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پی احراز هویت دیجی سیسرو یفن یراهنما |        

  مقدمه 

بنا نهاده شده   OAuth2است. این سرویس بر پایه پروتکل استاندارد پی دیجی هویت احراز سرویس نحوه استفاده از مستند پیش رو درباره 

همیشه الزم پی  در دیجیسرویسی  باشد. برای استفاده از هر  می  refresh_tokenو     access_token  مقدارخروجی آن شامل دو  و  

های او شده و دسترسی کننده سرویس برای سیستم مشخص    تا هویت استفاده  ارسال شود  درخواستدر هدر    access_tokenمقدار  است  

برای مدت زمان مشخصی معتبر است. برای تمدید این توکن میتوان از   access_token. مقدار  های مختلف سیستم کنترل شودبه بخش 

 شود.استفاده کرد که جزییات پیاده سازی و نحوه فراخوانی وب سرویس آن در ادامه توضیح داده می refresh_tokenدیتای 

ه در  مربوطبخش  فراخوانی سرویس توکن اطالعاتی مانند نام کاربری، رمز عبور و ... مورد نیاز است که میتوانید ازپی و جیدیورود به برای 

 آن را دریافت نمایید. پذیرندگانپلتفرم 

یک مورد  سپس    ،کنیدو توکن دریافت  کرده  الگین    با مشخصات کاربری خود  یددر ادامه این مستند ابتدا توضیح داده میشود که چگونه میتوان

 گیرد.قرار می سرویس رفرش توکن مورد بررسی استفاده از توکن مثال زده میشود و در انتها 

 

 نحوه استفاده از وب سرویس ها -1

ها به صورت زیر  طراحی شده است و آدرس پایه همه سرویس   RESTهای معرفی شده در این سند بر پایه پروتکل ارتباطی  تمامی سرویس 

 خواهد بود: 

 https://uat.mydigipay.info/digipay/api( : tagingSمحیط تستی )

 s://api.mydigipay.com/digipay/apihttp( : iveLمحیط عملیاتی )

 

 سرویس الگین -2

  oauth/token  (POST)/آدرس :  

 زیر است :  شرحهای آن به  فیلدارسال شود و  form-dataبه صورت باید   httpبدنه این رکویست 

 نوع  توضیح  مثال نام پارامتر 

username sampleUserName نام کاربری string 

password samplePassword  رمز عبور string 

grant_type 

password 

  کلمههمواره در این سرویس برابر (

password  باید باشد( 

 string شیوه احراز هویت 

 مقادیر ارسالی سرویس دریافت توکن  –1جدول 

https://uat.mydigipay.info/digipay/api
https://api.mydigipay.com/digipay/api
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ست  یریکو  Headerدر    Authorizationشود، فیلدی با عنوان  یریکویست فرستاده م  Bodyدر این سرویس عالوه بر مقادیری که در  

برای ساخت این    ای که در اختیارتان قرار داده میشود به دست می آید.  client_secretو    client_idگیرد که مقدار آن بر اساس  میقرار  

 کنید: یکدیگر متصلبه  ”:“با یک به صورت زیر  را  client_secretو  client_idمقادیر بتدا فیلد ا

client_id:client_secret 

برابر   دی  آی  کالینت  اگر  مثال  برابر    iuyriwy88برای  سکرت  کالینت  برابر    jhs65dfgو  شده  ترکیب  محتوای  باشد، 

iuyriwy88:jhs65dfg    .پس از ترکیب این دو فیلد با کاراکتر دونقطه، کل این رشته باید به صورت  خواهد بودbase64  ،encode  

 ( استفاده نمایید https://www.base64encode.orgسایت کردن میتوانید از  encodeود. )برای ش

برابر    encodeمحتوای   باال  مثال  برای  بود.    aXV5cml3eTg4OmpoczY1ZGZnشده  نهایتخواهد  فیلد   در 

Authorization   زیر خواهد شدبا مقدار در هدر برابر : 

Basic aXV5cml3eTg4OmpoczY1ZGZn 

 این سرویس به صورت زیر است :  درخواست cURLنمونه 

curl --location --request POST 'https://uat.mydigipay.info/digipay/api/oauth/token' \ 

--header 'Authorization: Basic aXV5cml3eTg4OmpoczY1ZGZn' \ 

--form 'username=sampleUsername' \ 

--form 'password=samplePassword' \ 

--form 'grant_type=password' 

 

  401و در صورتی که اطالعات نامعتبر باشد برابر    200ریسپانس این سرویس برابر    httpدرصورتی که اطالعات ارسالی صحیح باشد کد  

 خواهد بود. ریسپانس موفق این سرویس شامل فیلد های زیر است : 

 پارامتر های پاسخ سرویس الگین  –2جدول 

 نوع  توضیح  مثال نام پارامتر 

access_token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXV  توکن اصلی string 

refresh_token G9yaXRpZXMiOiItMTAxLDAsLTEsLTI1MS رفرش توکن string 

token_type bearer  نوع توکن string 

expires_in 3599 
زمان منقضی شدن توکن اصلی به  

 ثانیه
int 

scope USER پی جهت استفاده داخلی دیجی string 

jti 
441c434f-076a-48a4-b816-

fc9060817aa2 
 string پی جهت استفاده داخلی دیجی

https://www.base64encode.org/
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 به صورت زیر است :  JSONمونه ای از پاسخ این سرویس در قالب ن

{ 

    "access_token": "lIjoiMTY4MDhlNGYtMDc4ZC00MDQ0LTgxNmQtNzQ3NTYw", 

    "token_type": "bearer", 

    "refresh_token": "YtMDc4ZC00MDQ0LTgxNmQtNzQ3NTYwOTU0Y2M3IiwiYX", 

    "expires_in": 3599, 

    "scope": "USER", 

    "jti": "441c434f-076a-48a4-b816-fc9060817aa2" 

} 

 

نشان میدهد که توکن اصلی تا چه مدت زمانی معتبر است. در صورتی که این زمان به صورت کامل سپری شود، توکن   expires_inفیلد  

ین سرویس در ادامه اصلی منقضی میشود و باید با استفاده از محتوای رفرش توکن داده شده اقدام به گرفتن توکن جدید نمود. )جزییات ا

 توضیح داده شده است( 

پی استفاده نمود. این فیلد به همراه  دیجی   دیگررا میتوان در فراخوانی سرویس های  به دست آمده    access_tokenازین پس مقدار فیلد  

خرید با درگاه    از فراخوانی وب سرویس   curlنمونه  یک    ،ریکویست قرار میگیرد. برای مثال  Authorizationدر هدر    Bearerپیشوند  

 به این صورت می باشد:  توکنبا پرداخت 

curl --location --request POST 'https://uat.mydigipay.com/digipay/api/businesses/ticket?type=0' \ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6Ikp' \ 

--data-raw '{ 

    "type":0, 

    "amount": 1500, 

    "providerId": "1026113300", 

    "redirectUrl": "http://redirectUrl", 

    "userType":2 

}' 

 خواهد شد.  401فراخوانی وب سرویس با این توکن برابر  http خطایدرصورتی که توکن منقضی شده باشد و یا معتبر نباشد، کد 
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 سرویس رفرش توکن  -3

 نیاز است تا با فراخوانی این سرویس توکن جدیدی دریافت شود. expires_inپس از سپری شدن زمان 

می باشد. اما    قبلیهمان موارد ذکر شده در سرویس  با  آدرس فراخوانی، فرمت بدنه ریکویست و پارامتر های موجود در هدر ریکویست برابر 

 جزییات آن به شرح زیر است :  وت این سرویس متفاوت اس httpفیلدهای ارسالی در بدنه 

 مقادیر ارسالی سرویس رفرش توکن  –3جدول 

 درخواست برای این سرویس به صورت زیر است :  curlنمونه 

curl --location --request POST 'https://uat.mydigipay.info/digipay/api/oauth/token' \ 

--header 'Authorization: Basic aXV5cml3eTg4OmpoczY1ZGZn' \ 

--form 'grant_type=refresh_token' \ 

--form 'refresh_token=YtMDc4ZC00MDQ0LTgxNmQtNzQ3NTYwOTU0Y2M3IiwiYX' 

 

  قبلی   access_tokenجدید را با    refresh_tokenمی باشد و از داخل این پاسخ میتوان    2جواب این سرویس کامال مطابق جدول  

د، باید سرویس الگین فراخوانی و استفاده را برگردان 401جایگزین نمود. در صورتی که این سرویس با مقدار رفرش توکن داده شده خطای 

 منقضی خواهد شد.  طوالنیرفرش توکن نیز پس از مدت زمانی نسبتا شود. چرا که خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع  توضیح  مثال نام پارامتر 

grant_type refresh_token  شیوه احراز هویت string 

refresh_token G9yaXRpZXMiOiItMTAxLDAsLTEsLTI1MS رفرش توکن string 


