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Резюме: В статията е представен обобщеномрежов модел на работата на главна 
станция като част от система за електронна търговия, базирана на мобилна 
комуникация „клиент-сървър“. Той може да се използва за анализ на комуникацията 
на главната станция с останалите модули на системата, както и да се оптимизира и 
настрои времето на живот на транзакциите в зависимост степента им на обслужване 
от банковия сървър. 
Ключови думи: Обобщена мрежа, E-търговия, GSM базирана работна станция. 
 
 
1. Въведение 
 
Разработката е свързана с реализацията на система за електронна търговия през 
мобилен телефон М-pay. Използват се достъпни за всеки неквалифициран ползвател 
методи като обикновено позвъняване или SMS. М-pay е подходяща при закупуване на 
т.нар. фиксирани стоки и услуги, като ваучери за зареждане на мобилни телефони, 
автоматизирани паркинги, билети за културни прояви, спортни залагания и много 
други. Системата е разработена в три основни модула – работни станции (РС), главна 
станция (ГС) и сървър за банкови транзакции (ТС). 

В няколко статии авторът разглежда използването на мобилните комуникации за 
повишаване на сигурността при предаването на конфиденциални данни [3, 4, 9].  В [8] 
е представен обобщеномрежов модел (ОМ, [1, 2]) на процеса на електронно раз-
плащане през интернет. В [6] са моделирани криптиращи протоколи за електронни 
разплащания. В [4] e разработен обобщеномрежов модел на работата на работна 
станция в GSM базирана станция за електронна търговия. В настоящата работа е 
представен обобщеномрежов модел на работата на главна станция. 

Главната станция (ГС) е междинен модул (Фиг. 1), предназначен за свързване и 
синхронизация на стартирани транзакции от работната станция към сървъра за 
банкови транзакции. Тя може да обслужва и произволни автономни уеб сайтове за 
електронна търговия, които да ползват сървъра за банкови транзакции в качеството му 
на Payment Gateway (сървър за разплащания към банки), ако не разполагат със 
собствен такъв. В определен смисъл ГС е част от сървъра за транзакции, тъй като 
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Първоначално в обобщената мрежа има следните ядра: 
- α1-ядро с характеристика „налични Работна станции“ в позиция L2; 
- α2-ядро с характеристика „налични web-приложения“ в позиция L5; 
- α3-ядро с характеристика „Главна станция“ в позиция L11; 
- α4-ядро с характеристика „Самоконтролиращата се опашка“ в позиция L16; 
- α5-ядро с характеристика „Транзакционен сървър“ в позиция L19. 
Тези ядра ще остана в оригиналните си позиции по време на работата на 

обобщеномрежовия модел. В определени времеви моменти те могат да генерират нови 
ядра, които ще преминат съответно през преходите Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 2. Обобщеномрежови модел на функциите на главна станция 

в трансмисия за е-търговия, базирана на мобилни комуникации 
 
През позиция L12 в обобщената мрежа постъпва ядро с характеристика „ΔТ“.  
 

Z1 = 〈{L2, L6}, {L0, L1, L2}, R1, ∨(L2, L6)〉  
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където:  
• W2,0 = „Има транзакция от РС“; 
• W2,1 = „Има срив в РС, не може да се предаде транзакцията“. 

 
Ядрата, постъпващи в позиция L2 (от позиция L6) не получават нови характе-

ристики. Ядрата, постъпващи в позиции L0 и L1 получават характеристики съответно: 
„транзакция от РС“ в позиция L0 и "срив в РС" в позиция L1. 
 

Z2 = 〈{L7, L5}, {L3, L4, L5}, R2, ∨(L7, L5)〉  
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където:  
• W5,4 = „Има транзакция от web-приложениe“; 
• W3,2 = „Има срив в web-приложениe, не може да се предаде транзакцията“. 

 
Ядрата, постъпващи в позиция L5 (от позиция L7) не получават нови характе-

ристики. Ядрата, постъпващи в позиции L3 и L4 получават характеристики съот- 
ветно: „транзакция от web-приложениe“ в позиция L3 и „срив в web-приложениe“ в 
позиция L4. 

 
Z3 = 〈{L0, L1, L3, L4, L11, L13, L17}, {L6, L7, L8, L9, L10, L11}, R3, 

∨(L0, L1, L3, L4, L11, L13, L17)〉  
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където:  
• W11,6 = „Има отговор за транзакция за РС“; 
• W11,7 = „Има отговор за транзакция за web-приложениe“; 
• W11,8 = „Има транзакция за СТ“; 
• W11,9  = „Има транзакция за изтриване“; 
• W11,10 = „Има транзакция за записване в Log файл“. 

 
Ядрата, постъпващи в позиция L11не получават нови характеристики. Ядрата, 

постъпващи в позиции L6, L7, L8, L9 и L10 получават характеристики съответно: 
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• „Отговор за транзакция за РС“ в позиция L6, 
• „Отговор за транзакция за web-приложениe“ в позиция L7, 
• „Транзакция за опашката за изчакване за СТ“ в позиция L8, 
• „Транзакция за изтриване“ в позиция L9, и 
• „Транзакция за записване в Log файл“ в позиция L10. 

 
Z4 = 〈{L8, L9, L12, L16}, {L13, L14, L15, L16}, R4, ∨(L8, L9, L12, L16)〉  
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където:  
• W16,13 = „Няма отговор от ТС“; 
• W16,14 = „Има изтрита транзакция“; 
• W16,15 = „Има транзакция за ТC“. 

 
Ядрата, постъпващи в позиция L16 не получават нови характеристики. Ядрата, 

постъпващи в позиции L13, L14 и L15 получават характеристики съответно: 
• „Транзакция без отговор“ в позиция L13, 
• „Изтрита транзакция от опашката“ в позиция L14, и 
• „Транзакция, време на постъпване, ΔТ“ в позиция L15. 

 
Z5 = 〈{L15, L19}, {L17, L18, L19}, R5, ∨(L15, L19)〉  
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където:  
• W19,17 = „Има отговор от ТС“; 
• W19,18 = „Липсва отговор от ТC“.   

 
Ядрата, постъпващи в позиция L19 не получават нови характеристики. Ядрата, 

постъпващи в позиции L17 и L18 получават характеристики съответно: „транзакция, 
отговор от ТС“ в позиция L17 и „транзакция без отговор от ТС“ в позиция L18. 
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3. Заключение 
 
Представеният обобщеномрежов модел на работата на главна станция в система за 
електронна търговия чрез мобилни комуникации. Той позволява анализ и симулиране 
на процесите на комуникация между главната станция и работните станции и 
банковия сървър с транзакции.  

Разработеният модел може да се използва за: 
• Оптимизиране на времето на живот на транзакциите в опашката „ΔТ“ на 

база отработени и канцелирани, 
• Динамична промяна на ΔТ за ГС в зависимост от скоростта на обслужване в 

транзакционния сървър ΔТ1, където ΔТ > ΔТ1, 
• Анализ на поведението на главната станция при повишаване процента на 

сривове в кореспондентите му – работни станции и транзакционен сървър. 
Представеният ОМ модел е компонент от по-общи модели, описващи електронна 

търговия с мобилни комуникациии и банкови дейности през Интернет [5, 7]. 
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