس 

تطای هَاقؼی کِ الظم ّست اضتثاط تا تاًک كقظ اظ عطیق سطٍض ٍ آی پی ایطاى تاضس لصا هیتَاًیس ایي ٍتسطٍیس ضا تطضٍی  .2

یک ّاست ایطاى ًػة کٌیس ٍ تِ تاًک هطتثظ کٌیس ٍ اظ تواهی ٍتسایتْای ذَز تِ ایي ٍتسطٍیس هتػل ضَیس ٍ پطزاذت 

 .اًجام زّیس 

، لصا هیتَاًیس اظ ایي  (تِ زالیلی کِ ذَزتاى هیساًیس)هستقین تِ زضگاُ تاًک ٍغل ضس تطای هَاضزی کِ ًثایس تطای ذطیس  .3

 .كطٍش ذَز ضا تا ذیال ضاحت اًجام زّیس  ٍتسطٍیس تؼٌَاى ٍاسغِ استلازُ کٌیس ٍ

آیا انتقال به درگاه بصورت هستقین هست یا غیرهسقین ؟ 

ّیچ زض پطزاذت هستقین تا تاًک یا تَاسغِ ایي اسکطیپت اًتقال تِ زضگاُ تاًکی تػَضت هستقین اًجام هیطَز ، زض حقیقت هطتطی 

. تلاٍتی احساس ًویکٌس 
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