
بسمه تعالی

 سیپنل هاست خود شوید.File Manager ابتدا وارد ePayBank.irبرای نصب اسکریپت آسان پرداخت 
 را در هاست خود آپلود نمایید.easy_payment_gateway.zipفایل 

 را انتخاب نمایید تا محتویات فایل زیپextract قرار گرفته و گزینه easy_payment_gateway.zipسپس بر روی فایل  
شده در هاست شما بارگزاری شود.

 قرار گرفته و گزینه ادیت را کلیک نمایید تا سورس کد برای شما نمایش داده شود.connect-db.phpبر روی فایل 
کافیست بخش زیر را مورد ویرایش قرار دهید.

//********************************************************************************************
$dbhost = 'localhost';
$dbusername = ' نام کاربری مجاز برای استفاده از دیتابیس را وارد می سازید ';
$dbpasswd = 'رمز عبور مربوط به نام کاربری که برای استفاده از دیتابیس تعریف کرده اید را وارد می سازید';
$database_name = 'نام دیتابیس خود را که در هاست خود ساخته اید باید وارد سازید';
$merchentid='کد پذیرندگی که از سایت دریافت نموده اید را وارد سازید';
$merchentpass='رمز پذیرندگی که برای استفاده از درگاه پرداخت برای سایت شما صادر شده است را وارد سازید';
$callbackurl="آدرس صفحه برگشتی خود را عین نمونه وارد نمایید";//http://trainingshop.ir/epaybank/verify.php
//********************************************************************************************

درصورتیکه به آدرس صفحه پرداخت خود مراجعه نمایید باید صفحه ای با شکل و محتویات فوق مشاهده نمایید.
سیستم دارای یک بخش مدیریت می باشد که تمامی پرداخت های موفق و ناموفق در آن بصورت صفحه بندی شده

 فراهم میگردد.htaccessمیتوانید مشاهده نمایید و امنیت ان توسط فایل .
 در مسیر هاست خود میتوانید به بخش مدیریت با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور تعریفی درepbبا مراجعه به پوشه 



وری مدیر را مشاهده نمایید.مشخصات نام کاربری و رمز عبور در زیر اورده شده استتمحتویات دایرک-  htpasswdفایل 
adminنام کاربری پیش فرض : 

epaybankرمز عبور پیش فرض: 
برای امنیت بیشتر باید بعد از نصب اسکریپت در هاست رمز عبور و نام کاربری خود را تغییر دهید.

 نام کاربری و رمز عبوری را وارد نمایید و سپسhttp://sherylcanter.com/encrypt.phpبرای اینکار باید از مسیر 
 واردنمایید تا رمز عبور و نام کاربری شما تغییر یابد.htpasswdمحتویات تولیدی را در فایل 

 ذخیره نمایید.htpasswd برای افزایش امنیت در فایل DESکافیست مقدار تولیدی الگوریتم 
شما باید محتویات را عینا بهمان صورت تولید شده وارد نمایید بعبارتی در مثال زیر کافیست مقدار زیر را ذخیره نمایید

admin:7X7WKQioNkBcQ

http://sherylcanter.com/encrypt.php


در صورتیکه نام کاربری و رمز عبور را برای دسترسی به پنل مدیریت بدرستی وارد ننمایید تصویر زیر را مشاهده خواهید
کرد که در زیر آورده شده است:

محافظت میگردد و تنها شخص خود شما رمز عبور و نام کاربری راهاست شما  Cpanel فایل مدیریت توسط امنیت 
میدانید. بهمین جهت به هیچ عنوان  محتویات دایرکتوری ادمین توسط سایر افراد مشاهده نخواهد شد.

در ضمن بعد از مشاهده محتویات بر روی کامپیوتر خود کافیست که هیستوری و کوکی های مرورگر خود را پاک سازید.

 را در بخش وضعیت پرداخت مشاهده نماییدNot Payed را در بخش کد رهگیری  و یا عبارت ۳۶در صورتیکه عبارت −
تراکنش مربوطه ناموفق بوده است.

 شود انگاه۳۰بخش مدیریت بصورت صفحه بندی شده پیاده سازی شده است و در صورتیکه تعداد رکوردها بیشتر از 
میتوانید از طریق صفحات نیز رکوردهای تراکنش خود را مشاهده نمایید.

تازه ترین تراکنشها در صفحه اول نمایش داده میشوند و قدیمیترین تراکنشها در صفحات بعدی قابل رویت می باشند.
 در میان بگذارید که پشتیبان سیستم  ariacoders  @yahoo  .comدر صورت داشتن هرگونه سوال یا اشکال فنی میتوانید با 

پرداخت اینترنتی می باشد.
موفق و پایدار باشید
مرتضی صاحب
ePayBank.ir
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