بسم اهلل الرحمه الرحیم
راَىماي دريازٌ پرداخت bitpay
هىاًیصم ولی دزگاُ پسداخت  bitpayبس دٍ اصل سادگی ٍ اهٌیت پایِ زیصي شدُ است .بطَزیىِ یه بسًاهِ ًَیس با خَاًدى ًىات ،
دزن هفاّین ٍ هشاّدُ ًوًَِ ودّاي هَجَد بساحتی ٍ دز ووتس اش  10دلیمِ لادز خَاّد بَد سیستن شوا زا بِ دزگاُ پسداخت bitpay
هتصل ًواید.
سادگی:
دزگاُ پسداخت  bitpayبس اساس هىاًیصم  POSTواز هی وٌد ٍ بس خالف دیگس دزگاُ ّا وِ ًیاش بِ فؼال ساشي  SOAPدز سوت سسٍز
داشتِ ٍ ودًَیسی ووی پیچیدُ تسي ًیاشهٌدًد ،بِ سادگی صَزت هی پریسد.
امىیت:
دز ػیي سادگی  bitpayاش هىاًیصم ّاي اهٌیتی استفادُ هی وٌد تا تساوٌش ّا دز اهٌیت واهل اًجام شًَد.
ویازمىدي َا:
ًیاشهٌدي سایت شوا بساي اتصال بِ سیستن پسداخت  bitpayتٌْا فؼال بَدى تابغ  CURLبَدُ وِ دز اوثس ٍب سسٍزّا بصَزت پیش
فسض فؼال هی باشد.
دادٌ َاي ارسالی :
بطَز ولی سایت هبدا بساي اًجام تساوٌش باید هَازد شیس زا بِ آدزس  ٍ http://bitpay.ir/payment/gateway-sendبِ شیَُ
 POSTازسال ًواید (دز صَزت توایل هی تَاًید اش ً httpsیص استفادُ وٌید):
 :apiایي هتغیس شاهل  apiسایت شوا هی باشد وِ اش طسیك سایت  bitpayدز دستسس است(با تىویل هدازن ایي هَزد بساي شوا
ازسال خَاّد شد(.
 :amountهبلغی وِ بساي تساوٌش ازسال خَاّد شد)ووتسیي هیصاى هبلغ ازسالی  1000زیال هی باشد).
 :redirectآدزس باشگشتی وِ بؼد اش اًجام ػولیات تساوٌش bitpay ،اطالػات زا بِ آًجا ازسال خَاّد وسد(آدزس زا باید بصَزت
 encodeشدُ ازسال وٌید ،دز شباى  PHPهی تَاًید اش تابغ  urlencodeاستفادُ وٌید).
 :nameدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاُ  bitpayذخیسُ شدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایش است(پس اش پسٍسِ
خسید ایي همداز بِ سایت شوا بسگشت دادُ نخواهذ شد).
 :emailدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاُ  bitpayذخیسُ شدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایش است(پس اش پسٍسِ
خسید ایي همداز بِ سایت شوا بسگشت دادُ نخواهذ شد).
 :descriptionدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاُ  bitpayذخیسُ شدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایش است(پس اش
پسٍسِ خسید ایي همداز بِ سایت شوا بسگشت دادُ نخواهذ شد).
 :factorIdدز صَزت ازسال ایي پازاهتس پس اش طی پسٍسِ خسید ٍ ٌّگام بسگشت ایي همداز بِ سایت شوا بسگشت دادُ خواهذ شد.

لیست دادٌ َاي برگشتی  bitpayزمان ارسال دادٌ َا:
 api : - 1ازسالی با ًَع  apiتؼسیف شدُ دز  bitpayساشگاز ًیست.
 : - 2همداز  amountدادُ ػددي ًوی باشد ٍ یا ووتس اش 1000زیال است.
 : - 3همداز  redirectزشتِ  nullاست.
 : - 4دزگاّی با اطالػات ازسالی شوا ٍجَد ًدازد ٍ یا دز حالت اًتظاز هی باشد.
دز صَزت صحت دادُ ّاي ازسالی  bitpayیه دادُ صحیح ٍ بصزگتس اش صفس(وِ ّواى  id_getاست) بس هی گسداًد ٍ سایت پریسًدُ
پس اش دزیافت ایي دادُ ،هی تَاًد هشتسي زا بِ سوت  ٍ bitpayبِ شىل شیس ّدایت وٌد:
> ػدد هسبَطِ <http://bitpay.ir/payment/gateway-
بساي هثال:
http://bitpay.ir/payment/gateway-1200

دادٌ َاي دریافتی:
بؼد اش اًجام پسداخت bitpay ،هشتسي زا بِ آدزسی وِ دز همداز  redirectازسال شدُ استّ ،وساُ با  2هتغیس اش ًَع ّ POSTدایت هی
وٌد .سایت پریسًدُ بساي اطویٌاى ،یىباز دیگس ٍ بس اساس ایي  2هتغیس اش  bitpayپسس ٍ جَ وسدُ ٍ ،اش صحت تساوٌش اًجام شدُ
اطویٌاى حاصل هی ًواید.

لیست دادٌ َاي برگشتی  bitpayزمان دریافت دادٌ َا:
پس اش اًجام تساوٌش  2 bitpayهتغیس بصَزت POSTبِ سایت پریسًدُ ازسال هی ًواید:
 : trans_idشوازُ تساوٌش بَدُ ٍ شاهل یه ػدد صحیح ٍ بصزگتس اش  0هی باشد.
 : id_getوِ دز هسحلِ اٍل ازسال دادُ ّا ایجاد شد.
بساي پسس ٍ جَ اش صحت اًجام تساوٌش هتغیسّاي  api ٍ id_get ،trans_idزا بِ آدزس شیس بِ شیَُ  POSTازسال ًوایید:
http://bitpay.ir/payment/gateway-result-second

پس اش ازسال دزخَاست فَق  bitpayدز پاسخ یىی اش اػداد شیس زا بسگشت خَاّد داد
 api : - 1ازسالی با ًَع  apiتؼسیف شدُ دز  bitpayساشگاز ًیست.
 trans_id : - 2ازسال شدُ دادُ ػددي ًوی باشد.
 id_get : - 3ازسال شدُ دادُ ػددي ًوی باشد.
 : - 4چٌیي تساوٌشی دز پایگاُ ٍجَد ًدازد ٍ یا موفقیت آمیز نبوده است.
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 :تساوٌش موفقیت آمیز بوده است.

وکتٍ:
پس اش اًجام تساوٌش ٍ بساي جلَگیسي اش سَء استفادُ ّاي بؼدي  id_get ٍ trans_idزا دز پایگاُ خَد ذخیسُ ًوایید.

ومًوٍ کدَا:
شوا هی تَاًید ًوًَِ ودّاي هسبَطِ زا اش صفحه اصلی»ابزارها»پالگین ها یا هساجؼِ هستمین بِ لیٌه www.bitpay.ir/plugins
دزیافت وٌید.

