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        مقـدمـه

 

 آرین پالوب سرویس 

این وب سرویس مورد استفاده کاربران حرفه ای و برنامه نویسان می باشد که قصد اتصال سایت یا طراحی افزونه و یا ماژولی را به درگاه 

خاص پیاده سازی شده است دارای کاربرد می باشد ، کاربرانی  پرداخت دارند و تنها جهت سیستم هایی که از پایه برنامه نویسی و یا به صورت

که از سیستم های عمومی مانند وردپرس ، جومال ، فروشگاه ساز توماتو ، اپن کارت و ... استفاده می نمایند می بایست به بخش نمونه های 

صورتی که تمایل به طراحی بخش را در سایت خود دارند این مراجعه و افزونه مورد نظر خود را دریافت نمایید و یا در  آرین پالآماده اتصال 

د رفایل را به عنوان مستندات فنی به برنامه نویس ارائه نمایند ، در واقع این مطلب برای کاربران مبتدی و یا جهت اتصال سریع دارای کارب

 نمی باشد .

کلیه زبان های برنامه نویسی از طریق همین استاندارد قابل  پیاده سازی شده است و در Soapدر بستر استاندارد  آرین پالوب سرویس 

 دسترسی و فراخوانی می باشد ، همچنین در این راهنما نحوه اتصال و کلیات پیاده سازی آن را در زبان های پرکاربرد بررسی می نماییم .
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 آرین پالسناریو کلی پرداخت از طریق 

لیک کو کاربر آماده پرداخت هزینه گردد ، برای مثال فاکتور ثبت و کاربر با  می بایست کلیه مراحل پیاده سازی در سایت مبدا یا همان پذیرنده 

هدایت گردد ، هم اکنون جهت ارسال درخواست پرداخت کافی است از طریق وب  آرین پالبرروی گزینه ای جهت پرداخت به 

پرداخت ارسال گردد ، پس از ارسال اطالعات در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست ، وب سرویس یک مسیر جهت   Requestسرویس

رین آنماید که کافی است کاربر را به آن صفحه هدایت نمایید . همچنین در هنگام ارسال درخواست به  بازگردانی می آرین پالهدایت کاربر به 

  ReturnPathیا همان  "مسیر بازگشت  "سیستم عالوه بر دریافت مبلغ ، توضیحات و اطالعات پرداخت کننده یک مسیر به عنوان  پال

الزم به ذکر  باشد . آرین پالاز آدرس سایت شما جهت هدایت کاربر در بازگشت از  کامل  URLاز شما دریافت می نماید که می بایست یک 

درگاه می باشد که این اطالعات پس از   Passwordو   MerchantIDاست جهت اتصال به وب سرویس تنها اطالعات مورد نیاز 

 ارسال درخواست درگاه در پنل کاربری شما قابل مشاهده می باشد .

و انتقال وی به درگاه بانک عملیات پرداخت صورت می پذیرد که ممکن است موفقیت آمیز و یا ناموفق باشد  آرین پالاربر به پس از ارسال ک

هدایت می گردد که در صورت موفقیت آمیز بودن پرداخت تراکنش به حساب کاربری پذیرنده  آرین پال، کاربر پس از انجام فرآیند بانکی ، به 

 اکنش به مسیر بازگشت ارسال می گردد .واریز و اطالعات تر

حال در صفحه تعیین شده توسط شما به عنوان مسیر بازگشت می بایست بررسی های الزم انجام و شماره رسید پرداخت توسط وب سرویس 

ست پس از دریافت و شما می بایبه منظور امنیت بیشتر تنها یک بار نسبت به تایید شماره رسید اقدام می نماید  آرین پالتایید گردد ،  آرین پال

سفارش  لتاییدیه نسبت به انجام عملیات های الزم در رابطه با تکمیل فرآیند خرید کاربر اقدام نمایید ، برای مثال افزایش اعتبار کاربر ، تحوی

 و ...

 در ادامه شرح تصویر ی مطلب نیز ارائه میگردد :
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 فرایند کلی درخواست پرداخت و برگشت از پرداخت

 

 
 

است پرداخت توصیه می گردد اطالعات حال در اینجا توضیحات مختصری در رابطه با موارد فنی ذکر می نماییم ، در هنگام ارسال درخو

پرداخت کننده همانند نام ، آدرس ایمیل و تلفن همراه به وب سرویس ارسال گردد چرا که این اطالعات در پنل کاربری در جزئیات تراکنش 

ایید ) برای مثال ( مناسب برای پرداخت اقدام نم Descriptionقابل پیگیری و مشاهده هستند ، همچنین نسبت به ارسال توضیحات ) 

( . همچنین در صورت ارسال اطالعات صحیح رسید پرداخت از طریق ایمیل و تلفن همراه برای پرداخت کننده نیز ارسال  201پرداخت فاکتور 

 خواهد شد .

 

 

 



6 | P a g e  
 

                                                                                                                           Arianpal 
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حال با توجه به آنکه در صفحه بازگشت نیازمند اطالعات سفارش در کنار پرداخت هستید توصیه می گردد کلیه اطالعات مورد نیاز خود را در 

پس شناسه رکورد آن را به عنوان شماره رزرو یا همان پایگاه داده ذخیره نمایید ) برای مثال مبلغ ، موضوع ، کاربر ، جزئیات و ... ( و س

ResNumber  مجدد به سایت شما آرین پالبه وب سرویس ارسال نمایید . این شماره رسید در بازگشت ازPost   خواهد شد و با استفاده

رو استفاده شتر سایت خود حتما از شناسه رزاز آن می توانید به کلیه اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشید . توصیه می گردد جهت امنیت بی

خودداری نمایید چرا که تمامی این موارد توسط کاربر قابل تغییر و   Query Stringو از تعیین اطالعات در مسیر بازگشت به صورت

 اختالل می باشد .

مورد نیاز مانند مبلغ را از پایگاه داده می بایست اطالعات  ResNumberحال در صفحه بازگشت ابتدا با توجه به شناسه رزرو یا همان 

ارسالی نسبت به هندل نمودن پیام های مورد نیاز به کاربر اقدام نمایید  Statusسایت خود دریافت نمایید ، سپس در اولین مرحله با توجه به 

به سایت شما ارسال گردد نشان  200مقدار  تنها شامل اطالعاتی در رابطه با نحوه تکمیل فرآیند می باشد که در صورتی که با Status، فیلد 

 دهنده پرداخت موفق کاربر می باشد .

حال در صورت دریافت مقدار موفق بودن پرداخت، نوبت به اعتبار سنجی شماره رسید از طریق وب سرویس می باشد ، هم اکنون می بایست 

ابتدا بررسی می نماید که  آرین پالارسال نمایید ،  آرین پالدریافتی را به همراه مبلغ به  RefNumberشماره رسید پرداخت یا همان 

که تنها یک بار  Successتراکنش مورد نظر انجام و مبلغ آن با مبلغ مورد نظر شما همخوانی داشته باشد ، حال در صورت دریافت مقدار 

ده می میل نمایید ، توجه فرمایید فقط با دریافت تاییبرای یک شماره رسید برگشت داده خواهد شد می بایست فرآیند خرید را در سایت خود تک

و یا چک کردن طول رشته شماره رسید صحیح نمی باشد و سایت شما  Statusبایست سفارش به کاربر تحویل گردد و هیچ پارامتری مانند 

 حصول و خدمات خواهند بود .آسیب پذیر خواهد بود ، چراکه کاربران با ارسال اطالعات نادرست به سایت شما قادر به دریافت م

انجام نگردد و بدون دریافت تاییدیه از وب سرویس ، سایت شما سفارش را تکمیل نماید  Verifyتوجه : در صورتی که در سایت خود عملیات 

ماره از نحوه تایید شکلیه خسارات احتمالی از این باگ به عهده پذیرنده و برنامه نویس آن خواهد بود ، لذا در صورت داشتن سوال یا مشکل 

 رسید این مورد را از طریق تیکت با بخش فنی بررسی تا از ایمن بودن طراحی روند پرداخت سایت خود مطمئن گردید .
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 Web Service   از استفاده نحوه

 از آدرس زیر استفاده نمایید . بایست می Web Service از استفاده جهت

 

 :  Soapر جهت اتصال به وب سرویس در بست سرور آدرس

http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx?wsdl 

 

 :   ASP.NETر جهت اتصال به وب سرویس در بست سرور آدرس

http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx 

 

ن استفاده نمود و تنها نام کالس تغییر می نماید اما نیز می توا Net.در  پروژه های  Soapتوجه فرمایید از مسیر 

 و ... امکان پذیر نمی باشد . PHPدر سایر زبان های برنامه نویسی مانند   Net.امکان فراخوانی مسیر 

 

 

 : اصلی های متد

  * Request Payment 

  * Verify Payment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx?wsdl
http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx
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 Request Payment :  پرداخت تراکنش  درخواست متد

 ر صورت صحت اطالعات مسیرارسال می گردد ، د آرین پالبا استفاده از این متد درخواست انجام عملیات پرداخت از جانب سایت پذیرنده به 

 پرداخت بازگشت داده می شود ، همچنین وضعیت های خطا به صورت مشخص تعیین کننده خطای اتصال می باشد .

 :باشند می زیر شرح به متد این ورودی های پارامتر 

 (Case Sensitive). باشد می بزرگ و کوچک حروف به حساس درگاه عبور رمز  :نکته

 در بردارد :است و پیام های زیر را  PaymentRequestResultکالسی از نوع  ختتابع درخواست پردا پارامتر خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع مثال توضیح پارامتر نام ردیف

1 MerchentID 123456 مرچنت آی دی درگاه String 

2 Password درگاه عبور رمز ******* String 

3 Price 20000 به تومان  مبلغ int 

4 Description مقاله ایرانشناسی خرید عملیات با رابطه در توضیحی String 

5 Paymenter علی مرینی پرداخت کننده هزینه String 

6 Email کننده پرداخت ایمیل mailname@yahoo.com String 

7 Mobile 09120001122 کننده اختپرد تلفن String 

8 ResNumber 456 رزرو یا سفارش شماره String 

9 ReturnPath پذیرنده سایت به بازگشتی مسیر www.test.ir/pay.aspxhttp:// String 

 توضیحات مقادیر بازگشتی

Ready هیچ عملیاتی  انجام  نشده  است 

GatewayUnverify باشد می فعال غیر درگاه 

GatewayIsExpired میباشد اعتبار فاقد درگاه 

GatewayIsBlocked باشد می مسدود شما درگاه 

GatewayInvalidInfo  نمی باشد صحیحشناسه یا کلمه عبور درگاه 

UserNotActive ستا فعال غیر کاربر 

InvalidServerIP IP سرور نامعتبر است 

Succeed ثبت شده استموفقیت  درخواست با 

Failed عملیات با مشکل مواجه شد 
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 : در سایت شما RequestPaymentنحوه استفاده از تابع 

PHP : 

 

 $MerchantID = '000000'; // درگاه شناسه 
 $Password = '******';// درگاه عبور کلمه 
 
 $Price = 1000; //Price By Toman 
 
 $ReturnPath = 'http://www.mysite.ir/verify.php'; 
 
 $ResNumber = 1234 ;// Order Id In Your System 
 $Description = = urlencode('جزئیات سفارش'); 
 $Paymenter = = urlencode('نام پرداخت کننده'); 
 $Email = 'Paymenter@yahoo.com'; 
 $Mobile = '09127038019'; 
 
 $client = new SoapClient('http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx?wsdl'); 
 
 $res = $client->RequestPayment(array("MerchantID" => $MerchantID , "Password" 
=>$Password , "Price" =>$Price, "ReturnPath" =>$ReturnPath, "ResNumber" =>$ResNumber, 
"Description" =>$Description, "Paymenter" =>$Paymenter, "Email" =>$Email, "Mobile" 
=>$Mobile)); 
 
 $PayPath = $res->RequestPaymentResult->PaymentPath; 
 $Status = $res->RequestPaymentResult->ResultStatus; 
 
 if($Status == 'Succeed') 
 { 

echo "<html><head><title>Connecting ....</title><head><body 
onload=\"javascript:window.location='$PayPath'\" > درحال اتصال به

 ;"<body></html/>درگاه
 } 
 else 
 { 
  echo $Status; 
    } 

ال تمامی تغییرات در آن توسط شما جهت ارسال توجه فرمایید نمونه کدها تنها یک مثال و راهنما از نحوه اتصال می باشد و نیازمند اعم

 اطالعات می باشد . 

ت ادر کد فوق می بایست شناسه درگاه ، کلمه عبور در متغییر مربوطه قرار گیرد ، همچنین سایر اطالعات همانند مبلغ ، مسیر بازگشت ، توضیح

مامی پارامتر ها یک متغییر تعریف گردیده تا بتوانید به آسانی موارد و ... بر اساس نیاز مقدار دهی شود ، در این نمونه کد جهت سهولت برای ت

 مورد نیاز را به صورت مجزا مقدار دهی نمایید .
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می باشد و می بایست جهت استفاده برروی هاست شما فعال شده باشد ، پس از دریافت  Soapالزم به ذکر است نمونه فوق در بستر 

Succeed  می بایست کاربر را به مسیر پرداخت هدایت نمایید ، این مسیر از طریق کالس بازگشتی وب سرویس در متغییرPayPath  قرار

و یا  Headerدر توابع  Redirectدر این نمونه از طریق جاوا اسکریپت کاربر به مسیر هدایت شده است ، شما می توانید از طریق دارد که 

 حتی به صورت لینک کاربر را به صفحه هدایت نمایید و تفاوتی در نحوه انتقال کاربر وجود ندارد .

که نمونه ای از ارسال اطالعات را فراهم می نماید ، توجه فرمایید جهت استفاده  می باشد #Cکد زیر جهت ارسال درخواست پرداخت در زبان 

راهنمای تصویری اضافه نمودن وب سرویس به وب سرویس به پروژه اضافه گردد ،  Referenceاز وب سرویس ابتدا می بایست 

 . در پایان این فایل موجود می باشد asp.netپروژه 

 

C# : 
        string MerchantID = "درگاه مرچنت شناسه"; 
        string Password = "درگاه عبور کلمه"; 
 
        wsRequestPayment.WebService ws = new wsRequestPayment.WebService(); 
        PaymentRequestResult a = ws.RequestPayment(MerchantID, Password, 100, "توضیحات خرید", 
 ,"شماره سفارش 123" ,"تلفن همراه خریدار" ,"ایمیل خریدار" ,"نام خریدار"
"http://www.mysite.ir/Return.aspx"); 
        if (a.ResultStatus == ResultValues.GetwayInvalidInfo) 
            lblMessage.Text = "نیست صحیح شما کاربری کد یا عبور رمز گرامی کاربر"; 
        else if (a.ResultStatus == ResultValues.UserNotActive) 
            lblMessage.Text = "فعالست غیر کاربر "; 
        else if (a.ResultStatus == ResultValues.GetwayUnverify) 
            lblMessage.Text = "میباشد فعال غیر شما درگاه گرامی کاربر"; 
        else if (a.ResultStatus == ResultValues.GetwayIsExpired) 
            lblMessage.Text = "میباشد فاقداعتبار شما درگاه گرامی کاربر"; 
        else if (a.ResultStatus == ResultValues.GetwayIsBlocked) 
            lblMessage.Text = "میباشد مسدود شما درگاه گرامی کاربر"; 
        else if (a.ResultStatus == ResultValues.Succeed) // درگاه به موفق اتصال 
            Response.Redirect(a.PaymentPath);// پرداخت مسیر به کاربر هدایت 
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 : Verify Paymentسنجی پرداخت اعتبار 

 توسط شده تایید های تراکنش بانک. شود می استفاده واریز عملیات کردن نهایی جهت و داد خواهد انجام را واریز عملیات متد این

 .کند می واریز پذیرنده حساب به را متد این

 :باشند می زیر شرح به متد این ورودی های پارامتر

 نوع مثال توضیح پارامتر نام ردیف

1 MerchentID 123456 درگاه مرچنت کد String 

2 Password درگاه عبور رمز ******* String 

3 Price 200000 مبلغ int 

4 RefNamber 
 توسط که است رهگیری شماره

 .شود می پست Request متد
Request[“RefNumber”] String 

 

 .است و پیام های زیر را بر میگرداند VerifyPaymentResult پارامتر خروجی کالسی از نوع 

 توضیحات مقادیر بازگشتی

Ready هیچ عملیاتی  انجام  نشده  است 

NotMatchMoney دباش نمی یکسان درخواستی مبلغ با واریزی مبلغ 

Verifyed است شده پرداخت قبال 

InvalidRef نیست قبول ابلق رسید شماره 

Success شد انجام پرداخت 
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 : در صفحه بازگشت VerifyPaymentنحوه استفاده از تابع 

PHP : 
 $MerchantID = '000000'; // درگاه شناسه 
 $Password = '******';// درگاه عبور کلمه 
 $Price = 1000; //Price By Toman 
 
 if(isset($_POST['status']) && $_POST['status'] == 100){ 
 
  $Status = $_POST['status']; 
  $Refnumber = $_POST['refnumber']; 
  $Resnumber = $_POST['resnumber'];//Your Order ID 
  $client = new 
SoapClient('http://merchant.arianpal.com/WebService.asmx?wsdl'); 
  $res = $client->VerifyPayment(array("MerchantID" => $MerchantID , 
"Password" =>$Password , "Price" =>$Price,"RefNum" =>$Refnumber )); 
 
  $Status = $res->verifyPaymentResult->ResultStatus; 
  $PayPrice = $res->verifyPaymentResult->PayementedPrice; 
  if($Status == 'Success')// Your Peyment Code Only This Event 
  { 
   echo ': پرداخت موفق ، شمار رسید'.$Refnumber.' ،  پرداختی مبلغ : '.$PayPrice.''; 
  }else{ 
   echo 'حطا در عملیات پردازش پرداخت ، نتیجه پرداخت : '.$Status; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  echo 'انصراف از پرداخت ، اطالعات پرداخت دریافت نگردید'; 
 }; 

 

 

اشد و تنها در صورت دریافت مقدار نشان دهنده عملیات پرداخت می باشد و برای تکمیل سفارش قابل استناد نمی ب POST['status']_$مقدار 

Success . از وب سرویس می بایست فرآیند پرداخت در سایت تکمیل گردد 
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 Verify Payment        

 

C# : 
 

wsRequestPayment.WebService ws = new wsRequestPayment.WebService();// پال آرین سرویس وب ایجاد 
 
        string MerchantID = "";//شناسه Merchent 
        string Password = ""; // درگاه عبور رمز 
        decimal price = 100;//فاکتور هزینه 
        string refnum = Request["refnumber"]; // رسید شماره 
        string status = Request["status"]; // پرداخت وضعیت  
 
        if (status == "100") 
        { 
            VerifyPaymentResult v = ws.verifyPayment(MerchantID, Password, price, refnum); 
 
            if (v.ResultStatus == VerifyResult.NotMatchMoney) 
                lblMessage.Text = "واریزی مبلغ  " + v.PayementedPrice + " باشد نمی یکسان درخواستی مبلغ با "; 
            else if (v.ResultStatus == VerifyResult.Verifyed) 
                lblMessage.Text = "است شده پرداخت قبال"; 
            else if (v.ResultStatus == VerifyResult.InvalidRef) 
                lblMessage.Text = "نیست قبول قابل رسید شماره"; 
            else if (v.ResultStatus == VerifyResult.Success) 
                lblMessage.Text = "شد انجام پرداخت"; 
            else if (v.ResultStatus == VerifyResult.Success) // پرداخت تکمیل عملیات 
            { 
                lblrefNum.Text = refnum; 
                lblResult.Text = "است شده انجام موفقیت با پرداخت"; 
                lblPrice.Text = (v.PayementedPrice).ToString(); 
 
                lblref.Visible = true; 
            } 
            else 
                lblref.Visible = false;             
        } 
        else 
        { 
            int res = int.Parse(status); 
            if (res == -99) 
                lblResult.Text = "پرداخت از انصراف"; 
            else if (res == -88) 
                lblResult.Text = "ناموفق پرداخت"; 
            else if (res == -77) 
                lblResult.Text = "زمان شدن منقضی "; 
            else if (res == -66) 
                lblResult.Text = "است شده پرداخت قبال ."; 
        } 
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 : Post Serviceارسال اطالعات  ثانویه بستر

 Postتوانید از بستر ساده ی استفاده از آن مقدور نباشد م شما در بستر های محدود و یا هنگامی که امکان  Soapعالوه بر وب سرویس

 . ارسال اطالعات پرداخت به وب سرویس می باشدرا ارسال نمایید ، در زیر یک نمونه فرم برای  اطالعات پرداخت

 

<form action="http://merchant.arianpal.com/postservice/"method="post" > 
 
<input type="hidden" name="ReturnPath" value="http://www.yourSite.com/return.php" /> 
<input type="hidden" name="MerchantID" value="123456" /> 
<input type="hidden" name="Password" value="abcdefghi" /> 
<input type="hidden" name="Description" value="کاربری اعتبار افزایش" /> 
<input type="hidden" name="Paymenter" value="کاربر" /> 
<input type="hidden" name="Email" value="1@1.com" /> 
<input type="hidden" name="Mobile" value="000000" /> 
<input type="hidden" name="Price" value="555" /> 
<input type="hidden" name="ResNumber" value="00000000" /> 
<input type="submit" value="پرداخت درگاه به اتصال"  name="submit" /> 
 
</form> 

 

 : ی ارسال اطالعات پرداخت از مسیرتمامی بستر های برنامه نویسی برادر 

http://merchant.arianpal.com/postservice/ 

 

 : ده نماییدپرداخت از مسیر زیر استفا Verifyو برای 

http://merchant.arianpal.com/postservice/?Method=Verify 

 

تراکنش های  مالی  صورت است    Successالزم به ذکر است که در سایت پذیرنده فقط باید برای تراکنش هایی که مقدار بازگشتی آنها

 . دریافت می گردد Successط  یک  بار نتیجه یکتا  فق RefNumberبگیرد و برای هر درخواستی با 

رای ارسال ب میتوانیدبا تابع آن یکسان می باشد و در هر بستری قادر به ارسال اطالعات به مسیر فوق هستید و   Verifyارسالی برای مقادر 

 .کردن برای ارسال اطالعات استفاده کنید  Postز و هم ا QueryStringهم از  مقادیر

 

 

 

 

 

http://merchant.parspal.com/postservice/
http://merchant.parspal.com/postservice/?Method=Verify
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 کردن  : Postروش 

PHP CURL : 
 
    $MerchantID = '000000'; // درگاه شناسه 
    $Password = '******';// درگا عبور کلمه 
    $postPrice = 100; 
    $refNumber = $_POST['refnumber'] 
 
    $request = ''; 
 
    $request .= 'MerchantID='.$MerchantID; 
    $request .= '&Password='.$Password; 
    $request .= '&Price='.$postPrice; 
    $request .= '&RefNum='.$refNumber; 
 
    $response = ''; 
    $ch = curl_init(); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 
"http://merchant.arianpal.com/PostService/Default.aspx?Method=Verify"); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); 
 
    $response = curl_exec($ch); 
 
    if ($response == "Success") { 
 پرداخت عملیات انجام //        
    } 

C#: 
 

HttpWebRequest wreq =(HttpWebRequest)HttpWebRequest  
.Create("http://merchant.arianpal.com/postservice/?Method=Verify"); 

wreq.Method = "POST"; 
wreq.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; 
string post = "MerchantID=10&Password=ab&Price=100&RefNum=123"; 
byte[] bt =  UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(post); 
wreq.ContentLength = bt.Length; 
Stream sr = wreq.GetRequestStream(); 
sr.Write(bt, 0, bt.Length); 
sr.Close(); 

 
HttpWebResponse wres = (HttpWebResponse)wreq.GetResponse(); 
string result = new StreamReader(wres.GetResponseStream()).ReadToEnd(); 
Response.Write(result); 
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 : QueryStringروش 

C# : 
 
HttpWebRequest wreq = 
(HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("http://merchant.arianpal.com/postservice/Default.asp
x?Method=Verify&MerchantID=01&Password=ab&Price=100&RefNum=123"); 
 
HttpWebResponse wres = (HttpWebResponse)wreq.GetResponse(); 
 
string result = new StreamReader(wres.GetResponseStream()).ReadToEnd(); 
 
Response.Write(result); 
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 : کردن وب سرویس به محیط ویژوال استادیواضافه 

 

 کلیک نمایید استری پروژه رو برابتدا 

را انتخاب  Service Referenceگزینه  Addاز منوی سپس 
 نمایید

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 را انتخاب نمایید  Advancedگزینه  Add Service Referenceپنجره در 

را انتخاب نمایید تا پنجره  Add Web Referenceدر پایین برروی گزینه  Service Refrence Settingپنجره بعدی با عنوان در 
 زیر را مشاهده نمایید .

 
 

مسیر وب سرویس را وارد نمایید و برروی   URLت قسمدر  
 ش مربوطه کلیک نمایید.فل

  هـنـزیــــگست ـمی بایات ـاطالع  Loadاز س ـپ

Web Reference name  را تعیین نمایید ، این مقدار

جهت دسترسی به وب سرویس در کل  Namespaceنام 
  استکه به دلخواه شما قابل تعیین  پروژه می باشد
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 تهیه شده توسط تیم فنی درگاه پرداخت اینترنتی آرین پال

 59بهار


