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Povzetek 
 

Diplomsko delo obravnava plačilni sistem, ki omogoča enostavno implementacijo mobilnega 

plačevanja na prodajnih mestih ponudnikov storitev in blaga preko plačilnega sredstva 

Moneta. 

 

V prvem sklopu diplomskega dela je opisan zgodovinski razvoj mobilnih plačilnih sistemov 

po svetu in v Sloveniji, opisani so vplivi udeležencev oziroma uporabnikov sistema pri 

razvojnem procesu ter njihove zahteve, ki vplivajo na razvoj in končno arhitekturo sistema. 

Predstavljena so orodja, uporabljene tehnologije in programski jeziki, ki so bili uporabljeni 

tako na razvojnem kot tudi na delovnem okolju.  

 

Drugi sklop vsebuje predstavitev pomembnih značilnosti oziroma arhitekturo sistema, opis 

uporabniškega vmesnika glavnega in vmesnega strežnika ter ključne funkcionalnosti storitev 

z opisi metod, ki jih omogočata strežnika. Predstavljeni so tudi podporni deli sistema, in sicer 

monitor za opozarjanje na napake, razvojna blagajna ter administracijski del sistema, ki 

skupaj s strežniškim delom tvorijo ePOS mobilni plačilni sistem. 

 

Zadnji sklop se osredotoča na obnašanje sistema v delovnem okolju in opisuje praktične 

izkušnje s sistemom. 

 

Ključne besede: 

 mobilni plačilni sistem 

 ePOS 

 Moneta 

 samostojno gostiteljska WCF aplikacija 

 podporni sistemi 
 



 

Abstract 
 

This thesis deals with payment system, that enables simple implementation of mobile 

payment in systems of service and goods providers through the use of Moneta payment. 

 

In first part of the thesis historical development of mobile payment systems home and abroad 

is described, further more the impacts of system users and their requirements in the 

development process and impacts on the final architecture of the system are explained. 

Folowing, tools, technologies and programming languages that were used in the development 

and production enviroment are presented. 

 

Second part contains descriptions of important features and architecture of the system, 

description of main server, intermediate sarver and their services main functionalities with 

detailed descriptions of methods are given. The folowind support systems are also presented: 

failure detection monitoring system, development cash-register, and administration part of the 

system, that together with the server part of the system form ePOS mobile payment system. 

 

Last set of the thesis focuses on the system behavior in production environment and describes 

practical expiriences gained with the system.  

 

Keywords: 

 mobile payment system 

 ePOS 

 Moneta 

 self hosted WCF application 

 support systems 
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1 Uvod 
 

Skupaj z napredkom tehnologije in naravno človekovo potrebo po komuniciranju je mobilni 

telefon postal naš vsakdanji spremljevalec. Iz naprave za prenos govora je z vpeljavo 

digitalnih omrežij postal tudi naprava za prenašanje podatkov ne samo znotraj mobilnih 

omrežij, temveč tudi po svetovnem spletu. Razvoj elektronskega bančništva tako ni bil več 

omejen samo na uporabo v računalniških omrežjih, ampak je le-to svojo priložnost dobilo tudi 

v mobilnih omrežjih. Telefon je tako lahko postal plačilno sredstvo. 

 

Žal plačilne navade kupcev ter načini poslovanja trgovcev niso sledili hitrosti in vse 

prevečkrat tudi ne kompleksnosti tehnološkega razvoja v sistemih mobilnega plačevanja. Za 

premostitev vrzeli med zakoreninjenimi navadami so na trg začele prihajati nove različice 

implementacij, ki naj bi kupcem olajšale prehod na mobilno plačevanje. Implementatorji so 

sprva videli rešitev v uporabi dodatne strojne opreme, ki je ohranila kompatibilnost z 

obstoječimi rešitvami kartičnih transakcij, hkrati pa olajšala kupcem uporabo mobilnega 

telefona kot plačilnega sredstva. 

 

V želji, da mobilni telefon kot plačilno sredstvo poenostavimo za uporabo in ga približamo 

kupcem, ob tem pa trgovcem omogočimo vklop novega načina plačevanja v njihovo obstoječe 

okolje brez potrebne dodatne opreme in prevelikih programskih posegov, smo v razvojnem 

podjetju Onyx Advertus, d. o. o., pod okriljem podjetja Repro-MS03, d. o. o., skupaj z 

največjim slovenskim mobilnim operaterjem Mobitel, d. d., razvili mobilni plačilni sistem 

ePOS. 

 

V svoji diplomski nalogi bom predstavil tehnologije, uporabljene pri razvoju mobilnega 

plačilnega sistema ePOS, ključne funkcionalnosti sistema ter pridobljene izkušnje pri razvoju. 
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2 Zgodovina razvoja tehnologij mobilnega plačevanja 
 

Za poglobljeno razumevanje področja mobilnih plačilnih sistemov je treba poznati tako 

zgodovino razvoja tehnologij in uporabo tehnologije v mobilnih napravah kot tudi razumeti, 

kaj vse je vplivalo na vpeljavo mobilnih plačilnih sistemov v sociološkem smislu. Namreč le 

sinergija novih tehnologij in razumevanja navad ljudi pripelje do dobrega, uporabnega 

plačilnega sistema. 

 

2.1 Razvoj v svetu 

 

Začetek razvoja mobilnih sistemov za komercialno uporabo sega v začetek štiridesetih let 20. 

stoletja. Prve komercialno dosegljive mobilne naprave je predstavilo podjetje AT&T leta 

1946 [1]. Te naprave so bile velike in okorne, za svoje delovanje pa so porabile ogromno 

energije, zato je bila njihova uporaba omejena na uporabo v avtomobilih. Omejujoča 

dejavnika pri širitvi uporabe mobilne tehnologije sta bila v prvi vrsti cena ter slabo razvejano 

omrežje z nizko prepustnostjo. Uporabnik je svoj klic vzpostavil s pomočjo operaterja, 

uporaba treh kanalov pa je pomenila, da so hkrati znotraj istega omrežja govorno storitev 

uporabljali le trije uporabniki. Kljub vsem pomanjkljivostim takratne tehnologije so podjetja 

že v prvih letih delovanja omrežij kovala dobiček, kar je botrovalo večanju denarnih vložkov 

v razvoj in raznoliko uporabo. 

 

Preboj v tehnologiji elektronskih elementov je omogočil razvoj manjših in zmogljivejših 

naprav ter zanesljivejših mobilnih omrežij z večjo pokritostjo. Mobilne tehnologije so z leti 

prešle več stopenjrazvoja, pravi razcvet uporabe oziroma kritično maso prevzemnikov 

mobilne tehnologije pa so dosegle s pojavom t. i. prvih generacij oziroma 1G (first 

generation) mobilnih omrežij. Skokovit porast uporabe 1G (NMT) mobilnih omrežij prve 

generacije je tlakovala tudi pot razvoju mobilnih omrežij druge generacije, saj se je kmalu 

pojavil problem prezasičenosti omrežja zaradi premajhne zmogljivosti analognih omrežij. 

Leta 1991 so inženirji pri drugi generaciji (2G) mobilnih omrežij rešitve za pomanjkljivosti 

prejšnje generacije poiskali v uporabi digitalnih sistemov, ob tem pa na stežaj odprli vrata ne 

samo govornim, temveč tudi drugim storitvam, ki se danes pojavljajo v mobilni omrežjih. 

Omrežja so tako dobila možnost prenašanja digitalnega govora, možnost prenosa podatkov 

(kratka sporočila – SMS), gostovanja v tujih omrežjih ter identificiranja klicočega s pomočjo 

kartice SIM (Subscriber Identification Module) skupaj v paketu z izboljšanjem varnosti, 

hitrosti in kakovosti. 

 

Poleg digitalizacije omrežja je bila glavna novost omrežja 2G vpeljava uporabe kartice SIM. 

Kartica SIM je elektronsko vezje, ki shranjuje podatke mobilnega naročnika. Podatki 

vsebujejo identiteto uporabnika, trenutno lokacijo, na kateri se telefon nahaja v omrežju, 

telefonsko številko, osebne varnostne ključe za avtentikacijo in inkripcijo podatkov. Ob 

uporabi kartice SIM je tako telefon vseboval vse potrebne podatke za identifikacijo 

uporabnika ter zavarovan kanal za prenašanje podatkov.  

 

Implikacija združevanja teh dveh zmožnosti ni šla mimo neopaženo, tako se je že leta 1997 na 

finskem trgu pojavil prvi komercialni mobilni plačilni sistem [2] v obliki dveh avtomatov 

Coca Cola, ki sta plačila sprejemala v obliki kratkih sporočil SMS. Ob predstavitvi te novosti 

je v tujini sledil razmah razvoja mobilnega plačevanja, ki je rezultiral v različnih pristopih 
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glede na uporabljeno tehnologijo za komunikacijo med mobilnim telefonom kupca ter 

drugimi transakcijskimi sistemi v verigi od ponudnika storitve preko operaterja do banke oz. 

zbiralcev denarja (prosti prevod strokovnega izraza cash collector) s povratno informacijo 

nazaj do trgovca in kupca. 

 

2.1.1 Sistem kratkih sporočil  

 

Kratko sporočilo SMS je skupina standardnih protokolov, ki omogočajo izmenjavo kratkih 

sporočil (160 znakov) med napravami, priključenimi v mobilnem omrežju ali zunaj njega [3]. 

Množično je SMS postal uporabljen z uporabo omrežij GSM in je temeljni način za proženje 

plačilnih akcij bodisi prek ključnih besed bodisi za prikaz varnostnih gesel pri plačilu na 

spletu. Plačilo opravimo tako, da s poslanim SMS-om prenesemo sredstva od uporabnika k 

trgovcu. Danes je SMS zaradi varnostnih pomanjkljivosti, počasnosti ter nezanesljivosti 

uporabljen le za prenašanje varnostno neobčutljivih vsebin kot je npr. potrdilo o nakupu. 

 

2.1.2 Premijski SMS 

 

Premijska kratka sporočila PSMS uporabljajo enako tehnologijo za plačilo kot 

kratkosporočilni sistem [4], razlikujejo se le po načinu prenosa sredstev, saj v tem primeru ni 

neposredne komunikacije med računom uporabnika in računom trgovca, temveč uporabniku 

zadržimo sredstva na strani mobilnega operaterja, ta pa sproži klic trgovcu o uspešnosti 

plačila. 

 

2.1.3 Podatki preko zvoka 

 

Brezžična tehnologija DOV uporablja zvočno komunikacijo za prenos podatkov. Poleg 

telefona za komunikacijo uporablja terminal; ta modulira podatke transakcije v glasovne 

signale in jih preko vzpostavljene povezave s pomočjo mobilnega telefona pošlje v procesni 

center. Osnovna različica tehnologije DOV [5] je bila podvržena zlorabam, zato se je razvila 

nova tehnologija NSDT, ki v veliki meri odpravlja hitrostne in varnostne pomanjkljivosti 

DOVa z vpeljavo gesla za enkratno uporabo in šifrirnih ključev. Uporaba teh vrst tehnologij 

se opušča, saj so trgovci vezani na uporabo terminalov. 

 

2.1.4 Brezžični aplikacijski protokol 

 

Brezžični aplikacijski protokol WAP je svoj razmah doživel s pohitritvijo omrežij in 

razširitvijo uporabe pametnih telefonov. Plačevanje izdelkov ali storitev poteka preko spletnih 

strani, omejenih za uporabo znotraj mobilnega operaterja ali pa namensko razvitih aplikacij, 

kar omogoča uporabniku nakup brez vpisovanja dodatnih gesel [4]. Pomanjkljivost tega 

načina je zapletena uporaba v konvencionalnih fizičnih trgovinah ter nekompatibilnost s 

starejšimi mobilnimi napravami.  
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2.1.5 Nestrukturirani podatki dopolnilnih storitev 

 

Protokol USSD je mobilni protokol, uporabljen za komunikacijo med mobilnimi telefoni in 

sistemi mobilnega operaterja. Podobno kot SMS je bil protokol USSD razvit za uporabo v 

omrežjih GSM (2G), vendar je za razliko od protokola SMS to protokol s stanji [6]. Ob 

vzpostavitvi povezave preko protokola USSD povezava ostane odprta, kar omogoča 

dvosmerno komunikacijo. USSD so mobilni operaterji sprva uporabljali kot podporni 

protokol za dodatne storitve svojim naročnikom, kot npr. preverjanje stanja predplačniških 

računov, naročila za storitve v tujini, pregled naročniškega statusa ter interaktivne storitve, ki 

zahtevajo takojšen odziv. Dobra lastnost protokola USSD je tudi nestandardiziranost glave in 

vsebine sporočila, kar je pomenilo, da je protokol in uporabo le-tega vsak operater prilagodil 

svojim individualnim potrebam. Zaradi večjega nadzora nad stanji, večje zanesljivosti in 

hitrosti ter prej omenjene nestandardiziranosti je postal protokol USSD bolj zaželen v 

navezavi z mobilnimi plačilnimi sistemi kot SMS. 

 

2.1.6 Komunikacija kratkega dosega 

 

Komunikacija kratkega dosega NFC je skupina protokolov razvita leta 2003 za potrebe 

radijske komunikacije kratkega dosega. NFC deluje pri frekvenci 13,56 MHz in omogoča 

hitro komunikacijo na razdalji nekaj cm [7]. Na telefonu praviloma uporabljamo pasivno 

izvedenko tehnologije NFC, ki uporablja t. i. način emulacije kartice, pri čemer naprava NFC 

predstavlja pametno kartico. Pametne kartice omogočajo uporabo že obstoječe infrastruktrure 

plačilnih kartic, ki jo uporabljamo za izvajanje brezkontaktnih plačil. Druga naprava NFC 

(terminal POS oz. čitalec) je aktivna in generira radiofrekvenčno polje. Pasivna (pametna 

kartica) s pomočjo modulacije tega signala prenaša podatke. Plačevanje z napravami NFC je 

lahko omogočeno z uporabo namenskih aplikacij za plačevanja ali brez nje, saj so kartice 

same po sebi združljive z obstoječimi brezkontaktnimi plačilnimi čitalci. Seveda pa lahko 

mobilni telefon hrani podatke več plačilnih kartic, za izbiro aktivne plačilne kartice pa 

uporabi namensko aplikacijo. Razmah plačevanja NFC pričakujemo ob napovedi vpeljave 

tehnologije NFC v več kot 50 odstotkov novih mobilnih telefonov, izdelanih po letu 2012, še 

dodaten zagon takšnemu načinu plačevanja pa je dal Google s predstavitvijo svoje podprte 

mobilne različice plačevanja NFC, poimenovane Google Wallet. 

 

2.2 Razvoj v Sloveniji 

 

Slovenija je z vpeljavo mobilnih plačilnih sistemov rahlo zaostajala za skandinavskimi 

državami, ki so bile takrat vodilne v razvoju mobilnih vsebin oz. korak pred zahodnim 

svetom. 

 

2.2.1 Moneta Internet 

 

Leta 2001, slaba tri leta za predstavitvijo prvega komercialnega sistema na Finskem, je 

Slovenija svoj mobilni plačilni sistem dobila s sistemom Moneta Internet mobilnega 

operaterja Mobitel (Telekom Slovenije, d. d.). Njegova infrastruktura je bila močno vezana na 

dostop in uporabo svetovnega spleta, sistem Moneta pa je komitentom Mobitela in Debitela 
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omogočal brezgotovinsko plačevanje storitev in izdelkov s potrditvenim geslom, ki so ga 

uporabniki prejeli na svoj telefon [8].  

 

2.2.2 Moneta Avtomati 

 

Skupaj s podjetjem Ultra, d. o. o., je Mobitel konec leta 2001 na trgu nastopil še z Ultrino 

rešitvijo M-Pay, ki je omogočala plačevanje z mobilnimi telefoni na avtomatih, nastala je 

Moneta Avtomati. Za uporabo Moneta Avtomati je v obstoječe avtomate potrebna vgradnja 

dodatne strojne opreme, plačilne školjke, ki skrbi za povezavo Monete s procesnim centrom 

Moneta. 

 

2.2.3 Moneta v Telefonski prodaji 

 

Leta 2003 je Mobitel razvil Moneto v Telefonski prodaji. Kupcem omogoča naročilo in 

plačilo v nekaj korakih preko mobilnika, ponudniku pa preglednost plačil in gospodarnost 

poslovanja z minimalnimi zagonskimi sredstvi, saj za sprejem plačil ni potrebna vgradnja 

dodatne strojne ali programske opreme [9].  

 

2.2.4 Moneta Terminali 

 

Istega leta je bila razvita tudi Moneta Terminali, ki omogoča plačevanje pri manjših trgovcih 

ter gostincih. Za uporabo storitve Moneta Terminali je potrebna uporaba terminalske opreme 

družbe Margento storitve, d. o. o. Terminali Margento so prenosljivi in za svoje delovanje ne 

potrebujejo stalnega električnega napajanja. Opremljeni so s tiskalnikom, ki omogoča izpis 

obvestila o plačilu. Ponudnik ne potrebuje novega komunikacijskega kanala, saj prenos 

podatkov poteka preko uporabnikovega mobilnika. Terminali uporabljajo patentirano 

tehnologijo DOV, preko katere se opravi transakcija. V Sloveniji so bili terminali zelo dobro 

sprejeti, saj omogočajo doplačilo študentskega obroka.   

 

2.2.5 Moneta eTerminali 

 

Z razmahom uporabe mobilne telefonije in s tehnološkim napredkom izdelave mobilnih 

telefonov, ki je povzročil padec cen in je ne nazadnje vplival tudi na velikost mobilnih naprav, 

so v Sloveniji nastale primerne okoliščine za vpeljavo novega načina plačevanja za vsakdanje 

uporabnike mobilnih telefonov. 

 

Kljub vsem pozitivnim pokazateljem in trendom naraščanja uporabe mobilnih telefonov ter 

podvojeni mreži prodajnih mest analize niso pokazale želene stopnje integriranosti 

mobilnikov kot sredstva za plačevanje pri slovenskem uporabniku. 

 

Razlogi za neuporabo mobilnega telefona kot sredstva za plačevanje tako na strani kupcev kot 

tudi na strani trgovcev, gostincev in ponudnikov storitve [1]: 

 zakoreninjene plačilne navade kupcev, 

 kompleksnost uporabe, 

 strah pred novimi tehnologijami, 

 varnost, 
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 zasebnost, 

 stroški vpeljave. 
 

Na podlagi raziskav [10] so že leta 2004 nastali načrti za spremembo v načinu plačevanja, kar 

je Mobitel nakazal že pri produktu Moneta Terminali. S podporo strateškega partnerja NKBM 

je v letih 2005 do 2012 razširil in nadgrajeval Moneto še s produktom Moneta eTerminali, v 

razvoj pa vključil še zunanje partnerje z znanjem razvoja na področju implementacij v okolja 

POS. Razvita je bila Moneta eTerminali z dvema različnima vmesnikoma: 

 

 API: vmesnik ponuja popolno prilagoditev obstoječemu sistemu oz. vključitev Monete 
v namensko aplikacijo. Kakršna koli namenska aplikacija lahko uporabi spletni 

vmesnik za implementacijo plačevanja z Moneto; 

 WEB: za uporabo te vrste vmesnika je potreben certifikat Monete in internetna 

povezava. Za uporabo ponudnik prejme Monetino WEB-aplikacijo, vendar pa v 

primerjavi z vmesnikom API ta ne omogoča vgradnje v blagajne. 

 

S tem načinom plačevanja so odpravljeni tako rekoč vsi razlogi za neuporabo mobilnega 

telefona kot sredstva za plačevanje, saj kupec potrebuje le svoj mobilnik, torej tehnologijo, ki 

mu je blizu, implementacija na strani ponudnika pa je v obstoječe blagajniške produkte hitra 

in preprosta. Proženje plačil poteka preko ukaznega niza USSD, ki ga uporabnik vtipka v svoj 

mobilni telefon; tako je poskrbljeno tudi za preprosto uporabo.  
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3 Razvojne zahteve  
 

Pri razvoju sistema je treba upoštevati različne specifične naloge udeležencev v verigi 

plačilnega sistema. V celotni verigi mobilnega plačilnega sistema so ponudniki storitev, 

mobilni operater s procesnim centrom, izdajatelj, kupci ter pridobitelj. Naloge pridobitelja so 

razviti sistem, ki bo zadostil potrebe ponudnikov, poskrbeti mora za infrastrukturo, 

povezljivost med ponudnikom in njegovimi implementatorji POS ter operaterjem. Pred 

začetkom razvoja sem kot razvijalec pridobitelja moral podrobno preučiti zmogljivosti, 

uporabljene tehnologije partnerskih podjetij ter popolnoma uskladiti razvoj z zahtevami 

ostalih udeležencev mobilnega plačilnega sistema. 

 

3.1 Zahteve mobilnega operaterja in izdajatelja 

 

Mobilni operater je del verige udeležencev, ki zagotavlja komunikacijsko infrastrukturo 

(mobilno omrežje) ter procesni center. Izdajatelj je tisti, ki izda plačilni instrument  (v našem 

primeru virtualno kartico za plačilo z Moneto). Izdajatelji so vsi operaterji in banke, ki 

sodelujejo v sistemu Moneta. Izdajateljstvo pri obeh se razlikuje po načinu izdaje plačilnega 

instrumenta. Uporabniki, ki so hkrati naročniki pri operaterju v sistemu Moneta, lahko 

Moneto uporabljajo privzeto, saj je uporaba le-te vezana na obstoječo naročniško pogodbo 

(virtualna plačilna kartica za Moneto se jim ustvari pri prvi transakciji). Komitenti bank, ki 

sodelujejo v Moneti, pa dobijo virtualno plačilno kartico za Moneto na lastno zahtevo pri 

banki.  

 

Med zahteve mobilnega operaterja in izdajatelja spadajo [11]: 

 

 Komunikacijski sistem in sporočilni sistem 

Komunikacijski sistem so komunikacijski kanali, kot so GSM, GPRS, SMS, USSD in 

UMTS. Sistem omogoča proženje plačila oz. promet od uporabnika proti operaterju 

preko prehoda USSDGW in pošiljanje sporočil oz. promet od operaterja proti 

uporabniku preko SMSC le v primeru zadostne pokritosti z mobilnim signalom. 

 

 Procesni sistem 
Poleg komunikacijskega sistema mobilni operater zagotavlja tudi delovanje 

procesnega centra Moneta. Procesni center je sistem, ki skrbi za delovanje Monete in 

povezuje vse udeležence v celoto. Delovanje se nanaša na transakcijski del (plačila, 

preklici, poravnave idr.) in na podporne storitve (administracija, upravljanje z 

udeleženci).  

 

 Varen dostop do procesnega sistema 
Do procesnega centra dostopamo preko aplikacijskega vmesnika MGW-ja (Moneta 

Gateway), ki je dostopna točka za elektronske kanale Monete. Za dostop mobilnega 

plačilnega sistema ePOS do aplikacijskega vmesnika je treba sistemu zagotoviti 

internetno povezavo do procesnega centra kot tudi dostopni uporabniški certifikat, ki 

ga izda Mobitel CA, ki zagotavlja avtentikacijo in šifriranje prometa med njima. 
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3.2 Zahteve ponudnikov 

 

Ponudniki oz. trgovci in gostinci prodajajo blago in storitve uporabnikom, z Moneto so 

povezani preko pridobiteljev. Pod zahteve ponudnikov štejemo tudi zahteve implementatorjev 

sistemov POS, ki jih trgovci in gostinci uporabljajo pri zaračunavanju svojega blaga oz. 

storitev. 

 

Glavne zahteve ponudnikov za uporabo sistema so [12]: 

 

 Varnost  
Zagotoviti je treba varnost prometa s podatki v celotni dolžini povratne zanke od 

vstopne točke pri trgovčevem terminalu POS do procesnega centra ter nazaj do končne 

točke mobilnega telefona uporabnika. Omogočati mora tudi avtentikacijo operaterjev 

plačilnih mest na posameznem plačilnem mestu. 

 

 Preprosta vključitev/kompatibilnost  

Vključitev storitve na plačilnih mestih mora biti preprosta s čim manjšim posegom v 

obstoječo infrastrukturo ter logično razporeditvijo po lokacijah. Zaradi obstoja 

različnih implementatorjev različne programske opreme na plačilnih mestih oz. 

terminalih znotraj iste trgovske verige mora biti aplikacijski programski vmesnik 
kompatibilen s programskimi jeziki, v katerih poteka razvoj programske opreme na 

plačilnih mestih. Ti jeziki so Java, C# in Visual Basic.  

 

 Odpornost na spremembe 

V primeru potrebe po spremembi aplikacijskega vmesnika mora biti odpornost sistema 

na spremembe oz. vpeljave novih funkcionalnosti velika zaradi različno dolgih 

posodobitvenih ciklov blagajn na plačilnih mestih. 

 

 Robustnost  
Posamezni deli sistema morajo v primeru izpada povezljivosti delovati tako, da vse 

zahteve v sistemu pripeljejo do končnih stanj in sistem normalno deluje po koncu 

izpada. 

 

 Hitrost 
Hitrost procesiranja transakcije od proženja plačila do končanja plačila mora biti v 

okviru ostalih elektronskih plačilnih kanalov.  

 

 Kapaciteta 

Sistem mora zagotavljati priklop velikega števila plačilnih mest ter zagotoviti dovolj 

veliko pasovno širino za izvedbo transakcij ter prenos podatkov ob hkratni 

obremenitvi. 

 

3.3 Zahteve kupcev 

 

Kupci so uporabniki Monete, ki z Moneto plačujejo blago ali storitve kupljene pri 

ponudnikih. Kupci so naročniki pri operaterjih, ki sodelujejo v Moneti, in bančni komitenti, ki 

so predplačniki ali naročniki operaterjev, ki sodelujejo v Moneti. Bančni komitenti lahko 

razpolagajo z večjimi limiti in lahko imajo več virtualnih plačilnih kartic za Moneto (npr. 
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poslovna kartica, s pooblaščenega računa). Uporabniki operaterjev imajo na voljo manjši 

limit, vendar je uporaba storitve na voljo privzeto.  

 

Najpomembnejše zahteve v razvoju mobilnega plačilnega sistema so zahteve kupca, saj 

uspešnost plačilnega sistema ocenjujemo na podlagi uporabnosti sistema. Zahteve kupcev so 

[13]: 

 

 Varnost plačevanja 

Plačevanje mora biti varno, s šifriranim prenosom podatkov ter sistemom za 

preprečevanje zlorabe plačilnih sredstev kupca (uporaba osebne identifikacijske 

številke ob nakupu – PIN). 

 

 Hitrost plačila 
Izvedba plačila mora biti hitra, primerljiva s hitrostjo drugih elektronskih plačilnih 

sredstev. 

 

 Preprostost ter jasnost navodil 
Nakup morajo spremljati jasna navodila za uporabo, kar omogoča preprosto izvedbo 

plačila. Jasen in uporabniku prijazen prikaz navodil je še posebno pomemben v 

primeru napak pri vnosu, pomanjkanju sredstev na računu ali v primeru napak na 

sistemu. 
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4 Razvojna orodja in tehnologije 
 

Glede na zahteve posameznih udeležencev iz prejšnega poglavja smo za pokritje teh zahtev za 

izvedbo mobilnega plačilnega sistema ePOS izbrali tehnologije, ki jih bom predstavil v tem 

poglavju. Na izbrane tehnologije vpliva tudi način komunikacije med storitvami sistema in 

arhitektura sistema, ki se prilagaja že obstoječemu delu infrastrukture ponudnika. Pred 

uporabo v delovnem okolju ponudnika je treba zagotoviti testni sistem, v katerem potekajo 

razvojna, prilagoditvena in zagonska faza vpeljave novega plačilnega sistema. 

 

4.1 Razvojna orodja  

 

Upoštevajoč obstoječo infrastrukturo ponudnikov ter specifikacije programske opreme, 

pridobljene od razvojne ekipe ponudnikov plačilnega sistema, smo se odločili, da bo 

strežniški del plačilnega sistema tekel na strežniškem operacijskem sistemu Microsoft 

Windows Server 2008 R2 z Microsoft .Net Framework verzija 3.5. Testni in delovni sistem 

bosta ločena s pomočjo virtualizacije na strežniku Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Razvoj 

izvorne kode za t. i. samostoječe strežniške aplikacije je potekal v razvojnem okolju Microsoft 

Visual Studio. 

 

4.1.1 Microsoft Windows Server 2008 R2 

 

Windows Server 2008 je strežniški operacijski sistem, ki je razvit na jedru Windows NT 6.1. 

To je Microsoftov prvi izključno 64-bitni strežnik s podporo 64 fizičnim in 256 logičnim 

procesorjem ter dvema TB delovnega pomnilnika [14]. Ima robustnejšo platformo kot 

običajni operacijski sistemi Windows s poudarkom na boljši izrabi sistemskih virov, 

izboljšanem požarnem zidu in bolj striktnimi varnostnimi zahtevami (ASLR, BitLocker).  

 

Z Windows Server 2008 R2 lahko izrabimo tudi druge tehnologije kot na primer strežnik IIS 

za strežbo spletnih dokumentov, tehnologije ogrodja .NET (WCF, MQ, WWF idr.) za 

komunikacijo med storitvami v omrežju, Active Directory za upravljanje z uporabniki iz 

Windows domen, Failover Clustering oz. gruč, ki omogočajo preklope v primeru izpadov za 

zagotavljanje čim večjega časa dosegljivosti, samo popravljivi datotečni sistem NTFS, Hyper-

V za omogočanje virtualizacije, diskovne in datotečne tehnologije ter še mnoge druge.  

 

Izbira Windows Server 2008 R2 za operacijski sistem je bila skorajda neizogibna zaradi 

nujnosti podpore ogrodju .NET.  Sistem hkrati že privzeto podpira virtualizacijo, kar nam je 

izboljšalo in olajšalo izrabo že obstoječih fizičnih sistemov in omogočilo preprosto in 

elegantno ločevanje testnega in delovnega okolja. 

 

4.1.2 Microsoft Hyper-V 

 

Microsoft Hyper-V je programska oprema, ki je vmesna plast med fizično plastjo strežnika in 

operacijskim sistemom, kar omogoča poganjanje več operacijskih sistemov v obliki 

navideznih oz. virtualnih sistemov na enem samem računalniku oz. z eno samo strojno 

opremo. 
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Prednosti uporabe Hyper-V strežbe so [15]: 

 samostojen in izoliran operacijski sistem, 

 vsak od virtualnih sistemov je izoliran od preostalih sistemov na računalniku, 

 zagotovljena nastavljena količina sistemskih virov, 

 oddaljen dostop do gostiteljskega strežnika in virtualnih sistemov, 

 preklop med sistemi v primeru napak (failover), 

 samodejno izvajanje varnostnih kopij in enostaven način restavriranja varnostnih 
kopij. 

 

 

 

Za Hyper-V smo se odločili zaradi dobre integracije v sistem in zadovoljivih zmogljivostnih 

lastnosti, dobre podpore za delo z varnostnimi kopijami ter enostavne konfiguracije in 

uporabe. Hyper-V smo uporabili kot gostiteljski strežnik za poganjanje treh virtualnih 

strežnikov naše primarne lokacije za gostovanje. Na prvem strežniku je tekel Microsoft SQL 

Server 2008 R2, ki je služil za hranjenje podatkov, operacijski sistem Microsoft Windows 

Server 2008 R2 pa je tekel na preostalih dveh virtualnih sistemih, pri čemer je eden opravljal 

nalogo testnega oz. razvojnega strežnika, drugi pa nalogo delovnega strežnika. Na drugi 

oddaljeni lokaciji smo prav tako uporabili kombinacijo Windows Server 2008 R2 in SQL 

Server 2008 R2 kot pomožni strežnik v primeru napak oz. izpada prvega strežnika. 
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4.1.3 Microsoft Visual Studio 

 

Pri programiranju plačilnega sistema smo uporabili razvojno okolje Visual Studio. Microsoft 

Visual Studio je integrirano razvojno okolje oz. aplikacija, ki razvojnikom omogoča [16]: 

 pisanje in urejanje izvorne kode v urejevalniku, 

 samodejno barvanje in popravljanje kode s pomočjo funkcije Intellisense, 

 razhroščevanje (debugging) z nastavitvijo prekinitvenih točk (break point) za začasno 
prekinitev izvajanja, 

 prevajanje,  

 interpretiranje, 

 uporabo grafičnih vmesnikov za oblikovanje razredov, aplikacij, podatkovnih baz, 

 dodajanje razširitvenih vtičnikov, 

 testiranje enot (unit testing), 

 uporabo nadzora različic izvorne kode, 

 uporabo različnih programskih jezikov, 

 samodejno ustvarjanje vmesnikov iz tujih izpostavljenih storitev.  

 

Razvoj plačilnega sistema smo opravili v razvojnem okolju Visual Studio, ker nam je 

omogočal programiranje v želenih programskih jezikih in vsebuje orodja za lahko 

povezovanje s strežnikom Microsoft SQL Server. Uporabili smo verzijo Visual Studio 

Ultimate, ki edina vsebuje IntelliTrace, kar je močno poenostavilo razhroščevanje v primeru 

klicev odjemalca na strežnik, saj IntelliTrace vsebuje tudi podatke dogodkov in napak pred 

samim klicem funkcij na kanalu WCF, četudi niso nastavljene prekinitvene točke v času 

napake. Slaba stran te vrste razhroščevanja je upočasnjeno delovanje. 

 

4.1.4 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

Strukturirani poizvedbeni jezik SQL je standardiziran nabor ukazov za upravljanje podatkov. 

Jezik SQL razvojnikom omogoča ustvarjanje, dodajanje, odstranjevanje, posodabljanje in 

sortiranje podatkov.  

 

Za hranjenje podatkov in operiranje s podatki v jeziku SQL smo uporabili Microsoft SQL 

Server [17], ki je zanesljiv in hiter relacijski sistem za upravljanje podatkovnih baz, 

uporabljamo pa ga za skladiščenje in organiziranje velikih količin podatkov. Zagotavlja 

storitev izmenjave podatkov in sistem za varovanje podatkov z drugimi sistemi, storitvami, 

aplikacijami ali odjemalci bodisi lokalno ali pa preko oddaljenega dostopa. Strežnik je na 

voljo v sedmih različicah; za naše potrebe smo uporabili dva 64-bitna strežnika Microsoft 

SQL Server Enterprise, ki omogočata: 

 varen oddaljen dostop do strežnika preko protokola TCP/IP za zapisovanje podatkov 
in pridobivanje podatkov s poizvedbami, 

 shranjevanje podatkov v zbirke podatkov (baze) z zbirkami tabel tipiziranih stolpcev, 

 shranjevanje podatkov v medpomnilnik in s tem zmanjšanje dostopnega časa ter 

uporabo vhodno-izhodnih operacij diska, 

 uporabo transakcij in pisanje dnevnika, če pride do napak ali izpadov ter s tem 
možnost vrnitve v prejšnje stanje, 

 nadziranje hkratnosti dostopa in zaklepanje za zagotavljanje celovitosti podatkov, 

 sinhronizacijo in podvajanje med strežniki SQL, 
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 varnostno kopiranje in posnetke stanja zbirk podatkov, 

 rudarjenje podatkov oz. obdelovanje statistike. 
 

Funkcionalnosti strežnika SQL nam omogočajo izpolnjevanje zahtev naših strank in so jedro 

našega mobilnega plačilnega sistema. S strežnikoma SQL komunicira neposredno le glavni 

strežnik ePOS. 

 

4.1.5 Microsoft SQL Server Compact 4.0 

 

Microsoft SQL Server Compact za razliko od Microsoft SQL Serverja ni strežnik, temveč 

kompaktna relacijska podatkovna baza. Namenjena je predvsem aplikacijam, ki tečejo na 

mobilnih napravah in namiznih računalnikih. Z Microsoft SQL Serverjem si Compact deli 

enak aplikacijski programski vmesnik, ima podporo za LINQ to SQL, ADO.NET in Entitiy 

Framework, kar omogoča enostavno programiranje aplikacij in preprost dostop do podatkov v 

bazi [18]. Baza je vsebovana v eni sami datoteki s končnico .sdf, omogoča pa shranjevanje 

podatkov do velikosti 4 GB, podpira šifriranje, hkratni dostop in enostavno razpečevanje na 

druge sisteme. 

 

Microsoft SQL Server Compact smo uporabili v sistemu kot lokalno bazo podatkov skupaj z 

vmesnim strežnikom ePOS. Lokalna baza nam omogoča pomnjenje podatkov v primeru 

izpada in hkrati razbremenjuje povezavo do glavnega strežnika ob poizvedbah statusa 

transakcije. 

 

4.1.6 Microsoft SQL Server Management Studio 

 

SQL Server Managment Studio je programska aplikacija, ki jo uporabljamo za konfiguracijo, 

upravljanje in administriranje vseh komponent strežnika Microsoft SQL Server. Orodje 

vsebuje skriptni urejevalnik in grafična orodja za načrtovanje in delo z objekti ter lastnostmi 

strežnika. SQL Server Managment Studio smo uporabili za kreiranje baze sistema ePOS in 

njegovih tabel ter relacij med njimi. 

 

4.2 Uporabljene tehnologije 

 

Programiranje v Visual Studiu je potekalo v programskih jezikih Visual Basic, .NET in C# 

spletni del pa v ASP.NET. Za shranjevanje podatkov na glavnem strežniku je uporabljen 

strežnik Microsoft SQL, na vmesnem strežniku pa Microsoft SQL Server Compact 4.0.  

 

4.2.1 Microsoft .NET Framework 3.5 

 

Ime .NET je krovno ime za cel skupek izdelkov in tehnologij, ki jih razvija in trži podjetje 

Microsoft. Poglavitna skupna točka vseh izdelkov in tehnologij je odvisnost od ogrodja .NET 

(.NET Framework). To ogrodje je sestavni del operacijskega sistema Windows oz. ga je 

mogoče dodati temu operacijskemu sistemu. Ogrodje je sestavljeno iz velikega števila rešitev 

za različna programska področja, kot so gradnja uporabniških vmesnikov, dostop do 

podatkov, kriptografija, razvoj spletnih rešitev, numerični algoritmi, omrežne komunikacije 

idr. Metode, uporabljene v teh rešitvah, programerji pri razvoju programov kombinirajo z 
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lastno kodo. Ogrodje .NET določa arhitekturo razvoja programskih rešitev. Temelji na 

konceptih objektne tehnologije in komponentnega razvoja. Razvijalcem ponuja pregledno 

razvojno okolje, s katerim lahko preprosto gradijo aplikacije. Programi, ki so napisani za 

ogrodje .NET, se izvajajo v posebnem okolju, ki upravlja zahteve programa med izvajanjem. 

To okolje, ki je tudi sestavni del ogrodja .NET, se imenuje izvajalnik kode skupnega jezika 

(CLR – Common Language Runtime). Osnovne komponente, ki določajo .NET, so [19]: 

 izvajalnik kode skupnega jezika, 

 knjižnice razredov, 

 storitve. 
 

Temelj je torej skupno izvajalno okolje za različne programske jezike, le-to pa predstavlja 

navidezni računalnik. Zato se programerju ni treba ukvarjati z lastnostmi posameznega 

procesorja in drugih delov računalniškega sistema. Prav tako se koda programov ne prevaja 

neposredno v strojno kodo (kodo, prirejeno za določen procesor), temveč se prevede v t. i. 

vmesno kodo (kodo, osnovano na vmesnem jeziku). V ogrodju .NET se v vmesno kodo lahko 

prevedejo vsi programski jeziki, prirejeni za okolje .NET. To pomeni, da lahko razvijalci pri 

pisanju kode uporabljajo katerega koli od teh jezikov, saj so z uporabo vmesnega jezika 

zabrisane meje med njimi. Okolje .NET poleg možnosti izbire med programskimi jeziki 

omogoča tudi sočasno uporabo več programskih jezikov v enem programu. To pomeni, da 

lahko razvijalci uporabljajo jezik po svoji izbiri, saj programi, napisani v enem programskem 

jeziku, lahko kličejo metode (podprograme, funkcije), napisane v drugem jeziku.  

 

 
 

 

Ogrodje .NET vsebuje številne razrede, ki ponujajo bogat nabor vnaprej definiranih 

funkcionalnosti. Vanj so vključeni razredi, ki vsebujejo različne matematične funkcije, razredi 

za delo z bazami podatkov, razredi, ki ponujajo gradnike za izdelovanje obrazcev, razredi, ki 

poenostavljajo ustvarjanje dokumentov XML in delo z njimi ter še mnogi drugi. Razredi v 

ogrodju sestavljajo knjižnice, ki so organizirane po imenskih prostorih (namespaces). V 

posamezen imenski prostor združimo razrede, ki omogočajo določene funkcionalnosti (npr. 

delo s formatom XML, delo z grafiko). Imenske prostore zaradi večje preglednosti 
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organiziramo hierarhično. Hierarhija imenskih prostorov poteka od leve proti desni. Imenski 

prostori omogočajo boljšo organiziranost razredov in enostavnejše pisanje kode. Če na primer 

želimo v programski kodi uporabljati metodo X iz imenskega prostora System.Web, moramo 

metodo načeloma klicati s System.Web.X(), če pa imenski prostor System.Web vključimo v 

naš program, lahko napišemo le X(). 

 

4.2.2 Windows komunikacijska osnova (WCF) 

 

Windows Communication Foundation je storitev oz. programska komponenta, vgrajena v 

ogrodje .NET. Z uporabo WCF-ja lahko pošiljamo podatke asinhrono iz enega krajišča 

storitve do drugega krajišča (odjemalec), pri čemer je lahko gostitelj storitve strežnik IIS ali 

pa je storitev samostojno gostiteljska (.exe). Podatki med prenosom so lahko enostavni 

(samostojen bit) ali pa kompleksni (tok binarnih podatkov). WCF je torej platforma, ki 

omogoča preprosto uporabo servisno orientiranih arhitektur za pokrivanje realnih scenarijev 

uporabe programske opreme, kot so npr.: 

 varna storitev za obdelovanje transakcij, 

 storitev, ki zagotavlja podatke drugim storitvam, 

 storitev, ki omogoča pogovor dveh uporabnikov preko spleta. 
 

WCF vsebuje tudi pomembne lastnosti [20], na podlagi katerih smo razvili mobilni plačilni 

sistem: 

 

 Servisno orientirana arhitektura (SOA) in interoperabilnost 

Kateri koli odjemalec, razvit na kateri koli platformi, se lahko povezuje s storitvijo, če 

le upošteva pogodbe, zapisane v vmesnike. 

 

 Različni sporočilni načini 
Sporočila se lahko prenašajo na več različnih načinov. Pri enosmernem (one-way) 

načinu sporočilo potuje od odjemalca do storitve brez povratnega sporočila. V načinu 

prošnja/odgovor (request/reply) odjemalec dobi odgovor storitve. Dvosmerni način 

(duplex exchange) omogoča vzpostavitev zveze med odjemalcem in storitvijo, po 

kateri si izmenjujeta podatke. 

 

 Izpostavljanje metapodatkov in pogodb (data contracts) 
WCF omogoča izpostavljanje metapodatkov s protokoloma HTTP ali HTTPS prek 

standardov kot so WSDL, XML idr. Ti podatki omogočajo preprost prikaz pogodb oz. 

izpostavljanje vmesnikov odjemalcem. 

 

 Varnost 
Sporočila so varovana z uporabo različnih šifrirnih standardov, prav tako je 

omogočena avtentikacija in avtorizacija pred oddajanjem sporočil. 

 

 Različni transportni protokoli in kodiranja sporočil 

Sporočila so lahko med prenosom predstavljena v različnih formatih z različnimi 

kodiranji, kot so POX (Plain Old Xml), SOAP (Simple Object Access Protocol),  

binarni podatki idr. Omogočajo izbiro transportnih protokolov, kot so HTTP, NET-

TCP in Named-Pipe. 

 

 Različni sejni načini 



16 

Vzpostavitev seje, pri kateri se sporočila prenašajo preko zanesljive seje (reliable 

session), ki omogoča ponovno povezovanje v primeru napak pri prenosu. 

Vzpostavitev preko vrst (queues), ki poleg zanesljive seje omogoča hitrejše pošiljanje 

in uravnavanje ravni obremenitve. 

 

4.2.3 Programski jezik Visual Basic 

 

Leta 2002 predstavljeni Visual Basic .NET [21] je preprost objektni programski jezik, ki ga 

lahko smatramo kot nadgradnjo Visual Basica, implementirano na ogrodju .NET. V boju za 

prevlado na trgu programskih jezikov je Microsoft izdal nadgradnjo razvijalcem poznanega 

jezika skupaj z veliko mero kompatibilnosti za nazaj. Najbolj pomembna funkcionalnost je 

podpora za t. i. nadzorovano kodo, to je izvorni program, ki teče na navideznem stroju CLR, 

njegova največja prednost pa je zelo preprosta sintaksa. Za programski jezik Visual Basic smo 

se v prvi vrsti odločili zaradi poznavanja sintakse iz prejšnjih projektov, vendar smo prešli na 

programski jezik C#, ko so se pokazale njegove šibkosti, predvsem glede dela s programsko 

komponento WCF (Windows Communication Foundation).  

 

Primer programske kode, napisane v jeziku Visual Basic: 

 
Public Module modmain 

   Sub Main() 

       Console.WriteLine ("Hello World using Visual Basic!") 

   End Sub 

End Module 

 

4.2.4 Programski jezik C#  

 

Programski jezik C# je prav tako kot programski jezik Visual Basic .NET objektno orientiran 

programski jezik [21]. V celoti ga je razvilo podjetje Microsoft za uporabo z ogrodjem .NET z 

namenom odprave napak, ki so se pojavljale v do tedaj razvitih programskih jezikih. C# 

posnema klasični Visual Basic s preprosto uporabo in funkcionalnostjo ter z močjo 

programskega jezika C. Od drugih programskih jezikov se razlikuje po teh lastnostih: 

 nima globalnih spremenljivk, 

 podpira striktni podatkovni tip Boolean → bool, 

 ni neposrednega sproščanja pomnilnika, čiščenje pomnilnika je samodejno, 

 zanesljivo izvajanje kode po try ... finally bloku ne glede na morebitno prisotnost 
napak oz. izjem znotraj bloka, 

 uporaba sladke sintakse (syntactic sugar) pri uporabi lastnosti znotraj razredov 

(getter/setter), 

 zahteva strogo upoštevanje tipov (type safety). 
 

Prednosti uporabe programskega jezika C# so v njegovi razširjenosti v svetu, saj vsebuje 

veliko programskih knjižnic, ki omogočajo preprosto ločevanje implementacij s pomočjo 

vmesnikov,  z razširitvami LINQ omogočajo izpeljavo razširitvenih metod, izrazov lambda in 

poenostavljajo SQL podatkovne poizvedbe. Prednost je ne nazadnje tudi v zelo dobri 

dokumentaciji, ki jo Microsoft zagotavlja preko portala MSDN. 

 

Primer programske kode, napisane v jeziku C#: 
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public class Hello 

{ 

   public static void Main() 

   { 

      System.Console.WriteLine("Hello, World!"); 

   } 

} 

4.2.5 ASP.NET 

 

ASP.NET (Active Server Pages) je Microsoftova tehnologija, ki omogoča kreiranje 

dinamičnih spletnih strani. Dinamične spletne strani se od navadnih spletnih strani razlikujejo 

po tem, da vsebujejo tudi elemente, ki se dinamično spreminjajo med pregledovanjem spletne 

strani. Ti dinamični elementi ASP se kreirajo na strežniku in so naknadno prevedeni v kodo 

HTML. Dinamične strani omogočajo, da se uporabniku predstavi vsebina, ki jo je na 

strežniku na podlagi uporabnikovih zahtev in/ali podatkov, ki so zapisani v nekem viru (razne 

vrste podatkovnih baz, dokumenti XML, oddaljeni računalniški sistem, ki komunicira s 

strežnikom ipd.) generiral neki program. 

 

Ko odjemalec (običajno je to spletni brskalnik) želi dostopiti do določene spletne strani, 

napisane v ASP.NET, se zahteva pošlje strežniku. Strežnik prepozna končnico .aspx in stran 

pošlje posebnemu prevajalniku. Ko prevajalnik pregleduje to stran, razlikuje med navadnimi 

značkami HTML in strežniškimi gradniki. Če naleti na navadno kodo HTML, jo pusti tako, 

kot je. Če pa naleti na strežniški gradnik, pokliče metodo Render. Ta pripada vsakemu 

strežniškemu gradniku. Metoda vrne ustrezno kodo HTML, v kateri je strežniški gradnik, ki 

ga je prej opisoval aspx, opisan v jeziku HTML. Ko prevajalnik pregleda vse značke, je 

rezultat klasična stran v »čistem« jeziku HTML. Strežnik to novo kreirano stran pošlje nazaj 

odjemalcu, ki prikaže spletno stran. 

 

Primer programske kode, napisane v jeziku ASP.NET: 
 

<asp:Label runat="server" id="HelloWorldLabel"></asp:Label> 

<% 

    HelloWorldLabel.Text = "Hello, world!"; 

%> 
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5 Sistem ePOS 
 

Sistem ePOS je namenjen distribuirani implementaciji mobilnega plačevanja z uporabo 

plačilnega sredstva Moneta na prodajnih mestih. 

 

Storitev za komunikacijsko pot z blagajnami ponuja izpostavljeno spletno storitev preko 

varnega kanala (https), alternativno je na voljo odjemalec POS, ki za komunikacijo uporablja 

datotečni sistem (primerno za sisteme, ki nimajo možnosti implementacije spletnih storitev). 

 

Celoten sistem ePOS je postavljen tako, da zagotavlja maksimalno odzivnost in varnost ter 

ponuja fleksibilnost, ki je potrebna ob kompleksnejših sistemih in scenarijih uporabe. 

 

5.1 Arhitektura sistema 

 

Mobilni plačilni sistem temelji na komunikaciji med blagajno (POS) in vmesnim 

(intermediate) strežnikom, ta pa posreduje zahtevke naprej do glavnega sistema ePOS, ki 

obdeluje in hrani podatke.  

 

Jedro sistema ePOS tvori glavni strežnik ePOS, ki skrbi za povezovanje vseh delov sistema v 

celoto. Zaradi različne infrastrukture, ki jo imajo na voljo trgovci, ter različnih potreb zaradi 

velikosti in razširjenosti njihovih internih sistemov, smo za povezovanje na glavni strežnik 

ePOS razvili še vmesni strežnik ePOS.  

 

Vmesni strežnik ePOS zahteve blagajn akumulira in razbremenjuje glavni strežnik [23]. 

Znotraj sistema tako tečejo vmesni strežniki, ki opravljajo sicer enake naloge, vendar se 

razlikujejo po vrsti dostopa: 

 

 Javni vmesni strežnik 

Blagajne, ki se nahajajo v manjših poslovalnicah in imajo dostop do spleta, lahko 

uporabljajo dodeljeni javni vmesni strežnik. 

 

 Lokalni vmesni strežnik 
Blagajne, ki nimajo neposredne povezave s spletom, oz. blagajne v gruči, se 

povezujejo na lokalni vmesni strežnik, ki skrbi za obdelavo in dostavo stanj 

zahtevkov. 

 

Poleg vmesnih strežnikov z glavnim strežnikom komunicirajo še procesni center mobilnega 

operaterja, podatkovni strežniki SQL, program za administracijo ter program za nadzor 

trenutnega delovanja sistema. 
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Slika 3: Shema arhitekture sistema ePOS  

 

5.2 Glavni strežnik 

 

Glavni strežnik ePOS je samogostiteljska (self-hosted) aplikacija Windows forms z 

enostavnim uporabniškim vmesnikom. Osnova funkcionalnosti aplikacije je storitev WCF, ki 

ponuja spletni dostop do metod, ki gostujejo na storitvi. Za razliko od večine spletnih storitev 

ne potrebuje dodatnega strežnika, kot npr. IIS, ki skrbi za življenjski cikel storitve, temveč 

lahko gostovanje poganja samostojno. 

 

Strežniška aplikacija je jedro sistema, saj vsebuje metode, ki omogočajo izvajanje nalog 

plačilnega sistema. Glavne naloge strežnika so: 
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 zagotavljanje varnega dostopa, 

 avtentikacija vmesnih strežnikov, 

 avtentikacija velikega števila blagajn, 

 varen dostop do procesnega centra, 

 razbremenitev procesnega centra, 

 obdelovanje zahtevkov vmesnih strežnikov, 

 proženje zahtevkov procesnemu centru operaterja, 

 zapisovanje podatkov v bazo, 

 zagotavljanje integritete zapisanih podatkov, 

 posodabljanje podatkov v bazi, 

 sinhronizacija podatkov med vmesnimi strežniki, 

 prikaz trenutnih podatkov, ki so v obdelavi. 
 

Za upravljanje glavnega strežnika smo razvili preprost uporabniški vmesnik, ki vsebuje tri 

zavihke, s pomočjo katerih lahko hitro analiziramo stanje sistema. 

 

5.2.1 Zavihek Status 

 

Prvi zavihek nam poda informacijo o trenutnem stanju strežnika, in sicer:  

− pretečeni čas od zagona strežnika, 

− število napak od zadnjega čiščenja napak na sistemu ePOS ter procesnem centru, 

− dosegljivost strežnika na omrežju,  

− stanje dodajanja certifikata SSL, 

− število trgovcev v sistemu, 

− število vseh blagajn v sistemu, 

− število omogočenih blagajn v sistemu, 

− število veljavnih plačilnih certifikatov sistema. 

 

Indikatorji stanja so zelene barve, če na sistemu ni napak, v primeru napak pa se obarvajo 

rdeče na mestu, kjer je prišlo do napak. 

 

 
 

Poleg prikaza podatkov o trenutnem stanju v sistemu nam zavihek omogoča še proženje 

metod preko klikov na gumbe: 

 

 Stop  
Preneha z izvajanjem zadnje prožene metode, shrani podatke trenutnih seznamov 

na disk, prekine izvajanje časovnikov in ugasne storitev strežbe podatkov. 
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 Clear error status 

Ponastavi števec za število napak na sistemu ePOS ter procesnem centru. 

 

 Recheck online status 
Požene proceduro OnlineCheck v novi niti, ki preveri dosegljivost strežnika s 

pomočjo metode Net.HttpWebResponse s privzetim dovoljenjem. Če ne pride do 

napake ali pa je tip napake CommunicationException s sporočilom »The 

underlying connection was closed«, je strežnik dosegljiv. 

 

 Redo certificate add 
Sproži metodo za ponovno dodajanje certifikata. Samogostiteljski strežniki namreč 

ne morejo računati na samodejno povezovanje certifikatov SSL s spletnimi 

naslovi, kot to stori IIS, temveč moramo razvijalci sami poskrbeti za povezovanje s 

pomočjo programa netsh. Aplikacija mora netsh pognati z administratorskimi 

privilegiji in argumentom http add sslcert ipport=0.0.0.0:VRATA 

certhash=GUID_CERTIFIKATA appid={GUID_STREŽNIKA} 

 

 Open logs folder 

Odpre raziskovalca v mapi Logs, v kateri se shranjujejo v besedilni obliki 

shranjeni dnevniški zapisi o aktivnosti, avtentikacijah in napakah. 

 

 Update list on Intermediate with HW ID: 
Klik na gumb se omogoči ob vpisu unikatne številke vmesnega strežnika v polje. S 

klikom v seznamu vmesnih strežnikov posodobimo polje, ki veleva strežniku, da 

ob naslednjem periodičnem javljanju prenese nov lokalni seznam blagajn, ki jim je 

dovoljen priklop. 

 

 Refresh all chached ePos Main lists from database 
Metoda zaklene vse sezname prijavnih list vmesnih strežnikov in blagajn in jih 

posodobi z novim seznamom, prebranim iz baze. S tem poskrbimo, da ob 

spremembi pravic strežnik takoj uporablja najnovejše podatke. 

 

5.2.2 Zavihek Activity 

 

Zavihek Activity nam prikazuje spisek zadnjih opravljenih operacij v sistemu in se osvežuje v 

realnem času. Vsa vsebina spiska se hkrati tudi zapisuje na trdi disk. Podatki se nanašajo na: 

 čas opravljenih operacij, razvrščen padajoče, 

 vrsto operacije, 

 smer operacije (k strežniku ali od njega), 

 naziv udeležene blagajne, 

 identifikacijsko številko transakcije, 

 vrednost transakcije, 

 status transakcije, 

 žeton. 

 

Zavihek vsebuje dva gumba, ki nam omogočata praznjenje trenutne vsebine seznama in gumb 

za odpiranje raziskovalca v mapi Logs\Activity. 
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Slika 5: Zavihek aktivnosti glavnega strežnika 

 

5.2.3 Zavihek Exceptions 

 

Zavihek Exceptions se ob napakah na sistemu obarva rdeče. Prikazuje spisek zadnjih izjem in 

napak, ki so se zgodile na sistemu, napake zapisuje tudi v dnevniške datoteke na trdem disku. 

Prikaz napak je obširen in vsebuje: 

 čas napake ali izjeme,  

 ime metode, pri kateri se je zgodila napaka, 

 stopnjo napake,  

 če so znani podatki o transakciji, so podatki vključeni, 

 opis napake s številko vrstice v kodi, pri kateri je prišlo do napake. 
 

 
 

Slika 6: Obarvanje ikon obvestilne vrstice ob prisotnosti napak 

 

Tudi zavihek Exceptions vsebuje dva gumba, ki nam omogočata praznjenje trenutne vsebine 

seznama, in gumb za odpiranje raziskovalca v mapi Logs\Exceptions, v kateri se nahajajo 

dnevniške datoteke za izjeme. 
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5.3 Vmesni strežnik 

 

Tako kot glavni je tudi vmesni strežnik samogostiteljska (self-hosted) aplikacija Windows 

forms. Primarne naloge vmesnega strežnika so: 

 zagotavljati robusten dostop do storitev, 

 zagotavljanje varnega dostopa, 

 avtentikacija manjšega števila blagajn, 

 varen dostop do glavnega strežnika, 

 razbremenitev glavnega strežnika, 

 obdelovanje zahtevkov blagajn, 

 proženje zahtevkov glavnemu strežniku, 

 zapisovanje podatkov v lokalno bazo, 

 posodabljanje podatkov v lokalni bazi, 

 zagotavljanje integritete podatkov, zapisanih v lokalni bazi, 

 sinhronizacija podatkov z glavnim strežnikom, 

 prikaz trenutnih podatkov, ki so v obdelavi, 

 oddaljeno posodabljanje brez potrebe po lokalnem dostopu. 
 

5.3.1 Zavihek Status 

 

Zavihek Status pri glavnem strežniku nam poda informacijo o trenutnem stanju vmesnega 

strežnika:  

− naslov MSA (Main Server Address) in vrata, na katera se povezuje vmesni strežnik: 

 ne glede na vrsto dostopa do vmesnega strežnika (javni / lokalni) je naslov 

glavnega strežnika za oba enak, 

 naslov se lahko spremeni v primeru zaznave nepovezljivosti, 

− naslov ISA (Intermediate Server Address), na katerega se povezujejo blagajne: 

 naslova za povezavo na vmesni strežnik se na javnem in lokalnem strežniku 

razlikujeta, 

− pretečeni čas od zagona strežnika, 

− število napak od zadnjega čiščenja napak na glavnem in vmesnem strežniku, 

− dosegljivost glavnega in vmesnega strežnika na omrežju, 

− stanje certifikata SSL, 

− stanje lokalne baze, 

− število blagajn z dovoljenjem za prijavo na vmesni strežnik, 

− unikatna koda vmesnega strežnika, 

− dodatno geslo za avtentikacijo strežnika ob klicu na glavni strežnik. 

 

Indikatorji stanja so zelene barve, če na sistemu ni napak, v primeru prisotnosti napak se 

indikatorji obarvajo rdeče na mestu, kjer je prišlo do napak. 

 

Poleg prikaza podatkov stanja nam zavihek omogoča še proženje funkcij s klikom na gumbe: 

 Stop  
Preneha z izvajanjem zadnje prožene metode, shrani podatke trenutnih seznamov v 

lokalno bazo in datoteke xml, prekine izvajanje časovnikov in zapre storitev 

strežbe podatkov. 
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 Clear error status 

Ponastavi števec za število napak na vmesnem strežniku sistema in števec števila 

napak na povezavi do glavnega strežnika sistema ePOS. 

 

 Recheck online status 
Požene proceduro OnlineCheck v novi niti, ki preveri dosegljivost glavnega in 

vmesnega strežnika. V primeru napake pri povezljivosti glavnega strežnika 

samodejno preklopi na naslov redundantnega strežnika. Če tudi ta strežnik ni 

dosegljiv, sporoči napako. 

 

 Redo certificate add 
Sproži metodo za ponovno dodajanje certifikata z enako funkcionalnostjo kot na 

glavnem strežniku le z drugim naslovom in vrati. 

 

 Open logs folder 

Odpre raziskovalca v mapi Logs, v kateri se shranjujejo v besedilni obliki 

shranjeni dnevniški zapisi o aktivnosti, avtentikacijah in napakah. 

 

 Re-check 
S klikom na gumb spremenljivko ForceListUpdate postavimo v stanje true, ki 

veleva strežniku, da ob naslednjem periodičnem javljanju prenese nov lokalni 

seznam blagajn, ki jim je dovoljen priklop. Uspešen prenos sporoča indikator 

Login list. 

 

 Save & Restart  
Gumb uporabimo ob prvi nastavitvi vmesnega strežnika. Strežnik se bo ponovno 

zagnal in vzpostavil povezavo z glavnim strežnikom ter pridobil druge potrebne 

podatke za delovanje. Če je bilo geslo pravilno in je strežnik pridobil vse podatke, 

vpisovanje gesla ob naslednjem zagonu ni več potrebno. 

 

 
 

Slika 7: Prikaz neuspešne povezave z glavnim strežnikom ob zagonu 

 

5.3.2 Zavihek Activity 

 

Zavihek Activity nam prikazuje spisek zadnjih opravljenih operacij v sistemu in se osvežuje v 

realnem času. Vsa vsebina spiska se hkrati tudi zapisuje na trdi disk. Vmesni strežnik zapisuje 

vse podatke, ki jih zapisuje tudi glavni strežnik z dvema dodatkoma: 

 številka IP, s katere je bila poslana zahteva, 

 neuspele prijave. 
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Poleg gumbov, opisanih pri glavnem strežniku, vsebuje vmesni strežnik še z geslom zaščiteno 

potrditveno polje, na katerem lahko izberemo opcijo omogočanja ali onemogočanja izpisa 

dnevniških datotek v besedilni obliki tako za zavihek Activity kot tudi zavihek Exceptions. S 

tem na oddaljenih strežnikih preprečimo neavtorizirane vpoglede v dogajanje na sistemu, saj 

se kriptirajo vsi drugi podatki, hranjeni na strežniku.  

 

5.2.3 Zavihek Exceptions 

 

Zavihek Exceptions se ob pojavitvi napak na sistemu obarva rdeče. Prikazuje spisek zadnjih 

izjem in napak, ki so se zgodile na sistemu. Če je zapisovanje omogočeno, napake zapisuje 

tudi v dnevniške datoteke na trdem disku v besedilni obliki. Prikaz napak obsega enake 

podatke, kot jih vsebuje glavni strežnik z dodatkom naslova IP, s katerega je prišla zahteva. 

 

 
 

Slika 8: Načini prikaza napak in izjeme vmesnega strežnika 
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5.4 Potek zahtevkov 

5.4.1 Razlaga poteka zahtevkov z vidika uporabnika blagajne (POS-a) 

 

Blagajna (POS) inicializira in preverja transakcijo. Vsi zahtevki iz blagajne se kličejo na 

spletno storitev vmesnega strežnika.  

 

Za implementacijo sistema ePOS je treba v blagajno (ali v primeru, da razvojno okolje 

blagajne ne podpira spletnih storitev, v objekt COM, ki komunicira z blagajno) dodati 

referenco na spletno storitev vmesnega strežnika. 

 

Dostop do ePOS storitve na javnem strežniku (WSDL) je omogočen le na zahtevo: 

https://webservices2.onyx.si:8001/ePos/Service?wsdl. 

 

Naslov storitve mora biti dinamičen, saj se lahko naslov spreminja glede na implementacijo 

blagajne in glede na dodeljeno gručo blagajn. 

 

Storitev ePOS nam z vidika uporabnika blagajne omogoča tri vrste zahtevkov: 

- zahtevo po novi transakciji, 

- zahtevo po stanju transakcije in 

- zahtevo po stornaciji transakcije. 
 

Vsak zahtevek se pošlje po ustrezni metodi in se obdeluje, dokler transakcija ne preide v 

končni status. Statusov transakcije je lahko več, v grobem pa jih delimo v dve skupini, in sicer 

na vmesne statuse in končne statuse. 

 
Tabela 1: Vmesni statusi (vezani na zahtevek) 

 

Status Opis statusa 

InProgress Po inicializaciji, transakcija se še obdeluje. 

WaitingForApproval Pri zakasnjenem nakupu. 

CancelPending Po zahtevku za stornacijo. 
 

Tabela 2: Končni statusi (status je že znan in se ne bo spreminjal brez novega zahtevka) 

 

Status Opis statusa 

Completed Pozitivni scenarij, transakcija je uspela. 

Problematic Med obdelovanjem transakcije je prišlo do napake. 

Cancelled Pozitivni scenarij, transakcija je bila preklicana. 

Expired Čas za potrditev žetona se je iztekel. 

Failed Transakcija je spodletela, razširjen opis transakcije 

je podan v polju ErrorDescription v objektu 

ReturnStatus.  

Reversed Pozitivni scenarij, transakcija je uspešno stornirana. 
 

https://webservices2.onyx.si:8001/ePos/Service?wsdl
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Possible transaction statuses

(in ReturnStatus):

NoStatus = 0

InProgress = 1

WaitingForApproval = 2

Completed = 3

Busy = 4

CancelPending = 5

Problematic = 6

Cancelled = 7

Expired = 8

ExpiredFailed = 9

EmptyStatus = 10

Created = 11

Approved = 12

Failed = 13

Reversed = 14
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CancelFailed = 16 

ReverseFailed = 17

WrongState = 18

Possible actions:
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1 Storno

OPTIONAL read PIN
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NO

Retry another loop (or 
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END
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Slika 9: Poenostavljena shema poteka zahtevkov z opisom vseh obstoječih statusov 
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5.4.2 Razlaga poteka zahtevkov z vidika strežnikov 

 

Primarna vloga strežnikov ePOS je obdelava zahtev, ki jih poda blagajna. Njuna vloga je 

zagotavljanje storitve odjemalcu, sama pa lahko prožita le zahtevke za metode, ki so vezane 

na njuno delovanje in izmenjevanje podatkov.  

 

Za razliko od klicev blagajn, pri katerih se zahteve prožijo preko zavarovanega kanala HTTPS 

in osnovnega protokola za komunikacijo HTTP (basicHttpBinding), vmesni in glavni strežnik 

ePOS med seboj komunicirata s pomočjo tehnologije WCF po zavarovanem kanalu s 

protokolom Net.Tcp. NetTcpBinding je uporabljen zaradi večje prepustnosti kanala kot tudi 

možnosti, da je kanal vzpostavljen ves čas, brez rušitve kanala po koncu pošiljanja ali 

prejemanja zahtevka, kar omogoča manjše zakasnitve. Velika prednost NetTcpBindinga je 

tudi v možnosti uporabe povratnih klicev (callback), pri čemer se odjemalec na strežniku 

prijavi na seznam za prejemanje obvestil storitve, strežnik pa pošlje sporočilo odjemalcu ob 

dogodku, na katerega se je odjemalec prijavil. Tako odjemalec lahko deluje kot strežnik, 

strežnik pa kot odjemalec. 

 

Strežnika tako za komunikacijo uporabljata več vrst zahtevkov, kot so: 

− zahteva po statusu blagajne v sistemu, 

− zahteva po statusu sistema, 

− zahteva po statusu vmesnega strežnika, 

− zahteva za posodobitev strežnika, 

− zahteva po sinhronizaciji seznama blagajn, 

− zahteva po ponovnem zagonu. 

 

5.4.3 Razlaga poteka zahtevkov z vidika administratorjev in komercialistov 

 

Sistem ePOS omogoča tudi vpogled v trenutno stanja sistema ter pregled in filtriranje 

transakcij. Zaradi varnosti je dostop do baze preko omrežja omogočen le preko za to posebej 

izdelanega odjemalca, ki za delovanje zahteva avtentikacijo s certifikatom. Glede na vrsto 

certifikata, ki ga uporabimo, nam ta omogoči, da odjemalca uporabimo bodisi na uporabniški 

ali administratorski način.  

 

Preko uporabniškega načina lahko prožimo le zahteve, ki vračajo rezultate, nimajo pa 

nikakršnega vpliva na samo delovanje sistema. Zahteve, ki jih uporabniki lahko prožijo, so 

omejene tudi z uporabo filtrov, ki jih uporabnik poljubno nastavi in tako omogoča izpis stanja 

sistema za kasnejšo obdelavo in analizo podatkov v komercialne namene. 

 

Administratorski način poleg vseh zahtev uporabniškega načina omogoča še spreminjanje 

načina delovanja sistemov s klici metod, ki dodajajo trgovce, blagajne, certifikate, 

spreminjajo dovoljenja trenutnim trgovcem ter onemogočajo dostop posameznim trgovcem, 

izpostavam ali blagajnam v realnem času. 

 

Za uporabo v uporabniške in administratorske namene nam sistem omogoča zahteve, kot so: 

− zahteva po izpisu trenutnega stanja sistema, 

− zahteva po izpisu transakcij glede na uporabljeni filter, 

− zahteva po dodajanju in spreminjanju pravic trgovcev, izpostav in blagajn. 
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5.5 Metode sistema 

 

Sistem implementira štiri vmesnike, prek katerih se kličejo metode, ki omogočajo izvedbo 

akcij, ki jih proži uporabnik na blagajni in ki skrbijo za uspešno povezovanje vse verige 

sistema. Ti štirje vmesniki so: 

− IePosMain (metode, namenjene proženju zahtevkov blagajn), 

− IePosCallback (metode, ki skrbijo za varnost sistema ter ustvarjanju zavarovanega 

komunikacijskega kanala), 

− IePosUpdate, IUpdateHost, IAssemblyUpdate (metode za samodejno posodabljanje 

vmesnega strežnika), 

− IePosUptime (metode za sporočanje trenutnega stanja posameznega vmesnega 

strežnika znotraj sistema ePOS). 

 

V prejšnjem podpoglavju so opisani sklopi zahtevkov, razdeljeni po uporabnikih, v tem 

podpoglavju pa so opisane metode, ki realizirajo te zahteve. Metode vmesnika IePosCallback 

zaradi varnostnih razlogov niso opisane. Vse navzven odprte (vidne s strani blagajn) metode 

vračajo objekt FunctionResult, ki je uniformiran rezultat klica funkcije. Možni rezultati klica 

metod so prikazani v tabeli 3. 

 
Tabela 3: Naštevni tip z možnimi statusi, ki so rezultat klica metod 

         

Parameter Opis parametra 

NoError = 0 Brez napake. 

ERR_Exception = 1 Napaka pri obdelavi. 

ERR_Missing_UserName = 2 Uporabniško ime ni podano. 

ERR_Missing_Password = 3 Uporabniško geslo ni podano. 

ERR_InvalidSecurityData = 4 Napaka pri avtentikaciji. 

ERR_MissingPosID = 5 Blagajna nima klicne identifikacije. 

ERR_MissingPosReferenceID = 6 Blagajna nima identifikacije plačila. 

ERR_MissingPosAmount = 7 Blagajna nima zneska. 

ERR_InvalidPosAmount = 8 Blagajna ima napačen znesek. 

ERR_ProviderException = 9 Napaka ponudnika. 

ERR_InternalExceptionError = 10 Napaka na strani vmesnega strežnika. 

ERR_AuthenticationError = 11 Napaka pri avtentikaciji glavnega strežnika. 

ERR_DatabaseError = 12 Napaka pri dostopu do baze. 

ERR_InsufficientPrivilegiesError = 13 Ni pravic dostopa. 

ERR_MissingParameterError = 14 Manjka parameter, opis parametra podan. 

ERR_InvalidParameterError = 15 Parameter podan napačno. 

ERR_InvalidRequestError = 16 Napačno zaporedje klica metod. 

ERR_NotFoundError = 17 Transakcija z identifikacijo ni najdena. 

ERR_WrongState = 18 Napačno stanje transakcije. 

ERR_UnexpectedResult = 19 Nepričakovan rezultat operacije (Moneta). 

ERR_DisabledPOS = 20 Blokirana blagajna. 
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Preostala vračila, ki jih vračajo metode (kot npr. žeton ali stanje transakcije), se opravijo v 

referenci nekaterih parametrov metode in so odvisna od vrste klicane metode. 

 

5.3.1 Metoda InitiateTransaction 

 
Function InitiateTransaction 

( 

ByVal Transaction_Amount As Decimal,  

ByVal Transaction_ReferenceID As Guid,  

ByVal CustomersOwnID As String,  

ByVal Transaction_DelaySale As Boolean,  

ByVal Transaction_DelaySaleSeconds As Integer,  

ByRef Transaction_Token As String,  

ByRef ExceptionMsg As String 

) As IePosMain.FunctionResult Implements ePosMain.InitiateTransaction 

 

Metoda, ki pomeni začetek plačila na mobilnem plačilnem sistemu ePOS, je metoda 

InitiateTransaction. Blagajna mora biti ob klicu te metode vpisana v seznam dovoljenih 

blagajn s pripadajočim certifikatom plačilnega mesta, sicer vmesni strežnik zahtevo zavrne in 

sistemskemu administratorju samodejno pošlje sporočilo z napako avtentikacije. V primeru 

uspešne avtentikacije vmesni strežnik na svoji strani preveri, ali klic metode vsebuje vse 

potrebne parametre za vzpostavitev nove transakcije, ter zapiše novo transakcijo z unikatno 

identifikacijsko številko v svojo lokalno bazo Microsoft Compact. Baza služi kot lokalna baza 

ob poizvedbah kot tudi dnevnik v primeru napak pri komunikaciji. V primeru odpovedi baze 

se ustvari besedilna datoteka, ki hrani dnevniške zapise in pošilja dnevniška sporočila 

administratorju z zgodovino in razlogom odpovedi lokalnega shranjevanja. Po uspešnem 

shranjevanju nove transakcije se opravi klic glavnemu strežniku, ki postopek preverjanja 

avtentikacije in parametrov ter shranjevanja v strežnik SQL ponovi in opravi klic procesnemu 

centru Moneta.  

 

Glavni strežnik poleg vpisa transakcije v bazo s statusom InProgress uvrsti transakcijo v 

seznam trenutno obdelujočih transakcij (queue), ki ga strežnik drži v delovnem pomnilniku in 

razbremenjuje strežnik SQL, hkrati pa blagajno vpiše tudi v seznam blagajn, ki čakajo na 

odgovor strežnika (callback list). Poseben modul s svojim časovnikom poskrbi, da se opravlja 

periodična poizvedba stanja transakcije na procesnem centru. Če kjer koli v postopku pride do 

napak, se postopek samodejno prekine in se ustvari dnevnik napake, vmesni strežnik pa 

poskrbi, da v primeru pretečenega časa pet minut od ustvaritve transakcije vrne negativni 

odgovor blagajni.  

 

Procesni center na klic za inicializacijo transakcije odgovori z dogovorjenim parametrom 

Transaction_Token, ki se kot referenca nahaja med parametri metode InitiateTransaction. 

Vsebuje niz številk, ki omogočajo proženje USSD plačila 180*ŽETON#. Metode verižno 

posredujejo parameter nazaj blagajni skupaj s posodobitvijo zapisa pripadajoče transakcije v 

strežniku SQL, lokalni bazi vmesnega strežnika ter seznamih časovnikov. 

 

Metoda omogoča tudi inicializacijo transakcije z zakasnjenim zamikom potrjevanja, ki ustvari 

žeton, ga vrne trgovcu, ta pa plačilo transakcije potrdi lahko v času, ki je podan v parametru 

Transaction_DelaySaleSeconds. Tak način uporabe metode se uporablja pri nakupu, pri 

katerem je treba preveriti, ali ima uporabnik dovolj sredstev za plačilo. 
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Tabela 4: Vrnjeni podatki metode InitiateTransaction 

 

Parameter Tip parametra Opis parametra 

Transaction_Token 

  

String Žeton, ki ga mora stranka vpisati v telefon in 

pritisniti »kliči«. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni vsebini 

napake. 
 

 

5.3.2 Metoda StatusCheck 

 
Function StatusCheck 

( 

ByVal Transaction_ReferenceID As Guid,  

ByRef ReturnStatus As StatusObject,  

ByRef ExceptionMsg As String 

) As IePosMain.FunctionResult Implements IePosMain.StatusCheck 

 

StatusCheck je metoda, ki blagajni vrača trenutni status transakcije med izvajanjem 

plačevanja, lahko pa vrača status transakcije, tudi ko je transakcija že v končnem statusu 

(zaključena). Po dogovoru z razvojniki sistemov POS, blagajna prvi klic metode StatusCheck 

izvede 15 sekund po kreiranju transakcije z metodo InitiateTransaction, interval za 

preverjanje statusa pa je nastavljen na maksimalni interval deset sekund, minimalna vrednost 

pa je ena sekunda. Tako kot pri metodi InitiateTransaction mora biti blagajna ob klicu 

StatusCheck metode vpisana v seznam dovoljenih blagajn s pripadajočim certifikatom 
plačilnega mesta, sicer vmesni strežnik zahtevo zavrne in sistemskemu administratorju 

samodejno pošlje sporočilo z napako avtentikacije. Po uspešni avtentikaciji metoda preveri 

potrebne parametre in v primeru pravilno zagotovljenih parametrov v seznamu aktivnih 

transakcij, ki je prisoten v delovnem pomnilniku, poišče transakcijo, ki ustreza unikatni 

identifikacijski številki. Če se transakcija nahaja v seznamu, nemudoma vrne objekt 

ReturnStatus z izpolnjenimi vrednostmi. Zaradi narave poslovanja trgovcev, pri kateri je 

transakcija aktualna za čas plačevanja in za čas morebitne stornacije, je zato vsaka aktivna 

transakcija v seznamu aktivnih transakcij prisotna vsaj 5 minut po zadnjem klicu, ki je 

vseboval unikatno številko transakcije. Tako razbremenjujemo vhodno-izhodne naprave 

strežnika, zmanjšamo število klicev glavnega strežnika in pohitrimo odgovore metode. 

 

Seznam aktivnih transakcij osvežuje modul StatusTimer, katerega naloga je, da s pomočjo 

časovnika periodično osvežuje podatke, prebrane na strani glavnega strežnika za 5000 

transakcij hkrati. Tako preprečujemo naval hkratnih poizvedb enega trgovca glavnemu 

strežniku ter razbremenjujemo glavni strežnik SQL. Ob vsakokratni poizvedbi se osvežijo 

zapisi v seznamu aktivnih transakcij in posodobi lokalna baza, v kateri je potrebna 

sprememba. Tako so zapisi na strani vmesnega strežnika osveženi tudi po preteku 5 minut, ko 

se transakcije odstrani s seznama aktivnih transakcij. Klic glavnega strežnika se preko modula 

opravi torej le v primeru, ko transakcije ni ne v seznamu aktivnih transakcij niti v lokalni bazi, 

oz. ko transakcija v lokalni bazi po nastavljenem času osvežitve (30 minut) ni v zaključenem 

stanju. 

 

Pri zagotavljanju ažurnega stanja transakcije se modul poslužuje tudi povratnih klicev 

(callback).Vmesni strežnik se ob klicu na glavni strežnik prijavi na seznam za obveščanje, 

tako da ga glavni strežnik v primeru, ko je hitrost vrnjenega stanja transakcije odločilnega 



32 

pomena (npr. preklic in stornacija), obvesti neposredno prek povratnega klica in spremeni 

stanje transakcije. 
 

Tabela 5: Vrnjeni podatki metode StatusCheck 

 
Parameter Tip parametra Opis parametra 

ReturnStatus StatusObject Objekt s statusom transakcije po enumeraciji v 

shemi poteka zahtevkov in podatki za blagajniški 

izpisek. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni vsebini 

napake. 
 

 

 
 

Slika 10: Primer pravilnega izpisa podatkov, pridobljenih iz objekta ReturnStatus 

 

Ob klicu glavnega strežnika s poizvedbo se tudi na tem strežniku sproži časovnik, ki 

poizvedbe o stanju ene ali več transakcij posreduje procesnemu centru Moneta. Podatki o 

transakciji se hranijo v seznamu, pa tudi neposredno v bazi SQL v tabeli data_Transactions. 

Poleg že opisanih podatkov, s katerimi napolnimo objekte za vračilo, se v bazi SQL hranijo 

tudi sistemski podatki, kot so čas ustvarjanja transakcije, kolikokrat je bil do transakcije 

opravljen dostop, s katerega naslova IP je bila podana poizvedba, morebitne neuspešne 

poizkuse poizvedbe pri procesnem centru, zaporedje poizvedb, preko relacijskih baz pa še 
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dnevniški zapisi ter varnostni in kontrolni podatki, ki varujejo neavtorizirano spreminjanje 

podatkov. Microsoft SQL Server 2008 R2 poskrbi tudi za samodejno podvajanje podatkov na 

oddaljeni lokaciji, kamor glavni strežnik naredi preklop (fallback) ob morebitnem izpadu 

primarnega strežnika SQL. 

 

Če transakcija v 24 urah ne prejme končnega statusa, se jo označi kot transakcijo v okvari, 

samodejno pa se tudi ustvari sporočilo o napaki. Za transakcije, pri katerih je status končen in 

hkrati tudi pozitiven, se plačilo označi kot uspešno plačano in je zanjo omogočena stornacija, 

vendar le znotraj obračunskega obdobja tekočega meseca. Uspešna plačila so opremljena s 

podatki, ki jih ustvari procesni center Moneta in omogočajo sledljivost plačila tudi po 

končanem plačilu. Ti podatki, dodani v objekt ReturnStatus, so posredovani blagajni, ki jih po 

zaključku plačila izpiše na računu, namenjenemu stranki.  

 
Tabela 6: Objekt ReturnStatus 

 

Parameter Tip parametra Opis parametra 

Status Integer Status transakcije po naštevni shemi. 

ReferenceID String ID transakcije stranke. 

Amount String Znesek. 

Vcn String Virtual Card Number. 

MpCode String Mobile Payment Number. 

CardType String Tip kartice. 

LastAccess DateTime Zadnji dostop. 

IssuerName String Izdajatelj. 

AcquirerName String Pridobitelj pogodbe. 

TID Integer ID terminala. 

ErrorCode Integer Koda napake. 

ErrorDescription String Opis napake. 
 

 

5.3.3 Metoda ApproveSale 

 
Function ApproveSale 

( 

ByVal Transaction_ReferenceID As Guid,  

ByRef ReturnStatus As Integer,  

ByVal Transaction_Amount As Decimal, 

ByRef ExceptionMsg As String 

) As IePosMain.FunctionResult Implements IePosMain.ApproveSale 

 

ApproveSale je metoda, ki jo blagajna kliče lahko le, če je bila ob inicializaciji podana 

zahteva za izvedbo plačila z zakasnjenim nakupom. Metoda tako kot druge preveri potrebna 

dovoljenja blagajne za izvajanje klicev na procesni center. V primeru napačnih ali 

manjkajočih parametrov zavrne plačilo in označi transakcijo kot neuspešno. Ob pravilnem 

klicu pa metodo lahko uporabimo bodisi za potrditev zakasnjenega nakupa z zneskom, 

manjšim ali enakim kot ob inicializaciji, ali pa za preklic nakupa, tako da parameter za znesek 

transakcije ob klicu postavimo na 0,00 evra. Rezultat operacije vrnemo preko reference ali pa 

ob klicu metode TransactionStatus. 
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Tabela 7: Vrnjeni podatki metode ApproveSale 

 
Parameter Tip parametra Opis parametra 

ReturnStatus Integer Status transakcije po enumeraciji v shemi poteka. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni vsebini 

napake. 
 

 

5.3.4 Metoda CancelTransaction 

 
Function CancelTransaction 

( 

ByVal Transaction_ReferenceID As Guid,  

ByRef ReturnStatus As Integer,  

ByRef ExceptionMsg As String 

) As IePosMain.FunctionResult Implements IePosMain.CancelTransaction 

 

Ena izmed najbolj kritičnih metod za trgovca je metoda CancelTransaction, saj omogoča, da 

kupec na kraju samem dobi potrditev, da plačilo ni bilo izvedeno in da kupcu niso bila 

zasežena sredstva. Metoda glede na stanje, v katerem se trenutno nahaja transakcija, le-to 

prekliče ali pa stornira. Blagajna potrebuje dovoljenje za klic in pravilno vpisane parametre, 

ne potrebuje pa trenutnega statusa transakcije ob klicu metode CancelTransaction. 

 

Klic metode blagajna smatra kot uspešen takoj in neizpodbitno, če kot odgovor na metodo iz 

vmesnega strežnika dobi status NoError. Za izpeljavo preklica oz. stornacije je poskrbljeno 
tako, da se transakcija prioritetno uvrsti na seznam aktivnih transakcij, za posredovanje 

zahteve glavnemu strežniku pa skrbi ločen časovnik, ki izvaja klic metode CancelTransaction, 

dokler od glavnega strežnika ne dobi potrdila o prejemu klica. Tudi v primeru izpada 

povezave ali kritične napake vmesnega strežnika se po ponovnem zagonu nadaljuje poskus 

stornacije.  

 

Po prejetju zahteve za preklic na glavnem strežniku metoda najprej poskrbi za označevanje 

transakcije v bazi s stanjem CancelationPending. Če gre za transakcijo, ki se je uspešno 

zaključila, se iz baze prebere tudi podatek ReferenceID, vrnjen od procesnega centra, saj le s 

pomočjo tega podatka lahko prožimo stornacijo. Transakcija je uvrščena v vrh seznama 

aktivnih transakcij in se izpelje v najkrajšem mogočem času. Pred dejansko stornacijo oz. 

preklicem z metodo TransactionStatus preveri stanje transakcije na procesnem centru in nato 

kliče eno izmed dveh metod procesnega centra, ki omogočata preklic ali stornacijo. 

 

 Preklic transakcije se zgodi, ko transakcija ni v končnem stanju, razen če je 

inicializacija transakcije potekala v načinu zakasnjenega nakupa. Ob preklicu se v 

procesnem centru kliče metodo CancelTransaction, ki transakcijo prekliče brez 

potrebe po vrnitvi sredstev, saj plačilo še ni bilo izvedeno. Če pride pri klicu 

procesnega centra do napake, se postopek ponovi, lahko pa ob napaki v procesnem 

centru transakcija preteče ali spodleti in bo transakcija v končnem stanju Failed, kar 

pomeni, da sredstva niso bila zasežena in ni potrebe po ponovnem klicu.  

 

 Stornacija transakcije je omogočena le v primeru, ko se je plačilo izvedlo uspešno in 
smo znotraj obračunskega obdobja, hkrati pa transakcija vsebuje tudi zabeležen 
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podatek ReferenceID, ki smo ga dobili vrnjenega ob klicu TransactionStatus. Pri 

uspešni stornaciji uporabnik dobi povratno sporočilo SMS z obvestilom o uspešni 

stornaciji. Ob napaki se izvede procedura, ki obvesti administratorje, ti pa se na 

podlagi opisa napake odločijo o nadaljnjih postopkih. 

 

Rezultat uspeha metode CancelTransaction vrnemo preko reference, povratnega klica 

vmesnemu strežniku ali poizvedb časovnika z metodo TransactionStatus. 
 

Tabela 8: Vrnjeni podatki metode CancelTransaction 

 

Parameter Tip parametra Opis parametra 

ReturnStatus Integer Status transakcije po enumeraciji v shemi poteka. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni vsebini 

napake. 
 

 

5.3.5 Metoda GetPosStatus 

 

Metoda je namenjena pridobivanju trenutnega statusa blagajn znotraj seznama blagajn 

posameznega trgovca in je bila namenjena uporabi v testnem okolju. Metodo uporabljajo 

razvijalci trgovcev, ki imajo svoje poslovalnice neposredno povezane z našim javnim 

vmesnim strežnikom zaradi premajhnega števila blagajn poslovalnice ali slabe infrastrukture. 

Razvijalci v blagajne implementirajo klic metode GetPosStatus pred klicem 

InitializeTransaction in tako preprosto preverijo, ali je plačevanje omogočeno brez 

nepotrebnih klicev inicializacije transakcij. Metoda se uporablja tudi kot metoda Hello za 

prisotnost napak pri komunikaciji z vmesnim strežnikom. Ob napaki blagajne samodejno 

preklopijo na naslednji redundantni vmesni strežnik na seznamu, ki ga vodi trgovec. 

 
Function GetPosStatus 

( 

ByRef PosEnabled As Boolean,  

ByRef ExceptionMsg As String 

) As FunctionResult Implements IePosMain.GetPosStatus 

 
Tabela 9: Vrnjeni podatki metode GetPosStatus 

 

Parameter Tip parametra Opis parametra 

POSEnabled Boolean Omogočena/onemogočena blagajna. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni vsebini 

napake. 
 

 

5.3.6 Metoda GetPosTransactionList 

 
Function GetPosTransactionList 

( 

ByVal Filter As Transaction_Filter,  

ByRef ExceptionMsg As String)  

) As List(Of Transaction4GetList) Implements 

IePosMain.GetPosTransactionList 
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Metoda kličoči blagajni po uspešno opravljeni avtentikaciji vrne seznam dnevno opravljenih 

transakcij, ki se uporablja za obračun dnevnega poslovanja. Ker sistem ePOS lahko zaradi 

preklopa na redundantni vmesni strežnik ob prisotnosti napak deluje preko več neodvisnih 

vmesnih strežnikov, metoda s pomočjo časovnika skrbi za sinhronizacijo seznamov 

transakcij. Metoda pred vračanjem podatkov iz lokalne baze naredi poizvedbo pri glavnem 

strežniku. Na obeh strežnikih se izračuna s pomočjo zgoščevalnih funkcij niz, ki ga vmesni 

strežnik primerja in v primeru neskladja poda še zahtevo za osveževanje lokalne baze. Tako 

omogočimo, da blagajna preko katerega koli vmesnega strežnika pridobi sveže podatke v času 

nočnega obračuna brez nepotrebnega obremenjevanja povezave do glavnega strežnika v 

primeru skladnosti podatkov. 

 
Tabela 10: Objekt Transaction_Filter 

 

Parameter Tip parametra Opis parametra 

DateTimeFrom DateTime Želeni čas izpisa od. 

DateTimeTo DateTime Želeni čas izpisa do. 

ReferenceID List(Of String) Seznam transakcij s podanim ReferenceID-jem. 

ID List(Of String) Seznam transakcij s podanim ID-jem. 

State TransStatus Status. 

Page Integer Želena stran. 

PageSize Integer Želena velikost strani. 
 

Blagajna lahko ob klicu poda neobvezni parameter Filter, v katerem spremenimo nastavitve 

pri poizvedbi podatkov in izračunu niza zgoščevalne funkcije. Parameter je lahko tudi prazen, 

v tem primeru pa metoda vrne podatke, ki ustrezajo privzetemu filtru za zadnjih 24 ur. 

 
Tabela 11: Vrnjeni podatki metode GetPosTransactionList 

 
Parameter Tip parametra Opis parametra 

/ List(Of 

Transaction4GetList) 

Seznam objektov Transaction4GetList, ki 

vsebujejo podatke transakcij kličoče blagajne. 

ExceptionMsg 

  

String Opcijsko sporočilo strežnika o morebitni 

vsebini napake. 

 

5.3.7 Metoda UpdateStatus 

 
Sub UpdateStatus 

( 

ByVal UpdateInfo As UpdateInfoClass 

) Implements IePosUpdate.UpdateStatus 

 

UpdateStatus je ena izmed metod, ki jo izpostavlja vmesnik IePosUpdate. Metoda ni vidna 

blagajnam, temveč je uporabljena samo pri komunikaciji med glavnim in vmesnim 

strežnikom ePOS, poslužuje pa se tudi vmesnika IUpdateHost. Metoda se sproži ob prvem 

dnevnem klicu blagajne in povzroči, da vmesni strežnik preveri, ali so na voljo kakšne nove 

posodobitve. Pri najdenih novih posodobitvah sproži prenos podatkov iz lokacije, določene v 

objektu UpdateInfoClass. Za vsak uspešen nadaljnji korak glavnemu strežniku sporoči 

uspešnost izvedenega koraka s pomočjo Enuma StatusType.  
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Tabela 12: Naštevni tip EnumUpdateStatusType 

 

Enum  

Downloading ExecuteSuccess 

DownloadFailed UpdateFailed 

DownloadSuccess UpdateSuccess 

CRCFailed GeneralError 

UnzipFailed GeneralSuccess 

ExecuteFailed  
 

Če so vsi koraki uspešni, novi proces na znan stari naslov procesa pošlje signal, ki sproži 

zaprtje strežnika ter periodično preverja, ali se je stari proces resnično ugasnil. Po zaprtju novi 

proces prevzame vlogo starega in nadaljuje z izvajanjem. 

 

5.3.8 Metoda UpdateUptimes 

 

Za zagotavljanje čim višje stopnje dosegljivosti sistema smo mu dodali metodo 

UpdateUptimes, s pomočjo katere imamo vpogled v trenutno stanje posameznih delov sistema 

ePOS. Metoda je implementirana v vmesniku IePosUptime in skrbi za vračanje podatkov 

aplikaciji eMonitor in spletni strani, ki obdelujeta te podatke in po potrebi sprožata alarme. 

Podatke o stanju sistema metoda pridobiva preko UptimeList, seznama prijavljenih vmesnih 

strežnikov na glavni strežnik.  

 

Primer programske kode funkcije UpdateUptimes: 
 

Function UpdateUptimes(ByRef ErrorMsg As String) As UptimeObject Implements 

IePosUptime.UpdateUptime 

 

Try 

            Dim UptimeReturnObject As UptimeObject = New UptimeObject 

            UptimeReturnObject.LocalCheckDateTime = DateTime.Now 

            UptimeReturnObject.ProcCError1 = False 

            UptimeReturnObject.ProcCError2 = False  

             

            If ProcCSuccess < ProcCErrorLast Then 

                UptimeReturnObject.ProcCError1 = True 

            End If 

             

            If ProcCSuccess < ProcCErrorPrevious Then 

                UptimeReturnObject.ProcCError2 = True 

            End If 

            UptimeReturnObject.List = UptimeList 

             

            If UptimeReturnObject.List Is Nothing Then 

       ErrorMsg = "Seznama vmesnih strežnikov ni bilo mogoče najti." 

            End If 

            Return UptimeReturnObject 

      Catch ex As Exception 

ErrorMsg = "Pri iskanju podatkov za dosegljivost je prišlo do 

napake." 

            Return Nothing 

      End Try 

 

End Function 
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Seznam prijavljenih oz. živih strežnikov vodi metoda UpdateCurrentUptime. Ta je ena izmed 

metod vmesnika IePos, ki jo intervalno (vsakih 60 sekund) kličejo vmesni strežniki za 

ohranjanje odprtega kanala ter tako preprečujejo njegovo prekinitev in rušenje. Metoda v 

seznamu poišče identifikacijsko številko vmesnega strežnika in vpiše čas njegovega zadnjega 

javljanja. 

 

5.6 Monitor  

5.6.1 Aplikacija 

 

Metodo UpdateUptimes periodično kliče preprost program eMonitor, ki ga v sistemu ePOS 

uporabljamo za zapisovanje zgodovine napak, analiziranje stanja v omrežju in obremenitev v 

različnih časovnih terminih, omogoča pa tudi preprost pregled trenutnega stanja sistema. Ker 

je eMonitor nameščen na drugi lokaciji kot sistem ePOS, lahko tako preko ene same metode 

hkrati preverjamo dosegljivost in odzivnost glavnega strežnika, spremljamo odzive vseh 

vmesnih strežnikov in pojavljanje napak v procesnem centru. Program eMonitor nam ob 

izpadu celotnega sistema ali njegovih posameznih delov samodejno ustvari obvestilo o 

napaki, opremljeno s časom in mestom izpada. Opozorila o napakah lahko prejemamo preko 

elektronske pošte in v podjetju razvitega sporočilnega sistema eSMS [24] ter tako zagotovimo 

hiter odziv. 

 

 

 
 

Slika 11: Zavihka aplikacije eMonitor 

 

5.6.2 Spletna stran 

 

Okrnjena različica monitorja je spletna stran posameznega trgovca, pri čemer trgovčev center 

za pomoč uporabnikom uporablja spletno stran za vpogled v stanje njihovega dela sistema.  

 

Spletna stran je zgrajena kot aplikacija ASP.NET Webforms, njeno strežbo pa izvaja strežnik 

IIS 7. Dostop do spletne strani je varovan z uporabniškim imenom in geslom, podatke pa s 
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pomočjo časovnika osvežuje periodično vsakih 60 sekund ali na zahtevo s klikom na gumb 

Osveži podatke. 

 

 
 

Slika 12: Spletna stran za ponudnikov vpogled v stanje sistema 

 

5.8 Razvojna blagajna 

 

Predstavitev delovanja svojim bodočim ponudnikom predstavljamo s simulatorjem blagajne, 

ki služi tudi kot vzorčni model za pomoč pri razvoju in integraciji plačilnega sistema ePOS v 

sisteme POS ponudnika storitve. Vzorčni model ponuja prikaz delovanja vseh metod sistema, 

razen pridobivanja seznama opravljenih plačil na plačilnem mestu v zadnjih štiriindvajsetih 

urah. V dveh programskih jezikih ogrodja .NET (VB in C#) pokriva realne scenarije uporabe:  

 vzpostavitve povezave, 

 avtentikacije plačilnega mesta, 

 proženje zahteve po novi transakciji, 

 uporabo časovnika za povpraševanje po stanju transakcije, 

 pravilen način izpisa žetona, 

 prikaz izpisa morebitnih napak pri procesiranju zahtev, 

 prikaz napake zaradi pomanjkljive potrditve žetona, 

 prekinitve plačila pred potrditvijo plačila, 

 prekinitve plačila po potrditvi plačila, 

 pravilen način izpisa računa ob uspehu, napaki, prekinitvi ali stornaciji plačila. 

 

Demonstracija poteka tako, da si uporabniki lahko sami skenirajo izdelek ter inicializirajo 
plačilo v testnem okolju in s pomočjo testnega certifikata opravijo plačilo z mobilnim 

telefonom. Od mobilnega operaterja dobijo potrdilo o uspešnem plačilu izdelka na naši 

demonstracijski blagajni. S klikom na Storno prekličejo plačilo, na mobilni telefon 

uporabnika pa se pošlje sporočilo o uspešni stornaciji. Tudi če uporabnik ne stornira svojega 

nakupa, mu ne bo zaračunan znesek nakupa, saj se nakupi preko testnega sistema plačila ne 

obračunavajo v procesnem centru. 

 



40 

 
 

Slika 13: Uporabniški vmesnik razvojne blagajne 

 

 
 

Slika 14: Simulacija pravilnega prikaza uspešnosti plačil 
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Primer, ki prikazuje del programske kode vzorčnega modela za klic stornacije plačila: 
 

ePos.ClientCredentials.UserName.UserName = "UporabniskoIme"; 

ePos.ClientCredentials.UserName.Password = "UporabniskoGeslo"; 

ePos.ClientCredentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = 

Security.Principal.TokenImpersonationLevel.Impersonation; 

 

string ex_Description = ""; 

int ReturnStatus = 0; 

 

ePOS.FunctionResult CancelationResult = ePos.CancelTransaction(new 

Guid(CancelationTransactionID), ReturnStatus, ex_Description); 

 

if (CancelationResult == ePosCashRegister.ePOS.FunctionResult.NoError) 

{ 

if (ReturnStatus != 0) 

 { 

if ( 

ReturnStatus == (int)TransactionStatus.Cancelled || 

ReturnStatus == (int)TransactionStatus.Reversed ||  

ReturnStatus == (int)TransactionStatus.CancelationPending 

) 

  { 

   txtStatus.Text = "Storno v izvajanju."; 

   Timer.Start(); 

  } 

 } 

} 

Timer.Start(); 

 

 
 

Slika 15: Primer izpisa računa po uspešno izvedeni stornaciji 
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5.9 Administracija 

 

Nastavitve mobilnega plačilnega sistema uravnavamo v sklopu aplikacije, ki smo jo 

poimenovali eAdmin. eAdmin je že razvita aplikacija, preko katere upravljamo z vsemi 

našimi komercialnimi storitvami v podjetju. Omogoča pregled in urejanje nastavitev ter 

vpogled v zgodovino dogajanja za posamezno storitev. Za administracijo mobilnega 

plačilnega sistema ePOS smo razvili samostojen modul, ki s prijavo omogoča dostop dvema 

skupinama uporabnikov z različnimi pravicami za spreminjanjanje nastavitev sistema in 

vpogled v dogajanje v sistemu.  

5.9.1 Trgovci 

 

Prva skupina uporabnikov ima pravice za pregled zgodovine plačil, ki so bila izpeljana preko 

sistema ePOS. Program eAdmin preko prijave v sistem omogoča avtoriziranim uporabnikom 

vpogled v zgodovino plačil za izbranega trgovca.  

 

Vključuje množico filtrov za prikaz podatkov, sortiranih po časovnem obdobju, izpostavi, 

specifičnem prodajnem mestu in statusu, v katerem je transakcija. Pri prikazu podatkov v 

tabelarični obliki poskrbi tudi za izračun najpogosteje želenih statističnih podatkov, kot so:  

 znesek skupaj, 

 znesek uspelih, 

 znesek neuspelih, preklicanih, preteklih, 

 najvišji, najnižji ter povprečni znesek nakupa. 
 

 
 

Slika 16: Visual Studio s pogledom na okno za vpogled v zgodovino plačil 

 

Za prikaz podatkov uporabljajo razpredelnice XtraGrid podjetja DevExpress, ki omogočajo 

preprosto uporabo filtrov nad že pridobljenimi podatki s strani strežnika preko filtrirne vrstice 
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razpredelnice. Prikazane podatke uporabniki lahko tudi izvozijo v več različnih podprtih 

formatov, kar jim omogoča kasnejšo statistično obdelavo in prikaz podatkov v obliki grafov. 

 

Primer programske kode klica za izvedbo izvoza v datoteko s poprej izbranim imenom v 

formatu html s pomočjo razpredelnice XtraGrid:  

 
View.ExportToHtml(myChosenExportFilename)  

 

5.9.2 Administratorji 

 

Druga uporabniška skupina so administratorji. V določenem trenutku je na sistem lahko 

prijavljen le en administrator zaradi preprečevanja neskladnosti podatkov v bazi. 

Administratorji so posebna skupina, ki svoje prijave na sistem lahko opravlja le iz za to 

namenjenih računalnikov, prijava preko javnega omrežja pa je onemogočena. Poleg že 

opisanega dostopa trgovcev imajo omogočen razširjen dostop do vseh nastavitev sistema 

ePOS. eAdmin tem uporabnikom dovoljuje: 

 

 Dodajanje in urejanje trgovcev 
Uporabnik lahko ustvari novega trgovca z uporabniškim imenom in geslom. Trgovcu 

se ob vpisu v bazo dodeli unikatna številka v polje CustomerID (Guid), s pomočjo 

katere lahko ustvarjamo nove blagajne in dodeljujemo relacije v bazo. Trgovca lahko 

tudi onemogočimo in s tem preprečimo poslovanje preko celotnega sistema ePOS. 

 

 Dodajanje in urejanje blagajn 

Administrator lahko poprej izbranemu trgovcu dodeljuje nove posamezne blagajne ali 

pa več blagajn v paketu.  

 

 Povezovanje novo dodanih blagajn 
S klikom na gumb »Poveži novo dodane blagajne« se na glavnem strežniku ePOS 

sproži metoda, ki za trgovčeve novo dodane blagajne ustvari relacijske zapise, ki 

omogočijo vmesnim strežnikom osvežitev seznamov obstoječih plačilnih mest. 

 

 Dodajanje in urejanje certifikatov 
Pod zavihkom Certifikati lahko dodajamo in urejamo zapise certifikatov v bazi 

data_Certificates, ki nam omogočajo prijavo na procesni center. 

 

 Dodajanje in urejanje izpostav 
Vsak trgovec ima lahko blagajne dodane kot samostojna plačilna mesta, lahko pa 

omogočimo priklop večih blagajn preko enega plačilnega mesta. V primeru večjega 

trgovskega centra z velikim številom terminalov POS lahko dodamo izpostavo in v 

zavihku blagajne izberemo blagajnam še postavko izpostava. Tako lahko z enim 

klikom omogočimo ali onemogočimo poslovanje več blagajnam. 

 

 Dodajanje in urejanje vmesnih strežnikov 

Zavihek Vmesni strežnik nam omogoča pregled in urejanje nastavitev vmesnih 

strežnikov. Urejamo lahko varnostne kode, dostopne podatke, vrsto dostopnosti 

(lokalni ali javni strežnik), aktivnost vmesnega strežnika, naslov za povezovanje, 

naslov za pridobivanje posodobitev ter bolj pregledno vklapljamo in izklapljamo 

izpostave ter blagajne, priklopljene na vmesni strežnik. 
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Vsi dostopi in poizkusi dostopov – naj bodo to dostopi trgovcev ali administratorjev – se 

zapisujejo. V primeru večkratnih poskusov neavtoriziranega dostopa se administratorjem 

pošlje opozorilno obvestilo.  

 

Modul ePOS za uporabo v programu eAdmin je zasnovan z mislijo na preprostost uporabe in 

jasnost zahtev pri interakciji z uporabnikom. Še posebno to velja za skupino uporabnikov s 

povišanimi privilegiji v sistemu, v katerem noben vnos ne sme biti prepuščen naključju. Vsa 

polja za vnose ob potrditvi in pred vnosom v bazo se pregleda z uporabo izrazov RegEx, da 

ne pride do napačnih oz. nezaželenih posledic na sistemu. Pred zagonom metod, ki imajo za 

posledico izključitev dela sistema, so implementirana opozorila, ki uporabnika opomnijo na 

mogoče posledice.  

 

Ne glede na preprostost ospredja vmesnika je zgodba v ozadju (backend) precej bolj 

kompleksna. Za zagotavljanje pravilnega delovanja in hitrost ter odzivnost sistema je 

ključnega pomena dobra organizacija podatkov v strežniku SQL. Slabo zasnovana baza je 

lahko šibki člen v verigi plačilnega sistema, zato smo pri razvoju veliko časa namenili zasnovi 

baze. Strežnik SQL vsebuje: 

 osem podatkovnih tabel za shranjevanje podatkov trgovcev, izpostav, blagajn, 

certifikatov, transakcij, posodobitev ter dnevnikov, 

 tri relacijske tabele, ki dodeljujejo pravice in urejajo razmerja med podatki v 
podatkovnih tabelah med vmesnimi strežniki in blagajnami, vmesnimi strežniki in 

posodobitvami ter trgovci in blagajnami, 

 pogled po meri (view), ki omogoča hiter izpis podatkov o zgodovini transakcij 
 

Posebno pozornost smo namenili tudi dostopu do storitev oz. metod, ki dostopajo do baze. 

Vsakršna interakcija z bazo gre preko metod, ki so vidne samo znotraj razredov glavnega 

strežnika, dostop do baze pa je mogoč le z domenskega računa z Windows Authentication. 

Vsi drugi deli sistema nimajo neposrednega dostopa iz varnostnih razlogov. Metode, ki 

vpisujejo podatke in posodabljajo že obstoječe zapise, uporabljajo transakcijski del ogrodja 

.NET, imenovan System.Transactions, ki ureja sočasnost dostopa do zapisov. Z uporabo 

TransactionScope in TransactionOptions smo poskrbeli, se vsi zapisi končajo pred naslednjim 

ciklom posodobitve in ni možnosti polovičnih zapisov. Pri zapisovanju v manj zmogljivi SQL 

Compact, ki v uporabljeni verziji še ni podpiral uporabe TransactionScope, pa smo uporabili 

preproste semaforje za preprečevanje hkratnega dostopa. 
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Primer programske kode z uporabo TransactionScopa za vpis nove transakcije v SQL bazo ob 

klicu metode InitiateTransaction na glavnem strežniku:  
 
Dim transactionOptions = New TransactionOptions() 
transactionOptions.IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted 
transactionOptions.Timeout = TimeSpan.MaxValue 

 
Using scope = New TransactionScope 

( 

TransactionScopeOption.Required, transactionOptions 

) 

Dim NewTransactionEntry As New data_Transaction 

      NewTransactionEntry.TransactionID = Guid.NewGuid.ToString 

      NewTransactionEntry.TransactionID_PC = Nothing 

      NewTransactionEntry.TransactionID_CustomersOwnID = CustomersOwnID  

      dataContext.data_Transactions.InsertOnSubmit(NewTransactionEntry) 

      dataContext.SubmitChanges() 

      scope.Complete() 

End Using 

 

Primer programske kode za preprečevanje hkratnih dostopov do baze SQL Compact na 

vmesnem strežniku: 

 
Using helper As New UsingSemaphoreHelper 
( 
TranLockHelper.TransactionListLock, 
UsingSemaphoreHelper.ReaderWriterLockSlimTypes.Write 
) 

Dim TransactionTemp As New Transaction 
      TransactionTemp.ReturnStatus = New StatusObject 

TransactionTemp.CustomerUserName = itemDB.TransactionCustomerUsername 
TransactionTemp.DateCreated = itemDB.TransactionDateCreated 
TransactionTemp.ErrorDescription = itemDB.TransactionErrorDescription 
TransactionTemp.ID = New Guid(itemDB.TransactionID) 
TransactionList.Add(TransactionTemp) 

End Using 
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Slika 17: Prikaz tabel sistema ter relacij med njimi 



47 

6 Sistem v praksi 
 

Pri razvoju sistema smo se srečali z veliko različnimi tehnologijami, ki so nam omogočale 

reševanje specifičnih problemov sistema. Velikokrat pa so tudi nove tehnologije same vnesle 

težave pri razvoju, saj v nekaj primerih tehnologija še ni bila zrela za implementacijo.  

 

6.1 Varnost 

 

Eno izmed najpomembnejših področij v plačilnih sistemih je varnost, zato smo se odločili za 

uporabo kriptiranja komunikacijskih kanalov s pomočjo certifikatov. Žal infrastruktura 

trgovcem ni omogočala nakup novejših strežnikov ali postavitev strežnikov IIS na vseh 

lokacijah, zato smo za strežbo na vmesnih strežnikih razvili samostojno gostiteljsko aplikacijo 

(.exe). Odločitev se je na koncu iskazala za pravilno, vendar smo imeli nemalo težav pri 

zagotavljanju delovanja certifikata skupaj s protokolom https na različnih sistemih Windows, 

na katerih je tekla strežniška aplikacija.  

 

Za povezovanje (binding) certifikata SSL z naslovom in vrati, na katerih je povezave 

pričakoval naš strežnik, smo morali uporabiti orodji httpcfg (Windows Server 2003, Windows 

XP) in netsh (Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7). Strežnik je na 

konfiguriranem naslovu skupaj s certifikatom največkrat deloval brez težav, vsake toliko časa 

pa se je zgodilo, da je po ponovnem zagonu operacijskega sistema operacija povezovanja 

certifikata SSL z naslovom javila napako: 

 
SSL Certificate add failed, Error: 1312. A specified logon session does not 

exist. It may already have been terminated. 

 

Še pred izdanim popravkom Microsofta [25] smo težavo rešili tako, da smo certifikat in 

njegov korenski certifikat ročno preko konzole MMC kopirali še v lokalno certifikatno 

shrambo, saj se je napaka pojavljala izključno pri uporabi certifikata iz uporabniške 

certifikatne shrambe.  

 

6.2 Zmogljivost sistema 

 

Mobilni plačilni sistem ePOS je bil razvit z željo po pokritju mobilnega poslovanja pri 

največjih slovenskih trgovcih, ob tem da karseda minimalno obremenjuje procesni center 

Moneta ter infrastrukturo mobilnega operaterja. Sistem smo nameravali razviti na že 

preverjenih strežnikih IIS, vendar – kot smo zapisali že v prejšnjem podpoglavju – 

infrastruktura ponudnikov ni zagotavljala tega, zato smo sistem zasnovali na samostojni 

gostiteljski aplikaciji. Sprva smo nameravali povezovanje in komunikacijo zasnovati na 

basicHttpBindingu (osnovna spletna storitev) za komunikacijo med vsemi storitvami sistema. 

Kaj kmalu pa se je pokazalo, da bo za komunikacijo med glavnim in vmesnimi strežniki 

boljša uporaba netTcpBindinga predvsem zaradi velikega števila zahtevkov [26], ki jih je 

mogoče sprocesirati, ter hitrega prenosa velike količine podatkov, ki so potrebni ob 

posodobitvi vmesnih strežnikov. 
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Za komunikacijo z blagajnami smo kljub temu obdržali vez basicHttpBinding, saj omogoča 

povezovanje tudi s starejšim asmx oz. je kompatibilna z odjemalci Java, Pythone in Rails 

[27]. 

 

 
 

Slika 18: Število klicev na sekundo, razdeljenih po vezeh pri klicu enosmerne operacije  

 

6.3 Odzivnost 

 

Pred zagonom sistema v delovnem okolju smo imeli obdobje testiranja strežnikov, v katerem 

smo sistem izpostavljali več zahtevnim testom. Skupaj z razvijalci ponudnikov smo preverjali 

varnostne protokole, scenarije nedosegljivosti glavnega strežnika, nedosegljivosti procesnega 

centra, nedosegljivosti vmesnega strežnika, nenadnih odpovedi vhodno-izhodnih naprav, 

odpovedi napajanja strežnikov ter tudi obremenitvenih testov, pri čemer smo vsako 

posamezno navzven odprto metodo vmesnih strežnikov zasipali z zahtevami blagajn 

neprekinjeno dneve in dneve. 

 

Vsem testom navkljub pa se nam je v delovno okolje prikradla napaka, ki je nismo uspeli 

odkriti s testi. V trgovski center je bil nameščen vmesni strežnik, a je bila za mobilna plačila 

namenjena le ena blagajna. Zato se je pogosto zgodilo, da v 24 urah, kolikor je nastavljeni čas 

za rušenje kanala med vmesnim in glavnim strežnikom, ni preko vmesnega strežnika do 

glavnega strežnika stekel niti en klic. Vmesni strežnik je zato ob nepogostih mobilnih plačilih 

venomer znova moral vzpostavljati povezavo z glavnim strežnikom, kar je zahtevalo določen 

čas. Stranka, ki je plačala nakup z mobilnim telefonom, je tako ob inicializaciji plačila na 

povratni žeton čakala lahko tudi minuto. 

 

Razlog za počasen odziv se skriva v času ustvarjanja, inicializiranja in pripravljanja za klic 

razreda Channel Factory, ki skrbi za vzpostavitev komunikacijskega kanala WCF [28]. 

Problem smo odpravili tako, da smo v vmesni strežnik implementirali metodo Ping, ki 

periodično kliče glavni strežnik in s tem preprečuje rušenje kanala. Z metodo Ping smo hkrati 

našli tudi rešitev za preverjanje delovanja strežnikov, ki so znotraj mreže ponudnika in niso 

neposredno dosegljivi preko spleta. Na glavnem strežniku tako preprosto preverjamo čas 
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zadnjega javljanja vmesnega strežnika in če pride do prevelikega odstopanja glede na 

predvideni čas naslednjega klica, sprožimo obvestilo o morebitni napaki. 

 

6.3 Napake 

 

Delovanje sistema je po naših izkušnjah zelo stabilno, saj se je od dneva, ko je sistem prešel v 

delovno okolje, zgodil samo en izpad, ki ga lahko pripišemo izključno našemu sistemu.  

 

Izpad sistema se je zgodil, ko je glavni strežnik začel zavračati sporočila vmesnega strežnika z 

izjemo:  

 
System.ServiceMode.Security.MessageSecurityException : An unsecured or 

incorrectly secured fault was received from other party. 
 

Kljub namigom dodatnega sporočila izjeme, da bi šlo lahko za napako pri tvorjenju varnega 

kanala, se je izkazalo, da je napaka nastala zaradi zamika časa med glavnim in preostalimi 

strežniki sistema. Naš aktivni domenski strežnik je zaradi napake na komunikacijski opremi 

prenehal posodabljati točen čas, kar je pomenilo, da so časi na naših virtualnih strežnikih 

odstopali preko meje, ki jo še dovoli kanal WCF pri komunikaciji preko SSL-ja. Rešitev 

problema je mogoča z dvigom razlike časa, ki ga še dovoli WCF (MaxClockSkew). 

 
SymmetricSecurityBindingElement security = 

myCustomBinding.Elements.Find<SymmetricSecurityBindingElement>(); 

security.LocalClientSettings.MaxClockSkew = TimeSpan.FromMinutes(10); 

 

Te rešitve nismo uporabili, saj to lahko s pridom izkoristijo nepridipravi z ranljivosto na 

napad s ponavljanjem, temveč smo v program Monitor, ki z glavnim strežnikom prav tako 

komunicira preko kanala WCF, vgradili lovljenje izjem in opozarjanje na to vrsto napak.  
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7 Sklepne ugotovitve 
 

Ključ do uspešne realizacije projekta, kot je mobilni plačilni sistem, ni samo v uporabi 

najmodernejših in najhitrejših tehnologij, ki so na voljo na trgu, temveč – kot sem poudaril že 

na začetku diplomskega dela – v njihovi sinergiji z navadami ljudi. Sam razvoj je temeljil na 

letih preučevanja trga, saj le tako lahko zgradimo produkt, ki rešuje resnične in vsakdanje 

probleme ter tako zadovoljuje potrebe kupcev in trgovcev. 

 

Razvoj tako obsežnega sistema s toliko različnimi vstopnimi točkami ni končna stvar, zato 

delo na sistemu poteka tudi po predstavitvi na trgu. Sistem se tedensko posodablja in 

omogoča vključevanje novih izpostav, plačilnih mest ter trgovcev. Glavna skrb za prihodnost 

sistema tako ni ekonomske narave, temveč kako ob velikih infrastrukturnih razlikah med 

posameznimi ponudniki zagotoviti čim manjšo fragmentacijo sistema ter ohraniti njegovo 

preprostost za namestitev, uporabo in vzdrževanje. 

 

Sistem ePOS je bil na trgu sprejet zelo dobro, saj zagotavlja preprosto in nebolečo 

implementacijo v že obstoječe sisteme ponudnikov. Prav zaradi preproste implementacije in 

zanesljivosti je že dobro leto v uporabi tudi pri največjem slovenskem trgovcu. 

 

Zaradi možnosti hitrega in hkratnega priklopa večje količine plačilnih mest imamo v sistemu 

registriranih že preko 25.000 terminalov POS, na katerih lahko z mobilnim telefonom 

plačujejo vsi uporabniki največjih slovenskih mobilnih operaterjev. V raziskavi opravljeni leta 

2005 je mobilni telefon kot sredstvo za plačevanje v Sloveniji vsaj enkrat mesečno uporabilo 

8 odstotkov uporabnikov mobilnih telefonov [10], Gartnerjeva raziskava objavljena letos 

julija pa za leto 2012 napoveduje 62-odstotno rast mobilnega plačevanja na svetovni ravni, 

42-odstotno letno rast pa vsaj do leta 2016.  

 

Med razvojem sistema smo opravili ogromno izboljšav, ki pa niso omejene izključno na 

sistem ePOS, ampak tudi na izboljšave sistemov naših partnerjev. Z novimi razvojnimi 

pogledi je tako Moneta tudi z našo pomočjo doživela poenostavitev oz. skrajšanje postopka za 

potrdilo plačila na mobilnem telefonu. 

 

Zamisli za razširitev in izboljšanje sistema ne manjka, tako je na plodna tla že padla zamisel o 

združitvi plačilnega sistema z obstoječimi klubi zvestobe, ki omogočajo ugodnosti 

uporabniku ob nakupu z mobilnim telefonom. Veliko prahu dvigajo tudi možnosti uporabe 

novih tehnologij za brezkontaktno plačevanje. Podpora plačevanju preko NFC-ja bo 

poenostavila implementirane metode in še pohitrila že tako hitro izvedbo plačila, obenem pa 

uporabniku olajšala in še približala telefon kot sredstvo za plačevanje. 
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