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POVZETEK
Procesni center izvaja storitve procesiranja transakcij s plačilnimi karticami s
pomočjo namenske avtorizacijske aplikacije. Za izvajanje teh storitev ima procesni
center s svojimi strankami sklenjene dogovore o nivoju storitev (SLA). Poročila o
izpolnjevanju SLA zahtev za te storitve se v procesnem centru izdelajo enkrat
mesečno za pretekli mesec, nakar se poročilo o njihovem izpolnjevanju pošlje
stranki. V kolikor po krivdi procesnega centra SLA zahteve niso dosežene, se to
razume kot nerazpoložljivost storitve, kar ima za procesni center finančne posledice
kakor tudi izgubo ugleda.
Težava je v tem, da z obstoječim načinom dela pridobi procesni center informacije
o doseganju SLA zahtev in posledično o razpoložljivosti posameznih storitev za
pretekli mesec šele konec meseca, kar onemogoča hitro ukrepanje v primeru
nedoseganja le-teh.
Namen magistrskega dela je obstoječe procese prenoviti tako, da bo omogočeno
»online« spremljanje doseganje SLA zahtev za storitve, ki se izvajajo spomočjo
avtorizacijske aplikacije. Ker je procesiranje kartičnih transakcij široko področje,
smo se v nalogi omejili na tri storitve avtorizacijske aplikacije, in sicer:
–
–
–

izvajanje vmesniških procesov do bank in drugih procesnih centrov
proces osveževanja datotek v bazi avtorizacijske aplikacije
spremljanje odzivnih časov bank na avtorizacijske zahtevke

Z uvedbo »online« spremljanja doseganja SLA zahtev pridobimo možnost
preventivnega ukrepanja ob ugotovljenem odstopanju od zahtev, določenih v SLA.
Preventivni ukrepi se odražajo v boljši razpoložljivosti storitev procesnega centra,
kar pripomore k večji učinkovitosti in boljšemu ugledu procesnega centra. Poleg
tega se lahko sprotne informacije o doseganju SLA zahtev koristno uporabijo pri
sklepanju novih ali spremembah obstoječih dogovorov SLA.
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–
–
–
–
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razpoložljivost storitev
spremljanje razpoložljivosti
plačilne kartice
procesiranje transakcij
dogovor o ravni storitve (SLA)

ABSTRACT
The processing center carries out payment card processing services through a
dedicated authorization application. The processing center has signed a Service
Level Agreement (SLA) with its clients. Reports on completing the SLA requirements
for these services are generated once a month for the previous month, after which
the report on their fulfillment is sent to the client. If requirements are not met by
the processing center fault, this is understood as an unavailability of the service,
which has financial consequences for the processing center as well as loss of
reputation.
Through the existing workflow, the processing center acquires information on the
achievement of SLA requirements and the availability of individual services for the
previous month at the end of the month, which prevents quick action in case of
failure to reach them.
The purpose of the master's thesis is to redefine workflow and establish "online"
monitoring of SLA requirements of authorization application services. Since the
processing of payment card transactions is a wide area, we have limited our work
to three authorization application services:
–
–
–

authorization application interface processes
authorization application refresh processes
monitoring response times of authorization requests, sent to customers

With the introduction of "online" monitoring of the SLA requirements, we obtain the
possibility of preventive action in case of a deviation from the requirements as they
are set in the SLA. Preventive measures are reflected in the better availability of
authorization application services, which contributes to greater efficiency and
better reputation of the processing center.
In addition, detailed information on how well are we meeting our SLA requirements
can be used in concluding new or modifying existing SLA arrangements.
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1 UVOD
1.1 PREDSTAVITEV OKOLJA
Obravnavano podjetje je procesni center in izvaja procesiranje kartičnih plačilnih
inštrumentov za več kot 20 bank v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Zagotavljanje in
spremljanje razpoložljivosti storitev procesnega centra je za njegovo poslovanje
ključnega pomena. Razpoložljivost storitev procesnega centra se meri v doseganju
zahtev SLA (ang. Service Level Agreement), ki jih procesni center uskladi s
posamezno banko in za posamezno storitev.
Procesni center zagotavlja storitve za banke na več področjih:
–
–
–
–

procesiranje kartičnih transakcij,
upravljanje mreže bankomatov in POS-terminalov,
procesiranje plačil in bremenitev SEPA (ang. Single Euro Payments Area),
procesiranje sistema e-račun.

V nalogi se bomo osredotočili na področje procesiranja kartičnih transakcij. Večina
SLA-zahtev na tem področju se nanaša na zagotavljanje pravilne obdelave
avtorizacijskih zahtevkov plačilnih kartic znotraj dogovorjenega časa. V kolikor po
krivdi procesnega centra SLA-zahteve niso dosežene, to razumemo kot
nerazpoložljivost storitve. Neizpolnjevanje SLA-dogovorov ima za procesni center
ne le finančne posledice, ampak tudi izgubo ugleda.
Storitve na področju procesiranja kartičnih transakcij se izvajajo preko
avtorizacijskega sistema, katerega ključni element je avtorizacijska aplikacija.
Storitve se izvajajo skladno z vnaprej definiranimi poslovnimi pravili. Čeprav so si
storitve, ki jih procesni center nudi posameznim bankam, po vsebinski plati
podobne, se po izvedbeni plati precej razlikujejo, kar vpliva na oblikovanje pravil
za izvedbo posamezne storitve za posamezno banko. Storitev, kot je na primer dvig
gotovine na bankomatu, pomeni pri eni banki drugačen način obdelave
transakcijskega zahtevka kot pri drugi banki in posledično drugačno porabo
sistemskih virov avtorizacijskega sistema. Slednje pomeni, da vsebinsko iste storitve
posameznih bank zahtevajo različne nastavitve (konfiguracije) avtorizacijske
aplikacije. To narekuje potrebo po sprotnem, online nadzoru nad doseganjem
zahtevanega in opredeljenega nivoja storitev SLA ter takojšnje ukrepanje v primeru
nedoseganja le-teh, z namenom preprečevanja nerazpoložljivosti obravnavane
storitve.
Pred kratkim smo v podjetju uvedli novo aplikacijo za nadzor bankomatov, ki
podatke o transakcijah in sistemske loge prenaša na zaledne strežnike. Aplikacija
je odprta za konfiguracijo in jo lahko poleg njene osnovne funkcionalnosti (nadzor
delovanja bankomatov) izkoristimo tudi za dodatni nadzor doseganja SLA-zahtev
ostalih storitev, ki se izvajajo s pomočjo avtorizacijske aplikacije (npr. spremljanje
delovanja vmesniških procesov, ki skrbijo za prenos avtorizacijskih zahtevkov do
bank in mednarodnih procesnih centrov, podrobnejši nadzor procesov osveževanja
baz avtorizacijske aplikacije in drugo).
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1.2 PREDSTAVITEV PROBLEMA
Poročila o izpolnjevanju SLA-zahtev za storitve, ki se izvajajo preko avtorizacijske
aplikacije, izdelujemo enkrat mesečno za pretekli mesec, nakar poročilo pošljemo
banki. Na ta način šele konec meseca pridobimo informacijo o doseganju SLA-zahtev
in posledično o razpoložljivosti posameznih storitev na področju procesiranja
kartičnih transakcij. Obstoječe procese želimo prenoviti na ta način, da bo
omogočen sprotni nadzor nad izpolnjevanjem obstoječih SLA-zahtev. Slednje bo v
pomoč pri definiranju bolj realnih SLA-dogovorov (ki jih bo v praksi lažje doseči),
kar bo doprineslo k boljši razpoložljivosti obravnavanih storitev. V splošnem z
doseganjem SLA-zahtev sicer nimamo težav, vendar želimo za storitve, ki jih
izvajamo preko avtorizacijske aplikacije, uvesti sproten nadzor nad izpolnjevanjem
omenjenih zahtev, kar bo omogočalo izvajati takojšnje in natančnejše analize
obravnavanih storitev. Poleg tega bo tak nadzor omogočal ustrezne prilagoditve
obstoječih zahtev (če so potrebne), kar bo zopet doprineslo k boljši razpoložljivosti
samih storitev.

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
V nalogi bomo podali predlog za izvedbo preverjanja razpoložljivosti
transakcijskega avtorizacijskega sistema, podjetje pa bo predlog ovrednotilo in
ocenilo, če je delno ali v celoti primeren za uporabo.
Podatki, potrebni za izdelavo naloge, so pridobljeni iz strokovne in poljudne
literature, člankov, objavljenih na svetovnem spletu, in spoznanj ob razvoju in
vzdrževanju avtorizacijskega sistema kartičnega poslovanja.
V nalogi ne navajamo informacij, ki so opredeljene kot poslovna skrivnost podjetja.
Sistemi in aplikacije so poslovna skrivnost družbe, zato aplikacij in sistemov ne
bomo naslavljali s produktnimi imeni, ampak opisno v skladu z njihovimi funkcijami.
Pri izdelavi naloge se opiramo na strokovne ugotovitve in mnenja specialistov z v
nalogi obravnavanih področij.

1.4 METODE DELA
Pri izdelavi naloge smo pristopili sistematično v več korakih:
V prvem delu naloge bomo na podlagi študija strokovne literature pripravili
teoretično podlago, ki bo predstavljala osnovo za aplikativni del. Nato bomo podali
podrobnejšo analizo obstoječega stanja in opisali, na kakšen način se sedaj izvajajo
izbrane storitve.
Na podlagi izsledkov iz literature bomo oblikovali predloge za prenovo obstoječih
procesov. Učinke predlaganih sprememb bomo kritično analizirali in jih ovrednotili.
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2 TEORETIČNE OSNOVE S PODROČJA VARNOSTI,
ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI SISTEMOV
Avtorizacijski sistem za procesiranje kartičnih transakcij, ki ga naloga obravnava,
sodi v sisteme človek-stroj, kjer je delovanje sistema odvisno tako od delovanja
sistema (stroja) kot od njegovega načrtovalca, graditelja in upravljalca (človeka).
Takšen sistem zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, če zadovoljivo delujejo vsi trije
elementi sistema (Hudoklin in Rozman, 2004):
–
–
–

strojna oprema (hardver),
programska oprema (softver),
človek.

Strojno opremo v sistemu človek-stroj predstavljajo vse fizične komponente
sistema, ki sestavljajo nek tehnični sistem. Okvarjenih komponent ne popravljamo,
ker smatramo, da odpoved komponente pomeni njeno uničenje. Komponente
sistema povezujemo v sklope, ki v sistemu opravljajo določeno funkcijo. Sklopi so
popravljivi deli sistema. Več sklopov sistema se povezuje v naslednji nivo, ki ga
imenujemo enote.
Programska oprema je element sistema in je sestavljena iz računalniških
programov, ti pa iz programskih modulov.
Človek je v sistemu najbolj kompleksen element, ki ga nadalje ne delimo na
komponente.
Zanesljivost sistema je ena od komponent učinkovitosti sistema. Učinkovitost je
mera sposobnosti sistema, da bo uspešno izpolnil zahtevano nalogo v določenem
času. Komponente učinkovitosti so prikazane na shemi slike 1.

Slika 1:

Shema komponent učinkovitosti sistema (Hudoklin in
Rozman, 2004)
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Razpoložljivost je sposobnost, da sistem v poljubnem trenutku zadovoljivo deluje
ali je sposoben zadovoljivega delovanja, če ga uporabljamo pri določenih pogojih.
Prilagojenost je sposobnost, da sistem, ki ga uporabljamo pri določenih pogojih,
konča zahtevano nalogo v določenem časovnem intervalu, če je na začetku tega
intervala zadovoljivo deloval.
Zmogljivost je sposobnost, da sistem uspešno izpolni zahtevano nalogo, če deluje v
mejah podanih specifikacij.
Razpoložljivost in prilagojenost sta vezani na čas delovanja sistema in s tem na
zanesljivost in vzdrževalnost, zmogljivost pa je neodvisna od časa delovanja
sistema.
Zanesljivost je sposobnost, da sistem, ki ga uporabljamo pri določenih pogojih,
zadovoljivo deluje določen časovni interval.
Vzdrževalnost je sposobnost, da se sistem iz stanja nedelovanja (zaradi
vzdrževalnega posega) povrne v stanje zadovoljivega delovanja v določenem
časovnem intervalu, če se vzdrževalni posegi izvajajo v skladu s predpisi.

2.1 RAZPOLOŽLJIVOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV
V telekomunikacijah in v teoriji zanesljivosti ima izraz razpoložljivost naslednji
pomen (Availability, 2010):
Pomeni stopnjo, do katere sistem, podsistem ali oprema deluje in je v stanju, ko
lahko z njo upravljamo oziroma je v stanju delovanja. Pri tem je potrebno definirati
stanja delovanja in upravljivosti. Komplementarna funkcija razpoložljivosti je
nerazpoložljivost.
Za lažjo predstavo je v tabeli 1 navedeno, kakšni so časi nedelovanja sistema ob
doseganju določene stopnje razpoložljivosti.
Št. devetk
2
3
4
5
6

% razpoložljivosti
99 %
99.9 %
99.99 %
99.999 %
99.9999 %

Skupno nedelovanje
sistema h/leto
87.60
8.76
0.88
0.09
0.01

Skupno nedelovanje
sistema min/mesec
438
43.8
4.38
0.44
0.04

Tabela 1: Povprečno nedelovanje sistema v režimu 24/7 ob doseganju
določene stopnje razpoložljivosti (Highleyman, 2004)
Na razpoložljivost sistema vpliva mnogo dejavnikov, od katerih imamo nekatere pod
nadzorom, na druge pa nimamo moči vplivati in lahko le blažimo posledice njihovega
delovanja. Cilja visoke razpoložljivosti sistema sta odstranitev dejavnikov, ki so
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grožnja razpoložljivosti našega sistema, in zmanjšanje časa, ki ga potrebujemo za
obnovitev ponovnega delovanja sistema v primeru nastopa katastrofalnega dogodka.
Visoka razpoložljivost ni merljiv atribut, ampak cilj, ki ga hočemo doseči z uporabo
ustrezne tehnologije in vpeljavo ustreznih postopkov, ki k temu cilju stremijo.
Na področju informacijske tehnologije pogosto srečamo izraz visoka razpoložljivost
oziroma kratico HA (ang. High Availability). Visoko razpoložljivost lahko dosegamo
z uporabo ene ali s kombinacijo sledečih tehnik:
Različne stopnje pripravljenosti redundantnih komponent (Resnick, 1996):
–

Hladna pripravljenost – CS (ang. Cold Standby), kjer ob okvari
komponente pride do izpada delovanja sistema. Nadzorni sistem zazna
odpoved in samodejno vključi v delovanje redundantno komponento, ki
do tega trenutka ni delovala. Ta se mora zagnati in inicializirati, preden
prevzame delo okvarjene komponente, kar traja nekaj časa. Na ta način
pride do izpada storitve in izgube podatkov, ki so se tekom odpovedi
obdelovali.

–

Topla pripravljenost – WS (ang. Warm Standby), kjer ob odpovedi
komponente pride do izpada delovanja sistema. Nadzorni sistem zazna
odpoved in samodejno vključi v delovanje redundantno komponento, ki
je že pripravljena na prevzem nalog okvarjene komponente. Tako pride
do izpada storitve in izgube podatkov, ki so se tekom odpovedi
obdelovali. Čas do ponovne vzpostavitve delovanja sistema je krajši kot
pri načinu CS.

‒

Vroča pripravljenost – HS (ang. Hot Standby), kjer ob odpovedi
komponente pride do izpada delovanja sistema. Nadzorni sistem zazna
odpoved in samodejno vključi v delovanje redundantno komponento, ki
je že zagnana, inicializirana in si z okvarjeno komponento deli podatke
o procesiranju, ki jih uporabi in nadaljuje delo okvarjene komponente,
ne da bi uporabniki opazili izpad komponente ali izgubili podatke.

Grupiranje (ang. Clustering) predstavlja dva ali več sistemov, ki delujejo skupaj z
namenom zagotavljati razpoložljivost ali porazdelitev procesiranja. Visoka
razpoložljivost se zagotavlja s porazdelitvijo procesiranja, kjer vsi člani grupe
aktivno nudijo storitev, ob odpovedi enega člana pa se breme porazdeli na preostale
člane grupe.
2.1.1 Kvantitativne karakteristike razpoložljivosti
Najlažje razpoložljivost sistema predstavimo kot razmerje med časom delovanja
sistema in seštevkom časa delovanja sistema ter časa nedelovanja sistema, ki je
enak opazovanemu časovnemu intervalu (Availability, 2010):

𝐴=

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑡𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 + 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
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Pri obravnavi razpoložljivosti sistema se osredotočamo na dva dejavnika. Prvi je ta,
koliko časa bo sistem delujoč, preden pride do odpovedi, in koliko časa
potrebujemo, da sistem oz. komponento popravimo. Prvi dejavnik je povprečen čas
do odpovedi – MTTF (ang. Mean Time to Failure), povprečni čas, v katerem
odpravimo napako, pa označimo z MTTR (ang. Mean Time To Repair). MTTR se
nanaša na tisti del časa zastoja, kjer se dejansko izvaja aktivno popravilo. Z vidika
spremljanja razpoložljivosti pa je pomemben tudi povprečni čas zastoja sistema –
MDT (ang. Mean Down Time). Razmerje med MTTR in MDT je prikazano na sliki 2

Slika 2:

Čas zastoja MTD na časovnici (What is Business Service
Management, 2017)

Kratki izpadi delovanja sistema reda nekaj sekund so lahko dopustni v klicnih centrih
nujne pomoči, desetsekundni izpadi predstavljajo problem, desetminutni izpad pa
že lahko pomeni izgubo življenja ali popolno uničenje stavbe v požaru. SLA v
primeru klicnega centra nujne pomoči lahko predpisuje, da do izpada delovanja
sistema ne prihaja več kot enkrat mesečno (MTBF) in da bo 99,9 % okvar
popravljenih v 10 sekundah (MTTR).
Upoštevaje veličine MTTF in MTTR lahko razpoložljivost zapišemo kot:

𝐴𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎 =

𝑀𝑇𝑇𝐹
𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

(2)

V enačbi (2) predstavlja MTTR povprečni čas aktivnega popravila. Razpoložljivost
sistema, izračunana po tej enačbi, pa nam predstavlja največjo možno
razpoložljivost, ki bi jo dosegli, če bi bil čas zastoja sistema enak času popravila
sistema. Iz prakse vemo, da temu ni tako. Razpoložljivosti, ki bi jo izračunali po
enačbi (2), pravimo lastna razpoložljivost. Dejanski čas odpovedi sistema je, kot je
razvidno s slike 6, daljši od časa, ki ga potrebujemo za popravilo, zato v enačbi (3)
zamenjamo MTTR z MDT in dobimo obratovalno razpoložljivost sistema.

𝐴𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑛𝑎 =

𝑀𝑇𝑇𝐹
𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝐷𝑇

(3)

Pri oceni izpada delovanja storitve sta dva pomembna faktorja: čas, ko uporabniki
ne morejo uporabljati storitve, in količina, ki je bila izgubljena ob izpadu (Vellante,
2008):
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–

Čas vzpostavitve delovanja sistema – RTO (angl. Recovery Time
Objective) je najdaljše še dopustno trajanje izpada informacijskega
sistema, ki ga podjetje še lahko dopusti, ne da bi resneje ogrozilo svoje
poslovanje. Je meritev tolerance uporabnikov do nedelovanja storitve.
Velik RTO pomeni, da uporabniki tolerirajo dolg izpad storitve. RTO je
čas med nastankom izpada in časom, v katerem smo odpravili napako in
sistem ponovno pripravili na delovanje. To je čas nedelovanja oz. izpada
sistema.

–

Časovna točka obnovitve podatkov – RPO (angl. Recovery Point
Objective) se nanaša na količino podatkov, ki jih podjetje ob izpadu
delovanja sistema še lahko izgubi brez resnejših posledic za poslovanje.
Na voljo so tehnologije, ki nam omogočajo izdelavo posnetkov stanja in
varnostnega kopiranja celotnega informacijskega sistema, da lahko
dobimo vrnjene podatke. Če izdelujemo posnetke stanja informacijskega
sistema enkrat na uro, to pomeni, da se lahko v najslabšem primeru
vrnemo v stanje izpred ene ure. RTO navadno določamo v minutah ali
urah.

Vsako podjetje najbolje ve, kateri podatki so zanj kritični in kakšne RTO- in RPOvrednosti so sprejemljive za posamezne kritične poslovne procese oziroma podatke.
Ti časi so osnova za izbiro ustrezne rešitve. Velik RPO pomeni, da posel tolerira
izgubo podatkov za dlje časa nazaj.
Ob detekciji in identifikaciji okvare sistema se sprožijo izredni postopki (slika 3), ki
so opredeljeni v načrtih za obnovitev delovanja sistema v primeru katastrofe in
odpravijo okvaro ter povrnejo sistem v normalno delovanje. Po vzpostavitvi
delovanja sistema je potrebno ugotoviti obseg škode, izgube podatkov ter sprejeti
obnovitvene ukrepe, ki omogočajo pravilno delovanje sistema ob morebitni izgubi
podatkov.

Slika 3:

RTO in RPO pri zagotavljanju razpoložljivosti sistema
(Vellante, 2008)
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Naj navedemo nekaj zahtev za RTO in RPO iz prakse (Holenstein, Highleyman in
Holenstein, 2007):
Pri trgovanju z delnicami na borzi se od sistema v primeru okvare pričakuje zelo
hitra vzpostavitev ponovnega delovanja, pri čemer se ne tolerira izgube podatkov.
Nakupna cena delnice je odvisna od cene predhodne transakcije, zato bi bili vsi
nadaljnji nakupi v primeru izgube podatkov nepravilni. Pri borzi je pričakovani RTO
največ nekaj minut, RPO pa mora biti nič.
Pri nadzornih sistemih v elektrarnah ali pri nadzoru pacientov v bolnišnicah je
zahtevan zelo majhen RTO, RPO pa je lahko velik. Nadzor mora potekati s čim manj
prekinitvami. Če v primeru izpada pride do večje izgube podatkov (velik RTO), to
vpliva na zgodovinske trende ali statistične obdelave, kritične funkcije nadzornega
sistema pa s tem niso prizadete.
Spletne trgovine morajo imeti RPO blizu ničle. Izguba podatkov pomeni izgubo
prodaje ali celo odobritev nakupa kupcu, ki se mu zaradi izgube podatkov blaga ne
dostavi.
Transakcijski sistemi za avtorizacijo transakcij s plačilnimi karticami ne zahtevajo
velikih RTO in RPO. Če bankomat ne deluje, je stranka sicer nezadovoljna, vendar
bo našla drug delujoč bankomat. Če zaradi okvare izgubimo podatke, je strankin
račun nepravilno bremenjen do naslednjega dne, ko se glede na zapise na
bankomatih popravi stanja na računih. Pri transakcijah na POS-terminalih se
zahteva manjši RTO kot pri bankomatih. V primeru izpada sistema za dlje časa se
lahko zgodi, da stranke v trgovskih centrih pustijo polne nakupovalne vozičke blaga
in odidejo kupit blago v sosednjo trgovino. Izpad ima direktne finančne posledice in
vodi k izgubi ugleda za trgovca.
Slika 4 prikazuje zahteve različnih poslovnih področij glede RTO in RPO.

RTO
bolje

Spletna trgovina

à

Procesiranje
plačilnih kartic

Borza

Nadzorni sistem
bolje

Slika 4:

ß

RPO

Pričakovani RTO in RPO po poslovnih področjih (Holenstein,
Highleyman in Holenstein, 2007)
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V odvisnosti od pričakovanih vrednosti RTO in RPO za storitve se lahko opredelimo
o metodah za izvajanje varnostnih kopiranj podatkov in postopkih za ponovno
vzpostavitev delovanja storitev.
2.1.2 Ukrepi za izboljšanje razpoložljivosti IT-storitev
Način za izboljšanje razpoložljivosti storitev so tako v ustrezni arhitekturni zasnovi
tehničnega sistema kot v organizaciji dela z upoštevanjem dobrih praks vodenja v
IT-sistemov.
Arhitektura sistema za zagotovitev HA
Redundanca je arhitektura sistema, kjer uporabimo več gradnikov, ki opravljajo isto
funkcijo. V primeru izpada enega od gradnikov, njegovo delo prevzame drug
gradnik, ki opravlja isto funkcijo.
Redundanca je najpogostejši pristop k izboljšanju zanesljivosti in razpoložljivosti
storitev kritičnih informacijskih sistemov. Podvojenost komponent informacijskega
sistema je lahko na nivoju računalniških komponent (na primer dodatni napajalni
modul) ali pa na nivoju podvojene lokacije z vso strojno in programsko opremo, ki
v primeru katastrofe delno ali v celoti prevzame funkcijo primarne lokacije.
Primer sistema s tremi gradniki je prikazan na sliki 5. Funkcionalno enoto Fa
sestavljajo identični gradniki A1, A2 in A3, funkcionalna enota Fb pa sestoji iz
gradnika B. Sistem je delujoč, če sta delujoči obe funkcionalni enoti.

Slika 5:

Sistem z mešano vezavo gradnikov (lastni vir)

Fukcionalna enota sistema Fa na sliki 5 ima tri redundantne gradnike. Če gradnik A1
odpove, gradnika A2 ali A3 prevzameta njegovo funkcijo in sistem deluje dalje.
Pravimo, da funkcionalna enota Fa dopušča izpad posameznega gradnika (ang. Fault
Tolerant), pri čemer sistem še vedno opravlja svojo funkcijo. Funkcionalna enota
Fb na sliki 5 vsebuje samo gradnik B. Ob odpovedi gradnika B, funkcionalna enota
Fb ne opravlja več svoje funkcije, kar povzroči odpoved celotnega sistema. Gradnik
B v funkcionalni enoti Fb tega sistema nima zamenjave in predstavlja točko
ranljivosti sistema (ang. Single Point of Failure), kjer odpoved gradnika B povzroči
odpoved sistema. Vpliv odpovedi posameznih gradnikov na delovanje sistema in
razpoložljivost storitve je prikazan na diagramu slike 6.
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DELUJE

Gradnik A2

OKVARA

DELUJE

Gradnik A3

OKVARA

DELUJE

Gradnik B

DELUJE

OKVARA

storitev

DELUJE

NE DELUJE

OKVARA

DELUJE

DELUJE

DELUJE

DELUJE

NE DELUJE

DELUJE

t

Slika 6:

Vpliv odpovedi gradnikov na storitev (lastni vir)

Poleg HA-arhitekture pripomorejo k izboljšanju razpoložljivosti IT-sistemov še
sledeči ukrepi, ki jih navaja Lowe (Lowe, 2013):
Avtomatizacija rutinskih postopkov
Avtomatizacija postopkov zmanjša možnost človeških napak. Ljudje vedno so in
bodo delali napake. Temu se ne moremo izogniti. Kadar se napake zgodijo pri
upravljanju sistemov za procesiranje transakcij – OLTP (ang. Online Transaction
Processing), imajo te lahko velik negativen vpliv na delovanje sistema in na storitve,
ki jih procesni center nudi svojim strankam. Z namenom zmanjšati možnosti
človeške napake je potrebno vsa rutinska opravila, ki bi lahko privedla do napak,
avtomatizirati in na ta način prispevati k zvišanju razpoložljivosti sistema. Z
avtomatizacijo postopkov tudi razbremenimo zaposlene, ki se lahko tako ukvarjajo
z drugimi opravili.
Sistem upravljanja sprememb
Spremembe so sestavni del upravljanja in vzdrževanja sistemov za procesiranje
plačilnih sistemov, vendar lahko negativno vplivajo na delovanje sistema, če jih
nameščamo v produkcijski sistem brez planiranja. Tako je uvedba procesa
upravljanja sprememb nujna. Proces upravljanja sprememb terja od zaposlenih
planiranje in usklajevanje, da se spremembe implementirajo v okolje. Dobro
načrtovanje zagotavlja upoštevanje vseh vidikov spremembe, usklajevanje pa
osveščenost vseh vpletenih o spremembah, ki se uvajajo.
Avtomatizacija preklopov prometa
Odpoved pomembnega dela strojne opreme lahko povzroči takojšen izpad delovanja
sistema. V klasičnem načinu delovanja traja kar nekaj časa, da se ugotovi okvara
strojne opreme, nadomesti oz. popravi okvarjen del in zopet vzpostavi delovanje
sistema. Če pa uporabljamo opremo, ki ugotovi, da je del sistema okvarjen, in
promet preklopi na delujoč podsistem, imamo sicer še vedno manjši izpad, vpliv
napake pa je mnogo manjši kot pri klasičnem postopku odprave napake.
Avtomatizacija preklopov transakcij je tako željena, vendar pa zahteva vsaj
podvojeno strojno opremo, ki jo želimo preklapljati.
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Ustrezno varnostno kopiranje in obnovitveni postopki
Potrebno je preveriti, kakšni so trenutno naši predvideni časi vzpostavitve delovanja
sistema in predvidena količina podatkov, ki jih lahko izgubimo. Za posamezne
sisteme in baze je potrebno preveriti, če imamo varnostne kopije in obnovitvene
postopke, ki ustrezajo našemu podjetju in našim potrebam.
Nadzor sistema
Izpadi sistema se dogajajo in pomembno je, kako izpade zaznamo ter kako se nanje
odzovemo. Avtomatski preklopi prometa pomagajo pri omejitvi vpliva izpada
sistema, vendar je potrebno čim prej odpraviti okvaro na sistemu. Še bolje je pa je
biti vnaprej obveščen o možnosti izpada, ki se obeta. Na primer, če pri strežniku
zmanjka prostega prostora na disku, strežnik preneha delovati. Zasedenost diska
lahko aktivno spremljamo in sprožimo več stopenj alarmiranja v primeru visokih
zasedenosti diskov. Ob prejetem obvestilu preverimo zasedenost diska in brišemo
podatke, ki jih ne potrebujemo več, in si tako zagotovimo potreben dodaten
prostor. Če podatke potrebujemo in jih ne moremo preprosto izbrisati, jih
prenesemo na začasno lokacijo in zaženemo proces načrtovanja posodobitev
sistema z novim večjim diskom.

2.2 ZAHTEVE PO SPREMLJANJU RAZPOLOŽLJIVOSTI SISTEMA
Poleg lastnih potreb po nadzorovanju delovanja avtorizacijskega sistema s stališča
razpoložljivosti storitev se spremljanje razpoložljivosti storitev avtorizacijskega
sistema glede na poslovne dogovore s strankami predpisuje tudi s strani standarda
ISO/IEC 20000.
Standard ISO/IEC 20000 je mednarodni standard za upravljanje storitev v
informacijski tehnologiji (ang. IT Service Management). Razvit je bil leta 2005,
temelji na predhodnem britanskem standardu BS 15000 in je njegov naslednik.
Standard je sestavljen iz dveh delov.
Prvi del (ISO/IEC 20000-1) spodbuja sprejem celovitega procesnega pristopa pri
izvajanju IT-storitev, ki zadovoljijo poslovne potrebe in potrebe uporabnikov
(Wikipedia ─ ISO/IEC 20000).
Prvi del standarda sestoji iz desetih poglavij:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vplivna področja,
izrazi in definicije,
načrtovanje in implementacija upravljanja storitev,
zahteve sistema upravljanja,
načrtovanje in uvedba novih ali spremenjenih storitev,
procesi dobave storitev,
procesi relacij,
kontrolni procesi,
procesi razreševanja,
proces vodenja verzij.

Drugi del standarda (ISO/IEC 20000-2) je skupek praks in predstavlja najboljše
prakse upravljanja za IT-storitve, ki so definirane v prvem delu standarda. Standard
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ISO/IEC 20000 predstavlja formalni standard družb, ki imajo upravljanje IT-storitev
pregledno in certificirano. ITIL (ang. IT Infrastructure Library) je ogrodje, ki
predstavlja zbirko dobrih praks, ki jim sledimo pri vpeljavi in vzdrževanju standarda
ISO/IEC 20000 (Žvanut, 2011).
Povezava standarda ISO/IEC 20000 in ogrodja ITIL je prikazana na sliki 7.

ISO/IEC
20000-1

ISO/IEC 20000-2

ITIL

Interne usmeritve, procesi in
postopki

Slika 7:

1. del: specifikacija zahtev

2. del: navodila za uporabo/
pravila ravnanja

Baza najboljših praks

Izvedene rešitve

Povezava med ISO/IEC 20000 in ITIL (ISO/IEC, 2011)

Piramido na sliki 7 si lahko razlagamo tudi tako, da če pri upravljanju IT-storitev
zaposleni v družbi sledijo internim procesom in napotkom, ki jih lahko izboljšujejo
z uporabo najboljših praks v IT-svetu in sledijo nasvetom ter zahtevam standarda
ISO/IEC 20000, jih to v sklepni fazi pripelje do izpolnitve zahtev standarda.
Proces upravljanja storitev (ang. Service Management Process) je prikazan na sliki
8 in je sestavljen iz kontrolnih procesov, procesa dobave storitev, procesa vodenja
verzij, procesa razreševanja in procesa relacij. Pri obravnavi razpoložljivosti
sistema nas najbolj zanima proces dobave storitev, ki je, kot je razvidno s slike 8,
sestavljen iz sledečih komponent:
–
–
–
–
–
–

upravljanje zmogljivosti sistema,
upravljanje razpoložljivosti in neprekinjenega poslovanja,
upravljanje nivoja storitev,
poročanje o storitvah,
upravljanje varnosti IT,
proračuna in vodenja stroškov v IT.
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Proces dobave storitev
— upravljanje zmogljivosti sistema
— upravljanje razpoložljivosti

— upravljanje nivoja storitev
— poročanje o storitvah

— upravljanje varnosti IT
— proračun in vodenje stroškov
IT-storitev

Kontrolni procesi
— upravljanje konfiguracije
— upravljanje sprememb

Procesi vodenja verzij

Procesi razreševanja

Procesi relacij

— upravljanje verzij

— upravljanje incidentov
— upravljanje problemov

— upr. poslovnih relacij
— upr. procesa nabave

Slika 8:

Procesi upravljanja IT-storitev po ISO/IEC 20000 (ISO/IEC,
2011)

V nadaljevanju bomo komponente procesa dobave storitev na kratko opisali.
Upravljanje nivoja storitev
Komponenta upravljanje nivoja storitev (ang. Service Level Management) od nas
zahteva neprestano preverjanje razpoložljivosti posameznih komponent sistema.
Naloga procesa je določanje, beleženje in upravljanje storitev, ki jih nudimo.
Zahteve pri procesu upravljanje nivoja storitev so (ISO/IEC 20000 Foundation,
2011):
–
–
–
–
–

dogovorjen in dokumentiran je celoten nabor storitev;
vsaka storitev je podrobno definirana, usklajena in dokumentirana v
SLA;
dogovori v SLA so kontrolirani preko procesa vodenja sprememb;
pregledi so redni;
monitoring (preverjanje nivoja storitev z zastavljenimi cilji in trendi,
odstopanja in ukrepi, potrebni za izboljšave).

Poročanja o storitvah
Proces zagotavlja izdelavo dogovorjenih, pravočasnih in zanesljivih poročil o
storitvah z namenom informiranja, kar je predpogoj za sprejemanje ustreznih
odločitev in učinkovito komunikacijo.
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Zahteve, ki so potrebne pri tem procesu, so (ISO/IEC 20000 Foundation, 2011):
–
–
–

celovit opis vsakega poročila o storitvah (namen, ciljna skupina,
vsebina);
poročila se izdelujejo za določen namen in zaradi zahtev naročnikov
storitev;
poročila morajo vsebovati:
o
o
o
o
o

‒

dejansko stanje storitev napram dogovorjenim
morebitna odstopanja (neskladnosti in odprta vprašanja)
delovne obremenitve
stanje storitev po večjih posegih v sistem
trende, zadovoljstvo

spoznanja v poročilih o storitvah (odločitve in ukrepi, ki smo jih sprejeli
za odpravo napak oz. posodobitve in izboljšanje delovanja sistema).

Upravljanje razpoložljivosti in neprekinjenega poslovanja
Namen procesa upravljanje razpoložljivosti je zagotavljanje s strankami
dogovorjenih nivojev storitev v smislu razpoložljivosti in neprekinjenosti nudenja
storitev.
Zahteve pri procesu upravljanja razpoložljivosti (ISO/IEC 20000 Foundation, 2011)
temeljijo na poslovnem načrtu, SLA in oceni tveganja. Vsebujejo dostopne pravice,
odzivne čase in razpoložljivost posameznih komponent sistema. Upravljanje
razpoložljivosti sistema zahteva merjenje in beleženje nivoja storitev. V primeru
ugotovljenega odstopanja od normal, se ugotavlja vzroke za odstopanja.
Načrti neprekinjenega poslovanja se razvijajo in pregledujejo vsaj enkrat letno, da
upoštevajo vse možne okoliščine. Načrti se vzdržujejo sproti, da odsevajo
dogovorjene spremembe, ki jih poslovni proces zahteva. Načrte neprekinjenega
poslovanja je potrebno testirati ob vseh večjih spremembah. Testira se jih v skladu
s poslovnimi potrebami. Testiranja se beležijo, ugotovljene napake pa se
odpravljajo v okviru akcijskih načrtov. Spremembe načrtov so obravnavane v
procesu vodena sprememb (ang. change management process).
Varnost IT-sistema je sestavni del upravljanja razpoložljivosti sistema, zato je
njegova glavna naloga zagotavljanje dostopnosti IT-storitve.
Upravljanje razpoložljivosti IT-sistema pomeni (Ritchie, 1996):
–
–
–
–

identifikacijo ključnih IT-sistemov in servisov;
ugotavljanje zahtev razpoložljivosti IT-sistemov in storitev;
zagotavljanje, da so zahteve za razpoložljivost izpolnjene v ekonomsko
sprejemljivih okvirjih;
spremljanje razpoložljivosti sistema, izdelava poročil in ukrepi za
povečanje razpoložljivosti.
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Eno od področij, ki jih obravnava ITIL, je upravljanje razpoložljivosti sistema, ki
ima soodvisnosti s področij, kot so (Ritchie, 1996):
–
–
–
–
–

upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje

z incidenti,
s problemi,
nivoja storitev,
konfiguracije,
s spremembami.

Glavna načela upravljanja razpoložljivosti, kot jih navaja Ritchie (Ritchie, 1996),
so:
Razpoložljivost sistema je ključni element poslovnega in uporabnikovega
zadovoljstva
IT-organizacija in širše poslovno okolje se morata zavedati, da je razpoložljivost
sistema ključni element njihovega poslovanja in čeprav uporabniki zahtevajo hitro
uvedbo novih funkcionalnosti, ki sicer niso ključnega pomena, bodo končni
uporabniki navsezadnje zadovoljni le, če je sistem vzdrževan in ustrezno
razpoložljiv. Uvedba novosti mora biti vodena skozi vse predpisane faze, ki jih
opredeljuje upravljanje konfiguracije in sprememb.
Spoznanje, da še vedno lahko dosežemo zadovoljstvo uporabnika tudi, kadar
gredo stvari narobe
Ko odpovejo zanesljive naprave ali se zgodi nekaj nepričakovanega, lahko pride do
nerazpoložljivosti sistema. V tem trenutku so ključnega pomena postopki, ki jih
opredelimo in vodimo v upravljanju z incidenti. Pomembno je, da skupnost dojema
naše izredne ukrepe kot profesionalne in ustrezne. Vsekakor sta ključna reševanje
problematične situacije in ozdravitev sistema, toda pomembni so tudi sledeči
faktorji:
–
–
–

Pomoč uporabnikom in poslu, da se uredi in popravi vpliv nerazpoložljivosti
sistema. Načrtovanje poslovnih potreb v primeru nerazpoložljivosti sistema
je del procesa upravljanja razpoložljivosti.
Jasna in učinkovita komunikacija podjetja o problematični situaciji z
uporabniki IT-storitev.
Objava realno postavljenega časa odprave napake in vzpostavitve
normalnega delovanja že v zgodnji stopnji pojavitve problema. To je
ključen podatek, ki ga uporabniki IT-storitev pričakujejo. Tudi uporabniki
komunicirajo s svojimi strankami in jim morajo obrazložiti svojo situacijo
zaradi nerazpoložljivosti sistema.

Izboljšanje razpoložljivosti se lahko začne potem, ko se zavedamo, kako ITstoritve podpirajo poslovanje družbe
Oseba, ki je zadolžena za upravljanje procesa razpoložljivosti, mora dobro poznati
način uporabe posameznih sistemov in poslovne aktivnosti podjetja. To pomeni, da
mora ta oseba poznati sistem z uporabniškega vidika, sistem kot celoto in
posamezne komponente sistema.
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Identifikacija ključnih IT-storitev
Potrebno je definirati ključne poslovne procese podjetja in katere IT-storitve ti
ključni poslovni procesi potrebujejo za svoje delovanje. Za ključne procese se izdela
študija, kakšen je vpliv nanje ob izgubi posameznih komponent IT-storitve.
Definicija zahtev o razpoložljivosti IT-storitev
Obstaja več pristopov določevanja zahtev po razpoložljivosti storitev. Najbolj
primerno je, da se določi zahteve na podlagi SLA-ja med ponudniki in koristniki
storitev. Če imamo v SLA opredeljene zahteve po razpoložljivosti storitev, je
potrebno določiti periodo izdelave poročil o razpoložljivosti posameznih storitev
(npr. tedensko, mesečno). V poročilih o razpoložljivosti storitev navedemo:
–
–
–

čas nedelovanja storitev v urah in minutah,
čas nedelovanja v odstotkih,
število dogodkov, ki so povzročili nerazpoložljivost.

Opredelitev dogodkov, ki predstavljajo nerazpoložljivost ključnih IT-storitev
Ta definicija na prvi pogled izgleda preprosto, vendar ni. Imamo ponudnika storitev
in uporabnike, ki te storitve koristijo. Kadar uporabnik ne more koristiti storitve, je
storitev nerazpoložljiva. Tu je potrebno upoštevati faktorje, ki se nanašajo na
kvaliteto storitve. Naprimer, da je avtorizacijski sistem sposoben obdelati
transakcijski zahtevek v 0,6 sekunde in je to popolnoma sprejemljiv čas. Ali
nerazpoložljivost sistema predstavlja dogodek, ko sistem za določen zahtevek
potrebuje 3 ali 5 sekund, pa je zahtevek še vedno ustrezno obdelan in odgovor
pravočasno poslan do terminala? Če je uporaba storitve ob nekem dogodku
degradirana do te mere, da predstavlja pomemben vpliv na poslovanje, moramo
storitev IT-sistema obravnavati kot nerazpoložljivo.
Načrtovanje obnove poslovanja v primeru katastrofe
Izhajamo iz predpostavk, da se bodo napake dogajale. Tako pripravimo scenarije za
odpravo teh napak. Scenariji okrevanja morajo biti jasni in nedvoumni. Priporočljivo
je, da so načrti odprave napak testirani in testiranja periodično izvajajo zaposleni.
Ti morajo vedeti, kje so ti scenariji shranjeni ter kdaj in kako jih uporabljati.
Naloge upravljanja razpoložljivosti
Periodično je potrebno preverjati zahteve po razpoložljivosti storitev, kot jih
zahteva razvoj poslovanja. Upravljanje razpoložljivosti se prav tako osredotoča na
razumevanje, beleženje in dokumentiranje izpada ključnih sistemov in njihov vpliva
na poslovne procese. S tem vedenjem se pripravi akcijski načrt prioritet za
spremembo IT-infrastrukture za namen izboljšanja nivoja razpoložljivosti sistema.
Načrtovanje razpoložljivosti sistema
Proces upravljanja razpoložljivosti opozarja na faktor razpoložljivosti v zgodnjih
fazah načrtovanja IT-sistema. Na ta način se izognemo dodatnim stroškom ob
dopolnjevanju IT-sistemov v smislu zagotavljanja višje razpoložljivosti v kasnejših
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obdobjih. Stroški večanja razpoložljivosti sistema z uvajanjem sprememb v
obdobjih produkcijskega delovanja sistema so veliko večji, kot če zahtevo za visoko
razpoložljivost sistema vključimo že v fazi načrtovanja sistema.
Poročila o razpoložljivosti
Poročila o razpoložljivosti sistema morajo vsebovati razmerje med storitvijo kot
celoto in posameznimi komponentami, ki nudijo storitev. Za uporabnike so
pomembni sledeči faktorji, ki se nanašajo na njihovo dojemanje razpoložljivosti:
–
–
–
–

trajanje incidentov, ki so povzročili nerazpoložljivost sistema;
pogostost, s katero se ti incidenti pojavljajo;
trajanje in pogostost planiranih vzdrževalnih del;
stopnjo in obseg nedelovanja sistema zaradi incidentov.

Prednosti upravljanja razpoložljivosti
Upravljalec razpoložljivosti je odgovoren za njeno upravljanje in mora delovati na
nivoju podjetja. Odgovornosti za razpoložljivost ne delimo med oddelke podjetja,
saj ti v prvi vrsti skrbijo za svoje sisteme. Upravljalec razpoložljivosti mora imeti
dober pregled nad povezljivostjo teh sistemov in izpadom storitve na nivoju
podjetja v primeru izpada ene komponente sistema.
Z zbiranjem in analizo podatkov o razpoložljivosti sistema se izdela priporočilo za
primeren nivo razpoložljivosti IT-storitev. Sproti se izvaja preverjanja
razpoložljivosti sistema in posameznih komponent sistema. Na ta način preverjamo
in potrjujemo, da sistem izpolnjuje ali ne izpolnjuje predpisanega nivoja
razpoložljivosti.
Opisane dejavnosti predstavljajo okvir za kontinuiran proces izboljšave nivoja
razpoložljivosti sistema. Z analizo podatkov identificiramo komponente sistema z
najslabšo razpoložljivostjo ter predlagamo ukrepe za izboljšanje razpoložljivosti teh
komponent. To doprinese k povečanju razpoložljivosti IT-sistema v celoti. Določimo
komponente, katerih samostojna odpoved predstavlja odpoved sistema – SPOF (ang.
Single Point Of Failure) ter v načrtu o razpoložljivosti sistema predlagamo odpravo
SPOF-točk v IT-sistemu.
Opredelimo vpliv izpada posamezne komponente ali celotnega IT-sistema na
poslovanje organizacije. Tako so poročila o stroških, ki jih povzroči
dejanskanerazpoložljivost sistema, pripravljena hitro in v zadostnem obsegu.
Upravljanje zmogljivosti sistema
Poglavitni namen procesa upravljanje zmogljivosti sistema je zagotavljanje
ustreznih IT-virov, ki omogočajo sistemu izpolnitev poslovnih zahtev v sedanjosti
in v prihodnosti v cenovno sprejemljivem načinu. Proces upravljanja zmogljivosti
sistema je kompleksen proces. Vključuje proaktivne (načrtovanje za vnaprej ob
načrtovani rasti posla) in reaktivne meritve (odziv na izvedene spremembe) in je
sestavljen iz treh podprocesov (Valentic, 2017):
–

upravljanje poslovnih zahtev,

Aleš Černilogar: Prenova sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev procesiranja transakcij
s plačilnimi karticami

stran 17

Univerza v Mariboru ─ Fakulteta za organizacijske vede

–
–

Magistrsko delo

upravljanje zmogljivosti storitev,
upravljanje zmogljivosti komponent.

Upravljanje poslovnih zahtev
Proces upravljanje poslovnih zahtev skrbi za pretvorbo poslovnih planov in potreb v
zahteve za IT-storitve in arhitekturo informacijskega sistema. Tako kot se
spreminjajo zahteve strank, tako se spreminjajo storitve, ki jih podjetje nudi
strankam. Spremembe na področju storitev ne le da imajo pogosto vpliv na
zmogljivost informacijskega sistema, temveč morajo dosegati tudi dogovorjeno
raven storitve. Ta proces naj bi predvideval vpliv sprememb storitev na zmogljivosti
sistema, zato mora biti vključen na področju planiranja, na finančnem področju in
na področju upravljanja storitev.
Upravljanje zmogljivosti storitev
Ta proces se ukvarja z upravljanjem, kontrolo in učinkovitostjo uporabe IT-storitev.
S tem procesom se pogosto ukvarjajo v nadzornih centrih. Gre za meritve delovanja
IT-storitev in primerjave z zahtevami, določenimi v SLA. Spremlja se delovanje
storitev in zbira podatke za določanje trendov in identifikacijo izjemnih dogodkov.
Z orodji se spremlja uporabo storitev, ugotavlja obremenitve storitev in beleži
konice. Tako se lahko incidenti preprečijo, še preden se zgodijo, oz. se lahko z
zbranimi podatki pripomore k odpravi napake.
Upravljanje zmogljivosti komponent
Upravljanje zmogljivosti komponent informacijskega sistema se osredotoča na
upravljanje, kontrolo, predvidevanje delovanja, izkoriščanje in načrtovanje
zmogljivosti tehnoloških komponent (npr. kapaciteta in hitrost diskov, mrežni
vmesniki itd.).

2.3 DOGOVOR O RAVNI STORITVE – SLA
Dogovor o ravni storitve je dokument, ki je del pogodbe med dvema strankama, kjer
je prva stranka ponudnik storitve, druga pa to storitev koristi. V tem dokumentu je
podrobneje opredeljen nivo storitev, ki ga od njenega ponudnika pričakuje
uporabnik. To je lahko pravno zavezujoča formalna ali pa neformalna pogodba.
Pravno zavezujoče pogodbe se sklepajo med pravnimi osebami, o neformalnih
pogodbah pa govorimo npr. pri razmerjih med posameznimi oddelki v okviru iste
družbe. SLA opredeljuje skupni dogovor o storitvah, prednostnih nalogah,
odgovornosti, jamstvih in garancijah. Vsaka storitev bi morala imeti opredeljene
indikatorje, s katerimi lahko določimo »nivo storitve«. SLA lahko določi raven
dostopnosti, uporabnosti, delovanja ali drugih lastnosti storitev. V SLA se lahko
opredeli tudi kazni, ki se izvršijo v primeru, da storitev ne dosega dogovorjene ravni.
V dokumentu SLA so opredeljeni predvsem nivoji storitev, ki so pomembni za
stranko. Posebej naj bi SLA-dokument opisoval širok spekter zadev, med katerimi
so najpomembnejše (The Service Level Agreement, 2016):
–
–

storitve, o katerih SLA-dokument govori,
obratovalne lastnosti, sledenje sprememb in poročila,
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odprava napak,
pravna skladnost in reševanje sporov,
dolžnosti in odgovornosti stranke,
varnost,
pravice do intelektualne lastnine in zaupnih informacij,
postopek o prenehanju nudenja/uporabe storitve.

Pogosta metrika v SLA-jih je »čas delovanja« storitev ki se uporablja pri nudenju
storitev, kot so spletno gostovanje, nudenje strežniških kapacitet in tudi v našem
primeru procesiranje kartičnih transakcij. V takšnih primerih SLA-ji opredeljujejo
razpoložljivost omrežja, napajanja, število predvidenih servisnih posegov, zaradi
katerih bo delovanje storitve moteno, in drugi parametri, ki strankama
opredeljujejo kakovost storitve.
Dokument SLA je pomemben za ponudnika storitev in za odjemalca. V njem je poleg
že omenjenih zadev priporočljivo tudi (The Service Level Agreement, 2016):
–
–
–
–
–
–

ugotoviti in opredeliti potrebe odjemalcev storitev,
zagotoviti okvir za razumevanje,
poenostaviti kompleksna vprašanja,
zmanjšati konfliktna območja,
odstraniti nerealna pričakovanja,
spodbujati dialog v primeru sporov.

Dobro napisan SLA je pomemben, ker postavlja meje in pričakovanja sledečim
kriterijem nudenja storitev (Al-Tubaiti, 2015):
Zaveze uporabnikom – jasno definirane zaveze zmanjšujejo možnosti za
razočaranje in pripomorejo, da ostanemo fokusirani na zahteve uporabnikov.
Indikatorji kvalitete storitve – če jih imamo, jih brez težav vključimo v proces
izboljšave kvalitete storitev in tako zadovoljstvo uporabnikov ostaja naš cilj.
Cena nerazpoložljivosti storitve – če SLA vsebuje določila o kaznih, je lahko
neizpolnjevanje dogovora drago, po drugi strani pa uporabnik na ta način razume,
da je ponudnik resnično sposoben izpolniti dogovorjene nivoje storitev.
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3 AVTORIZACIJSKI SISTEMI ZA KARTIČNO POSLOVANJE
3.1 PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI
Plačilni in poravnalni sistemi predstavljajo nabor instrumentov, postopkov, pravil in
tehnološke podpore za prenos informacij in poravnavo denarnih sredstev oziroma
finančnih instrumentov med njihovimi udeleženci. V ožjem smislu pa pomenijo
formalni dogovor, ki temelji na pogodbah ali zakonodaji, s številnimi udeleženci,
standardiziranimi ureditvami in skupnimi pravili. Namenjen je prenosu, kliringu
in/ali poravnavi denarnih obveznosti in finančnih instrumentov med udeleženci
(Plačilni in poravnalni sistemi, 2017).
Glede na podatke Banke Slovenije (Plačilni in poravnalni sistemi, 2017) imamo v
Sloveniji vzpostavljenih več plačilnih sistemov pod okriljem Banke Slovenije:

–
–
–
–
–
–
–

TARGET2-Slovenija
SIMP-PS
Poravnava kartic
Poravnava bankomatov
Multilateralni kliring MasterCard
Multilateralni kliring Activa
Plačilni sistem Moneta

Sistem Poravnava kartic je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in
poravnava denarnih terjatev in obveznosti z naslova transakcij s plačilnimi karticami
MasterCard, Karanta in BA/Maestro na POS-terminalih in bankomatih (Plačilni in
poravnalni sistemi, 2017).
Sistem Poravnava bankomatov je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata
obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti z naslova transakcij z
domačimi debetnimi karticami (BA Maestro, Activa Maestro) na bankomatih, kadar
imetnik kartice dvig opravi na bankomatu pri drugem udeležencu plačilnega sistema
Poravnava bankomatov, ne pa pri udeležencu, pri katerem ima odprt račun (Plačilni
in poravnalni sistemi, 2017).

3.2 KARTIČNI PLAČILNI SISTEMI
Obstaja množica plačilnih sistemov, ki se uporabljajo za posamezen tip plačilne
kartice (npr. MasterCard, VISA, Diners in drugi). Plačilni sistemi s plačilnimi
karticami delujejo na podoben način, vendar ima vsak svoje posebnosti.
V nadaljevanju podajamo definicije izrazov, ki jih bomo uporabili pri predstavitvi
plačilnih sistemov (Credit Card, 2017):
–
–

Imetnik kartice je pooblaščeni uporabnik kreditne ali debetne kartice.
Izdajatelj kartice je finančna inštitucija, ki izda plačilno kartico v imenu
nosilca plačilnega sistema (npr. MasterCard, VISA) in sklene pogodbo z
imetnikom kartice.
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Banka pridobiteljica ali trgovčeva banka je lastnica prodajnega mesta,
kateremu omogoča sprejemanje kartičnega produkta. Je finančna
inštitucija, ki je članica npr. plačilnega sistema VISA ali MasterCard in s
trgovcem sklene pogodbo, na podlagi katere lahko trgovec za plačilo
njegovih storitev ali dobrin sprejema plačilne kartice.
Procesni center je organizacija, ki ima sklenjeno pogodbo s trgovčevo
banko in trgovcem v imenu banke nudi podporo in storitve v zvezi s
procesiranjem kartičnih transakcij. Procesni center mora biti registriran
v npr. plačilnem sistemu VISA ali MasterCard.
Trgovec je profitna ali neprofitna organizacija, ki z banko pridobiteljico
(trgovčevo banko) ali s procesnim centrom sklene pogodbo za
sprejemanje kartičnih plačil.
Avtorizacija je proces, pri katerem izdajatelj kartice odobri ali zavrne
kartično transakcijo.
Avtentikacija je proces ugotavljanja pristnosti informacij o plačilni
kartici, ki jih poda kupec oziroma imetnik plačilne kartice. Avtentikacija
se izvede z uporabo različnih metod za preprečevanje zlorab, vključno s
preverjanjem naslova imetnika kartice AVS (ang. Address Verification
Service) in varnostnih kod na plačilni kartici (CVV2 ─ ang. Card
Verification Value, CVC2 ─ ang. Card Verification Code).
Kliring je proces, v katerem si izdajatelj plačilne kartice izmenja
informacije o transakciji z banko trgovca.
Poravnava je proces, v katerem banka izdajateljica plačilne kartice
izmenja sredstva z banko trgovca, da poravna dolg in tako konča
transakcijo.

Kartični plačilnih sistem v grobem je sestavljajo trije procesi:
–
–
–

avtorizacija,
kliring,
poravnava.

Največje mednarodne kartične sheme, kot sta VISA in MasterCard, vsako uro
obdelajo na milijone kartičnih transakcij. MasterCard trdi, da je njegov plačilni
sistem razpoložljiv 99.9 % časa, VISA pa objavlja, da njen plačilni sistem deluje brez
prekinitev že 18 zaporednih sezon. To omogoča kompleksnost njunih plačilnih
sistemov, vseeno pa se mnogim trgovcem pogosto ne uspe povezati na njuna
omrežja. Razlog je v tem, ker se trgovci povezujejo do omrežij MasterCard ali VISA
preko njihovih procesnih centrov, ki pa niso v domeni MasterCarda ali VISE. Kartične
transakcije se obdelajo v nekaj sekundah, pri čemer se zgodi množica preverjanj.
Ko se na terminalu pri trgovcu zberejo informacije o nakupu s plačilno kartico, se
pošljejo do procesnega centra, od tam naprej v ustrezno kartično omrežje (VISA ali
MasterCard), ki transakcijo usmeri do izdajatelja plačilne kartice v odobritev.
Odgovor s strani izdajatelja kartice se po isti poti vrača do trgovca.
Avtorizacija
Pri nakupu s plačilno kartico plačilni terminal (POS-terminal ali spletna trgovina)
nemudoma pošlje informacije o transakciji izdajatelju kartice, ki ob preverjanju
podatkov izvede serijo testov in odločitev.
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Prva aktivnost, ki se pri avtorizaciji izvede, je preverjanje veljavnosti kartice. Prav
tako se potrdi, da je račun aktiven in da je na voljo dovolj sredstev za pokritje
stroškov nakupa. Tekom celotne poti transakcije od trgovčevega terminala do
izdajatelja kartice in po isti poti nazaj se izvajajo ukrepi za preprečevanje zlorab
in trgovec prejme odgovor, ki mu nalaga, kako naj nadaljuje s transakcijo. V tabeli
2 so prikazani možni odgovori in opis postopkov za zaključek transakcije.

Odgovor

Opis akcije

Odobreno

Transakcija je avtorizirana, kot je vidno v odgovoru. Izdajatelj
kartice v odgovoru priloži 6-mestno kodo. Trgovec mora še
vedno izvesti vse preverbe kartice (veljavnost kartice, podpis
imetnika pri transakcijah brez PIN-a itd.) pred zaključkom
transakcije.
Trgovec ne sme sprejeti kartice kot plačilno sredstvo, ampak
jo vrne imetniku in zahteva drugačen način plačila.
Trgovec mora klicati izdajatelja kartice za nadaljnja navodila.

Zavrnjeno
Kliči izdajatelja
kartice
Zadrži kartico
Veljavno
Tabela 2:

Trgovec zadrži kartico na primeren in miren način.
Ta odgovor se uporablja za poizvedbe (npr. preverba stanja,
preverba naslova imetnika kartice).
Odgovori na avtorizacijski zahtevek (Authorization,
2017)

Na sliki 9 je prikazana pot prenosa informacij o transakciji (avtorizacijski zahtevek)
od terminala do banke, ki transakcijo avtorizira in nazaj. Prikazani so glavni
udeleženci skupaj z njihovo vlogo pri avtorizaciji.

Slika 9:

Avtorizacija v plačilnem sistemu (Authorization, 2017)

V plačilnem sistemu, trgovčevi banki in v banki imetnika kartice se ob izvedeni
transakciji kreirajo zapisi o izmenjavi informacij pri postopku avtorizacije
transakcije.
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Kliring
Da bi olajšali izmenjavo denarja med trgovci in njihovimi strankami, ima kartični
plačilni sistem vpeljan postopek kliringa (knjiženje) in poravnave vsake kartične
transakcije posebej. Interakcije izmenjave podatkov se dogajajo med
MasterCardom, bankami, ki delajo za trgovce, ter bankami, ki skrbijo za račune
imetnikov kartic. Vsi akterji so del plačilnega sistema. Kliring predstavlja izmenjavo
in potrjevanje informacij o izvedenih avtorizacijah, kjer še ni denarnega toka.
Postopek kliringa v plačilnem sistemu MasterCard prikazuje slika 10.

Slika 10: Kliring v plačilnem sistemu (Authorization, Clearing and
Settlement, 2017)
Poravnava
Poravnava je zadnji proces v seriji, ki se prične z avtorizacijo in ji sledi kliring, ki
je nedenarna izmenjava informacij, povezanih s kartičnimi transakcijami. Podatki,
ki se izmenjajo med procesom kliringa, služijo preverjanju zneskov, s katerimi se
bremenijo banke, izdajateljice kartic. Klirinški podatki zagotavljajo podrobnosti, ki
jih potrebujejo banke trgovcev za nakazilo sredstev na račune trgovcev in banke,
izdajateljice kartic za bremenitve računov imetnikov kartic.
Poravnavo med bankami v okviru MasterCardovega plačilnega sistema izvaja
MasterCard, kot je razvidno na sliki 11.

Slika 11: Poravnava v plačilnem sistemu (Authorization, 2017)
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Vsaka banka ali finančna inštitucija ima v okviru tega plačilnega sistema odprt svoj
račun. MasterCard za vsako banko v okviru poravnave združi bremenitve in terjatve
ter bankin račun bremeni za znesek, ki ga banka dolguje ostalim udeležencem,
oziroma na račun nakaže sredstva, če ima banka v določenem poravnalnem dnevu
pozitivno bilanco. V okviru omenjenega plačilnega sistema igra MasterCard tudi
vlogo razsodnika v primeru sporov med bankami.

3.3 GRADNIKI AVTORIZACIJSKEGA SISTEMA
Avtorizacijski sistem je del elektronskega kartičnega plačilnega sistema. Osnovni
tehnični gradniki avtorizacijskega sistema so:
–
–
–
–
–

plačilna kartica;
terminal (bankomat, POS-naprava ali spletna trgovina), preko katerega
zajame informacije s plačilne kartice lastnik terminala;
avtorizacijski sistem v procesnem centru, ki v imenu banke izdajateljice
kartice odobri ali zavrne avtorizacijski zahtevek;
avtorizacijski sistem v procesnem centru, ki v imenu trgovca upravlja s
terminalom;
mednarodna kartična shema.

Plačilna kartica
Plačilna kartica (slika 12) je naprava, ki imetniku omogoča izvedbo plačila z
elektronskim prenosom sredstev. Najbolj pogosta tipa plačilnih kartic sta kreditna
in debetna kartica. Najpogosteje so plačilne kartice povezane z enim bančnim
računom, lahko pa tudi z več računi imetnika kartice. Ti računi so lahko depozitni
ali pa posojilni – kreditni računi. Na podlagi tega delimo kartice na dve največji
skupini – debetne in kreditne kartice (Payment card, 2017).

Slika 12: Plačilna kartica (Payment card, 2017)
Namen plačilne kartice v plačilnem sistemu je preverba oziroma avtentikacija
imetnika kartice. Avtentikacija je potrditev pristnosti, torej preverjanje trditve o
identiteti imetnika kartice.
Za preverjanje uporabnika se uporabljajo trije različni avtentikatorji, ki se pri
plačilnih sistemih običajno med seboj kombinirajo: nekaj, kar veš, nekaj, kar si, in
nekaj, kar imaš. Primer za nekaj, kar veš so lahko geslo ali materin dekliški priimek.
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Primer tipa nekaj, kar imaš so lahko vozniško dovoljenje ali brezkontaktna plačilna
kartica, primer za nekaj, kar si pa so biometrični podatki, kot so prstni odtisi,
posnetki glasu, slikanje očesne mrežnice (Informacijska varnost, 2017).
Imetnik lahko z bančno kartico (nekaj, kar imaš) na bankomatu dvigne denar. Pri
dvigu gotovine bankomat od imetnika zahteva vnos PIN-številke oziroma gesla, ki
sodi v skupino nekaj, kar veš.
Prednji del tipične plačilne kartice je prikaza na sliki 13 in vsebuje:
–
–
–
–
–
–
–

logotip banke, ki je kartico izdala,
čip,
hologram za težje fizično ponarejanje kartice,
številko kartice,
logotip kartične sheme,
datum veljavnosti kartice,
ime in priimek imetnika kartice.

Slika 13: Elementi plačilne kartice spredaj (Standard varnosti, 2017)
Sodobne plačilne kartice imajo na sprednji strani nameščen čip po EMV-standardu.
Takim plačilnim karticam pogosto rečemo tudi EMV-kartice. EMV-standard so uvedle
tri večje svetovne kartične sheme: Europay, MasterCard in VISA in od tu tudi ime
EMV-standarda. Hologramske slike otežuje poneverbo kartice. Številka kartice je
unikatna številka, ki identificira kartico. Za številko kartice se uporablja kratica PAN
(ang. PAN ─ Primary Account Number). Na prvi strani plačilne kartice se nahaja še
logotip kartične sheme, ki ji kartica pripada. Datum veljavnosti kartice označuje
mesec in leto, do katerega je kartica veljavna. Zadnji element na prvi strani kartice
je polje z imenom in priimkom imetnika kartice. Trgovec lahko od kupca zahteva
osebni dokument in preveri, če je kupec hkrati tudi imetnik kartice.
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Na zadnji strani plačilne kartice, kot je prikazano na sliki 13, se nahajajo:
–
–
–

magnetna steza z zapisom podatkov o plačilni kartici,
trak za podpis imetnika kartice,
varnostna koda kartice.

Za terminale, ki ne podpirajo EMV-tehnologije (čip), je na zadnji strani magnetna
steza, ki vsebuje podatke, potrebne za izvršitev kartične transakcije. Polje s
podpisom imetnika preveri trgovec pri nakupih, kjer se namesto številke PIN imetnik
predstavi s podpisom. Varnostno kodo kartice se skupaj s številko kartice uporablja
pri spletnem nakupovanju in potrjuje, da ima kupec pred seboj ustrezno kartico.
Kratica, ki se uporablja za varnostno kodo, je CVV2 (ang. Card Verification Value
2).
V Evropi smo v zadnjih letih zamenjali stare kartice z magnetnim zapisom z
novejšimi plačilnimi karticami z EMVčipom. Podatki o kartici so na čipu bolj varno
shranjeni kot na magnetni stezi.
Plačilna kartica z magnetnim zapisom
Prvi občutljiv podatek je številka PAN, ki je izpisana na prednji strani kartice. Na
magnetni stezi se nahaja CVV1 (ang. Card Verification Value 1), ki se prebere z
bralnikom magnetne steze in skupaj z ostalimi podatki pošlje v zahtevku. Kartice z
magnetnim zapisom so lahka tarča kriminalcev, ki z napravo presnamejo magnetno
stezo ter tako na nelegalen način pridobijo podatke o kartici z magnetne steze.
Takšni kraji podatkov o kartici pravimo z angleškim izrazom skimming. Naprava za
presnemavanje magnetne steze je lahko nameščena v terminalu ali pa nam na
primer natakar, ki mu lahkoverno izročimo plačilno kartico, le-to odnese v lokal in
brez naše vednosti presname podatke. Ker se ob transakciji pogosto zahteva geslo
– PIN, ga kriminalci najpogosteje pridobijo z namestitvijo kamere, ki snema
tipkovnico terminala (Security 8 - New EMV cards, 2017).
Na sliki 14 so prikazani občutljivi podatki, ki se prenašajo pri transakciji, kjer je
terminal prebral podatke o kartici z magnetnega zapisa. Pri potegu kartice se z
magnetne steze preneseta PAN in CVV1 na terminal. Ti podatki so na poti transakcije
do izdajatelja izpostavljeni na več točkah.

Slika 14: Transakcija z magnetno kartico (Security 8 - New EMV cards,
2017)
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Plačilna kartica z EMV-čipom
Tudi plačilna kartica z EMV-čipom ima na prednji strani številko kartice (PAN), ki je
občutljiv podatek, in na zadnji strani magnetni zapis zaradi ustreznosti s starimi
terminali, ki nimajo bralnika čipov in so še v uporabi, na primer v ZDA. V Evropi so
zaradi zahtev že vsi terminali opremljeni s čitalci čipov.
Na čipu je shranjen skrivni ključ, ki nikdar ne zapusti čipa, in če je terminal
opremljen z napravo za presnemavanje, je skrivni ključ še vedno varen. Sistem
uporablja ključe in šifriranje. Pri transakciji vstavimo kartico v režo za branje čipov
na terminalu, da kartica in terminal komunicirata med seboj. Trgovec na terminalu
naredi zahtevek za plačilo, ki ga terminal pošlje kartici. Čip na kartici ta zahtevek
šifrira in ga šifriranega pošlje na terminal, od tam pa potuje do izdajateljeve
plačilne kartice. Zahtevek vsebuje številko kartice (PIN), ne pa CVV1 vrednosti in
če se transakcija prestreže, si z njo ne morejo kaj prida pomagati, ker je šifrirana
(Security 8 - New EMV cards 2017).
Slika 15 prikazuje prenos občutljivih podatkov s plačilne kartice na POS-terminal
in naprej do izdajatelja kartice.

Slika 15: Transakcija z EMV-kartico (Security 8 - New EMV cards, 2017)
Aplikacija na kartici s pomočjo tajnega ključa zakodira občutljive podatke, ki se
pošljejo na POS-terminal. Tajni ključ nikoli ne zapusti plačilne kartice. POSterminal nato zahtevek za avtorizacijo s šifriranimi podatki pošlje izdajatelju
kartice, ki odobri ali zavrne avtorizacijski zahtevek.
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Bančni avtomat
Bančni avtomat (slika 16) je elektronska bančna naprava, ki strankam omogoča
izvajanje najpreprostejših bančnih transakcij brez pomoči bančnih uslužbencev.
Bančni avtomati z osnovnejšo opremo omogočajo strankam dvig gotovine na
bančnem avtomatu, vpogled v stanje na računu imetnika in nakup predplačniških
kod za mobilne telefone. Bolje opremljeni bančni avtomati pa poleg že omenjenega
omogočajo polog gotovine, plačevanje posebnih položnic in drugo.

Slika 16: Bančni avtomat Diebold Opteva 500 (Diebold Opteva, 2017)
V Sloveniji so lastniki bančnih avtomatov večinoma banke, ki so z namestitvijo
bančnih avtomatov sprostile vrste na okencih v bankah. V tujini so lastniki bančnih
avtomatov pogosto poleg bank tudi finančne inštitucije, ki bankomate tržijo in za
njihovo uporabo zahtevajo plačilo.
Osnovne komponente bančnega avtomata so prikazane na sliki 17. Poleg računalnika
se na bankomatu z osnovno opremo nahajajo:
‒

čitalec kartic bere podatke, ki so shranjeni na magnetni stezi plačilne
kartice, ali pa pridobi potrebne podatke preko čipa na kartici;

‒

tipkovnica omogoča strankam, da vnesejo informacije, ki so potrebne za
izvedbo željene storitve;

‒

tiskalnik tiska potrdila o opravljenih storitvah, ki jih zahtevajo stranke;

‒

enota za izdajo bankovcev – večina strank na bančnih avtomatih dviga
denar, zato je to ena najpomembnejših komponent bančnega avtomata;
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ekran, preko katerega uporabnik komunicira z napravo in spremlja potek
transakcije.

Slika 17: Sestavni deli bančnega avtomata (How do cash machines
work, 2017)
V režo za bančno kartico uporabnik vstavi kartico, ki jo prebere bralnik magnetnega
zapisa ali čipa, da bi identificiral kartico in njenega imetnika. Bankomatska
aplikacija zato od uporabnika zahteva vnos gesla (PIN), ki ga vnesemo preko EPPtipkovnice (ang. Encrypted PIN Pad). Tipkovnica šifrira PIN in ga pošlje aplikaciji.
Uporabnik preko gumbov ob ekranu izbere vrsto bančne transakcije. Ko je izbira
končana, se zahtevek pošlje na avtorizacijski sistem in na banko, ki transakcijo
odobri ali zavrne. V primeru odobrenega dviga gotovine bančni avtomat imetniku
kartice izplača bankovce. Bankovci so shranjeni v posebnih kasetah v trezorju in
kaseta s posebnim mehanizmom posamično izda zahtevano število bankovcev.
Bankovci preko valjčkov potujejo do izplačilnega mehanizma. Valjčki preverjajo
debelino bankovcev in če je debelina prevelika, mehanizem zavrže bankovec v
škatlo za zavržene bankovce in s kasete se izda nov bankovec. Lahko se namreč
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bankovci sprimejo in stranka bi tako dobila izplačan prevelik znesek. Ko se v enoti
za izplačilo zbere zahtevano število bankovcev, ki ustrezajo izbranemu znesku, se
bankovci skozi režo dostavijo uporabniku. Obenem se natisne še potrdilo o dvigu
gotovine, če ga je uporabnik tekom transakcije izbral. Uporabnik vzame potrdilo,
gotovino in nato mu bančni avtomat vrne še bančno kartico. Če uporabnik na
bankomatu pozabi prevzeti dvignjeno gotovino, imajo nekateri bankomati možnost
povleči gotovino skozi režo nazaj in jo vreči v posebno škatlo, da jo ne vzame
naslednji obiskovalec bančnega avtomata. V primeru, ko uporabnik pozabi bančno
kartico v reži čitalca, jo lahko bankomat povleče nazaj in jo odloži v posebno
kaseto.
Na sliki 18 je prikazan odprt bančni avtomat z zadnje strani. Zgoraj vidimo servisno
tipkovnico in servisni ekran, ki ju uporablja uslužbenec ob polnjenju bankomata.
Spodaj v trezorju pa so kasete za bankovce. Vsa vrata bankomata so opremljena s
senzorji, da se bankomat samodejno izključi v primeru nepooblaščenega odprtja
vrat. Bankomat ima lahko vgrajene tudi varnostne kamere in lasten alarmni sistem.

Slika 18: Bančni avtomat z odprtim trezorjem (ATM, 2017)

POS-terminal
POS-terminal (slika 19) je naprava, ki skupaj s plačilno kartico omogoči izvedbo
finančne transakcije v postopku avtorizacije. POS-terminali zajamejo informacije o
plačilni kartici in jih nadalje pošljejo do trgovčevega procesnega centra, ta pa
naprej do izdajatelja kartice.
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Slika 19: POS-terminal (T360 Payment Solutions, 2017)
Za potrebe postopka avtorizacije vnese trgovec v POS-terminal znesek za plačilo,
nato pa sledi prenos podatkov s plačilne kartice na terminal. To lahko izvedemo
preko bralnika magnetnega zapisa na terminalu; če imamo POS-terminal z EMVpodporo, se kartico vstavi v režo s kontakti za čip, v primeru, da terminal in kartica
podpirata brezstično komunikacijo NFC (ang. NearFieldCommunication), se kartico
za izmenjavo podatkov prisloni k NFC-čitalcu. V primeru EMV-transakcije aplikaciji
na kartici in terminalu komunicirata med seboj in podatki o kartici se prenesejo na
terminal. Ko imetnik na terminal vtipka geslo (PIN), se to šifrirano pošlje na
terminal, ki sestavi celoten transakcijski zahtevek s podatki o kartici, znesku
bremenitve imetnikovega računa, ustrezno varovanim geslom in pošlje zahtevek v
avtorizacijo v svoj procesni center.
Spletna trgovina
Spletna trgovina je aplikacija, ki je uporabnikom dostopna v svetovnem spletu preko
spletnega brskalnika. Spletna trgovina je tako kot bankomat ali POS-terminal mesto,
kjer se izvede zajem podatkov o plačilni kartici in se jih nadalje pošlje v avtorizacijo
in je zato del plačilnega sistema.
Da bi spletno nakupovanje postalo varnejše, so uvedli protokol 3-D Secure (ang.
Three Domain Secure) kot dodatni varnostni nivo. Pri spletnih trgovcih, ki ta
protokol podpirajo, se kupca po izbranem načinu plačila preusmeri na spletno stran
banke, ki je izdala njegovo kartico. Kupec na strani banke, ki ji zaupa, poda podatke
o kartici in geslo, ki ga banka preveri.
Osnovni namen protokola 3-D Secure je povezati proces vtorizacije s spletno
avtentikacijo. Avtentikacija temelji na modelu treh domen, kar se kaže tudi v
njenem imenu. Te tri domene so (3-D Secure, 2017):
‒
‒

pridobitvena domena (trgovec in banka, ki dobi plačilo),
izdajateljeva domena (banka, ki je izdala uporabljeno kartico),
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interakcijska domena (infrastruktura na strani ponudnika kartične sheme
za podporo protokolu 3-D Secure, na primer internet, ACS ─ Access
Control Server).

Vsaka izmed domen ima svojo nalogo. Izdajateljska domena je zadolžena za
posredovanje pravilnih podatkov o imetniku kartice. Izdajateljeva domena je
zadolžena za oblikovanje pravilnih zahtevkov in spletno preusmerjanje imetnika
kartice, interakcijska domena pa za zagotavljanje varnosti podatkov. Protokol
uporablja XML-sporočila, ki se pošiljajo preko varne povezave SSL (ang. Secure
Socket Layer), kar omogoča avtentikacijo strežnika in klienta.
Potek avtentikacije po protokolu 3-D Secure prikazuje slika 20, izvaja pa se po

Slika 20: Potek avtentikacije 3-D Secure (Security Issues, 2017)
naslednjih korakih:
–
–
–

Kupec v spletni trgovini izbere artikle v spletni košarici in sproži proces
plačila s plačilno kartico (1).
Spletna trgovina pošlje posebno zahtevo za avtorizacijo na DS (ang.
Directory Server), ki preveri številko kartice, za katero je potrebna
podpora 3-D Secure (2).
Directory Server poda informacijo, da uporabljena kartica lahko greskozi
proces avtentikacije 3-D Secure in spletna trgovina se preusmeri na
strežnik banke izdajateljice kartice, da se imetniku na spletnem
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vmesniku prikaže vnosni obrazec njegove banke in z njegovim
pozdravnim sporočilom (3).
Imetnik kartice vtipka v spletni obrazec, ki mu zaupa, geslo, kar preveri
ACS (ang. Access Control Server) (4).
ACS pošlje avtorizacijski odgovor na trgovčevo spletno stran na MPI (ang.
Merchant Plugin) in shrani podatke o avtentikaciji v AHS (ang.
Authentication History Server), kjer se shranjujejo podatki o vseh
avtentikacijah in se uporabijo v primeru pritožb (5).
MPI obdela odgovor s strani ACS-a. Če je odgovor banke izdajateljice
pozitiven, pošlje zahtevo za avtorizacijo na strežnik trgovčeve banke (6).

Zahtevek za avtorizacijo se sedaj pošlje banki izdajateljici kartice preko procesnega
centra skozi standardne avtorizacijske poti za kartično shemo.
Banka izdajateljica kartice
Banka izdajateljica plačilne kartice izdaja kartične produkte mednarodnih kartičnih
shem strankam, ki jim pravimo imetniki plačilne kartice. Izdajatelj plačilne kartice
ni nujno banka, ampak je lahko druga finančna inštitucija. Večje svetovne banke ali
finančne inštitucije imajo svoje lastne oddelke za izdajo in avtorizacijo kartičnih
transakcij, manjše banke pa ta posel dajejo v izvajanje zunanjim procesnim
centrom, ki so specializirani za procesiranje kartičnih transakcij in fizično izdelavo
plačilnih kartic.
Banka izdajateljica z imetnikovega računa na podlagi rezultata kliringa nakaže
sredstva trgovčevi banki, pri kateri je imetnik kartice nakupoval.
Banka pridobiteljica
Banka pridobiteljica je banka ali druga finančna inštitucija, ki procesira kartična
plačila v imenu trgovca. Trgovcem omogoča, da sprejemajo plačila s plačilnimi
karticami bank izdajateljic, s katerimi imajo sklenjen dogovor neposredno ali pa
posredno preko mednarodnih kartičnih shem.
Trgovec ima pri banki pridobiteljici odprt svoj račun, preko katerega trgovcu
nakazuje sredstva, ki jih pridobi s strani bank izdajateljic, katerih imetniki kartic
so nakupovali pri trgovcu. Banka pridobiteljica si za svoje usluge, ki jih nudi trgovcu,
obračuna pristojbino.
Večje banke imajo svoje oddelke, ki skrbijo za upravljanje terminalov in kliring z
mednarodnimi kartičnimi shemami, manjše banke pa ta opravila dajo v zunanje
izvajanje specializiranim procesnim centrom.
Kartična shema
Kartična shema je plačilna mreža, ki procesira plačila, izvedena s plačilnimi
karticami. Banke in druge inštitucije lahko postanejo del kartične sheme in tako
pridobijo možnost izdaje plačilnih kartic in sprejemanja plačilnih kartic na
prodajnih mestih. Najbolj znane svetovne sheme plačilnih kartic so MasterCard,
VISA, Discover, American Express, Diners Club, JCB ─ Japan Credit Bureau in China
Union Pay.
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4 OBSTOJEČE STANJE
Procesni center, ki ga obravnavamo, poleg procesiranja transakcij za svoje stranke
upravlja z bankomatsko in POS-mrežo.
Shema procesnega centra na sliki 21 prikazuje logično povezavo med bankomatskimi
terminali in procesnim centrom, ki poteka preko omrežij bank, ki so lastnice
bankomatskih terminalov. POS-naprave, ki jih imajo v posesti trgovci, preko najetih
vodov ali preko javnih komunikacijskih povezav dostopajo do procesnega centra.
Procesni center ima stalno vzpostavljeno povezavo do največjih svetovnih kartičnih
plačilnih sistemov, kot so MasterCard, VISA, American Express in Diners. V ta
omrežja pošilja procesni center transakcije, ti prepoznajo izdajatelja kartice in mu
transakcijo pošljejo naprej v avtorizacijo.

Slika 21: Povezave do procesnega centra (vir: lastni)
Procesni center na sliki 21 je predstavljen kot ena destinacija, dejansko pa se
nahaja na dveh oddaljenih lokacijah s podvojeno strojno in aplikacijsko
infrastrukturo. Avtorizacijski aplikaciji na obeh lokacijah delujeta v režimu »activeactive«. V normalnih okoliščinah vsaka od lokacij skrbi za polovico procesiranja. V
primeru odpovedi ene lokacije ali za namen nadgradnje strojne oz. aplikacijske
opreme procesiranje prevzame druga lokacija. Sinhronizacija baz avtorizacijske
aplikacije med obema lokacijama se vrši v realnem času in v obeh smereh.
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4.1 AVTORIZACIJSKA APLIKACIJA
Naloga avtorizacijske aplikacije je avtorizacija transakcij z domačimi plačilnimi
karticami in usmerjanje transakcij do procesnih centrov v tujini za transakcije s
tujimi plačilnimi karticami. Del aplikacije upravlja bankomate in POS-terminale ter
vmesniške procese za povezavo do bank in drugih procesnih centrov. V bančništvu
(Authorization, 2010) termin avtorizacija pomeni izdajo dovoljenja, da se izvrši
nakup z debetno ali kreditno plačilno kartico.
Avtorizacijska aplikacija pri transakciji, ki jo prejme iz terminala ali iz tujega
procesnega centra, na podlagi PAN-a najprej preveri lastnika kartice. Če plačilna
kartica pripada domači banki, pošlje transakcijo v avtorizacijo banki, če pa plačilna
kartica ni last domače banke in pripada mednarodni kartični shemi, jo pošlje v
avtorizacijo mednarodni kartični shemi. Če aplikacija ne more določiti lastnika
kartice, transakcijo zavrne.
Avtorizacijska aplikacija pri obdelavi transakcijskih zahtevkov deluje na dva načina.
Prvi je procesiranje transakcij z domačimi plačilnimi karticami (ang. Issuing), drugi
način pa je procesiranje transakcij s tujimi plačilnimi karticami (ang. Aqcuiring).
Avtorizacijska aplikacija ima o domačih karticah vse potrebne informacije, o tujih
karticah pa informacij nima in jih zato usmeri v avtorizacijo v procesne centre
mednarodnih kartičnih shem.
Transakcije z domačimi plačilnimi karticami prejme aplikacija iz terminalov v
domači mreži ali iz drugih procesnih centrov in kartičnih shem. V tem primeru se
transakcija obdela pod vnaprej določenimi pogoji in omejitvami za vsako banko in
tip plačilne kartice. Med drugim se preverijo PIN, razpoložljivo stanje na računu
imetnika kartice, veljavnost kartice, največji dovoljen znesek, s katerimi sme
operirati imetnik kartice, dnevni in mesečni limiti. Transakcijo se pošlje v
avtorizacijo lastniku kartice (banki ali drugi finančni inštituciji). Procesni center
lahko tudi sam izvede avtorizacijo transakcije (offline avtorizacija) v primeru, da
banka zaradi tehničnih težav ni dosegljiva in ima s procesnim centrom tak dogovor.
Za offline način avtorizacije mora banka procesnemu centru redno osveževati baze
kartic in baze računov.
Transakcijo, kjer je udeležena tuja plačilna kartica, avtorizacijska aplikacija na
podlagi številke kartice ─ PAN (ang. Primary Account Number) usmeri v ustrezno
mednarodno kartično shemo (VISA, MasterCard, American Express, Diners itd.).
Mednarodna kartična shema oz. njen procesni center poskrbi, da se transakcija
usmeri do tujega lastnika kartice (tuja banka), ki transakcijski zahtevek odobri ali
zavrne. Odgovor po isti poti prispe nazaj do naše avtorizacijske aplikacije, ki
odgovor posreduje terminalu.
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Diagram na sliki 22 prikazuje ključne odločitve avtorizacijske aplikacije o poteku
transakcije, ki je poslana s terminala v domačem omrežju.

Slika 22: Diagram poteka transakcije s terminala v domači mreži (vir:
lastni)
Ko avtorizacijska aplikacija prejme transakcijo s terminala, se najprej izvede
prepoznava plačilne kartice, ki je udeležena pri transakciji. Lastnika terminala
avtorizacijska aplikacija pozna, saj je terminal del njegove mreže. PAN primerja z
znanimi predponami številk kartic domačih bank, ki jih avtorizacijski sistem pozna.
Če sistem po predponi prepozna kartico, jo obravnava kot domačo kartično
transakcijo in nadalje ugotavlja, ali imata lastnik terminala in lastnik kartice
dogovor o uporabi kartice na terminalu za določen tip transakcije. Če dogovora ni,
avtorizacijski sistem transakcijo zavrne, če pa dogovor obstaja, se naprej preveri
parametre kartice, kot so PIN, veljavnost kartice in druge. Transakcijo pa se pošlje
naprej v avtorizacijo banki izdajateljici. Banka izdajateljica se na podlagi
finančnega stanja na imetnikovem računu, ki je vezan na kartico, odloči, ali
transakcijo odobri ali zavrne. Če banka v trenutku procesiranja transakcije ni
dosegljiva, lahko avtorizacijska aplikacija odobri transakcijo v offline načinu.
V primeru, da avtorizacijska aplikacija kartice ne prepozna kot domače, z
algoritmom preveri pripadnost mednarodnim kartičnim shemam. Mednarodni
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kartični ponudniki izdajajo plačilne kartice na podlagi standardov in tako
avtorizacijska aplikacija prepozna kartico, izdano s strani kartične sheme VISA, ki
jo pošlje v avtorizacijo v VisaNet, oziroma kartico MasterCard, ki jo pošlje v
MasterCardovo omrežje.
Tako kot naš avtorizacijski sistem pošilja tuje transakcije v avtorizacijo tujim
procesnim centrom, tako tudi tuji procesni centri preko omrežij VISA in MasterCard
pošiljajo transakcije v avtorizacijo slovenskim bankam preko procesnega centra, kot
prikazuje slika 23.

Slika 23:

Diagram poteka transakcije s tujega terminala (vir:
lastni)

4.2 AVTORIZACIJSKI SISTEM S STALIŠČA VISOKE RAZPOLOŽLJIVOSTI
Avtorizacijski sistem v procesnem centru uporablja različne metode za
zagotavljanje visoke razpoložljivosti storitev.
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Način procesiranja »active-active« obsega dva avtorizacijska sistema, ki skupaj
aktivno sodelujeta pri procesiranju transakcij. Avtorizacijska sistema se nahajata
na različnih lokacijah in delujeta na enak način. Vsak avtorizacijski sistem v
normalnem načinu delovanja skrbi za polovico transakcijskega prometa in je v
primeru katastrofe ali druge okvare na eni od lokacij pripravljen v sprejeti
transakcije drugega sistema in v dogovorjenem času pravilno obdelati ves
transakcijski promet. To pomeni, da imamo dva avtorizacijska sistema, ki v
normalnem režimu delovanja delujeta z največ polovično obremenitvijo. Oba
sistema morata pri svojem delovanju uporabljati iste vrednosti parametrov in baze
z enakimi zapisi, zato je potrebno ob spremembi baze na enem sistemu to
spremembo nemudoma posredovati drugemu sistemu in obratno.
Slika 24 prikazuje logično shemo avtorizacijskega sistema v načinu delovanja
»active-active«.

Slika 24: Sistem »active-active« (vir: lastni)
Baze, ki jih uporabljata oba sistema, se replicirajo v realnem času, tako da terminal
ob morebitnem preklopu uporablja ažurne podatke iz baz. POS-terminal primarno
kliče na sistem A, če pa ta ni dosegljiv, kliče sistem B. Oba sistema imata povezavo
do večine procesnih centrov, da je ob izpadu enega sistema brez prekinitve
omogočena povezava do bank in drugih procesnih centrov. Nekatere banke in
procesni centri imajo povezavo le do enega sistema in jih je potrebno preklapljati
ročno. Povezave do obeh sistemov zahtevajo podvojeno komunikacijsko opremo in
najem dodatnih komunikacijskih vodov, zato se nekatere banke in procesorji zaradi
visokih stroškov ne odločajo za podvojene povezave.
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4.2.1 Upravljanje bankomatske mreže
Bankomati imajo stalno komunikacijsko povezavo z avtorizacijskim strežnikom, kjer
tečejo tudi aplikacije za upravljanje z bankomati. Bankomat kot klient vzpostavlja
povezavo z aplikacijo, ki se obnaša kot strežnik (posluša). Povezava med aplikacijo
na bankomatu in tisto na avtorizacijskem strežniku se vzpostavi in vzdržuje, dokler
ne pride do prekinitve zaradi komunikacijske motnje oz. nadzorovane zahteve za
prekinitev. Pravimo, da ima bankomat stalno povezavo.
V želji doseganja visoke razpoložljivosti bankomatskega omrežja imamo na
komunikacijskem nivoju vzpostavljene preusmeritve na alternativne naslove, če
primarni naslov ni dosegljiv. Slika 25 prikazuje normalno delovanje strežnikov in

Slika 25: Komunikacijska povezava bankomata – vse deluje (vir:
lastni)
ostalih komunikacijskih naprav. Vsak bankomat ima v bankomatski aplikaciji na
bankomatu shranjen primarni in sekundarni naslov. Aplikacija na bankomatu
poskuša vzpostaviti komunikacijo bankomata na primarni naslov in če vse
komponente sistema delujejo pravilno, se vzpostavi komunikacija bankomata na
avtorizacijski strežnik, ki se nahaja na primarnem naslovu. Prekinjeni črti na sliki
25 predstavljata komunikacijsko pot bankomatov z avtorizacijskimi strežniki na
primarnih lokacijah. Med avtorizacijskima strežnikoma se izvaja asinhrona
replikacija baz, ki so pomembne za delovanje bankomatov. Ko avtorizacijska
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aplikacija na sistemu A zaradi transakcije na bankomatu posodobi baze, se te
spremembe prenesejo na sistem B, ki ima v svoji bazi sveže podatke o delovanju
bankomata na drugem avtorizacijskem strežniku.
Slika 26 prikazuje primer, ko je avtorizacijski strežnik na lokaciji A nedelujoč ali
nedosegljiv. To se lahko zgodi zaradi okvare oz. izpada delovanja strežnika ali pa
zaradi planirane zaustavitve ob rednem vzdrževanju strežnika ali avtorizacijske
aplikacije.

Slika 26: Povezava bankomata – izpad strežnika na lokaciji A (vir:
lastni)
Bankomat, ki ima primarni naslov na lokaciji B, se bo komunikacijsko povezal na
avtorizacijski strežnik B (oranžna prekinjena črta), saj na njegovi primarni poti
ustrezno deluje vsa komunikacijska oprema. Desni bankomat na sliki 28, ki primarno
cilja na lokacijo A, tudi vzpostavi komunikacijsko povezavo z usmerjevalnikom na
lokaciji A, vendar usmerjevalnik ne more vzpostaviti povezave z avtorizacijskim
strežnikom na lokaciji A, zato po nekaj neuspešnih poskusih izvede povezavo na
alternativno lokacijo na avtorizacijski strežnik B (rdeča prekinjena črta). Tako tudi
v primeru nedelovanja avtorizacijskega strežnika ali avtorizacijske aplikacije na
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lokaciji A vsi bankomati nemoteno delujejo. Osveževanje baz med strežnikoma v
tem primeru ne deluje.
Izpad vseh sistemov na lokaciji A prikazuje slika 27. Bankomatska aplikacija, ki je
nameščena na bankomatu, ima poleg primarnega naslova, kamor se bankomat
povezuje, tudi sekundarni naslov za vzpostavitev povezave do avtorizacijske
aplikacije. V primeru izpada celotne lokacije A (na primer v primeru večjega požara)
bankomat ne more vzpostaviti povezave z avtorizacijskim sistemom na lokaciji A.
Nekajkrat poskuša vzpostaviti povezavo do primarne lokacije A in če mu ne uspe,
poskuša še z vzpostavitvijo povezave do sekundarne lokacije B.

Slika 27: Komunikacijska povezava bankomata – izpad lokacije A (vir:
lastni)
4.2.2 Upravljanje mreže POS-terminalov
Za razliko od bankomatov POS-terminali nimajo stalne povezave in ob vsaki
transakciji vzpostavljajo komunikacijsko povezavo z avtorizacijsko aplikacijo. POSterminal najprej vzpostavi varno povezavo do POS-koncentratorja, kjer se seja
zaključi. POS-koncentrator proti avtorizacijski aplikaciji vzpostavi novo povezavo,
pošlje zahtevek in čaka na odgovor. Seja med POS-koncentratorjem in
avtorizacijsko aplikacijo je vzpostavljena, dokler aplikacija ne odgovori. Ko
aplikacija odgovori na zahtevek, se odgovor pošlje do POS-koncentratorja, zaključi
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se seja do aplikacije in odgovor se pošlje nazaj do POS-terminala. Ko POS-terminal
dobi odgovor, zaključi sejo, ki jo je imel do koncentratorja. Komunikacijske poti so
tako sproščene in čakajo nove zahtevke. Ponavadi so POS-terminali nameščeni po
trgovinah in se do procesnega centra komunikacijsko povezujejo preko interneta,
saj je ta na voljo povsod in je tudi cenovno najbolj ugoden. Trgovci na terenu
uporabljajo mobilne POS-terminale, ki se povezujejo preko GPRS-omrežja (ang.
General Packet Radio Service) do ponudnika telekomunikacijskih storitev in od tu
naprej do procesnega centra.
Na sliki 28 je prikazana shema povezovanja POS-terminalov preko interneta do
procesnega centra, ko vse komponente sistema delujejo. Vsak POS-terminal se
lahko poveže do svojega primarnega avtorizacijskega strežnika, ki obdela njegov
zahtevek.

Slika 28: Komunikacijska povezava POS-terminala – vse deluje (vir:
lastni)
POS-terminal ima za posredovanje avtorizacijskih zahtevkov v svoji konfiguraciji
določeno primarno in alternativno destinacijo. Zaradi porazdelitve prometa
polovica POS-terminalov primarno kliče strežnik na lokaciji A, polovica pa strežnik
na lokaciji B.
Slika 29 prikazuje nedelovanje avtorizacijskega strežnika na lokaciji A. POSterminal se poveže do POS-koncentratorja na njegovi primarni destinaciji, ta pa ne
more vzpostaviti seje do strežnika na lokaciji A. POS-koncentrator v takem primeru
vzpostavi sejo do njegove alternativne destinacije, ki je avtorizacijski strežnik na
lokaciji B. POS-koncentrator je komunikacijska naprava, na kateri se zaključujejo
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komunikacijska seja POS-terminala in se izvede šifriranje in dešifriranje sporočil.
Strežnik na lokaciji B obdela zahtevek in posreduje odgovor POS-koncentratorju, ta
pa naprej POS-terminalu. Dokler je strežnik na lokaciji A nedostopen, koncentrator
posreduje zahtevke avtorizacijskemu strežniku na lokaciji B.

Slika 29: POS-terminal – izpad strežnika na lokaciji A (vir: lastni)
V primeru izpada celotne lokacije A (slika 30), poskuša POS-terminal vzpostaviti
povezavo do POS-koncentratorja na lokaciji A, vendar mu ne uspe. Ob ponovnem
poskusu vzpostavitve povezave POS-terminal kliče na alternativno lokacijo B in s
POS-koncentratorjem na lokaciji B vzpostavi povezavo, ta pa zahtevek posreduje
naprej na avtorizacijski strežnik na lokaciji B. Ko pride odgovor na POSkoncentrator, ta zaključi sejo do avtorizacijskega strežnika, da se sprostijo poti za
zahtevke iz ostalih terminalov. Odgovor nato potuje nazaj do POS-terminala, ki
zaključi sejo s POS-koncentratorjem.
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Slika 30: POS-terminal – izpad lokacije A v celoti (vir: lastni)
V primeru velikega števila hkratnih zahtevkov iz POS-terminalov na en strežnik se
lahko zgodi, da ima POS-koncentrator zasedene vse proste povezave do
avtorizacijske aplikacije in čaka na odgovore s strani avtorizacijske aplikacije. Če
POS-koncentrator ne more vzpostaviti nove seje do primarnega avtorizacijskega
strežnika, ker so vse razpoložljive poti zasedene, POS-koncentrator vzpostavi sejo
do alternativnega strežnika na lokaciji B. To počne toliko časa, dokler niso
sproščene poti do primarnega avtorizacijskega strežnika. Med avtorizacijskima
aplikacijama se vrši asinhrona replikacija podatkov. Ko POS-terminal ponovno kliče
na primarni sistem, ima aplikacija na tem sistemu na voljo ustrezne informacije, na
podlagi katerih se izvede avtorizacija (slika 31).
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Slika 31: POS-terminal – prezasedenost avtorizacijskega strežnika A
(vir: lastni)
4.2.3 Avtorizacijske poti do bank in procesnih centrov
Zaradi zagotavljanja visoke razpoložljivosti povezav do mednarodnih procesnih
centrov in avtorizacijskih poti do bank imamo do večine destinacij podvojene
povezave iz obeh avtorizacijskih sistemov, kar pomeni vsaj podvojitev celotne
komunikacijske opreme, ki mora biti nameščena in polno delujoča na obeh
lokacijah. Na sliki 32 je logična shema povezave avtorizacijskih strežnikov, na
katerih je nameščena avtorizacijska aplikacija v načinu delovanja »active-active«.
Bankomati in POS-terminali dostopajo do obeh avtorizacijskih strežnikov. Prav tako
so povezave do mednarodnih procesnih centrov in do večine bank prisotne na obeh
avtorizacijskih strežnikih.
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Slika 32: Povezave do mednarodnih procesnih centrov (vir: lastni)
Za povezavo do tujih procesnih centrov, kot sta VisaNet in MasterCard, imamo
namenske vmesniške procese (ang. Interface Process). Vmesniški procesi so
namenjeni vzpostavitvi varne povezave do partnerskega omrežja, šifriranju
občutljivih delov avtorizacijskega sporočila in pretvorbi sporočil iz formata
avtorizacijske aplikacije v format, ki je dogovorjen s partnerskim omrežjem in
obratno. Za zagotovitev avtentičnosti sporočil vmesniški proces skrbi tudi za
izdelavo in izmenjavo kode MAC (ang. Message Authentication Code), ki jo pošlje v
zahtevku.
Vmesniški proces je nameščen na procesu »Xnet«. Ta skrbi za komunikacijo med
satelitskimi procesi avtorizacijske aplikacije, med katerimi imajo vsak svojo vlogo
v procesu avtorizacije. Procesi si med seboj pošiljajo sporočila v formatu »Xnet«. V
tem formatu so samo sporočilo in usmerjevalni podatki (prejemnik, pošiljatelj,
alternativni proces, kamor naj se sporočilo dostavi, če primarni proces ni dosegljiv),
ki jih »Xnet« potrebuje za dostavo.
Na sliki 33 je prikazana pot bankomatskega zahtevka od bankomata do zunanjega
procesnega centra in nazaj. Avtorizacijska aplikacija ne more dostaviti zahtevka
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zunanjemu procesnemu centru s primarnega strežnika, zato ga preusmeri na
podvojen strežnik, kjer uspešno pošlje transakcijo v zunanji procesni center.

Slika 33: Usmerjanje zahtevka do mednarodnega procesnega centra
(vir: lastni)
Bankomat z avtorizacijsko aplikacijo vzdržuje stalno sejo in uporablja svojo linijo
»Xnet« za dostavo sporočil. Na podvojenem sistemu ima bankomat na voljo svojo
podvojeno linijo »Xnet«. Zahtevek iz bankomata pride v formatu, ki je lasten
protokolu, ki ga bankomat uporablja. Ker imamo več tipov bankomatov, imamo tudi
več bankomatskih procesov, ki bankomatu lastno sporočilo pretvorijo v sporočilo
»Xnet«, ki ga poznajo satelitski procesi. Iz bankomatske linije (1) se torej zahtevek
preko »Xneta« pošlje bankomatskemu procesu, ki ga pretvori v sporočilo »Xnet« in
pošlje avtorizacijskemu procesu (2). Ta preveri plačilno kartico, ki je bila
uporabljena na bankomatu, in ugotovi, da gre za tujo plačilno kartico iz kartične
sheme VISA. Avtorizacijski proces ne more sam odobriti transakcije, ker gre za tujo
kartico. Transakcija se pošlje vmesniškemu procesu VISA (VISA interface) na
lokalnem sistemu (3). Vmesniški proces (4) vidi, da ne bo mogel poslati sporočila v
VisaNet, ker povezava do zunanjega procesnega centra ni vzpostavljena, in vrne
zahtevek nazaj avtorizacijskemu procesu (5). Ta se odloči za pošiljanje na
alternativno destinacijo (6), ki se nahaja na drugem sitemu. Za dostavo poskrbi
proces »Xnet«, ki pozna vse satelitske procese na sistemu (po tabeli Network Map).
Vmesniški proces na drugem sistemu prejme zahtevek, ga pretvori v izhodni VISAformat, šifrira občutljive podatke, izračuna avtentikacijsko kodo (MAC-sporočila) in
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pošlje sporočilo na VISA-linijo, ki je povezana z omrežjem VisaNet. Omrežje VisaNet
avtorizira zahtevek in šifriran odgovor pošlje nazaj v vmesniški proces (8), ki ga
dešifrira, pretvori v sporočilo »Xnet« in pošlje nazaj do avtorizacijskega procesa na
drugem sistemu (9). Bankomatski proces nato zahtevek s formata »Xnet« pretvori
nazaj v format, ki ga razume aplikacija na bankomatu, in pošlje odgovor nazaj
bankomatu (10).

4.3 OSVEŽEVANJE BAZE PLAČILNIH KARTIC
Avtorizacijska aplikacija, ki teče na avtorizacijskem strežniku pri obdelavi kartičnih
transakcij za domače banke, potrebuje bazo kartic. Podatki o karticah in plačilne
kartice so v lasti bank. Ko komitent banke pridobi novo kartico, jo banka doda v
svojo bazo, nato pa s temi podatki dnevno osvežuje še baze v procesnem centru.
Avtorizacijska aplikacija potrebuje podatke o kartici, da se transakcija ustrezno
avtorizira. Pot prenosa baze kartic je prikazana na sliki 34. Banka pripravi svojo
celotno bazo ali pa samo zapise, ki so bili spremenjeni, da se podatki v procesnem
centru osvežijo. Osvežitveno datoteko na varen način prenese in odloži na namenski
FTP-strežnik za izmenjavo datotek z zunanjimi partnerji. Ko je baza prenesena, se

FTP-strežnik

Slika 34: Prenos baze kartic od banke do avtorizacijske aplikacije (vir:
lastni)
izdela zapis o času prenosa datoteke s strani banke. Ta zapis je pomemben, saj
mora procesni center s temi podatki v dogovorjenem času osvežiti baze na
avtorizacijski aplikaciji. Sledi varen prenos osvežitvene datoteke in zapisa o času
dostave na avtorizacijski strežnik, kjer se pričnejo postopki obdelave osvežitvene
Aleš Černilogar: Prenova sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev procesiranja transakcij
s plačilnimi karticami

stran 48

Univerza v Mariboru ─ Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

datoteke in osvežitev baze kartic na avtorizacijski aplikaciji. Za prenos posodobitev
zapisov na podvojen avtorizacijski strežnik, ki se nahaja na drugi lokaciji, poskrbi
proces replikacije baz tako, da ni potrebe po enakem postopku osvežitve zapisov
kot na primarnem strežniku. Ko je kartična baza v avtorizacijski aplikaciji osvežena,
se banki pošlje sporočilo o zaključenem osveževanju.
Postopek osveževanja baze kartic je sestavljen iz treh delov:
‒

Prvi del je priprava osvežitvene datoteke ─ predprocesiranje. V osvežitveni
datoteki je lahko milijon zapisov kartic ali pa le nekaj sto. Za vse kartične
zapise v osvežitveni datoteki je potrebno preveriti razlike med zapisi v
obstoječi bazi kartic. Preveri se status kartice v obstoječi in v osvežitveni
bazi. Če je v obstoječi bazi kartic kartica označena kot blokirana, se ta status
prenese v osvežitveno datoteko. Drug atribut, ki se preverja, je PVV (PIN
Verification Value). PVV je štirimestna koda, izdelana v šifrirnem procesu iz
PIN-a, podatkov o kartici, kot sta PAN in datum veljavnosti (What do the
PVV, 2017). Na bankomatih in POS-napravah je mogoče zamenjati PINkartice in ob menjavi PIN-a se menja tudi koda za preverbo PIN-a ─ PVV.

‒

Drugi korak je izvedba posodobitve baze kartic. Proces bere osvežitveno
datoteko in s svežimi podatki posodobi kartične zapise v bazi kartici. Po
končani osvežitvi se izdela poročilo z uspešnostjo obdelave, številom
obdelanih zapisov ter začetnim in končnim časom procesiranja.

‒

Tretji korak je preverba, če se je med potekom osveževanja za katerikoli
zapis z osvežitvene datoteke spremenil status kartice ali pa zamenjal PIN.
Še enkrat se izvede primerjava statusov kartic v bazah kartic, za spremembo
PIN-a pa se pregleda bankomatske in POS-loge, če za čas osveževanja
obstajajo transakcije za zamenjavo PIN-številke.

Kot je razvidno s slike 36, se osveževanje baze kartic izvede le na enem sistemu, za
prenos posodobljenih kartičnih zapisov na sistem »active-active« pa skrbi proces
replikacije baz.
Po zaključenem procesu osveževanja kartične baze se banki pošlje obvestilo o
uspešnem zaključku procesa osveževanja skupaj z informacijami o času, ko je bila
osvežitvena datoteka dostavljena, številom zapisov, ki jih je vsebovala, časom
zaključka osveževanja in informacijo o uspešnosti procesa osveževanja.
Zapis o kartici v bazi kartic vsebuje podatke, na podlagi katerih se lahko transakcija
obdela. Že obstoj zapisa v kartični bazi pomeni, da gre za domačo plačilno kartico
in da je naša avtorizacijska aplikacija zadolžena za obdelavo zahtevka. Na podlagi
PAN-a in še nekaterih drugih parametrov kartice se iz kartične baze pridobi zapis za
plačilno kartico, ki je udeležena v transakciji. Zapis vsebuje podatke o tipu kartice
(VISA, MasterCard, Maestro, American Express itd.), statusu kartice, kodi za
preverjanje PIN-a, veljavnosti kartice, informacijah o dovoljenem dnevnem limitu
in porabljenih sredstvih v tekočem dnevu, mesečnem limitu, števcu transakcij in
drugem.
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4.4 APLIKACIJA ZA NADZOR BANKOMATOV
V procesnem centru uporabljamo aplikacijo za nadzor bankomatov. Aplikacija je
zelo razvejana in prilagodljiva, zato jo lahko poleg nadzora bankomatskega omrežja
uporabimo tudi za nadzor drugih komponent avtorizacijskega sistema. Aplikacija za
zajem informacij uporablja agente na strežnikih in na bankomatih, ki jih nadzoruje.
Agenti so programska oprema, ki na strežnikih in bankomatih pridobiva željene
podatke in jih pošilja na strežnik, kjer se shranijo v bazo za nadaljnjo obdelavo.
Agenti iz bankomatov pridobivajo informacije o statusih naprav bankomata.
Zanimajo nas tako informacije o računalniških komponentah, kot so ločljivosti
ekranov, zasedenost spomina kot tudi statusi komponent bankomata, kot so čitalnik
kartic, enote za polog bankovcev, posebnih položnic, kasete z bankovci v
bankomatskem trezorju in statusi raznih senzorjev v bankomatu. Pridobivamo tudi
informacije o nameščeni programski opremi. Na podlagi pridobljenih podatkov se
izvaja nadzor posameznih naprav na bankomatu in nadzor delovanja storitev, ki jih
bankomat nudi. Z informacijami o programski opremi pridobimo uporabne
informacije pri nameščanju posodobitev programske opreme. Preko agentov na
bankomatih imamo možnost komunikacije s posameznimi komponentami (na primer
pridobivanje statusa naprav, ponovni zagon naprav itd.). Slika 35 prikazuje shemo
zajema informacij s strani agentov aplikacije za nadzor bankomatov.

Slika 35: Aplikacija za nadzor bankomatov ─ pridobivanje podatkov
(vir: lastni)
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Agenti, ki so nameščeni na avtorizacijskih strežnikih, črpajo informacije iz
sistemskih logov strežnika, iz bankomatskih ali POS-transakcijskih baz avtorizacijske
aplikacije in iz bankomatske baze avtorizacijske aplikacije. Te informacije se preko
agentov pošljejo na strežnik aplikacije za nadzor bankomatov in se shranijo v bazo
za nadaljnjo obdelavo. Procesi avtorizacijske aplikacije svoja sporočila in statuse
zapisujejo v sistemski log, zato so ta sporočila primerna za ugotavljanje statusov
teh procesov. V bankomatskih in POS-transakcijskih logih so shranjene transakcije
in preko teh tudi nadzorujemo delovanje avtorizacijskega sistema. V bankomatski
bazi pa so informacije o delovanju in statusu bankomatov, kot ga vidi avtorizacijska
aplikacija. Procesi za upravljanje bankomatov v tej bazi shranjujejo informacije,
potrebne za njihovo delovanje.
Aplikacija za nadzor bankomatov z informacijami, pridobljenimi iz sistemskih logov
avtorizacijskega strežnika, bankomatskih baz in neposredno s strani agentov na
bankomatih, izvaja nadzor delovanja na nivoju posameznega bankomata. Nadzor
deluje na principu spremljanja napak (ang. Faults). V aplikaciji definiramo napake,
(kot na primer »Čitalec Kartic ─ Napaka«) in nato na nivoju posameznega
bankomatskega terminala spremljamo informacije, s katerimi postavimo to napako
v aktivno stanje. S strani agenta smo na primer dobili informacijo o napaki na čitalcu
kartic. Ko te napake s strani agenta ne dobivamo več, napaka ni več aktivna.
Kot prikazuje slika 36, za obdelavo bankomatskih in POS-transakcij uporabljamo
modul za analizo, s katerim se izdeluje statistika za entitete, kot so tipi kartic, tipi
transakcij, po bankah lastnicah kartic, po lastnikih terminalov na minutnem nivoju
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Slika 36: Aplikacija za nadzor bankomatov ─ obdelava podatkov (vir:
lastni)
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transakcij, po bankah lastnicah kartic, po lastnikih terminalov na minutnem nivoju
in po drugih entitetah. Pri POS-transakcijah se izdeluje statistika tudi po večjih
trgovcih itd. Modul za analizo lahko poleg statistike uporabljamo tudi za nadzor
sistema. Na primer, če je v določenem intervalu za neko banko več zavrnjenih
transakcij, kot jih največ pričakujemo, se sproži alarm in skrbnik aplikacije preveri
delovanje sistema.
Za hitro identifikacijo problema so potrebne zanesljive in natančne informacije,
zato je potrebno limite, na podlagi katerih se prožijo alarmi, pogosto prilagajati in
spreminjati. Nadzorni sistem je potrebno zaradi učinkovitosti nenehno prilagajati
novim spoznanjem in spremembam sistema.

4.5 DOGOVOR O RAVNI STORITVE – SLA
Procesni center ima z bankami sklenjen dogovor o nivoju zagotavljanja storitev na
področju kartičnega in bankomatskega poslovanja ─ SLA (Zaupna dokumentacija,
avgust 15, 2017). V njem procesni center nastopa kot izvajalec storitev.
V SLA je opredeljena kakovost opravljanja storitev z vidika zagotavljanja
razpoložljivosti in odzivnosti informacijskih sistemov, pravočasnost zagotavljanja
podatkov z naslova izvajanja obdelav, opravljanja storitev znotraj dogovorjenih
rokov, razpoložljivosti storitev izvajalca ter način zagotavljanja delovanja storitev
v primeru prekinitev delovanja sistemov izvajalca.
V dokumentu so jasno definirani naslednji pojmi:
‒

Obdobje delovanja: za to obdobje se smatra predhodnih 12 mesecev. Za
izračun letne razpoložljivosti v obdobju prvih dvanajst mesecev od prehoda
v produkcijo s posameznimi storitvami se upošteva predpostavka, da v
preteklih dvanajstih mesecih ni bilo kršitev, ki bi vplivale na izračun letne
razpoložljivosti. Obdobje 12 mesecev se upošteva tudi pri izračunu
kapacitet/delovanja.

‒

Načrtovana prekinitev pomeni vsako redno ali nujno napovedano
prekinitev, o kateri je izvajalec obvestil banko. Nujna napovedana
prekinitev se običajno uporablja za to, da lahko izvajalec proaktivno namesti
posodobitve oziroma popravke in s tem prepreči incident, ki bi lahko vplival
na banko ali z namenom zmanjšanja vpliva incidenta na banko. Izvajalec bo
načrtovane prekinitve (prehod na višje verzije programske opreme,
nadgradnje strojne opreme, implementacije nujnih popravkov, mandatov in
podobno) izvajal v času in na način, ki bo najmanj motil redne delovne
procese banke. Izvajalec bo banko o načrtovani prekinitvi delovanja storitev,
ki so opredeljene v tem dokumentu, obvestil v skladu z dogovorom pred
pričetkom del. Načrtovane prekinitve ne zmanjšujejo letne razpoložljivosti
storitev.

‒

Trajanje načrtovane prekinitve pomeni trajanje katerekoli načrtovane
prekinitve ali nujne napovedane prekinitve delovanja storitev.
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‒

Razpoložljivost storitev definira časovno obdobje, ko je določena aplikacija
in/ali storitev na voljo in deluje na določeni platformi v času obdobja
storitev. Meri se kot odstotna vrednost skupnega časa v obdobju opazovanja
minus trajanje vseh napovedanih prekinitev določene aplikacije.

‒

Skupen čas merjenja delovanja (v minutah) ─ skupen čas delovanja
storitve (v minutah) ─ skupen čas trajanja napovedanih prekinitev.

‒

Letna razpoložljivost storitev ─ čas, ko je bila storitev razpoložljiva (v
minutah)/skupen čas merjenja delovanja (v minutah).

‒

SLA-poročilo o delovanju pomeni poročilo, ki opisuje delovanje storitev,
upoštevajoč definirane kriterije v tem SLA.

‒

Odzivni čas centralnega avtorizacijskega sistema pomeni merljivo časovno
obdobje v okviru centralnega avtorizacijskega sistema izvajalca od prejema
transakcijskega zahtevka do pošiljanja odgovora na zahtevek. Meri se s
pomočjo sistemsko generiranih poročil v sistemskem logu. Odzivni čas
centralnega avtorizacijskega sistema ne vključuje časa odgovora med
centralnim avtorizacijskim sistemom izvajalca in povezanim avtorizacijskim
sistemom banke.

‒

Centralni avtorizacijski sistem pomeni strojno in programsko opremo v lasti
in/ali uporabi izvajalca za namen sprejemanja, usmerjanja in procesiranja
avtorizacijskih sporočil v procesu avtorizacije.

‒

Ciljna vrednost (CV) pomeni nivo zagotavljanja storitev, ki ga mora doseči
izvajalec ter ga banka smatra kot sprejemljivega.

‒

Nivo pomembnosti (NP) označuje pomembnost storitve, ki jo izvajalec nudi
banki.

‒

Incident se nanaša na zahtevek, ki ga izvajalec uporablja kot način
beleženja klicev ali elektronskih sporočil banke za upravljanje prioritete in
usmerjanje zadev za reševanje v okviru izvajalca. Incident se odpre in dodeli
se številka incidenta.

‒

Skupen čas delovanja storitve v minutah pomeni število minut v
dogovorjenem časovnem obdobju, za katerega se izvaja izračun.

‒

Frekvenca informiranja pomeni frekvenco, s katero izvajalec zagotavlja
povratne informacije banki glede statusa incidenta.

‒

Katastrofalni izpadi so izpadi, ki so posledica naravnih katastrof ali višje sile
ter predstavljajo katastrofalne izpade delovanja storitev. V primeru
katastrofalnih izpadov na primarni lokaciji je delovanje omogočeno na
rezervni lokaciji. Izvajalec ne more zagotoviti storitev, ki so predmet tega
dogovora v primeru katastrofalnega izpada delovanja sistemov drugih
udeležencev, ki posledično vplivajo na poslovanje izvajalca.
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NIVOJI POMEMBNOSTI STORITEV
Storitve, ki jih izvajalec (procesni center) zagotavlja stranki (banki), so v
dokumentu razdeljene na online storitve in paketne obdelave. Izvajalec in stranka
sta predvidene odpovedi storitev oz. incidente nadalje razvrstila na 4 nivoje
pomembnosti ─ NP, pri čemer prvi nivo predstavlja za stranko najpomembnejše
storitve. V dokumentu niso navedene vse odpovedi storitev. Nivo pomembnosti se
tako določi v skladu z navodili v dokumentu. Vse nadaljnje akcije za odpravo izpada
storitve se vodijo v skladu z določenim nivojem pomembnosti. Razvrstitev storitve
v ustrezen nivo pomembnosti določa časovne roke in postopke obveščanja, ki jih
mora izvajalec spoštovati.
V tabeli 3 je navedenih nekaj primerov dogovorjenih NP glede incidentov online
storitev. Opisan je primer izpada storitve v procesnem centru, ki mu je dodeljen
nivo pomembnosti. Tabela vsebuje še stolpec opombe, kjer je mogoč dodaten opis
incidenta. V tabeli je navedenih le nekaj vzorčnih primerov incidentov iz
dokumenta.
Primer incidentov online storitev
Vsi bankomati banke niso sposobni izvajati
online transakcij.
Vsi POS-terminali banke niso sposobni
izvajati online transakcij.
Vse avtorizacije z debetnimi karticami
banke so neuspešno obdelane (timeout) ali
pa so zavrnjene. Transakcije drugih bank,
opravljene na prodajnih mestih banke so
avtorizirane pravilno.
Izpad povezav med lokacijami izvajalca in
banke.
Sistem za spremljavo zlorab kartičnih
produktov ne deluje.
Spletni portali izvajalca niso na voljo.
Avtorizacijski sistem banke omogoči, da so
avtorizacije z debetnimi karticami banke
zavrnjene zaradi prepočasnega delovanja
omenjenega
avtorizacijskega
sistema
(timeout).
En sam bankomat ali POS-terminal ne more
izvajati transakcij (obstajajo terminali, ki
delujejo normalno).
Možnost
nepravilnega
procesiranja
posamezne transakcije na določenem
bankomatu ali POS-terminalu.

NP
1
1

Opombe
Popoln izpad storitve procesiranja
bankomatov.
Popoln izpad storitve procesiranja
POS-terminalov.

2

Popoln izpad storitev izvajanja
avtorizacij s karticami za banko.

2

Popoln izpad telekomunikacijske
povezave med lokacijami izvajalca in
banke. Če je vzrok incidenta na
strani banke, potem incident ne
predstavlja penale.

2
3

3

Morda komunikacijski problem v
omrežju izvajalca, banke ali napaka
v avtorizacijskem sistemu banke. Ker
izvajalec zagotavlja stand-in, bi to
omililo
vpliv
na
imetnike
kartic/trgovce in omogočilo, da je ta
incident nivoja 3.

3
3

Znatno število težav z bankomati ali
POS-terminali.

Tabela 3: Online incidenti in nivoji pomembnosti (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
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Tabela 4 vsebuje primer opisanih incidentov, ki se lahko zgodijo pri paketnih
obdelavah. V tabeli 4 je navedenih le nekaj primerov incidentov iz dokumenta.
Primer
incidenta
paketne
ondelave
Vse dnevne paketne datoteke ali
poročila banki niso zagotovljena v
okviru časa po SLA.
Datoteke
dnevnih
transakcij
vsebujejo napake, ki preprečujejo,
da bi banka procesirala celotno
datoteko.
Datoteke
dnevnih
transakcij
vsebujejo napake, ki povzročajo
nepravilno knjiženje določenih
zapisov.

Nivo
pomembnosti
N/A

Opombe
Operativni postopki izvajalca so
zasnovani za spremljanje in
odkrivanje teh pojavov, preden
prizadenejo naslednjo stopnjo.

2

3

Tabela 4: Paketne obdelave in nivoji pomembnosti (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
Ker vseh izpadov storitev oz. incidentov online storitev ali paketnih obdelav ni
opisanih, vsebuje SLA-dokument definicije nivojev pomembnosti, po katerih se
izpad delovanja storitve ─ incident razvrsti v primeren nivo pomembnosti glede na
vpliv, ki ga ima:
Nivo pomembnosti 1 pomeni, da ključne storitve ali ključne funkcije niso na voljo.
Velja za pomembne prekinitve storitve online procesiranja transakcij, ki
preprečujejo opravljanje transakcij vsem imetnikom kartic ali pri vseh trgovcih ali
na vseh bankomatih. Ob takšnih incidentih izvajalec in banka ostajata na delovnem
mestu do razrešitve incidenta. Primer nivoja pomembnosti 1 je popoln izpad
primarne in sekundarne lokacije izvajalca, popoln izpad storitve delovanja
bankomatov, delovanja POS-terminalov ali storitev izvajanja in usmerjanja
avtorizacij za kartične transakcije.
Nivo pomembnosti 2 pomeni:
‒
‒
‒
‒

popoln izpad telekomunikacij med lokacijami izvajalca in banke;
nedelovanje ene od bistvenih storitev ali bistvenih funkcij, kar vpliva na
večino imetnikov kartic ali trgovcev ali bankomatov;
sistem ima večje težave v delovanju ali
finančno procesiranje sistema ali banke je nepravilno za večje število
imetnikov kartic in/ali trgovcev.

Primer nivoja pomembnosti 2 je nedelovanje posamezne povezave do kartičnih,
nedelovanje storitve, spremljanje zlorab ali nenapovedan izpad delovanja podpore
varnemu spletnemu poslovanju.
Nivo pomembnosti 3 pomeni, da se večina transakcij in večina imetnikov kartic
in/ali trgovcev še vedno pravilno procesira, ob tem pa ima ena izmed storitev težave
pri delovanju. Nivo pomembnosti 3 velja za incidente, ki vplivajo na nekatere
imetnike kartic ali trgovce, medtem ko se večina transakcij procesira pravilnov
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Vendar pa specifične transakcije za posameznega trgovca ali imetnika kartice niso
bile procesirane v skladu s pričakovanji ali za incidente, ki vplivajo na določene
izhodne podatke ali procese, ki jih uporabljajo zaposleni izvajalca, zato posledično
nekatere funkcije ali funkcionalnosti začasno niso na voljo.
Primeri nivoja pomembnosti 3:
‒
‒
‒
‒

Določena transakcija je neuspešna za majhno število imetnikov kartic.
Banka ne prejme ključne datoteke/poročila iz obdelave podatkov ali ključne
datoteke/poročila za poravnavo.
Banka ima neusklajeno razliko v poravnavah.
Določene posebnosti se ne procesirajo pravilno, vendar obstaja operativna
nadomestna rešitev.

Nivo pomembnosti 4 pomeni, da incidenta ni mogoče klasificirati v višje nivoje
pomembnosti, poleg tega pa velja naslednje:
‒
‒
‒
‒

Prekinitev delovanja storitve ali dogodek, ki občutno ne vpliva na banko.
Funkcionalni ali operativni problem, ki lahko zahteva popravek, vendar pa v
večjem delu sistem še naprej deluje normalno.
Prekinitev storitve brez večjega in zaznanega vpliva. Ni očitne omembe,
vredne prekinitve delovanja storitev.
Imetniki kartic ali trgovci niso neposredno prizadeti.

Primer nivoja pomembnosti 4 je nepravilen opis v izdelanem poročilu.
METRIKA DELOVANJA
Doseganje dogovorjenega nivoja storitev je potrebno ocenjevati. V ta namen sta se
stranki dogovorili, da se metrika storitev ocenjuje v različnih kategorijah na podlagi
nivoja zagotavljanja delovanja, doseženega v obdobju opravljanja storitev (C).
Možni nivoji so CV (za zadovoljivo delovanje) in CV-1, CV-2 in CV-3 za delovanje pod
pričakovanimi standardi. V tabeli 5 je prikazan primer, kako je metrika storitev
kategorizirana v skladu z doseženim nivojem zagotavljanja delovanja.
Razpoložljivost
storitev

Cilj CV [%]

CV-1 [%]

CV-2 [%]

CV-3 [%]

Metrika storitev A

C >= 95

90 <= C < 95

85 <= C < 90

C < 85

Tabela 5: Kategorizacija doseganja nivoja storitve (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
Ciljna vrednost za zadovoljivo delovanje storitve A je >= 95 %. Če je doseženo
delovanje med 95 % in 100 %, se ne pripiše penalov. Pod 95 % se delovanje razume
kot nezadovoljivo in zato predstavlja kazenske točke za storitve. Tako bi bilo
delovanje na stopnji 92 % klasificirano kot dosežena stopnja CV-1.
Izvajalec in banka sta se dogovorila, da delovanje storitev ocenjujeta brez dvojnega
pripisovanja kazenskih točk v primerih, kjer dogodki na področju storitev lahko
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sprožijo več kršitev SLA. Na ta način bo posamezen dogodek, ki povzroči izpad
storitve (incident) in povzroči pripis kazenskih točk prek več merjenih kriterijev v
skladu s SLA, pripisan prvemu predmetnemu kriteriju z naslednjega seznama:
‒
‒
‒
‒

SLA
SLA
SLA
SLA

za incidente,
za letno razpoložljivost storitev,
za kapaciteto/delovanje,
za paketno obdelavo.

Vsem incidentom, na katere opozori katera od pogodbenih strank, je pripisana
začetna pomembnost od 1 do 4. Incidenti lahko vplivajo na posamezne storitve ali
na vse storitve. Izvajalec potrdi ali spremeni pomembnost tekom razreševanja
incidenta. Izvajalec in banka v dobri veri sodelujeta in se dogovorita o pravilnem
nivoju pomembnosti incidenta.
RAZREŠEVANJE INCIDENTOV IN PENALI
V tabeli 6 so prikazani posamezni incidenti z nivojem pomembnosti. Za primer
popolnega izpada delovanja bankomatov vidimo, da ima pripisan nivo pomembnost
1. V primeru tega incidenta se po dogovoru pričakuje, da izvajalec v manj kot 30
minutah vzpostavi delovanje bankomatov. Odvisno od časa, ki ga izvajalec porabi
za ponovno vzpostavitev delovanja, se incidentu pripiše ciljno vrednost. V primeru,
da ta cilj ni dosežen, govorimo o delovanju pod pričakovanimi standardi (od CV-0
do CV-3) in pripis ustreznega števila kazenskih točk.
Ciljne vrednosti
NP

Kategorija
razreševanja

Cilj

CV-0

CV-1

CV-2

1

Popoln izpad delovanja
bankomatov

C <= 30
minut

30 minut <
C <= 2 uri

2 uri < C<= 4 ur

4 ure < C <= 12
ur

1

Popoln izpad delovanja
POS-terminalov

C <= 30
minut

30 minut <
C <= 2 uri

2 uri < C<= 4 ur

4 ure < C <= 12
ur

12 ur < C

1

Popoln izpad izvajanja
avtorizacij

C <= 30
minut

30 minut <
C <= 2 uri

2 uri < C<= 4 ur

4 ure < C <= 12
ur

12 ur < C

C <= 1 dan

1 dan < C
<= 2 dni

2 dni < C <= 5
dni

5 dni < C <= 7 dni

5 delovnih dni
< C <= 10
delovnih dni

10 delovnih dni
< C <= 30
delovnih dni

2

3

Popoln izpad
telekomunikacij med
lokacijami izvajalca in
banke

Sprememba
konfiguracije

C <= 5
delovnih
dni

N/A

CV-3

12 ur < C

7 dni < C

30
delovnih
dni < C

Tabela 6: Ciljni časi razreševanja incidentov glede na NP (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
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Tabela 7 prikazuje dogovorjeno število kazenskih točk, ki se jih pripiše izvajalcu v
primeru, da incident ni bil razrešen v dogovorjenem času.
Kazenske točke
NP

Kategorija razvrščanja

CV-0

CV-1

CV-2

CV-3

1

Popoln izpad delovanja bankomatov

30

65

125

150

1

Popoln izpad delovanja POS-terminalov

30

65

125

150

1

Popoln izpad delovanja avtorizacij

30

65

125

150

2

Popoln
izpad
telekomunikacij
lokacijami izvajalca in banke

10

25

50

70

3

Sprememba konfiguracije

0

5

10

15

4

Sprememba v podatkovni bazi

0

3

5

10

4

Sprememba konfiguracije

0

3

5

10

med

Tabela 7: Kazenske točke ob izpadih storitev zaradi incidentov
(Zaupna dokumentacija, avgust 15, 2017)
RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV
Merila SLA se nanašajo tudi na razpoložljivost storitev, ki jih zagotavlja izvajalec.
Storitev Online Avtorizacijski Sistem: storitev zagotavlja izvajanje procesa
avtorizacij za debetne in kreditne produkte. V okviru tega procesa se avtorizacijski
zahtevki, prejeti iz povezanih sistemov ali pridobiteljske infrastrukture, v
upravljanju izvajalca obdelajo na centralnem avtorizacijskem sistemu izvajalca ter
usmerijo v avtorizacijo na računalniški sistem banke. Osnovni sestavni elementi, ki
zagotavljajo delovanje te storitve, so centralni avtorizacijski sistem,
komunikacijske vstopne točke do MasterCard in omrežij Visa, vmesniški proces za
povezavo do banke ter komunikacijska infrastruktura. V primeru nedelovanja
povezave med sistemom banke se avtorizacije izvajajo v t. i. načinu stand-in na
osnovi datotek s podatki o stanjih na računih kartic, zagotovljenih s strani banke.
Zaradi obsega v nalogi ne opisujemo vseh online storitev, ki jih opisuje SLAdokument.
Odzivnost in letna razpoložljivost se meri na centralnem avtorizacijskem sistemu ─
CAS:
‒ čas od vstopa avtorizacijskega zahtevka na CAS in čas izstopa (čas, ko je
bil avtorizacijski zahtevek usmerjen proti banki) iz CAS;
‒ čas od prejema avtorizacijskega zahtevka iz banke ter s tem čas vstopa
na CAS in čas izstopa, ko je bil avtorizacijski zahtevek usmerjen proti
pošiljatelju avtorizacijskega zahtevka (mednarodni kartična shema
MasterCard/Visa, pridobiteljska infrastruktura izvajalca);
‒ letna razpoložljivost storitve se meri v okviru tehničnega sistema
centralni avtorizacijski sistem ─ CAS, kot je opisano v tabeli 8.
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Ciljne vrednosti (Letne vrednosti)
Razpoložljivost storitev

Cilj [%]

CV-1[%]

CV-2 [%]

CV-3 [%]

Online avtorizacijski
sistem

C >= 99,90

99,80
99,90

<=

C

<

99,70
99,80

<=

C

<

C
99,70

<

Upravljanje bankomatov

C >= 99,90

99,80
99,90

<=

C

<

99,70
99,80

<=

C

<

C
99,70

<

Upravljanje
POS-terminalov

C >= 99,90

99,80
99,90

<=

C

<

99,70
99,80

<=

C

<

C
99,70

<

Orodje za nadzor
bankomatov

C >= 97,00

96,00
97,00

<=C

<

95,00 <=C < 96,00

C
95,00

<

Sistem za upravljanje s
tveganji

C >= 97,00

96,00
97,00

<=C

<

95,00 <=C < 96,00

C
95,00

<

Web-servisi

C >= 97,00

96,00
97,00

<=C

<

95,00 <=C < 96,00

C
95,00

<

Portal za trgovce

C >= 97,00

96,00
97,00

<=C

<

95,00 <=C < 96,00

C
95,00

<

Tabela 8: Ciljne razpoložljivosti storitev (Zaupna dokumentacija,
avgust 15, 2017)
V primeru, da izvajalec ne dosega dogovorjenih ciljnih vrednosti razpoložljivosti
storitev, se storitev glede na odstopanje od ciljne vrednosti uvrsti v ustrezen razred
odstopanja in pripiše kazenske točke, kot so prikazane v tabeli 9.
Kazenske točke
Razpoložljivost storitev

CV-1

CV-2

CV-3

Online avtorizacijski sistem

12,5

25

50

Upravljanje bankomatov

12,5

25

50

Upravljanje
POS-terminalov

12,5

25

50

Orodje za nadzor bankomatov

6,25

12,5

25

Avtorizacijski logi

6,25

12,5

25

Sistem za upravljanje s tveganji

6,25

12,5

25

Tabela 9: Kazenske točke ob nerazpoložljivosti storitev (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
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ODZIVNI ČASI AVTORIZACIJSKEGA SISTEMA
Merila se nanašajo na sposobnost izvajalca, da pravočasno procesira podatke banke.
Za namene izračunavanja metrike odzivnega časa CAS se upošteva samo transakcije,
izvršene s strani imetnikov kartic banke. Razlog je, da so transakcije, opravljene s
karticami drugih bank izdajateljic, posredovane plačilnim shemam preko skupne
avtorizacijske povezave in se zato ne poročajo za banko. Cilj izvajalca je, da se vse
transakcije, ki se v tej metriki upoštevajo, obdelajo v dveh sekundah, kot je
razvidno iz tabele 10.
Ciljne vrednosti
Kriteriji

Cilj [%]

CV-1 [%]

CV-2 [%]

CV-3 [%]

Odzivni čas centralnega
avtorizacijskega sistema
izvajalca manj kot 2 sek.

C >= 98,50

98,50 > C >=
98,00

98,00 > C >=
97,50

C < 97,50

Odzivni čas sistema Risk
Management v okviru
izvedbe avtorizacijskega
procesa manj kot 2 sek.

C >= 97,00

97,00 > C >=
96,00

96,00 > C >=
95,00

C < 95,00

Web servisi metode razreda
0 manj kot 2 sek.

C >= 97,00

97,00 > C >=
96,00

96,00 > C >=
95,00

C < 95,00

Pošiljanje SMS-sporočil

97,00 % v
<60 s

>= 96,00 % in <
97,00 % v <60 s

>= 95,00 % in <
96,00 % v <60 s

< 95,00 % v
<60 s

Tabela 10:

Ciljne vrednosti odzivnih časov (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)

V primeru, da izvajalec ne dosega dogovorjenih ciljnih vrednosti razpoložljivosti
storitev, se storitev glede na odstopanje od ciljne vrednosti uvrsti v ustrezen razred
odstopanja in pripiše kazenske točke, kot so prikazane v tabeli 11.
Kazenske točke
Kriteriji

CV-1

CV-2

CV-3

Odzivni čas centralnega avtorizacijskega
sistema izvajalca

12,5

25

50

Odzivni čas sistema za upravljanje
tveganjv okviru avtorizacijskega procesa

6,25

12,5

25

Web servis metode razreda 0

3

6

9

Pošiljanje SMS-sporočil

3

6

9

Tabela 11:

Kazenske točke ob neizpolnjevanju odzivnih časov
(Zaupna dokumentacija, avgust 15, 2017)
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PAKETNE OBDELAVE
Kriteriji za ta razdelek paketnega obdelovanja se nanašajo na čas, ki ga izvajalec
potrebuje za procesiranje paketnih datotek.
‒

Za datoteke, ki jih banka posreduje izvajalcu ─ ciljna vrednost predstavlja
časovno obdobje, je potrebno, da izvajalec izvede obdelavo datoteke v
kasnejšem času od:
o
o

časa, ko izvajalec prejme datoteko oziroma banka posreduje datoteko
izvajalcu ali
predvidenega časa posredovanja datoteke v skladu z dogovorjenimi
operativnimi postopki (po potrebi prilagojeno na zimski/letni čas).

– Za datoteke, ki jih izvajalec posreduje banki ─ ciljna vrednost predstavlja
čas, ki ga izvajalec potrebuje za posredovanje datoteke banki skladno z
urniki, opredeljenimi v dogovorjenih operativnih postopkih (po potrebi
prilagojeno na zimski/letni čas).
V tabeli 12 so prikazani primeri ciljnih vrednosti za nekatere paketne obdelave.
Ciljne vrednosti
Kriteriji

Cilj [h]

CV-1 [h]

CV-2 [h]

CV-3 [h]

Datoteke
obnavljanja
stanj
na
transakcijskih računih (pošlje banka)

C<= 6

6< C<= 9

9< C<= 12

12 < C

Datoteke
paketnega
vzdrževanja
(banka do izvajalca) ─ plačila
imetnikov in ostala plačila imetnikov

C<= 2

2< C<= 12

12< C<= 24

24 < C

Ključne dnevne izhodne
(izvajalec do banke)

C<= 4

4< C<= 7

7< C<= 10

10 < C

Tabela 12:

datoteke

Ciljne vrednosti paketnih obdelav (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)

Tabela 13 vsebuje primer kazenskih točk za storitve, ki niso dosegle dogovorjenih
ciljnih vrednosti.
Kazenske točke
Kriteriji

CV-1

CV-2

CV-3

Datoteke obnavljanja stanja (banka do izvajalca)

6,25

12,5

25

Datoteke paketnega vzdrževanja (banka do izvajalca)

6,25

12,5

25

Ključne dnevne izhodne datoteke (izvajalec do banke)

6,25

12,5

25

Tabela 13:

Kazenske točke za paketne obdelave (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
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Storitev osveževanja datotek za avtorizacijsko aplikacijo
Na podlagi baze kartic se opravlja preverjanje statusa kartice, zapadlosti kartice,
dnevnih limitov, PIN-a kartice itd. Z osveževanjem baze kartic na centralnem
avtorizacijskem sistemu se zagotavlja pravilnost stanja kartic.
Namen baze stanj je zagotavljanje stanj na transakcijskih ali kartičnih računih za
potrebe avtorizacije transakcij v primeru nedosegljivosti povezanega
avtorizacijskega sistema banke ali izvajalca.
Izvajalec zagotavlja, da bo od trenutka prejema datoteke za osvežitev baze stanj
le-to zajel v obdelavo najkasneje v dogovorjenem roku. Navedeno ne velja za
datoteke z nepravilnostmi v vsebini in/ali formatu, ki bodo zavrnjene. V primeru
zavrnjene osvežitvene datoteke (v kolikor se banka odloči za to storitev) izvajalec
banki avtomatsko posreduje obvestilo o neuspešni obdelavi, ki vsebuje opis napake
in potreben ukrep za odpravo le-te.
Banka se obvezuje, da bo datoteko za osveževanje baze stanj pošiljala najmanj
enkrat dnevno, in ne pogosteje od dogovorjenega intervala. Obenem se banka
obvezuje, da bo zagotavljala pravilnost vsebine in formata osvežitvene datoteke v
skladu s specifikacijo baze stanj. Obdelave se izvajajo po zaporedju poslanih
datotek ─ FIFO (ang. First In First Out).
Obdelava zapisov za bazo kartic je na centralnem avtorizacijskem sistemu ločena
od obdelave zapisov za bazo stanj, obe pa bosta izvedeni v časovnih okvirih, kot so
prikazani v tabeli 14:
Število zapisov v datoteki
do 1.000
do 10.000
do 50.000
do 100.000
do 500.000
do 1.000.000
do 2.000.000
Tabela 14:

Maksimalen čas obdelave (min)
10
20
30
40
120
150
210

Ciljni časi osveževanja datotek za CAS (Zaupna
dokumentacija, avgust 15, 2017)
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4.6 SPREMLJANJE STORITEV AVTORIZACIJSKE APLIKACIJE
V tem poglavju predstavljamo trenutne postopke, s katerimi spremljamo storitve v
okviru avtorizacijske aplikacije. Vsak mesec se izdela poročilo o izpolnjevanju SLAzahtev za pretekli mesec in z njim se seznani uporabnike storitev. Poročilo
obravnava vse storitve, ki jih procesni center nudi svojim strankam.
4.6.1 Osveževanje baze kartic
Banke procesnemu centru pošiljajo osvežitvene datoteke s podatki o karticah ali
računih, ki jih uporablja avtorizacijska aplikacija. Banke pošiljajo datoteke brez
urnika in z različnim številom zapisov. Procesni center se je v SLA zavezal, da bo po
prejemu datoteke z osvežitvenimi zapisi zapise obdelal in jih bo avtorizacijska
aplikacija uporabljala v dogovorjenem času. Ta je odvisen tudi od števila
osvežitvenih zapisov, ki jih prejeta datoteka vsebuje.
Čas, ki ga procesni center potrebuje za obdelavo zapisov, se meri od trenutka, ko
banka odloži datoteko z osvežitvenimi zapisi na FTP-strežniku. V ta namen se ob
zaključku prenosa tvori časovni zapis o pričetku osvežitvenega procesa. Na FTPstrežniku se takoj po prenosu preveri pravilnost formiranja zapisov in če je preverba
uspešna, se datoteko in zapis o začetku osvežitvenega procesa prenese na
avtorizacijski strežnik. Tu se prične postopek predpriprave osvežitvenih zapisov (v
odvisnosti od vrste osvežitvene datoteke). Nato sledi osvežitev baz aplikacijske
aplikacije. Na koncu se izdela poročilo o osvežitvi baz in to je čas zaključka procesa
osveževanja baz. O uspešnem ali neuspešnem zaključku procesa osveževanja baz se
preko spletne pošte obvesti banko. Skladnost procesa osveževanja s SLA zahtevami
se obravnava konec meseca. V poročilih SLA se obravnava le dogodke, ko je bil
prekoračen dopustni čas osveževanja baz avtorizacijske aplikacije.
4.6.2 Spremljanje delovanja vmesniških procesov
Vmesniški procesi o svojem delovanju, spremembah statusov ali nepravilnostih
pišejo sporočila v sistemski log avtorizacijskega računalnika. V sistemskem logu
torej dobimo informacije o ustreznem ali neustreznem delovanju vmesniških
procesov. Avtorizacijski sistem sestavljata dva avtorizacijska strežnika z
avtorizacijsko aplikacijo, ki deluje v načinu »active-active«, zato pridobimo
informacije o delovanju vmesniških procesov iz sistemskih logov obeh strežnikov.
Za ta namen imamo pripravljeno aplikacijo, ki se proži po urniku in:
–
–
–

iz sistemskega loga avtorizacijskega strežnika pridobi sporočila;
izdela časovne intervale nedelovanja na enem strežniku;
datoteko s časovnimi intervali zapiše na disk strežnika.

Do trenutka, ko aplikacija zapiše datoteko s časovnimi intervali na disk, je postopek
avtomatiziran. Sledi ročno delo.
Pripravljene datoteke se prenese na delovno postajo, kjer se združi časovne
intervale vmesniških procesov z obeh avtorizacijskih strežnikov na enotno časovno
premico. Do nekaterih bank ima procesni center vzpostavljeno avtorizacijsko
povezavo z obeh avtorizacijskih strežnikov, do nekaterih pa samo z enega strežnika.
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Dokler je do banke vzpostavljena in delujoča vsaj ena avtorizacijska povezava,
pravimo, da storitev posredovanja transakcijskih zahtevkov do bank deluje oz. je
storitev razpoložljiva. Določi se časovne intervale, kjer banka ni imela
vzpostavljene povezave do avtorizacijskih strežnikov v procesnem centru.
Seznam časovnih intervalov za posamezne vmesniške procese z enotne časovne
premice, ki dejansko predstavljajo nedelovanje storitve, se pošlje v oddelek za
obveščanje strank. V tem oddelku časovne intervale nedelovanja storitve opremijo
z informacijo, ali je šlo za napovedano prekinitev delovanja storitve v primeru
napovedanih vzdrževalnih del ali pa za nenapovedan izpad. V primeru
nenapovedanega izpada se zapis o izpadu opremi še z vzrokom izpada.
4.6.3 Spremljanje odzivnega časa vmesniških procesov do bank
Trenutno vmesniških procesov na nivoju odzivnih časov, ki jih banka potrebuje, da
odgovori na transakcijski zahtevek, ne spremljamo.
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5 PRENOVA SISTEMA
5.1 SPREMLJANJE ODZIVNEGA ČASA BANK NA ZAHTEVKE
Zahtevek za avtorizacijo, ki pride do avtorizacijske aplikacije, se primarno pošlje v
avtorizacijo do banke, ki je izdajateljica kartice, kot prikazuje slika 37.
Avtorizacijska aplikacija prejme zahtevek s strani tujega procesnega centra,
bankomata ali POS-terminala. V vsakem primeru mora na zahtevek odgovoriti v
določenem času. Če ne odgovorimo v določenem času, objekt, ki je izvor
transakcije, razglasi, da ni prejel odgovora, in zahtevek je zavrnjen. Izvor
transakcije ob času T1 pošlje zahtevek v procesni center. Avtorizacijski sistem v
procesnem centru ugotovi, kateri banki pripada kartica, in posreduje zahtevek
naprej banki ob času T2. Banka zahtevek odobri ali zavrne ter pošlje odgovor.
Avtorizacijska aplikacija prejme odgovor pravočasno v času T3 ter posreduje
odgovor naprej do izvora transakcije, ki prejme odgovor pravočasno ob času T4.

Slika 37: Potek transakcije ─ banka avtorizira zahtevek (vir: lastni)
Če avtorizacijska povezava do banke zaradi težav ni na voljo, lahko avtorizacijo
transakcije izvede avtorizacijski sistem v procesnem centru (slika 38). Avtorizacijski
sistem lahko izvede avtorizacijo, če ima potrebne informacije, na podlagi katerih
zavrne ali odobri avtorizacijski zahtevek. Takemu tipu avtorizacije pravimo offline
avtorizacija, ker jo je namesto banke izdajateljice kartice v njenem imenu in z
njenim dovoljenjem opravil nekdo drug ─ v našem primeru procesni center na
podlagi podatkov, ki jih ima v bazah o karticah in računih. Če avtorizacijska
aplikacija odobri zahtevek v offline načinu, se transakcija zapiše v bazo SAF (SAF ─
Save And Forward). Avtorizacijska aplikacija ob ponovni vzpostavitvi povezave do
banke to transakcijo s SAF-datoteke pošlje banki. Tokrat ne pošlje zahtevka za
avtorizacijo, ampak obvestilo o odobritvi zahtevka v offline načinu.
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Slika 38: Potek transakcije ─ banka ne odgovori (vir: lastni)
Avtorizacijska aplikacija ima možnost nastavitve števila transakcij, ki so dovoljene,
da jih ima trenutno banka izdajateljica v obdelavi, in odzivni čas, v katerem
avtorizacijska aplikacija pričakuje odgovor. Če se to ne zgodi, razglasi »Timeout«
in avtorizacijski zahtevek odobri ali zavrne v offline načinu na podlagi informacij,
ki jih ima na voljo. Prav tako avtorizacijska aplikacija preklopi v offline način
avtoriziranja, ko ugotovi, da ima banka v postopku avtoriziranja maksimalno število
zahtevkov, na katere še ni prejela odgovora. Z varovalkami, kot sta maksimalno
število zahtevkov, poslanih v avtorizacijo, in čas, v katerem pričakujemo odgovor,
avtorizacijska aplikacija prepoznava morebitne težave na povezavah do banke
oziroma težave na avtorizacijskem sistemu banke. V primeru težav pri povezavi do
banke, avtorizacijska aplikacija aplikacijsko prekine povezavo in vse nadaljnje
zahtevke avtorizira sama. Če so vsi potrebni podatki na voljo in so njihove vrednosti
ustrezne za odobritev zahtevka, avtorizacijska aplikacija odobri zahtevek in
odgovor pošlje pošiljatelju. Ta je lahko bankomat ali POS-terminal v mreži, lahko
pa je tudi tuj procesni center.
S pomočjo aplikacijskih servisnih sporočil za vzdrževanje povezave (NMM ─ Network
Management Messages) se preverja delovanje aplikacije na strani banke in v primeru
ustreznega delovanja se banki zopet pošljejo avtorizacijski zahtevki.
Avtorizacijska aplikacija pogosto avtorizira transakcijo v offline načinu. Procesni
center ima vzpostavljen nadzor nad zavrnitvami vseh tipov kartičnih transakcij.
Pravilno delovanje avtorizacijskega sistema se preverja tudi na podlagi števila in
odstotka zavrnjenih transakcij za posamezno banko. Če v nekem časovnem intervalu
število zavrnitev preseže dovoljenega, se vklopi alarm in skrbnik avtorizacijskega
sistema preveri njegovo delovanje.
Odgovor na transakcijski zahtevek se zapiše v bazo transakcij TL (ang. Transaction
Log) na avtorizacijskem strežniku. Slika 39 prikazuje del definicije zapisa v bazi
transakcij. Poleg ostalih polj zapis vsebuje tudi polje ah^ps.responder, ki nosi
informacijo o tem, kdo je avtoriziral zahtevek za transakcijo.
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$DATAx5 LDSDICT
record AUTH
Offset[Len]
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[1]
ah^ps.responder
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[2]
ah^ps.iss^cde.byte[0:1]
282
[8]
ah^ps.entry^tim
290
[8]
ah^ps.exit^tim
298
[8]
ah^ps.re^entry^tim
...
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AUTH

PAGE:

24

Data Type
PIC X(1).
PIC X(2).
TYPE BINARY 64 SIGNED.
TYPE BINARY 64 SIGNED.
TYPE BINARY 64 SIGNED.

Slika 39: Del definicije zapisa v bazi transakcij (vir: lastni)
Vrednost v tem polju kaže, kje izvira odgovor na transakcijo. Pravilne vrednosti
polja so (vir: dokumentacija avtorizacijske aplikacije):
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=

naprava pod kontrolo avtorizacijske aplikacije,
proces za upravljanje naprav,
avtorizacijski proces,
vmesnik do primarnega strežnika (ang. Host),
primarni strežnik (ang. Host),
vmesnik do drugih omrežij,
druga omrežja.

V primeru, da nam zahtevek avtorizira banka, ima polje ah^ps.responder
vrednosti 5 ali 7. Če avtorizacijska aplikacija avtorizira zahtevek v offline načinu,
pa je vrednost 3 (slika 40).

Slika 40: Prikaz vhodno-izhodnih časov (vir: lastni)
Glede na sliko 40 lahko določimo čas, ki ga avtorizacijska aplikacija potrebuje, da
odgovori na transakcijski zahtevek, ki ga prejme iz izvora transakcije, ki je lahko
bankomat, POS-naprava ali pa drug procesni center:

č𝑎𝑠𝑎𝑣𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚 − entry tim
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Procesni center posreduje transakcijski zahtevek v avtorizacijo banki, ki zahtevek
odobri ali ga zavrne. Banka odgovor pošlje avtorizacijski aplikaciji v procesnem
centru.

č𝑎𝑠𝑏𝑎𝑛𝑘𝑒 = 𝑒𝑥𝑖𝑡^𝑡𝑖𝑚 − 𝑟𝑒^entry^tim

(5)

Vsi vhodni in izhodni časi se beležijo v transakcijskem logu. Na sliki 38 je prikazan
del definicije zapisa v transakcijskem logu, kjer se hranijo časi, ki jih je transakcija
beležila tekom svoje poti. Polje ah^ps.entry^tim nosi čas, ko je avtorizacijska
aplikacija prejela zahtevek. Ob času ah^ps.exit^tim je bil zahtevek poslan v
avtorizacijo banki. Čas, ko dobimo odgovor s strani banke, pa se shrani v polje
ah^ps.re^entry^tim. Ko je postopek avtorizacije končan, se transakcija zapiše
v transakcijski log in odgovor pošlje nazaj k izvoru transakcije
(ah^ps.transaction^tim).
Avtorizacijska aplikacija pričakuje odgovor s strani banke v dogovorjenem času. Če
odgovora ne dobi, zahtevek avtorizira sama.
Uslužbenec ene od bank je opazil, da avtorizacijska aplikacija večkrat tedensko
izvaja offline avtorizacijo, čeprav ni bilo napovedanih vzdrževalnih del ali
prijavljenih napak v delovanju avtorizacijskega sistema ali na komunikacijskem
področju.
V procesnem centru smo na avtorizacijski aplikaciji raziskovali vzrok za offline način
avtorizacije. Vmesniški procesi niso javljali napak. Z analizo transakcijskih logov v
aplikaciji za nadzor bankomatov smo ugotovili, da se offline način avtorizacije
pojavlja že dlje časa. Pogosto se zgodi enkrat dnevno v popoldanskih urah, vendar
ne vedno ob istem času. Glede na analizo transakcijskih logov je stanje offline
avtorizacij trajalo od 20 do 30 minut.

Odzivni čas [sek]

Preverili smo čase odgovorov s strani banke, preden je avtorizacijska aplikacija
preklopila v offline način delovanja, in dobili zanimiv graf, prikazan na sliki 41.
2,5
2
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1
0,5
0
17:11

17:16

17:21

17:26

17:31

17:36

17:41

17:46

17:51

Čas [ure:minute]

Slika 41: Odzivni čas in offline/online preklop avtorizacije (vir:
lastni)
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Z grafa na sliki 41 je razvidno, da do 17:11 avtorizacijska aplikacija pridobiva
odgovore na zahtevke v časih, ki so v povprečju mnogo manjši od 0,5 sekunde. Do
17:16 so se povprečni časi odgovorov na zahtevke nekajkrat povečali in do 17:20
tudi presegli dopustni čas, ki ga avtorizacijska aplikacija omogoča za avtorizacijske
zahtevke. Po 17:20 je avtorizacijska aplikacija preklopila v offline način delovanja
in avtorizacijskih zahtevkov ni več pošiljala banki. Na ta način se varuje delovanje
celotne avtorizacijske aplikacije pred nedopustnimi zakasnitvami. Ko je
avtorizacijska aplikacija v offline načinu delovanja za posamezno banko, periodično
še vedno poskuša s pošiljanjem online zahtevkov do banke. Ko banka ponovno prične
odgovarjati v dogovorjenem roku, aplikacija ponovno prične s pošiljanjem vseh
avtorizacijskih zahtevkov do banke. Graf na sliki 41 prikazuje preklop iz offline v
online način avtorizacije ob 17:44 in od takrat naprej je zahtevke zopet avtorizirala
banka v online načinu. Vzrok za preklop avtorizacijska aplikacije v offline način
avtorizacije je bil prepozen odgovor.
Problematiko smo nadalje reševali v sodelovanju s službo, ki v podjetju skrbi za
komunikacije. Po temeljiti analizi so ugotovili, da si ob navedenih časovnih obdobjih
banka in procesni center izmenjujeta velike količine podatkov za namen druge
storitve, ki jo procesni center opravlja za banko. Prenos teh podatkov je vplival na
procesiranje online avtorizacijskih zahtevkov, kar se ne bi smelo zgoditi.
Avtorizacijski zahtevki naj bi imeli vedno višjo prioriteto kot prenosi paketnih
datoteke. Služba za komunikacije je v sodelovanju z banko nato postavila ustrezne
prioritete pri prenosu datotek in problem z zakasnitvami transakcij je bil
odpravljen. Tako na strani banke kot na strani procesnega centra za ta dva posla
skrbi popolnoma druga ekipa, ki ni vedela za medsebojni vpliv. Vse, kar je bilo
skupnega, je bil del komunikacijske poti. Vzrok za zakasnitve je bil tako odkrit in
odpravljen.
Predlog za rešitev problema
V procesnem centru imamo vpeljane aplikacijske nadzore nad izvedenimi
transakcijami in ustrezno obveščanje, vendar vsi nadzori temeljijo na odobritvah in
zavrnitvah transakcij zaradi najrazličnejših vzrokov. Ne sprašujemo se, ali je
transakcija avtorizirana v online ali v offline načinu, saj v nobenem primeru ni nihče
oškodovan, oba tipa avtorizacij se izvedeta korektno na podlagi pravilnih
informacij. Banke nas mnogokrat ne obvestijo o svojih vzdrževalnih delih in offline
način avtorizacije je dokaj pogost pojav.
V produkcijskem okolju avtorizacijskega sistema je potrebno vzpostaviti nadzor nad
odzivnimi časi bank. Spremljati je potrebno čas, ki ga banka potrebuje, da nam
pošlje odgovor na avtorizacijski zahtevek. Graf na sliki 42 prikazuje zelo različne
odzivne čase za različne banke.
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Slika 42: Odzivni časi bank na avtorizacijske zahtevke (vir: lastni)
Ta raznolikost odzivnih časov med bankami kaže, da potrebujemo tudi nadzor
odzivnih časov na avtorizacijske zahtevke, saj mora procesni center v odnosu do
izvora transakcije le-to čim hitreje obdelati in poslati nazaj odgovor.
V primeru vzpostavitve nadzora odzivnih časov se za vsako destinacijo v daljšem
časovnem obdobju spremlja odzivnost destinacije in glede na to se opredeli
normalne odzivne čase za posamezne destinacije. Kot je razvidno z grafa na sliki
44, se odzivni časi med posameznimi destinacijami razlikujejo tudi za desetkrat in
minutno povprečje za posamezno destinacijo iz minute v minuto niha tudi za več
kot 10 %. Banke oziroma destinacije, v katere pošiljamo avtorizacijske zahtevke,
imajo seveda zelo različne avtorizacijske sisteme in so različno velike po obsegu
poslovanja. Nekatere imajo namenske avtorizacijske sisteme, druge so obstoječe
bančne aplikacije usposobile do te mere, da lahko izvajajo tudi avtorizacijo
bankomatskih in POS-zahtevkov.
Za posamezno banko je potrebno na podlagi daljšega spremljanja odzivnih časov
določiti limite, ki jih bo aplikacija za nadzor bankomatov spremljala popolnoma
neodvisno od delovanja avtorizacijske aplikacije.
Na nivoju posamezne banke se na podlagi odzivnih časov določi limita, ki v okviru
nadzora predstavlja največji dopustni čas za odgovor s strani banke. Odzivne čase
vsake banke tako spremljamo v odnosu na njeno postavljeno limito. Na daljše
časovno obdobje spremljamo odzivne čase, ki jih banka potrebuje za odgovor, in ob
morebitnem konstantnem povečanju odzivnih časov to pomeni, da avtorizacijski
sistem potrebuje dalj časa, da svoj odgovor posreduje nazaj do terminala ali do
tujega procesnega centra. V primeru stalnega povečanja odzivnih časov se ustrezno
poveča limita za to banko. Na sliki 43 so odzivni časi destinacije Banka9 pod limito
0,62 sekunde. Pri destinaciji Banka4 pa vidimo, da minutno povprečje odzivov
štirikrat zaporedoma presega največji dogovorjeni čas in nadzorna aplikacija sproži
pošiljanje obvestil, da se preveri delovanje sistema.
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Slika 43: Prikaz odzivnih časov banke in limita (vir: lastni)
Uvedba spremljanja odzivnih časov bank je smiselna zaradi dodatnega nadzora
poteka transakcij. Trenutno se preverjajo odobritve in zavrnitve transakcij po
posameznih entitetah, ne preverjamo pa kondicije komponent sistema oz. njihove
odzivnosti. Slaba odzivnost ene od komponent sistema lahko povzroči bistveno
počasnejše delovanje celotnega sistema, saj avtorizacijski sistem porabi več časa
za procesiranje transakcij komponente s slabšimi odzivnimi časi.

5.2 SPREMLJANJE PROCESA OSVEŽEVANJA DATOTEK
Avtorizacijska aplikacija za offline način avtorizacije potrebuje podatke, na podlagi
katerih se offline avtorizacija lahko izvede. Za ta namen banke pošiljajo datoteke
za osveževanje baz, ki posodabljajo zapise v bazah avtorizacijske aplikacije. V
avtorizacijsko aplikacijo se pošiljajo predvsem informacije o plačilnih karticah bank
(baza kartic) in o stanjih računov, ki so vezane na plačilne kartice (baza računov).
Na podlagi teh dveh baz avtorizacijska aplikacija pozna status in finančno zaledje
imetnika kartice in na podlagi teh informacij se lahko odloča o odobritvi oziroma
zavrnitvi zahtevka za avtorizacijo.
Avtorizacijska aplikacija prejema veliko število datotek za osveževanje baz s strani
bank, ki jih je potrebno obdelati in s svežim stanjem osvežiti baze avtorizacijske
aplikacije na obeh avtorizacijskih sistemih, ki delujeta v načinu »active-active«. Če
se neko kartico v okviru osveževanja blokira, jo je potrebno blokirati na obeh
sistemih istočasno.
Datoteke za osveževanje vsebujejo različno število zapisov. Lahko vsebujejo le
zapise za nekaj 10 kartic do blizu dva milijona zapisov o karticah. Zahteve za čas,
v katerem se mora izvršiti osvežitev baze, so torej odvisne tudi od števila zapisov,
ki jih v datoteki za osveževanje pošlje banka in jih je potrebno obdelati.
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Proces osveževanja baze kartic na avtorizacijski aplikaciji je prikazan na sliki 44 in
sestoji iz več korakov:
Korak 1:
Banka preko varnega protokola odloži osvežitveno datoteko na strežnik, ki je
namenjen odlaganju datotek. Ko je prenos končan, se tvori datoteka z zapisom o
času dostave. Izvede se preverjanje ustreznosti zapisov v prejeti datoteki in nato
se datoteka prenese na avtorizacijski strežnik.
Korak 2:
Datoteka je na avtorizacijskem strežniku in prične se priprava datoteke. Preveri se
transakcijske loge, če je za kakšno kartico iz osvežitvene datoteke v transakcijskih
logih zapis o zamenjavi PIN-a kartice. Za plačilne kartice se lahko izvede menjava
PIN-a, zaradi česar potrebujemo novo vrednost PVV-ja. Če v transakcijskih logih
najdemo zapis o menjavi PIN-a, sledi posodobitev zapisa v osvežitveni datoteki.
Korak 3:
V tem koraku se izvaja posodobitev baze kartic z zapisi, ki jih je poslala banka v
osvežitveni datoteki in smo jih na avtorizacijskem sistemu posodobili z novimi PVVvrednostmi v primeru transakcij za zamenjavo PIN-a.
Korak 4:
Preveri se, če se je za kakšno od plačilnih kartic v času med procesom osvežitve
baze spremenil status kartice (blokacija) ali PVV ob zamenjavi PIN-a. V primeru, da
je v tem času bila sprememba, se z novimi vrednostmi posodobi baza kartic.
Korak 5:
Zadnji korak je obveščanje. O poteku in uspešnosti osvežitve baze se preko
elektronske pošte obvesti banko.
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( SYSA )

Slika 44: Proces osveževanja baze kartic (vir: lastni)
Proces osveževanja baz s posodobljenimi podatki je paketni proces in ima na
avtorizacijskem sistemu določeno nižjo prioriteto kot procesiranje avtorizacijskih
zahtevkov. Obremenjenost avtorizacijskega sistema z velikim številom transakcij in
sočasno izvajanje več procesov osveževanj za različne banke lahko upočasnita
proces osveževanja baz, zato je tudi v tem primeru pomembno spremljati časovni
potek posameznih faz osveževanja baz po posameznih bankah.
Glede na korake, ki jih proces osveževanja vsebuje, smo oblikovali strukturo zapisa
»REFRESH-STEPS-REC«. Zapisi s to strukturo se bodo tekom procesa osveževanja,
zapisali in osveževali v bazi REFRESH_DB:
Polje REFRESH-type vsebuje informacijo o tipu zapisa; CAF za bazo kartic, PBF za
bazo računov.
Polje REFRESH-system vsebuje informacijo o avtorizacijskem strežniku, na katerem
se osvežitveni proces izvaja (na primer SYSA, SYSB).
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Polje REFRESH-institution-ID vsebuje kodo institucije (banke), ki je osvežitveno
tabelo poslala.
REFRESH-start-dat in REFRESH-start-tim vsebujeta datum v formatu YYMMDD in čas
v formatu HHMMSS, ko se je datoteka za osveževanje odložila na FTP-strežnik.
REFRESH-rec-cnt ─ informacija o številu zapisov v bazi za osveževanje.
Na sliki 45 je prikazan prispevek vsakega koraka procesa osveževanja baze kartic
posebej. Doprinos vsakega koraka je v zapisu, ki ga pripravlja proces osveževanja
za osvežitveno bazo »REFRESH_DB«, obarvan z rdečo barvo.

Slika 45: Beleženje trajanja korakov procesa osveževanja (vir: lastni)
Zapis se v osvežitveno bazo »REFRESH_DB« zapiše v prvem koraku in se nato z vsakim
korakom posodablja. Ob startu koraka se v zapisu posodobita datum in čas začetka
koraka, ob zaključku pa datum in čas zaključka koraka. Da se bomo izognili
problemom, ki so povezani s spomladanskimi in jesenskimi premiki časa, bomo vse
čase v tem zapisu zapisovali v času UTC (ang. Coordinated Universal Time), ki ga
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pozna tudi avtorizacijski strežnik. Lastnost časa UTC je, da se ne spreminja po
časovnih pasovih in po letnih časih (Univerzalni koordinirani čas, 2017).
Vpliv posameznih korakov procesa osveževanja na celoten proces osveževanja si
lažje predstavljamo, če korake primerjamo med seboj na časovni osi, kot je
prikazano na sliki 46. Na ta način dobimo boljšo predstavo vpliva posameznih
korakov na celoten proces osveževanja baz in identificiramo časovno najbolj
potratne korake.

Slika 46: Časovni prikaz korakov procesa osveževanja (vir: lastni)
Čas osveževanja je vsota časov vseh korakov (6), ki sestavljajo osvežitveni proces.
Z optimizacijo oz. zmanjšanjem časa izvedbe posameznih korakov skrajšamo čas
izvedbe celotnega procesa osvaževanja.
5

𝑇𝑜𝑠𝑣𝑒ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = ∑ 𝑇𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘[𝑖]

(6)

𝑖=1
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Slika 47 prikazuje strukturo zapisa v bazi »REFRESH_DB«, kjer se zapisujejo
informacije o posameznih procesih osveževanja baz. Struktura je oblikovana
univerzalno, da podpira osvežitve za več različnih baz.

Slika 47: Struktura osvežitvenega zapisa (vir: lastni)
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Avtorizacijski sistem na sliki 48 sestavljata dva avtorizacijska strežnika, na katerem
tečeta avtorizacijski aplikaciji. Vsaka od njiju je sposobna izvršiti osvežitev baze,
zato je potrebno imeti na vsakem avtorizacijskem strežniku pripravljeno
osvežitveno bazo »REFRESH_DB«, v katero proces osveževanja zapisuje svoje
zapise.

Slika 48: Prenos zapisov iz osvežitvene baze v nadzorno aplikacijo
(vir: lastni)
Agent aplikacije za nadzor bankomatov nam na zaledni strežnik pošilja zapise iz
osvežitvene baze »REFRESH_DB«, procesi nadzorne aplikacije pa prenesene zapise
shranijo v tabelo na svojem sistemu. V okviru nadzorne aplikacije za bankomate
sedaj lahko definiramo pravila in postopke, pod katerimi se obdelujejo ti zapisi. Iz
teh zapisov v bazi je mogoče razbrati mnogo koristnih informacij, ki so uporabne
pri nadzoru procesa osveževanja:
Čas začetka osveževanja, ko je banka odložila datoteko na FTP-strežnik:

č𝑎𝑠𝑍𝑎𝑐𝑒𝑡𝑛𝑖 = [𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ^𝐶𝐸𝑇^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑑𝑎𝑡][𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ^𝐶𝐸𝑇^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑡𝑖𝑚]

(7)

Čas, ki ga je avtorizacijska aplikacija potrebovala za izvedbo posameznega koraka
v procesu osveževanja, enostavno dobimo iz razlike med začetnim in končnim časom
tega koraka:

𝛥č𝑎𝑠𝑆𝑡𝑒𝑝01 = [𝑆𝑡𝑒𝑝01^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑑𝑎𝑡][𝑆𝑡𝑒𝑝01^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑡𝑖𝑚] −
[𝑆𝑡𝑒𝑝01^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑜𝑝^𝑑𝑎𝑡][𝑆𝑡𝑒𝑝01^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑜𝑝^𝑡𝑖𝑚]
(8)
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Čas, ki ga je procesni center potreboval za celotno izvedbo osvežitve datoteke od
trenutka, ko je banka osvežitveno datoteko odložila na FTP-strežnik:

𝛥č𝑎𝑠𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ =
[𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ ^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑑𝑎𝑡][𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈𝑇𝐶 ^𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡^𝑡𝑖𝑚] −
[𝑆𝑡𝑒𝑝04^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑜𝑝^𝑑𝑎𝑡][𝑆𝑡𝑒𝑝04^𝑈𝑇𝐶^𝑆𝑡𝑜𝑝^𝑡𝑖𝑚]

(9)

Kadar nas zanima čas, ko smo banki poslali sporočilo, je koristno imeti to
informacijo zapisano v lokalnem času:

č𝑎𝑠𝑚𝑎𝑖𝑙 = [𝑀𝑎𝑖𝑙^𝐶𝐸𝑇^𝑠𝑒𝑛𝑑^𝑑𝑎𝑡][𝑀𝑎𝑖𝑙^𝐶𝐸𝑇^𝑠𝑒𝑛𝑑^𝑡𝑖𝑚]

(10)

Čas, ki ga potrebuje avtorizacijska aplikacija na 1000 osvežitvenih zapisov v poslani
datoteki, je postavka v podpisanih SLA z nekaterimi bankami:

č𝑎𝑠𝑆𝐿𝐴 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ =

𝛥č𝑎𝑠𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ ∗1000
𝑆𝑡𝑒𝑝02^𝑟𝑒𝑐𝑠^𝑐𝑛𝑡

(11)

Glede na SLA-zahteve, ki jih mora procesni center izpolnjevati do svojih strank, je
tudi čas, ki preteče od dostave osvežitvene datoteke do izvedbe osvežitve baze.
Opredeljen je čas, v katerem mora biti baza osvežena z zadnjim zapisom, če
osvežitvena datoteka vsebuje 1000 zapisov, kar predstavlja č𝑎𝑠𝑆𝐿𝐴 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ v
enačbi 11. S spremljanjem vseh korakov procesa osveževanja imamo možnost
identificirati najbolj potratne korake osvežitvenega procesa in jih optimizirati. Na
ta način aktivno iščemo najšibkejše in potratne dele procesa osveževanja.
SLA-poročila o izvedbi osveževanja baz kartic in računov na avtorizacijski aplikaciji
se izdelujejo enkrat mesečno za pretekli mesec. Aktivno spremljanje procesa
osveževanja na nivoju posameznih korakov procesa pa nam odpre novo dimenzijo
nadzora na tem področju. Za vsak korak v procesu osveževanja bomo za vsako banko
opredelili dopustne čase, v katerih se morajo koraki izvesti, in v primeru večjih
odstopanj na nivoju koraka se ugotavlja, kakšen je vzrok za na primer povečanje ali
tudi zmanjšanje časa, ki ga korak potrebuje za zaključek. Z aktivnim spremljanjem
osveževanj lahko morebitna odstopanja od SLA-zahtev ugotovimo takoj, in ne šele
konec meseca. Takojšnja detekcija morebitne upočasnitve procesa nam daje
možnost, da se napako v najkrajšem možnem času odpravi in se na ta način prepreči
nadaljnje kršitve SLA-dogovorov.

5.3 SPREMLJANJE DELOVANJA VMESNIŠKIH PROCESOV
Delovanje vmesniških procesov nadzorujemo na avtorizacijskem strežniku
periodično z uporabo skript. Skripta vmesniškemu procesu pošlje zahtevo, da proces
predstavi svoj status in status svoje povezave. Vmesniški procesi odgovor na to
zahtevo zapišejo v obliki sporočil v sistemski log strežnika. Skripta iz sistemskega
loga prebere sporočila in na podlagi sporočil ugotovi stanja avtorizacijskih povezav
vmesniških procesov. V primeru neustreznega stanja povezave skripta o napaki
obvesti skrbnike. Skrbniki preverijo delovanje sistema in odpravijo morebitno
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napako. Način pridobivanja informacij s strani vmesniških procesov je prikazan na
sliki 49.

Slika 49: Zajem statusov vmesniških procesov (vir: lastni)
Način pridobivanja stanja povezav, za katere skrbijo vmesniški procesi, kot je
prikazan na sliki 49, služi za nadzor povezav do bank in obveščanje v primeru
nedelujoče avtorizacijske povezave do banke. Statusna sporočila, ki jih ob
periodičnem preverjanju vmesniški procesi sporočajo v sistemski log
avtorizacijskega računalnika, uporabimo za izdelavo poročila o razpoložljivosti
povezav do bank.
Na sliki 50, ki prikazuje sporočila v sistemskem logu, vidimo, da je vmesniški proces
P1I^INT0071 prejel zahtevo s strani skripte, naj poda svoj status. Vmesniški proces
se je na zahtevo odzval in svoj status zapisal v sistemski log. V sporočilu 602 je
podan status o komunikacijski (LINKUP) in aplikacijski (LOGON) povezavi s sorodnim
procesom na strani banke. V istem sporočilu je tudi razvidno (ACQ ─ acquiring), da
je vmesniški proces nastavljen na način, da pošilja sporočila do banke in z njihove
strani pričakuje odgovor. V sporočilu 603 vidimo, da vmesniški proces dovoljuje
obdelovanje 15 zahtevkov. Če banka ne odgovarja na zahtevke, vmesniški proces
naslednjega zahtevka ne bo več poslal v avtorizacijo banki, ampak ga bo
avtorizacijska aplikacija avtorizirala v offline načinu. Za preverbo, če vmesniški
proces deluje, je pomembno sporočilo 602, kjer je razvidno, da je komunikacijsko
vse v redu in da aplikacija deluje.

Aleš Černilogar: Prenova sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev procesiranja transakcij
s plačilnimi karticami

stran 79

Univerza v Mariboru ─ Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 50: Sporočila vmesniškega procesa v sistemskem logu (vir: lastni)
Za vmesniške procese, ki jih imamo za povezavo z bankami, ima procesni center
dogovore o ravni delovanja ─ SLA. Poročila za posamezne vmesniške procese se
izdelujejo mesečno, in sicer se prvi delovni dan v mesecu izdela poročilo za pretekli
mesec. Tudi pri izdelavi poročila se s skriptami pregleda celoten sistemski log
preteklega meseca in ugotavlja periode, ko vmesniški proces ni deloval. Poročilo se
pošlje osebju, ki ugotavlja skladnosti z dogovori, opredeljenimi v SLA. Za vsako
nedelovanje vmesniškega procesa je potrebno opredeliti vzroke za nedelovanje in
jih upoštevati v poročilu.
Vzroki za nedelovanje vmesniškega procesa so lahko:
‒
‒
‒

načrtovani izpadi zaradi vzdrževalnih del v procesnem centru,
nenačrtovani izpadi zaradi napak v procesnem centru,
načrtovani ali nenačrtovani izpadi zaradi zunanjih dejavnikov.

Osebje, ki pripravlja poročilo za banke, mora za vsak izpad opredeliti vzrok za
nedelovanje, da se nato preveri ustreznost delovanja. Načrtovani in nenačrtovani
izpadi delovanja vmesniških sistemov so opredeljeni v pogodbi o zagotavljanju
nivoja storitve ─ SLA, na izpade zaradi zunanjih dejavnikov pa procesni center nima
neposrednega vpliva, vendar mora v primeru zaznave napake nemudoma pristopiti
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k odpravljanju napak in obveščanju vseh vpletenih strank o zaznavi in poteku
odprave napak.
Slabosti trenutnega stanja so predvsem v ročni obdelavi mesečnih poročil in pri
preverjanju statusa vmesniških procesov. Pri slednjem se dodatno obremenjuje
vmesniške procese, z brskanjem po sistemskem logu za mesec dni nazaj pa
procesorje in diske avtorizacijskega strežnika. Osebje konec meseca pridobi
poročila z obeh avtorizacijskih strežnikov. Za vsak vmesniški proces mora osebje za
pretekli mesec opredeliti vzrok za nedelovanje. Opravila in postopke v zvezi z
nadzorom vmesniških procesov in mesečnimi poročili o njihovem delovanju lahko
izboljšamo z aplikacijo za nadzor bankomatov.
Aplikacijo za nadzor bankomatov, ki uporablja sistemski log avtorizacijskega
strežnika pri nadzoru delovanja bankomatov, bomo uporabili za prenos in izdelavo
poročila o razpoložljivosti vmesniških procesov. Za ta namen je na avtorizacijskih
strežnikih nameščen proces »READER«, ki preko strežnikovega procesa
»DISTRIBUTOR« bere sistemski log in pošilja željena sporočila iz sistemskega loga na
zaledni strežnik, kjer teče aplikacija za nadzor bankomatov, kot je prikazano na
sliki 51.
Sistemski log avtorizacijskega strežnika lahko vsebuje tudi sto in več sporočil,
zapisanih v sekundi, zato je potrebno iz sistemskega loga brati le nam koristna
sporočila. Proces »DISTRIBUTOR« za selekcijo sporočil uporablja namenski filter. V
filtru določimo sporočila, ki se prenašajo naprej za obdelavo. Ostala sporočila
proces ignorira. Ker že na tem nivoju ločimo sporočila, ki so za nas koristna, od
nekoristnih, smo se odločili, da hkrati sporočilom dodamo polje (žeton)
PASS_VALUE, ki sporočila sortira na tista, ki nam poročajo o ustreznem delovanju
(pozitivni dogodki) povezave, in tista, ki nam sporočajo o nedelovanju povezave do
banke (nagativni dogodki). S določanjem vrednosti PASS_VALUE se nam olajša
definicija napak v aplikaciji za nadzor bankomatov, kjer bomo vodili stanje
razpoložljivosti povezave.

Slika 51: Shema prenosa sistemskega loga na zaledni strežnik (vir:
lastni)
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Proces »DISTRIBUTOR« uporablja filter, v katerem izbrana sporočila iz sistemskega
loga prenašamo na zaledni strežnik. Sporočila lahko filtriramo na podlagi več
elementov, iz katerih je sestavljeno sporočilo v sistemskem logu.
Primer definicije filtra je prikazan na sliki 52. V filtru smo definirali dve skupini
sporočil. Ena skupina sporočil iz sistemskega loga nam govori, da vmesniški proces
ne deluje (tem sporočilom smo določili PASS_VALUE 30001), druga skupina pa nam
prikazuje ustrezno delovanje vmesniškega procesa (PASS_VALUE 31001). Določitev
vrednosti PASS_VALUE je obarvana rdeče.

Slika 52: Prikaz definicije filtra v uporabi procesa distributor (vir:
lastni)
Za prikaz napake na vmesniškem procesu iz sistemskega loga potrebujemo
sporočila, ki imajo številko dogodka (ang. Event Number) 755, 765 ali pa 602, pod
pogojem, da razdelek tekst vsebuje tekst »Logon: N«. Za ta sporočila v žetonu
PASS_VALUE nastavimo vrednost »300001«.
Za odpravo napake na vmesniškem procesu iz sistemskega loga potrebujemo
sporočila, ki imajo številko dogodka 750, 760 ali pa 602, če razdelek tekst vsebuje
»Logon: Y«. Sporočilo s številko dogodka 602 je sporočilo, ki nam ga vrne proces, če
od njega zahtevamo izpis statusa. V primeru teksta »Logon: Y« proces deluje, v
primeru teksta »Logon: N« pa proces ne deluje. Če je povezava vzpostavljena, v
žetonu PASS_VALUE nastavimo vrednost »310001«.
Tako smo že na avtorizacijskem strežniku definirali sporočila, ki nam za posamezen
vmesniški proces postavijo napako (SET FAULT), in sporočila, ki nam odpravijo
napako (RESET FAULT).
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Proces »READER« izbrana sporočila z nastavljenimi žetoni PASS_VALUE pošlje
procesu »READER server« na zalednem strežniku. Ta proces sprejme sporočilo iz
avtorizacijskega strežnika in ga zapiše v bazo za nadaljnjo obdelavo.
Aplikacija za nadzor bankomatov obdeluje sporočila iz sistemskega loga, ki smo jih
shranili v bazi. V našem primeru smo v aplikaciji za nadzor bankomatov definirali
objekt ─ napako (ang. Fault), ki ga bo proces »Processor« postavljal ali pa brisal.
Definirano napako smo poimenovali »BICISOProcessDown«. To napako lahko
postavljajo ali brišejo pravila, ki jih določimo v tabeli »EventPolicy«. Proces
Processor, ki bere sporočila sistemskega loga iz baze, je seznanjen s pravili v tabeli
»EventPolicy«. Če na primer prebere sporočilo, ki ima žeton PASS_VALUE nastavljen
na vrednost 30001, se sproži pravilo »Interface process down«, ki postavi napako
»BICISOProcessDown« v aktivno stanje. Napaka »BICISOProcessDown« je v aktivnem
stanju toliko časa, dokler se ne sproži pravilo »Interface process down ─ reset«, ki
napako resetira oziroma jo postavi v neaktivno stanje. Ves čas, ko je bila napaka
»BICISOProcessDown« aktivna, pomeni nedelovanje avtorizacijske povezave do
banke.
Primeri nekaj pravil »EventPolicy« in akcije, ki se izvedejo v primeru, da pogoj
ustreza nekemu pravilu, so prikazani v tabeli 15.

Tabela 15:

Pravila postavljanja napak procesa Processor (vir:
lastni)

Diagram poteka na sliki 53 prikazuje pogoje za aktivacijo in deaktivacijo napake, ki
jo imamo definirano. Prvi primer pravila v EventPolicy-ju »Interface Process Down«
postavi napako »BICISOProcessDown« v aktivno stanje. To je dogodek, ki v tabelo
Faults (Napake) doda nov zapis z imenom vmesniškega procesa, ki ima napako,
tipom napake in časom, ko se je napaka aktivirala. Ko je napaka odpravljena,
vmesniški proces v sistemski log avtorizacijskega strežnika vpiše sporočilo, ki se
prenese v bazo aplikacije za nadzor bankomatov. Processor na vseh EventPolicy-jih
preveri, če sporočilo ustreza kakemu pogoju in izvede potrebne akcije. Processor
obdela sporočilo, ki ustreza EventPolicy-ju »Interface Process Down - reset« in
akcija, ki sledi, je deaktivacija napake. V tabeli Faults se napaka zaključi in zapis
napake se posodobi s časom odprave napake. Ta napaka na tem vmesniškem procesu
ni več aktivna.
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Proces Processor ves čas spremlja aktivne napake. Lahko nastavimo, da nas nadzorni
sistem aplikacije za nadzor bankomatov preko procesa »Dispatcher« obvešča ob
nastanku napake, zaključku napake ali če je napaka predolgo aktivna.

Slika 53: Blokovni diagram aktivacije in deaktivacije napak (vir:
lastni)
Pregled aktivnih napak in zgodovine napak omogoča aplikacija za nadzor
bankomatov. Slika 54 nam prikazuje aplikacijski vmesnik, s katerim lahko po
različnih kriterijih izpisujemo napake, ki jih sistem nadzoruje. Izpis lahko filtriramo
po stanju napak (ang. Fault Status), če je napaka še aktivna oziroma je bila že
zaključena, in po tipu napake. Brskamo lahko po željenih časovnih obdobjih, na
primer izpišemo lahko napake za posamezen vmesniški proces za pretekli mesec,
vendar je za pripravo poročil bolj kot brskalnik po napakah primeren modul
»Reports«, ki je namenjen prav izdelavi poročil.
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Slika 54: Aplikacija za nadzor bankomatov ─ brskalnik po napakah
(vir: lastni)
Mesečno poročilo o napakah (slika 55) v modulu REPORTS se izdeluje iz podatkov,
ki jih modul pridobi iz baze in jih obdela. Poročilo se izdela za posamezen vmesniški
proces in za izbrano napako.
Podatki, ki se nahajajo na poročilu, obsegajo dan in uro, ko je napaka nastopila, ter
dan in uro, ko je bila napaka zaključena. Tip izpada (ang. Outage Type) predstavlja
vzrok, zaradi katerega je nedelovanje vmesniškega procesa nastalo. Vrednost 0 nam
predstavlja nedelovanje zaradi zunanjega dejavnika, ki se ne obračunava v
dogovorjeno kvoto izpadov, določeno z dogovorom o ravni storitve ─ SLA. Stolpec
Trajanje napake (ang. Faults Duration) predstavlja razliko med časom prenehanja
napake in časom pojava napake in v formatu HH:MM:SS predstavlja čas trajanja
napake. Stolpec »SLA Faults« pa je zmnožek stolpca »Faults Duration« in stolpca
»Outage Type«. Napake, ki imajo »Outage Type« enak 0, niso predmet obravnave
glede doseganja dogovorjenega nivoja storitev, ker niso nastale po krivdi
procesnega centra, ampak je vzrok zunanje narave na banki ali na komunikacijski
poti do banke. Poročilo vsebuje še skupen čas trajanja napak in skupen čas
normalnega delovanja sistema. Čas izpadov in čas normalnega delovanja sistema
sta prikazana tudi v poročilu.
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Slika 55: Poročilo o napakah na vmesniškem procesu (vir: lastni)
V modulu REPORTS lahko nastavimo izdelavo poročila po želji. Iz razpoložljivih baz
pridobimo potrebne podatke, jih obdelamo po želji in prikažemo na poljuben način.
Končni izgled poročila z grafi se izdela s pomočjo predloge MS Excel. V predlogi
lahko dopišemo spremni tekst in dodamo logotip banke.
Processor lahko glede na nastavitve EventPolicy-ja posodablja tudi določena polja
v tabelah. Pripravili smo tabelo, ki prikazuje status vmesniških procesov na obeh
avtorizacijskih strežnikih.
Na sliki 56 je prikazan pogled statusov vmesniških procesov v testnem okolju preko
uporabniškega vmesnika aplikacije za nadzor bankomatov. Processor na podlagi
sporočil in EventPolicy-jev posodablja polji »LBPOS« in »ATON«, ki predstavljata
avtorizacijska sistema v tabeli »BNET VISA Status view«. Do vseh bank in ostalih
procesnih centrov zaradi ekonomskih razlogov nimamo vzpostavljenih stalnih
komunikacijskih povezav z obeh avtorizacijskih strežnikov in se komunikacijske poti
po potrebi preklapljajo med obema strežnikoma. Takšen je primer vmesniškega
procesa BNET1. Na strežniku »LBPOS« je povezava vzpostavljena, na strežniku
»ATON« pa ni, kar pa ne pomeni, da sistem ne deluje. Za proces BNET1 dopuščamo
eno od povezav v statusu »DOWN«, zato je status povezave ustrezen. Če bi imeli za
VISA1 vmesniški proces na enem od avtorizacijskih strežnikov status »DOWN«, bi v
polju Status za proces VISA1 pisalo NAPAKA.
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Slika 56: Aplikacija za nadzor bankomatov ─ vmesniški procesi (vir:
lastni)
Nadzorna služba, ki izvaja nadzor sistema, lahko preko uporabniškega vmesnika na
ta način pregleda statuse vseh vmesniških procesov. Aplikacija za nadzor
bankomatov nadzorno službo obvesti po pojavu napake na sistemu, operater pa nato
preko uporabniškega vmesnika spremlja statuse povezav.
Nadzor vmesniških procesov s periodičnim preverjanjem statusa na podlagi urnika
je zastarel in po nepotrebnem obremenjuje vmesniške procese. Obremenitev
vmesniških procesov zaradi preverbe statusa in izpisa statusa v sistemski log je sicer
minimalna, vendar s tem dodatno obremenjujemo avtorizacijski strežnik. Sistemski
log za potrebe aplikacije za nadzor bankomatov prenašamo na cenejše zaledne
strežnike, kjer lahko na podlagi obdelave sporočil v sistemskem logu izvajamo
nadzor vmesniških procesov brez dodatnih poizvedb o statusih procesov. Na zaledni
strežnik prenašamo sistemska loga z obeh avtorizacijskih strežnikov in na obeh
strežnikih so vmesniški procesi. Pri večini bank imamo vzpostavljeno komunikacijsko
povezavo z obeh avtorizacijskih strežnikov, zato je smiselno za namen poročil
združevati sistemske loge z obeh avtorizacijskih strežnikov. V primeru nadgradnje
avtorizacijskega sistema na eni lokaciji se bankomatski in POS-promet preusmerita
na drugi avtorizacijski strežnik in le s tega strežnika se pošilja zahtevke za
avtorizacijo proti banki. Vmesniški proces na prvem strežniku ne deluje, je pa
njegovo funkcijo prevzel vmesniški proces na drugem strežniku in banka še vedno
dobiva zahtevke za avtorizacijo. V tem primeru ni izpada delovanja sistema zaradi
vzdrževalnih del. Avtorizacijski del kot celota deluje, opravlja svojo funkcijo in je
na razpolago uporabnikom. Zaradi podvojene infrastrukture in konfiguracije
sistema, ki omogoča samodejne preklope, se nekatera servisna dela lahko izvajajo
ob hkratnem delovanju avtorizacijskega sistema.
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6 ZAKLJUČKI
6.1 OCENA UČINKOV
Namen naloge je uvedba sprotnega (online) nadzora nad izpolnjevanjem SLA-zahtev
za storitve, ki jih izvajamo s pomočjo avtorizacijske aplikacije. Želimo, da izbrane
storitve dosegajo SLA-zahteve in da je njihova razpoložljivost čim višja. Sprotno
spremljanje doseganja SLA-zahtev bo v pomoč pri analizah obstoječe
razpoložljivosti kakor tudi pri ocenjevanju manevrskega prostora, ki je še na voljo
pri doseganju željenih rezultatov na področju zagotavljanja SLA-zahtev.
Prednosti, ki jih prinaša prenovljen proces spremljanja razpoložljivosti, so:
‒
‒
‒

hitra priprava podatkov za pripravo SLA-poročila,
obdelava podatkov za SLA-poročila se preseli iz centralnega avtorizacijskega
sistema na zaledne strežnike,
pomoč pri poročanju o poteku reševanja produkcijskih problemov s stališča
zagotavljanja SLA.

Vmesniški procesi
S sprotnim spremljanjem nedelovanja vmesniških procesov na obeh avtorizacijskih
strežnikih in upoštevanjem njihovih redundančnih procesov lahko v trenutku dobimo
informacijo o skladnosti s SLA-zahtevami pri napovedanih ali nenapovedanih izpadih
delovanja storitve.
Osveževanje datotek
Trenutno se SLA-poročila o izvedbi osveževanja baz kartic in računov na
avtorizacijski aplikaciji izdeluje mesečno za pretekli mesec. Aktivno spremljanje
procesa osveževanja na nivoju posameznih korakov procesa pa nam odpre novo
dimenzijo nadzora na tem področju. Za vsak korak v procesu osveževanja bomo za
vsako banko opredelili dopustne čase, v katerih se morajo koraki izvesti, in v
primeru večjih odstopanj na nivoju koraka se ugotavlja, kakšen je vzrok za na
primer povečanje ali tudi zmanjšanje časa, ki ga korak potrebuje za zaključek. Z
aktivnim spremljanjem lahko morebitna odstopanja od SLA-zahtev ugotovimo takoj,
in ne šele konec meseca. Takojšnja detekcija morebitne upočasnitve procesa nam
daje možnost, da se napako v najkrajšem možnem času odpravi in se na ta način
prepreči nadaljnje kršitve SLA-dogovorov.
Spremljanje procesa osveževanja datotek po korakih nam bo pomagalo identificirati
najbolj potratne korake procesa, ki predstavljajo največje tveganje za potencialno
nerazpoložljivost storitve. Pri spremembah posameznih korakov procesa bomo lahko
na podlagi zgodovine ovrednotili vpliv sprememb na trajanje samega procesa in
posledično na razpoložljivost storitve.
Spremljanje odzivnih časov
Spremljanje odzivnih časov bank na avtorizacijske zahtevke nam je v pomoč pri
reševanju produkcijskih težav. Če ena od bank porabi preveč časa za odgovor na
zahtevek, lahko to negativno vpliva na delovanje celotnega avtorizacijskega procesa
in na izvajanje storitev, ki jih procesni center preko avtorizacijske aplikacije nudi
drugim bankam. S spremljanjem časa, ki ga banka potrebuje za odgovor na
avtorizacijske zahtevke, bomo lahko zaznali slabo odzivnost banke, na to stanje
hitreje reagirali in posledično izboljšali razpoložljivost naših storitev.
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S sprotnim spremljanjem in beleženjem različnih karakteristik storitev bomo
pridobili bazo zgodovine storitev, na podlagi katere bomo lahko spremljali učinke
izvedenih sprememb teh storitev. Vsaka izboljšava storitve bi se morala pokazati v
hitrejšem ali zanesljivejšem procesiranju. Dodatne poslovne ali varnostne zahteve
lahko povečajo čas procesiranja storitve in na podlagi zgodovinskih podatkov bomo
lahko spremljali vpliv izvedenih sprememb. Po potrebi bomo lahko na osnovi
primerjave procesiranja storitve na stari in novi način spremenili dogovor SLA.

6.2 POGOJI ZA UVEDBO
Prenova in optimizacija sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev na področju
kartičnega poslovanja je zasnovana v okviru uporabe obstoječih kadrov in tehničnih
sredstev ter ne zahteva dodatnih finančnih sredstev ali dodatnih izobraževanj
kadrov.
Procesiranje spremljanja razpoložljivosti storitev se bo izvajalo v aplikaciji za
nadzor bankomatov. V bazi bodo dodatne tabele, ki pa ne bodo vsebovale velikih
zapisov. Procesi aplikacije za nadzor bankomatov bodo sproti obdelovali še podatke
za spremljanje razpoložljivosti. Ocenjujemo, da dodatno procesiranje ne bo imelo
večjega vpliva na delovanje osnovne funkcije aplikacije.
Nadrejeni, katerim je bil predlog o spremljanju razpoložljivosti avtorizacijskega
sistema s pomočjo aplikacije za nadzor bankomatov predstavljen, podpirajo to
rešitev in so podali možnost razširitve razpoložljivosti še za druge storitve v okviru
avtorizacijske aplikacije.

6.3 MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA
Med izdelavo naloge smo se poglobili v delovanje avtorizacijskega sistema in
podrobneje spoznali nekatere do tega trenutka manj znane procese in postopke. V
pogovoru s sodelavci smo si izmenjevali znanja o avtorizacijskem sistemu, aplikaciji
za nadzor bankomatov ter možnosti njene vključitve v nadzor dodatnih področij
avtorizacijske aplikacije. Sodelavci, ki so skrbniki posameznih storitev
avtorizacijske aplikacije, so podali predloge za nadaljnjo izrabo nadzorne aplikacije
za bankomate. Predlogi se vsebinsko nanašajo predvsem na dodatne možnosti
nadzora posameznih storitev in s tem povezanega obveščanja.
Procesiranje kartičnih transakcij je kompleksno področje, zato smo se pri prenovi
osredotočili na tri storitve, ki se izvajajo s pomočjo avtorizacijske aplikacije:
‒
‒
‒

izvajanje vmesniških procesov do bank in drugih procesnih centrov,
proces osveževanja datotek v bazi avtorizacijske aplikacije,
spremljanje odzivnih časov bank na avtorizacijske zahtevke, ki so
sestavni del časa, v katerem procesni center odgovori na zahtevek iz
bankomata ali POS-terminala.

Ob uspešni izvedbi nadzora nad tremi izbranimi storitvami se spremljanje
razpoložljivosti lahko razširi še na druge storitve v okviru avtorizacijske aplikacije.
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Online sistem za upravljanje tveganj
Prva storitev, na katero lahko razširimo spremljanje razpoložljivosti, je Online
sistem za upravljanje tveganj ─ RMS (ang. Risk Management System), ki ga
uporabljamo v postopku avtorizacije transakcije. V tem sistemu se transakcijo
podvrže dodatnim preverjanjem, za katere se dogovorita procesni center in banka.
V RMS-sistemu se na primer preveri, če smo v le nekaj urah izvedli transakcije z isto
plačilno kartico v različnih delih sveta, kar bi bilo v praksi neizvedljivo. V tem
primeru obstaja velika verjetnost, da je prišlo do zlorabe in transakcijo se zavrne.
V tem sistemu lahko blokiramo transakcije za posameznega tujega trgovca,
transakcije iz tuje države ali skupine držav.
RMS je storitev, ki pri procesiranju transakcijskega zahtevka ni nujno potrebna in
je ne uporabljajo vse banke. Storitev RMS je sestavni del avtorizacijskega sistema
in deluje izven avtorizacijskega strežnika. V sistem RMS se pošilja transakcije s
tujimi plačilnimi karticami na plačilnih terminalih bank in vse transakcije na tujih
terminalih z domačimi karticami.
Če banka uporablja storitev RMS, avtorizacijska aplikacija takoj po prejemu
transakcije pošlje zahtevek v aplikacijo RMS, kot je prikazano na sliki 57. Tam se
transakcijo preveri po vnaprej določenih pravilih in če je vse v redu, RMS-sistem

Slika 57: Avtorizacijska aplikacija in RMS-sistem (vir: lastni)
transakcijo odobri in vrne v avtorizacijo avtorizacijski aplikaciji. Avtorizacijska
aplikacija nadalje preveri vse parametre kartice (kartica je aktivna, veljavna …),
ustreznost sredstev na računih, transakcijo pošlje v avtorizacijo banki itd.
Za RMS-sistem je v SLA-dogovoru predpisana razpoložljivost, ki jo mora procesni
center zagotavljati, zato je to storitev smiselno vključiti v online nadzor
spremljanja razpoložljivosti na podoben način, kot to počnemo za vmesniške
procese z obdelavo sporočil v sistemskem logu.
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Vmesniški procesi
Pri nadzoru vmesniških procesov je priporočljivo izboljšati poročila o delovanju
vmesniških procesov. Združi se vmesniške procese, ki so v smislu podvojenega
delovanja del ukrepov za neprekinjeno poslovanje družbe. Podatki teh procesov se
uvrstijo na enotno poročilo. V primeru, da sta v nekem trenutku oba vmesniška
procesa nedelujoča, se čas izpada šteje v napovedano oziroma nenapovedano kvoto
prekinitev. Prav tako je mogoč uvoz podatkov iz aplikacije za vodenje posegov, kjer
se vnaprej beležijo odobreni posegi v produkcijskem okolju. Za ostale izpade
delovanja procesov je potrebno sproti obravnavati vsak izpad in ga ustrezno
kategorizirati. S sprotnim komentiranjem izpadov ni potrebno konec meseca
poizvedovati, zakaj se je kakšen izpad zgodil in kdo je za to odgovoren.
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POJMOVNIK
Acquiring:
del avtorizacijskega procesa v kartičnem poslovanju, pri katerem
lastnik terminala posreduje podatke o izvedeni transakciji do lastnika kartice.
Active-active: način postavitve avtorizacijskega sistema, ki vsebuje dva ali več
avtorizacijskih centrov, od katerih lahko vsak v vsakem trenutku prevzame celotno
delo.
Issuing:
del avtorizacijskega procesa, pri katerem se preverja podatke o
imetniku kartice.
Tokenizacija: v svetu procesiranja plačilnih inštrumentov predstavlja proces
kodiranja številke plačilne kartice v obliko enoličnega gesla, ki ga imenujemo žeton.
VisaNet:
procesni center mednarodne kartične sheme VISA.

KRATICE IN AKRONIMI
ACS:
(Acess Control Server): strežnik za nadzor dostopa.
ATM:
(Automated Teller Machine): bankomat.
AVS:
(Address Verification Service): sistem za preverjanje naslova imetnika
plačilne kartice.
BIN:
(Bank Identification Number): identifikacijska številka banke.
CA:
(Continuous Availability): neprekinjena razpoložljivost.
CAS:
Centralni avtorizacijski sistem.
CS:
(Cold Standby): hladna pripravljenost.
CVC:
(Card Verification Code): koda MasterCard za verifikacijo plačilne
kartice.
CVV2:
(Card Verification Value 2): koda VISA za verifikacijo plačilne kartice
DS:
(Directory Server): strežnik, na katerem teče aplikacija MC/VISA 3D
Sec.
EMV:
(Europay, MasterCard, Visa): standard za plačilne kartice s čipom.
EPP:
(Encrypted PIN Pad): tipkovnica z vgrajenim šifrirnim mehanizmom.
GPRS:
(General Packet Radio Service): mobilna podatkovna rešitev v okviru
GSM standarda.
HA:
(High Availability): visoka razpoložljivost.
HS:
(Hot Standby): vroča pripravljenost komponente sistema.
IEC:
(International Electrotechnical Organization): mednarodna
elektrotehnična organizacija.
ISO:
(InternationalStandardizationOrganization): mednarodna organizacija
za standardizacijo.
IT:
Informacijska tehnologija.
ITIL:
(IT Infrastructure Library): zbirka dokumentov o dobrih praksah v IT.
MDT:
(Mean Downtime): povprečni čas nedelovanja sistema.
MPI:
(Merchant Plugin Interface): trgovčev vtičnik.
MTBF:
(Mean Time Before Failure): povprečni čas do odpovedi komponente.
MTTR:
(Mean Time To Repair): povprečni čas popravila komponente.
OLTP:
(Online Transaction Processing): procesiranje transakcij.
PAN:
(Primary Account Number): številka plačilne kartice oz. računa.
PIN:
(Personal Identification Number): osebna identifikacijska številka.
POS:
(Point Of Sale): POS-terminal.
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RPO:
(Recovery Point Objective): čas do odpovedi, v katerem so zaradi
odpovedi izgubljeni podatki.
RMS:
(Risk Management System): sistem za upravljanje tveganj.
RTO:
(Recovery Time Objective): čas, ko sistem zaradi okvare ni
razpoložljiv.
SEPA:
(Single Euro Payments Area): enotno območje plačil v evrih.
SLA:
(Service Level Agreement): dogovor o ravni storitve.
SSL:
(Secure Socket Layer): šifrirni protokol za varno komunikacijo.
XNET:
(X Network): omrežje, zadolženo za komunikacijo med procesi
avtorizacijske aplikacije.
WS:
(Warm Standby): topla pripravljenost.

Aleš Černilogar: Prenova sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev procesiranja transakcij
s plačilnimi karticami

stran 97

