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POVZETEK
Magistrska naloga prikazuje poenotenje sistema zaščit dostopa za računalniško
podprte proizvodne sisteme v podjetju Lek d.d. na lokaciji Mengeš. Prikazane so
smernice razvoja računalniško podprtih sistemov v sodobnih proizvodnih okoljih. Te
na eni strani krojijo zahteve po večji produktivnosti, fleksibilnosti, na drugi strani pa
razvoj nadzirajo regulatorne organizacije, ki skrbijo za skladnost z regulatornimi
zahtevami in standardi.
Naloga opisuje izbiro sistema zaščit dostopov, ki nudi poenoteno in centralizirano
upravljanje računov po celotni lokaciji v skladu s splošnimi, tehničnimi in
regulatornimi zahtevami. Možne rešitve smo v nalogi razčlenili z analizo SWOT ter
dobljene predpostavke uporabili za vrednotenje možnih rešitev v programu za
večparametersko odločanje DEXi.
V zaključku naloge smo na podlagi rezultatov analize, v programu DEXi, med
možnimi rešitvami izbrali racionalno odločitev. Izbrano rešitev smo dodatno razčlenili
in opisali pogoje in vplive njene integracije.
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ABSTRACT
This master's thesis illustrates the homogenisation of the access-security system for
computer-supported production systems at the Lek d.d. company's Mengeš site. It
shows the trends of computer-supported system development in contemporary
production environments. These demand greater productivity and flexibility on the
one hand, while overlooking regulatory organisations that maintain uniformity with
regulatory demands and standards on the other.
The thesis describes the choice of the access-security systems which
homogeneous and centralised account managing throughout the site, in
general, technical and regulatory demands. We analysed the potential
using SWOT analysis, and used the acquired assumptions to evaluate the
solutions within the DEXi multi-attribute decision making program.
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In the conclusion of the thesis, we opted – among a number of potential solutions –
for a rational decision based on the analysis results of the DEXi program. We further
analysed the chosen solution and described the conditions and influences relating to
its integration.
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1 UVOD
1.1 OPIS PROBLEMATIKE
Posodabljanje obstoječih in izgradnja novih proizvodnih linij za aktivne farmacevtske
učinkovine (v nadaljevanju API) na lokaciji Lek Mengeš se srečuje z zahtevami po
večji produktivnosti, fleksibilnosti in ponovljivosti ter visoki kontroli nad proizvodnim
procesom. Odgovor na zgornje zahteve so vsekakor računalniško podprti proizvodnji
sistemi (v nadaljevanju RPPS), ki so v sodobnih proizvodnih okoljih danes že
popolnoma običajen, če ne že nujen element. Z večanjem števila RPPS, ter
naraščajočimi regulatornimi zahtevami, ki izhajajo iz svetovnih regulatornih
inštitucij, kot so evropska EMEA1 in ameriška FDA2, se povečuje tudi obseg
celostnega obvladovanja in administracije sistemov skozi celoten življenjski cikel.
Skladno z omenjenimi zahtevami regulatornih inštitucij se povečujejo zahteve tudi v
internih korporativnih aktih in smernicah (Novartis Guidelines) za obvladovanje
regulatorne skladnosti, katerim morajo zadostiti tudi RPPS na lokaciji Lek Mengeš.

1.2 CILJI NALOGE
Na podlagi analize možnih rešitev izbrati preferenčno rešitev, ki bo zadostila vsem
splošnim, tehničnim in regulatornim zahtevam. Tako so glavni cilji z uvedbo rešitve
zagotoviti skladen sistem zaščit dostopov do funkcij RPPS, poenostavljeno delo
informatikov in centralizirano upravljanje uporabniških računov po celotni lokaciji
Mengeš, kar bi močno povečalo kakovost podpore primarnim procesom organizacije.
Rezultat naloge bo dokument, s katerim bo IT oddelek predstavil problematiko,
trenutno stanje in možne rešitve vodstvu, to pa bo nato na podlagi prikazanega
odločalo o odobritvi sredstev za razvoj in realizacijo projekta. Pravilnost izbire
preferenčne rešitve bomo preverili z izdelavo ekspertnega sistema za več
parametrsko odločanje.

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE
Pri izdelavi naloge je potrebno upoštevati številne predpostavke in omejitve, ki so
vezane predvsem na panogo in okolje v katerem se nahajajo RPPS. Farmacevtska
industrija ima zaradi svoje specifičnosti in kompleksnosti zelo stroge in natančne
zahteve pri vseh spremembah RPPS. Upoštevati je potrebno vse splošne, tehnične in
regulatorne zahteve, ki so podane za pripadajoče področje.

1.4 PREDLAGANE METODE
Predlagane konceptualne rešitve bomo v nalogi s pomočjo analize SWOT razčlenili
po njihovih prednostnih, slabostih, priložnostnih in pasteh. Uporabili bomo metodo
ekspertnih sistemov za ocenjevanje in izbiro najprimernejše konceptualne rešitve
program za več parametrsko odločanje DEXi.
1

2

Evropska agencija za zdravila
Ameriška agencija za hrano in zdravila
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1.5 TRENUTNO STANJE
Trenutna situacija arhitekture nadzornih sistemov in omrežnih povezav med njimi na
lokaciji Lek Mengeš je zelo heterogena, saj je sestavljena iz različnih omrežnih
konceptov in posledično različnih konceptov sistemov zaščit dostopa do funkcij
RPPS. Tako heterogeno okolje je s stališča upoštevanja vseh regulatornih vidikov in
administracije sistema težko oz. v določenih aspektih nemogoče obvladovati. Število
RPPS na lokaciji Lek Mengeš, do oktobra 2011, je skupno 121 računalniških
sistemov. Trend rasti (graf 1) tovrstnih sistemov na lokaciji je zelo strm, hkrati pa
naraščajo regulatorne zahteve za obvladovanje sistemov skozi celoten življenjski
cikel takšnega sistema.

Graf 1: Trend rasti RPPS na Lokaciji Lek Mengeš do leta 2010
V podjetju Lek se kot nadzorni, oz. SCADA3 sistemi, vključeni v proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov in učinkovin uporabljajo standardni SCADA sistemi
ameriškega proizvajalca GE Proficy FIX/iFIX. Trenutne verzije programske opreme
so iFIX3.5 in starejši FIX7.0, ki pa še ni v celoti migriran na novešo platformo
iFIX(3.5) + Desktop. FIX/iFIX okolje je le sistemsko ogrodje okoli katerega se zgradi
aplikacija, ki je vezana na dejanski fizični proces, katerega preko takšnega sistema
poslužujemo. Razvoj aplikacij za nadzorne sisteme izvajajo domači in tuji sistemski
integratorji in dobavitelji strojne opreme, ki stroje dobavljajo po sistemu »na ključ«
z vključenim nadzornim sistemom. Razvoj sistemov je lahko na podlagi uporabniških
zahtev naročnika (t.i. integrirani sistemi) ali standardni k opremi vgrajeni sistemi (t.i.
embeeded sistemi).

3

Računalniško podprti nadzorno-krmilniški sistem.
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Zaradi enotne platforme istega proizvajalca je možno sisteme med seboj povezovati
preko komunikacijskih omrežij, enotno izvajati backup/arhiv postopke, časovno
sinhronizacijo, imenske servise DNS, povezovanje v nadrejene iClient sisteme z
katerih je možen pregled nad poljubnim sistemom v omrežju, vzdrževanje in
postopki za administracijo so identični na vseh sistemih.
FIX/iFIX sistemi (slika 1) imajo že vgrajen sistem za zaščito dostopa do funkcij
nadzornega sistema. Vključena zaščita FIX/iFIX omogoča kontroliran in nivojsko
strukturiran dostop do sinoptičnih prikazov, zaščito kritičnih funkcij pred
nepooblaščeno manipulacijo, omejitev WRITE dostopa do določenih podatkovnih
točk v procesni podatkovni bazi, omejitev vnosa parametrov, potrjevanja alarmov, ..
itd. Sistem zaščite dostopa na FIX/iFIX platformi je lahko konfiguriran na dva
različna načina. Sistem zaščit je lahko združen z sistemskimi Windows uporabniki,
lahko pa je popolnoma samostojen in neodvisen od konfiguracije uporabnikov
sistemskega Windows okolja.
Prednosti integracije uporabnikov z sistemskimi Windows uporabniki so možnost
preslikave Windows varnostne politike na FIX/iFIX platformo, možnost vključitve
uporabnikov v korporativne ali lokalne domene, možnost centralne administracije
uporabnikov preko Windows user managementa in uporabe GE Proficy security
syncronizer orodja. Na osnovi integracije FIX/iFIX uporabnikov tehnično bazira
najprimernejša rešitev ureditve sistema zaščit dostopov do funkcije RPPS, ki je
predstavljena v tem dokumentu.

Slika 1: Koncept sistemov iFix Windows security
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Na lokaciji Lek Mengeš sta trenutno vzpostavljeni dve lokalni domeni, ki vključujeta
računalnike na proizvodnem obratu modificiranih proteinov (v nadaljevanju POMP) –
domena D4LA1 in na proizvodnem obratu rekombinantnih tehnologij (v nadaljevanju
PORT1) – domena NSMG. Domeni sta omejeni le na računalniško podprte
proizvodne sistema znotraj proizvodnega obrata oz. linije in imata implementirane
vse regulatorne predpise, kot tudi centralno administracijo uporabnikov in njihovih
vlog/pravic na sistemih. Ti sistemi (slika 2) so skladni z vsemi, v tej študiji
predstavljenimi regulatornimi zahtevami, kot tudi tehnično in z stališča uporabnika
oz. administratorja sistema relevantnih zahtev. Ti sistemi ne predstavljajo
regulatornega GMP4 rizika in so po zadnjih ocenah skladni s trenutnimi GMP in ISEC
zahtevami. Edina omejitev omenjenega sistema lokalnih domen je nepovezanost
uporabniškega računa z trenutnimi kadrovskimi evidencami, tako da se trenutne
kadrovske evidence ne odražajo na aktivnosti/neaktivnost uporabniškega računa v
primeru kadrovskih sprememb. Povezavo s kadrovskimi evidencami se izvaja
periodično na obdobje 1 leta v sklopu letnega periodičnega pregleda uporabniških
računov, ki je del splošnih postopkov Upravljanje in administracija RPPS.
Lokalni domeni (graf 2) NSMG (14%) in D4LA1 (5%) predstavljata skupaj cca. 19%
celotnega obsega RPPS na lokaciji Mengeš. Razmerje NS na lokaciji Lek Mengeš je
prikazano na grafu 2.

Graf 2: Razmerje NS na lokaciji Lek Mengeš
Glavni razlog za implementacijo lokalnih domen na teh sistemih je uporaba (ali
možnost uporabe) elektronskega podpisa (za kar se zahtevajo še dodatne kontrole
glede na zahteve za elektronske zapise).
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Dobra proizvodna praksa
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Slika 2: Koncept sistemov vključenih v lokalno domeno
Drugi del računalniško podprtih proizvodnih sistemov predstavljajo nadzorni sistemi
vključeni v globalno Novartisovo domeno EUNET (slika 3). Ti sistemi skozi vidik
regulatorne skladnosti zaščit dostopov niso problematični saj so uporabniški računi
podvrženi globalni varnostni politiki, ki upošteva tako GMP kot ISEC vidike. Sistemi
so skladni z vsemi v tem dokumentu predstavljenimi zahtevami, nudijo direktno
povezavo z aktualnimi kadrovskimi evidencami, uporabniški ID enak tako na
računalniških sistemih za poslovno uporabo (engine desktop) kot na RPPS. Za
vključitev računalniškega sistema v globalno Novartis EUNET domeno mora strojna
in programska oprema sistema ustrezati kriterijem, ki jih postavlja Novartis IT
služba, zato so vsi sistemi, ki delujejo v tem okolju t.i. Engine sistemi, ki so se na
lokaciji uveljavili s projektom »Legacy sunset« ko so se stari (NT4.0, Windows 2000)
sistemi migrirali na novo strojno in sistemsko programsko (OS) opremo Windows
XP. Tovrstni sistemi predstavljajo cca. 21% celotnega obsega RPPS na lokaciji
Mengeš.
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Slika 3: Koncept sistemov vključenih v domeno EUNET
Večina RPPS, cca 60% vseh RPPS na lokaciji, so nadzorni sistemi povezani v t.i.
»workgroup – peer to peer« mrežo enakovrednih računalnikov – workgroup NS
(slika 4). Ti sistemi ne dostopajo do skupnih (lokalnih ali globalnih) informacij o
uporabnikih. Na vsakem takšnem sistemu so ločene konfiguracije oz. baze
uporabnikov in njihovih pravic, ki se urejajo za vsak sistem posebej. Takšnih
postavitev se ne da urejati centralno na podlagi skupne baze uporabnikov. Tovrstni
sistemi ne dosegajo kriterijev regulatorne skladnosti, ne da se definirati politike
iztekanja gesel, uporabniki si sami ne morejo menjavati gesel. Administracija takšnih
sistemov je dolgotrajna, saj je za vsakega uporabnika vnos uporabniškega imena,
gesla, pripadajoče uporabniške skupine in login timeout-a ročen, možnost človeške
napake pri takšni administraciji je velika.
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Slika 4: Koncept sistemov v workgroup-i NS
Za sisteme vključene v EUNET domeno in sisteme v workgroup-i NS (skupaj 81%
vseh RPPS na lokaciji oz. cca. 85 sistemov) je potrebno uporabnike definirati ročno
za vsak sistem in uporabnika ločeno. To pri povprečnem času definiranja/urejanja
uporabniškega računa, 1 minuta 30 sekund in številu kombinacij, uporabnik na
sistem 2990 znese skupaj cca. 75 delovnih ur urejanja avtorizacij. Z vpeljavo
unikatnih računov za uporabnike vzdrževanja, je število kombinacij 5370, kar znese
skupaj cca. 134 delovnih ur urejanja.
Zaradi omenjene časovne potratnosti ter velike količine podatkov vključene v
vsebino avtorizacije in velikega števila avtorizacij (cca. 5300!) pri administraciji
(urejanje, dodeljevanje ali odvzemanje avtorizacije) pogosto prihaja do napak
»človeškega faktorja«. Za omejitev tega vpliva se je izdelalo orodje iFIXSec (slika
5), ki ga administratorji avtorizacij uporabljajo za t.i. batch obdelave avtorizacij na
RPPS v Mengšu. Orodje omogoča avtomatizirano dodeljevanje ali odvzemanje
avtorizacije na poljubnem RPPS platforme FIX/iFIX.
Orodje teče na namenskem
workstation v okolju VM Ware.

virtualnem

računalniku

Security

management
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Avtomatska obdelava se izvaja v sledečem zaporedju korakov:
- Iz izbranih sistemov pridobimo FIX/iFIX security datoteke (*.UTL) z trenutno
veljavnimi avtorizacijami na dotičnem sistemu(-ih).
- Na podlagi poročila trenutne security konfiguracije v obliki Excel tabele
izvedemo popravke (dodelitev ali odvzem/brisanje uporabnika).
- Na podlagi popravljenega poročila security konfiguracije zgeneriramo
FIX/iFIX security datoteke.
- Generirane datoteke kopiramo nazaj na ciljne sisteme.

Slika 5: Koncept managementa uporabnikov na RPPS (EUNET in lokalni uporabniki)
z uporabo orodja iFIXSec
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2 OPIS ZAHTEV
2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri načrtovanju in izgradnji sistema zaščit dostopa do funkcij RPPS, je potrebno
zadostiti regulatornim zahtevam, ki so podane s strani mednarodnih regulatornih
inštitucij in internih pravilnikih, standardih in splošnih postopkih. Zahteve so
navedene v matriki zahtev soočenih z aktualnim stanjem na sistemih – tabela 1.
Upoštevati je potrebno splošne zahteve, ki so vezane na primere dobre prakse
(GAMP) pri postavitvi, posodabljanju oz. spremembah na RPPS. Sistem posega v
obstoječo zgradbo in arhitekturo validiranih RPPS, ki se uporabljajo v produkcijske
namene, zato je potrebno planirati izvedbo kvalifikacije sprememb na obstoječih
sistemih, kot tudi kvalifikacijo eventualno novih sistemov. Kvalifikacija sistemov se
izvaja skladno z SP št. IT_ QPDOC 028709 - Validacija računalniško podrtih
proizvodnih sistemov.
Splošne zahteve se v nadaljevanju navezujejo predvsem na ekonomsko
sprejemljivost rešitve ter možnost realizacije le te v določenem časovnem
okviru. Rešitev mora biti v definiranih okvirih realno izvedljiva, obenem pa mora biti
projekt zasnovan tako, da ne zadosti le trenutnim zahtevam, ampak omogoči
skladno delovanje za daljše časovno obdobje. Pričakovana življenjska doba rešitve
mora sovpadati s trendi razvoja RPPS in celostno vizijo razvoja RPPS na lokaciji.
Z uvedbo te rešitve je potrebno zagotoviti regulatorno skladen sistem zaščit
dostopov do funkcij RPPS, centralizirano upravljanje uporabniških računov, po
možnosti po celotni lokaciji Lek Mengeš.
Povzetek bistvenih splošnih zahtev:
- ekonomska sprejemljivost,
- časovna izvedljivost,
- validacija,
- tehnična aktualnost,
- fleksibilnost in enostavna adaptacija novim zahtevam v prihodnosti,
- centralizirano upravljanje,
- enostavna administracija in
- business continuity (visoka razpoložljivost sistemov, nadomestna rešitev v
primeru izpada).
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2.2 REGULATORNE ZAHTEVE
Osnovna vloga vsakega RPPS je hramba in obdelava procesnih podatkov oz.
elektronskih zapisov, katerih hrambo in vzdrževanje podrobno opredeljuje smernica
regulatorne organizacije FDA - CFR21 PART11, katero povzemajo tudi Novartisove
interne smernice. Eno izmed temeljnih pravil CFR21 part11, je pravilo 11.10d –
Limiting system access to authorized individuals (tabela 1). Konceptualne
uporabniške zahteve za centralizirani sistem upravljanja avtorizacij RPPS na lokaciji
Lek Mengeš se mora osredotočiti pretežno na to pravilo.
V spodnji tabeli (tabela 1) so predstavljene regulativne zahteve (CFR21 part111) v
primerjavi s trenutnim stanjem na lokaciji Lek Mengeš.

11.10 (d) – System Access

Zahteva

Omejen
dostop
do
sistema
pooblaščenim
osebam.

Tehnična razlaga

Lek stanje

Če uporabnik v sistem dostopa preko delovnih postaj
na katerih se bo izvedlo več zahtev, potem mora imeti
aplikacija svojo varnostno zaščito (npr uporabniško
ime / geslo).

Uporablja se dve komponenti
preverjanja, uporabniško ime
in geslo.

Poskrbite, da ima računalniški sitem varnosti
mehanizem, ki uporablja vsaj dva različna
identifikacijska elementa (npr. Uporabniško ime /
geslo, PKI avtentikacijo) ali biometrične metode
avtentikacije.
Računalniški sistem mora omogočati samo individualne
račune. Skupni računi niso dovoljeni. Geslo more
pripadati samo določenemu uporabniškemu imenu in
ne smejo biti javni.
Računalniški sistem mora omogočati zaklepanje ob
neaktivnosti uporabnika (priporočen vklop ob
neaktivnosti daljši od 15 minut). Drugi sprejemljiv
način zaščite pri neaktivnosti so tudi ohranjevalniki
zaslona varovani z geslom.

Vsak uporabnik ima
uporabniško ime in
geslo.

svoje
svoje

Avtomatska
odjava
uporabnikov.
Odjava
uporabnikov
glede
na
neaktivnost je prisotna samo
na nekaterih NKS.

Če je tehnično izvedljivo morajo biti gesla na
računalniškem sistemu shranjena v šifrirani obliki. V
primeru, da šifriranje gesel ni mogoče, je potrebno
datoteke, ki vsebujejo gesla oz. uporabniška imena,
zavarovati in dostop do njih omejiti.
V vsakem primeru pa morajo biti gesla ob vnosu
zakrita (npr. *******).

Gesla so ob vnosu prikrita.

Sistem mora imeti kakovostna gesla (najmanj 8
alfanumeričnih znakov).

Gesla uporabnikov vsebujejo 6
alfanumeričnih znakov.

Tabela 1: Regulatorne zahteve 11.10 (d) – System Access
Vir: Novartis (2001)
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000A SISTEMSKI SPLOŠNI POSTOPEK
(5.3.3.2 Identifikacijska sredstva in gesla)

V nadaljevanju se omejimo na dokument »Novartis Computerized Systems Electronic Records & Electronic Signatures - Interpretation Guidelinena« na podlagi
katerega bomo analizirali trenutne zahteve in jih preverjali s trenutnim stanjem na
RPPS (tabela 2).
Zahteva

Lek stanje

Časovni potek gesla (priporočen čas krajši ali
enak 90 dni)

Trenutno na NKS ni omogočeno časovno iztekanje gesel.

Gesla morajo vsebovati najmanj določeno
število
znakov,
za
zaščito
pred
nepooblaščenimi uporabniki (priporoča se
najmanj 6 alfanumeričnih znakov).

Gesla uporabnikov vsebujejo 6 alfanumeričnih znakov.

Vsak uporabnik lahko spremeni samo svoje
geslo.

Uporabnik si ne more spremeniti gesla.

Shranjena gesla morajo biti zaščitena pred
dostopom uporabnikov (zaščita dostopa).

Shranjena gesla do dostopna samo in izključno skrbniku sistema.

Skrbnik sistema lahko spremeni, ukine ali
dodeli novo geslo, ki pa ga mora uporabnik ob
prvi uporabi spremeniti.

Skrbnik sistema lahko spremeni, ukine ali doda novo geslo, a ga
uporabnik ob prvi prijavi trenutno še ne more spremeniti.

Ob vnosu morajo biti gesla prikrita.

Gesla so ob vnosu prikrita.

Tabela 2: Regulatorne zahteve - Sistemski splošni postopek
Vir: Lek (2007)
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Navodila za ravnanje z informacijami (verzija 02)

V tabeli 3 izvajamo primerjavo trenutnega stanja z ISEC zahtevami opredeljenimi v
dokumentu: »Navodilo za ravnanje z informacijami Ver. 2 – Lek d.d. ISEC«.
Zahteva

Lek stanje

Kakovostna gesla in osebni računi ne smejo biti v skupni
rabi. Izjema: skupna uporaba zagonskega gesla je
dovoljena, če osebni računalnik uporablja več
zaposlenih. V tem primeru mora biti za vzdrževanje gesla
odgovorna ena oseba. Pri skupni uporabi gesla je treba
striktno upoštevati načelo potrebe po vedenju.
Geslo je treba zamenjati vsaj na 60 dni. Šele po najmanj
10 zamenjavah se lahko geslo ponovi.

Se ne uporablja skupinskih računov. Vsak uporabnik ima
lastno uporabniško ime in pripadajoče geslo.

Pri prvi uporabi nove opreme in programov je treba
privzeta gesla takoj zamenjati s kakovostnimi gesli.

Uporabnik si ne more spremeniti gesla.

Gesla za dostop do sistemov in gesla za šifriranje
podatkov ne smejo biti enaka.

Geslo za dostop do sistemov in geslo za šifriranje podatkov
so različni.

Geslo se ne sme uporabljati kot paramater v programih
ali makrojih za avtomatsko prijavo.

Gesla uporabnikov se ne uporabljajo kot parametri v
programih, makrojih ali skriptah.

Gesla ne smejo biti shranjena v osebnem računalniku ali
v aplikaciji.

Shranjena gesla so dostopna samo in izključno skrbniku
sistema. Podatki so šifrirani.

Uporabljati smete samo kakovostna gesla; geslo mora
imeti vsaj osem znakov, in sicer črk, številk in posebnih
znakov v neobičajni kombinaciji, ki je ni v slovarju, ki ni
ime ali priimek in ki je ni mogoče povezati z
uporabnikom (tako kot npr. datum rojstva, telefonska
številka itd.).

Gesla uporabnikov vsebujejo 6 alfanumeričnih znakov.

Trenutno na NKS še ni omogočeno časovno iztekanje gesel.

Tabela 3: Regulatorne zahteve ISEC
Vir: Lek (2010a)

SIMG API GQO 2.11.5.11.2010 (Corrective Action
ID No. 138660)

Tabela 4 prikazuje korektivni ukrep (ID No. 138660) z zahtevami ter trenutno stanje
glede na podane zahteve. Ukrep izhaja iz Novartis presoje SIMG-API GQO2010, ki je
potekala od 2.11. do 5.11.2010 v Mengšu.
Zahteva

Lek stanje

Računalniški sistemi,
ki se
uporabljajo v
proizvodnem procesu (nadzorni sistemi SCADA), niso
opremljeni z funkcijo avtomatske odjave uporabnika.
Prikaz prijavnega okna pri ohranjevalniku zaslona pa
je nastavljena na eno uro, kar pa je preveč.

Na vseh SCADA sistemih trenutno še ni omogočena
avtomatska odjava uporabnikov. Čas za prikaz prijavnega
okna med ohranjevalnikom zaslona, je zaradi narave dela,
na nekaterih sistemih nastavljen na eno uro.

Tabela 4: Korektivni ukrepi
Lek (2010b)
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2.3 TEHNIČNE ZAHTEVE
Specifičnost kontinuiranih procesov v proizvodnji API zahteva razpoložljivost
delovanja RPPS v rangu 99,9%. Procent razpoložljivosti pomeni razmerje med
planiranim časom in dejanskim časom, ko je sistem na voljo. Sistemske rešitve je
potrebno pred integracijo na produkcijske sisteme preizkusiti na primerljivih testnih
sistemih in preveriti ustreznost delovanja ter s stresnim testiranjem preveriti
robustnost in kompatibilnost delovanja v integriranem okolju (realne omrežne
povezave, domena, itd).
Odzivni časi dostopa morajo uporabnikom omogočiti takojšnje in nemoteno delo.
Dopusten odzivni čas ob uporabnikovi prijavi v sistem mora biti v rangu primerljivih
računalniških sistemov.
Rešitev mora sovpadati s smernicami razvoja in zagotoviti tehnološko aktualnost za
prihodnje obdobje. Tako je potrebno zagotoviti maksimalen izkoristek obstoječe
infrastrukture (računalniška mreža, obstoječi proizvodni računalniški sistemi,
obstoječe globalne informacijske storitve npr. EUNET domena) na lokaciji Lek
Mengeš.
Zaradi časovne kritičnosti procesov v proizvodnji API in posledično visokih zahtev po
razpoložljivosti sistemov, je potrebno upoštevati možnost uporabe redundančnih
sistemov. Stroški redundantne zasnove sistemov so v veliki meri odvisni od
tehničnega pristopa k reševanju problematike. Pristop z integrirano uporabo
obstoječih EUNET domenskih servisov, je že v svoji osnovi redundanten. Na
mengeški lokaciji imamo lokalno repliko EUNET domenskega strežnika, ki v primeru
izpada povezave z Ljubljano oz. Baslom (SVI) zagotavlja vitalne domenske servise
(avtentikacija, avtorizacija, dostop do mrežnih resursov, ki pripadajo AD). Pristop s
postavitvijo lastne infrastrukture (domena) bi zahteval bistveno večji finančni vložek,
saj se v tem primeru računalniški sistemi v vlogi domenskih strežnikov praktično
podvojijo. Obenem lastna infrastruktura zahteva vzdrževanje, tako strojne, kot
programske opreme, ki zagotavlja domenske servise. V tem primeru je nujna tudi
vzpostavitev kritične zaloge rezervnih delov (strežniška strojna oprema), ki ob
eventuelnih izpadih sistema omogoča ponovno vzpostavitev operativnosti v čim
krajšem času (Business Continuity). V primeru integracije vzdrževanje sistemov
(programska in strojna oprema), ki zagotavljajo domenske servise prevzame
globalna IT služba in ni direktnih stroškov za uporabnika.
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Rešitev mora biti tehnično podprta s strani proizvajalcev programske opreme SCADA
(GE Proficy), kar pomeni da, programska oprema že omogoča sistem avtentikacije v
domeno, ter da proizvajalec tudi v prihodnosti z novimi verzijami programske
opreme zagotavlja podporo domenske avtentikacije.
Povzetek bistvenih tehničnih zahtev:
- robustnost za neprekinjeno delovanje 24/7,
- razpoložljivost 99,9%,
- odzivni časi ob prijavi v rangu primerljivih sistemov,
- maksimalen izkoristek obstoječe infrastrukture,
- redundanca,
- celovitost,
- nabor kritičnih rezervnih delov,
- tehnično podprta rešitev z strani proizvajalcev sistemske programske opreme
in
- zaželena povezava na kadrovski sistem (glede aktivnosti up.računa).
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3 ŠTUDIJE MOŽNIH REŠITEV
Pri izboru možnih rešitev poenotenja sistema zaščit je bilo potrebno upoštevati
številne kriterije. Najprej smo pregledali obstoječe rešitve in sisteme, ki so že
uporabljajo, a niso celovite oz. se uporabljajo samo na določenih sistemih. Preučili
smo tudi vse ostale možnosti sistema zaščit, ki do sedaj še niso bile v uporabi in bi
bile primerne za uporabo na RPPS na lokaciji Lek Mengeš.
Na podlagi splošnih, tehničnih in regualtornih zahtev smo iz obeh sklopov, tako
obstoječih kot novih sistemov zaščit dostopa, izbrali pet rešitev, ki izpolnjujejo
zahteve in bi bile najbolj primerne za uvedbo v proizvodni proces na celotni lokaciji.

3.1 KONCEPT MANAGEMENTA UPORABNIKOV NA RPPS
(EUNET IN LOKALNI UPORABNIKI) Z UPORABO ORODJA
IFIXSEC
Opis rešitve
Programsko orodje iFIXSec je produkt razvoja ekipe administratorjev NKS5 na
lokaciji Mengeš. Orodje se trenutno uporablja kot pripomoček pri administraciji
uporabniških računov na NKS sistemih platforme FIX/iFIX na lokaciji Mengeš. Orodje
omogoča avtomatizirano dodeljevanje ali odvzemanje avtorizacije na poljubnem
RPPS platforme FIX/iFIX. iFIXSec je razvit kot MS Excel makro in Macro Scheduler,
ki avtomatizirano opravlja rutinske postopke z manipulacijo preko standardnega SCU
uporabniškega vmesnika. Orodje teče na namenskem virtualnem računalniku
Security management workstation v okolju VM Ware.
Avtomatski postopek obdelave:
- Iz izbranih sistemov pridobimo FIX/iFIX security datoteke (*.UTL) z trenutno
veljavnimi avtorizacijami na dotičnem sistemu(-ih).
- Na podlagi poročila trenutne security konfiguracije v obliki Excel tabele
izvedemo popravke (dodelitev ali odvzem/brisanje uporabnika).
- Na podlagi popravljenega poročila security konfiguracije ustvarimo FIX/iFIX
security datoteke.
- Generirane datoteke kopiramo nazaj na ciljne sisteme.

5

Nadzorno-krmilniški sistem.
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Koncept managementa uporabnikov na RPPS z uporabo orodja iFIXSec smo z
metodo analize SWOT (tabela 5) razčlenili na njegove prednosti/ slabosti in
priložnosti/nevarnosti.
Analiza SWOT
Prednosti
 Sistem je tehnično že nastavljen,
ker se delno že uporablja v omejeni
funkcionalnosti.
 Sistem ne posega grobo v obstoječo
strukturo in funkcionalnost xDS.









 Možnost
potrebam.

Priložnosti
prilagoditve

lastnim




Slabosti
Properitary rešitev vezana na
lokacijo in trenutne sisteme.
Ni industrijski standard.
Togost ob spremembah (zahteva
reprogramiranje).
Tehnična (ne)aktualnost.
Poenotenje LOGON vmesnikov na
sistemih SCADA (menjava gesel
uporabnikov).
Sistem nima povezave z aktualnimi
kadrovskimi evidencami.
Sistem
trenutno
ni
validiran,
validacija sistema bi bila zahtevna in
obsežna.
Nevarnosti
Sistem
ni
podprt
s
strani
proizvajalcev SCADA sistemov.
Vzdrževanje stanja validiranosti
sistema.

Tabela 5: Analiza SWOT koncepta z uporabo iFixSec orodja
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3.2 KONCEPT VKLJUČITVE SISTEMOV V LOKALNO DOMENO
Opis rešitve
Rešitev bi zajemala postavitev nove lastne domene, v katero bi vključili vse trenutno
inštalirane in nove SCADA sisteme, ki se nahajajo na lokaciji Lek Mengeš. Rešitev je
lokalna in bi služila upravljanju in kontroli nadzornih sistemov z ene točke za celotno
lokacijo.
Sistem bi bil sestavljen z več domenskih strežnikov v redundančni konfiguraciji, ki bi
med seboj povezovali računalnike po objektih. Skupine strežnikov bi bile sestavljene
po večjih objektih, tako da dobili mrežo cca. 5 strežnikov (+ pripadajoča
redundanca), ki bi bili skupaj člani enotne domene proizvodnih računalniških
sistemov na lokaciji.
Pot do rešitve:
- Vzpostavitev strežniške infrastrukture instalacija in konfiguracija domenskih
strežnikov, povezava v obstoječe poslovno omrežje (SCADA VLAN).
- Registracija servisov QIP, TSM, Time sync, Microsoft Active Directory.
- Izključitev obstoječih sistemov iz »eunet« ali delovne skupine »NS« ter
vključitev v novo domeno.
- Prekonfiguracija iFix okolja za uporabo domenskega security novo nastale
domene.
- Preučiti rešitve v primeru izpada domene, omogočiti »off line« security v
izrednih primerih.
Vpeljava lastne domene je povezana z večjimi stroški tako ob postavitvi, saj bazira
na lastni strojni in sistemski programski opremi, kot tudi nadalje z vzdrževanjem in
administracijo sistema tekom celotne življenjske dobe.
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Razčlemba koncepta z analizo SWOT je prikazana v tabeli 6.
Analiza SWOT






Prednosti
Neodvisno delovanje.
Lastna infrastruktura, ni predvsem
administrativnih
ovir
kot
pri
»EUNET«.
Dostop do sistemov in neomejena
možnost
nastavitev
in
administracije.
Hitri odzivni časi v primeru izrednih
dogodkov – lokalni »helpdesk«.
















Priložnosti
Popolnoma neodvisna rešitev, ki v
največji možni meri lahko zadosti
regulatornim sistemom.
Uporabniška nastavitev sistema
varnostnih zaščit je možna in
popolno
ločena
od
globalnih
Novartis politik (GMP, ISEC, ...).
Konfiguracija »po meri«.
Integracija obeh obstoječih lokalnih
domen.




Slabosti
Visoki stroški lastne infrastrukture.
Stroški vzdrževanja domene.
Zaloga rezervnih delov.
Obremenitev
že
tako
obremenjenega
SCADA
Vlan
mrežnega segmenta.
Vpliv na design (xDS) sistemov –
upoštevati regulatorni vidik.
Ni dovolj specifičnega znanja
Windows ActiveDirectory.
Obremenitev administratorjev NKS
še
z
administracijo
domene
(HW+SW).
Pristop skozi celoten življenjski cikel
- čez 10 let bo potreben upgrade
sistema (stroški).
Nevarnosti
Previsoki
stroški
povezani
z
vzdrževanjem lastne infrastrukture.
Nadgradnje
sistema
bi
bile
povezane z lastnim financiranjem
proizvodne enote, saj pridobivanje
sredstev preko globalnega IT nebi
bilo možno.

Tabela 6: Analiza SWOT koncepta vključitve sistemov v lokalno domeno
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3.3 KONCEPT VKLJUČITVE SISTEMOV V DOMENO EUNET –
PROGRAM CLIENT VISION
Opis rešitve
Program ClientVision je globalni IT projekt Novartisove IT službe, ki zajema
migracijo sistemov na novo platformo Microsoft Windows7 v povezavi z Back Office
in Office (za poslovno uporabo) storitvami. Na podlagi večkratnih usklajevalnih
sestankov, med skrbniki NKS v Mengšu in predstavniki projekta iz IT službe, je prišlo
do načelnega dogovora o možnosti financiranja projekta poenotenja sistema zaščit
dostopa NKS v Mengšu v sklopu projekta Client Vision.
Aplikacija obsega projekta Client Vision na RPPS prinaša kar nekaj izzivov, saj so
tovrstni sistemi zelo specifični tako po zgradbi kot po funkciji, njihova skupna
lastnost pa je vodenje procesov v realnem času in posledična kritičnost.
Obseg projekta Client vision na RPPS zajema naslednje aktivnosti:
- Menjava strojne opreme z novo skladno z trenutnimi IT standardi (RPPS
sistemi imajo navadno višje zahteve po zanesljivosti in robustnosti, kot npr.
rač. sistemi za poslovno uporabo).
- Menjava/upgrade operacijskega sistema MS WindowsXP (NT,2000) na MS
Windows 7.
- Nadgradnja licenc iFIX paketa na verzijo (trenutno V5.1) kompatibilno z
Windows7 platformo.
- Nadgradnja komunikacijskih programskih paketov za komunikacijo s
podrejenimi krmilnimi sistemi (OPC strežniki, properitary gonilniki
nekompatibilni z Win7, …).
- Migracija nadzorne aplikacije v novo iFIX okolje.
- Konfiguracija storitev DNS, TSM, Time Sync, skupna raba datotek.
- Izvedba - »rollout« v z uporabnikom/proizvodnjo usklajenih terminskih
planih.
- Izvedba testiranj in kvalifikacije nadgradnje.
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Razčlemba koncepta z analizo SWOT je prikazana v tabeli 7.
Analiza SWOT










Prednosti
Celovita rešitev odpravlja tudi
problematiko stare strojne opreme
na nekaterih sistemih ter generalni
dvig
verzij
sistemske
SCADA
programske opreme iFIX.
Financiranje projekta iz IT.
Strošek se razporedi skozi daljše
obdobje, princip najema oz. »charge
back«.
Integracija z globalnimi servisi,
administracija domene je scope IT.
Rezervne dele zagotavlja IT.
Skladnost z vsemi regulativami, ki
veljajo na globalnem nivoju.
Povezanost z globalnimi kadrovskimi
evidencami.


















Priložnosti
Celovita integrirana in transparentna
rešitev.
Dolgoročna rešitev.
Posodobitev strojne opreme.
Posodobitev programske opreme.
Celostna revitalizacija RPPS na
lokaciji.






Slabosti
Časovno
odmaknjena
rešitev,
izvedba po
celotnem obsegu
sistemov v Mengšu bo trajala daljše
obdobje.
Cenovno najdražja rešitev,
a
financiranje poteka iz globalnega
projekta Client vision.
Togost
ClientVision
sistema,
admin/superuser pravice na domeni
ima le IT služba.
Vpliv na design (xDS) sistemov –
upoštevati regulatorni vidik.
Velik nabor aktivnosti, ki jih bodo na
sistemih morali izvesti integratorji
posameznih sistemov (čas, cena, ..).
Slabi odzivni časi (za RPPS)
Helpdesk.
Odklepanje zaklenjenih uporabniških
računov bi lahko bilo problematično.
Problematika embeeded sistemov.
Vpliv na ostale (ne SCADA) licence
programske opreme na sistemih.
Nevarnosti
Definirati bo potrebno scenarije za
»off line« security.
Eventuelne
nekompatibilnosti
SCADA
aplikacij
in/ali
kom.
gonilnikov z novo platformo.
Ni rešitve za uporabniške račune, ki
morajo obstajati na EUNET in lokalni
domeni (vzdrževanje).
Vpliv na vključitev v domeno (v
primeru DRP ali drugih podobnih
vzdrževalnih aktivnosti).

Tabela 7: Analiza SWOT vključitve sistemov v domeno EUNET – client vison
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3.4 KONCEPT VKLJUČITVE SISTEMOV V DOMENO EUNET Z
OBSTOJEČIMI NE »ENGINE« RPPS
Opis rešitve
RPPS na lokaciji Mengeš, kot je bilo že omenjeno, spadajo v tri različne skupine.
Sistemi povezani v lokalne domene (19% vseh sistemov), sistemi povezani z
globalno Novartis domeno EUNET (21% vseh sistemov) ter sistemi, ki niso vezani v
katerokoli domensko storitev, pač pa so samostojni oz. pripadniki delovne skupine
NS (60% vseh sistemov). Rešitev obdeluje največjo skupino sistemov v delovni
skupini NS oz. »ne ENGINE« sistemov. Rešitev vključitve takšnih sistemov v
globalno domeno EUNET izkorišča možnost, ki jo ponuja Novartis IT za vključevanje
nestandardnih računalniških sistemov v globalno imeniško storitev. Možnost
vključitve takšnega sistema je seveda pogojena z nekaj kriteriji, katerim mora biti
zadoščeno. Kriteriji so podprta verzija operacijskega sistema, ime sistema
(computername) mora biti skladno z Novartisovimi smernicami poimenovanja
računalniških sistemov (npr. GXSIMG-W50000), nameščena in avtomatsko
posodabljanja protivirusna programska oprema. Pogoji za vključitev za obstoječe
RPPS ne predstavljajo večjih težav, večina sistemov že v sedanjem stanju zadošča
kriterijem z izjemo imena sistema, zato je ta rešitev tehnično sprejemljiva.
Obseg vključitve v domeno zajema naslednje aktivnosti:
- Sprememba imena računalnika (computername) na enotni sistem
poimenovanja skladen z Novartis smernicami.
- Inštalacija ustrezne predpisane verzije protivirusne zaščite (če ta že ni na
sistemu).
- Prekonfiguracija servisov, ki so vezani na computername npr. TSM, SQL
podatkovne baze.
- Razrešitev name resolution servisov (popravki v QIP in hosts vpisih).
- Testiranje nadzorne aplikacije, ki teče na sistemu z spremenjenim imenom.
- Kvalifikacija izvedene spremembe.
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Razčlemba koncepta z analizo SWOT je prikazana v tabeli 8.
Analiza SWOT













Prednosti
Časovno sprejemljiva, možen fazni
pristop.
Izvedba
projekta
lahko
teče
neodvisno od IT (lažja usklajevanja
terminskih planov z uporabniki).
Finančno izvedljiva rešitev (stroški
so le na integratorjih, ki bodo
sisteme prilagodili za delovanje z
spremenjenim imenom).
Rešitev predstavlja delni prehod v
Client vision okolje (določene
aktivnosti povezane s spremembo
Computername so izvedene že
tukaj).
Povezanost
z
globalnimi
kadrovskimi evidencami.
Skladnost z vsemi regulativami, ki
veljajo na globalnem nivoju.
Enostavno zajamemo embeeded
sisteme.
Priložnosti
Omogoča hitrejši prehod na Client
vision.
Dobra osnova za nadaljnji razvoj.








Slabosti
Za takšen sistem se plačuje
»chargeback«, kljub temu da koristi
samo avtentikacijske storitve domene
na »lastni« strojni opremi – tu je
Client vision v bistveni prednosti.
Sorazmerno obsežna prekonfiguracija
zaradi spremembe computer name-a
(tudi v Client vision).
Togost sistema, admin/superuser
pravice na domeni ima le IT.
Odklepanje zaklenjenih uporabniških
računov bi lahko bilo problematično.
Vpliv na design (xDS) sistemov –
upoštevati regulatorni vidik.

Nevarnosti
 Strojna
zastarelost/neaktualnost
nekaterih RPPS tako s stališča SW kot
HW.
 Odklepanje zaklenjenih uporabniških
računov bi lahko bilo problematično.
 Definirati bo potrebno scenarije za
»off line« security.
 Ni rešitve za uporabniške račune, ki
morajo obstajati na EUNET in lokalni
domeni (vzdrževanje).
 Vpliv na join-anje v domeno (v
primeru DRP ali drugih podobnih
vzdrževalnih aktivnosti).

Tabela 8: Analiza SWOT koncepta vključitve sistemov domeno EUNET z obstoječimi
ne »engin« RPPS
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3.5 KONCEPT LDAP AVTENTIKACIJA
Opis rešitve
Avtentikacija uporabnikov preko LDAP6 ima pred klasično domensko avtentikacijo v
konkretnem primeru to prednost, da za poizvedbo po globalnem EUNET imeniku
računalniški sistem, kateri poizvedbo izvaja, nujno ne potrebuje biti pridružen
domeni na kateri se poizvedba izvaja. To konkretno pomeni, da konfiguracija RPPS
na sistemskem nivoju lahko ostane takšna kot trenutno je, v design sistemov se ne
posega (obseg kvalifikacije je manjši). Vključitev v globalno domeno ni potrebna, ni
potrebno izpolnjevati pogojev za vključitev, ni stroškov povezanih z pripadnostjo
sistema domeni (chargeback). Na aplikativnem nivoju se bi namesto klasičnih
uporabile namenske LDAP login forme, kar v nekaterih primerih ne predstavlja
problema na nekaterih sistemih kjer so v uporabi custom login forme oz. klici login
funkcij preko API, bi bilo potrebno izvesti korekcije in preusmeritev avtentikacije na
LDAP strežnik.
Trenutno GE – izdelovalec SCADA programskega okolja iFIX LDAP avtentikacije ne
podpira, zato sistemske, od proizvajalca podprte rešitve po kateri stremimo ne
moremo načrtovati. Glede na informacije Slovenskega distributerja programske
opreme Proficy GE Metronik LDAP avtentikacijo proizvajalec ne načrtuje in ni
informacij ali bo sploh kdaj dobil podporo.
Možno je sicer izdelati aplikativno rešitev na osnovi API funkcij, s katero bi se
nadomestil sistemski iFIX login, vendar bi v tem primeru šlo za propriatary, s strani
proizvajalca nepodprto rešitev (nepreverjena na vsaki novi verziji iFIXa).
Potek avtentikacije je predstavljen v spodjem konceptu, slika 6.

Slika 6: Koncept LDAP v iFIX
6

Lahki protokol za dostop do imenikov (angl. Lightweight Directory Access Protocol)
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Obseg aktivnosti:
Aktivnosti niso opredeljene, saj trenutno ni sistemske LDAP podpore v okolju iFIX.
Opcija je obdelana le kot tehnična možnost. Obdelati eventualno aplikativno rešitev.
Razčlemba koncepta z analizo SWOT je prikazana v tabeli 9.
Analiza SWOT
Prednosti
 Sorazmerno hitra integracija,
 Ohranitev
obstoječe
strukture
sistemov.
 Ni potrebna vključitev v domeno
(manjši stroški).
 Dokaj neodvisno delovanje na
domeno gredo le poizvedbe, sistemi
niso izpostavljeni domenski politiki.
 Možnost
uporabe
različnih
avtentikacijskih domen.
Priložnosti
 Sistemi ostajajo takšni kot so, menja
se le login mehainzem.
 Možnost
prilagajanja
rešitve
različnim robnim pogojem in/ali
scenarijem.

Slabosti
 Ni na voljo v iFix okolju kot
sistemska rešitev.
 Rešitev ni preverjena.
 Nadgradnje
sistema
bi
bile
povezane z lastnim financiranjem,
saj pridobivanje sredstev preko
globalnega IT nebi bilo možno.
 Vključitev za vse sisteme /
integratorje.
Nevarnosti
 Nedefinirana prihodnost rešitve.
 Možnost napak pri začetnih verzijah.
 Težave pri aplikacijah, ki uporabljajo
API login klice.

Tabela 9: Analiza SWOT koncepta LDAP avtentikacije
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4 ODLOČITVENI MODEL
4.1 ODLOČEVANJE IN VEČPARAMATRSKO ODLOČANJE
Sodobno okolje je imenujemo tudi okolje odločanja. Prisili nas, da moramo v
trenutku sprejemati pomembna odločitve, ki lahko spremenijo potek našega
življenja. Sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev je pomembna življenjska
veščina, saj nam lahko pomembno spremenijo naše življenje. V realnem življenju se
redko srečujemo s lahkimi in samoumevnimi odločitvami, so bolj izjeme kot pravilo.
Večina pomembnih odločitev s katerimi se soočamo v življenju je kompleksnih in
zapletenih.
Učinkovit proces odločanja izpolnjuje naslednjih šest meril (Hammond, Kenney in
Raiffa, 2000):
- Osredotoča se na to kaj je pomembno.
- Je logičen in konsistenten.
- Upošteva tako subjektivne kot objektivne dejavnike in prepleta analitično
mišljenje z intuitivnim.
- Zahteva samo toliko informacij in analiz, kolikor je potrebnih za rešitev
določene dileme.
- Spodbuja in usmerja izbiranje ustreznih informacij in strokovnih mnenj.
- Je preprost, zanesljiv, lahko uporaben in fleksibilen.
Mnogokrat smo primorani izbrati izmed več variant tisto, ki najbolj ustreza
zastavljenim ciljem in pričakovanjem. Tako vedno iščemo med izbiro najboljšo
varianto, ki bo zadovoljila največ naših potreb in želja. Poleg izbire najprimernejše
variante želimo tudi ostale rangirati in jih primerjati med seboj. Tako je danes s
pomočjo računalniških programov za podporo odločanju analizirati tudi najbolj
zapletene odločitve.
Načini odločanja:
- intuitivno (na podlagi intuicije),
- sistematično (znanja in podatke sistematično zbiramo in nato sprejmemo
odločitev),
- individualno oz. skupinsko in
- iracionalno (odločitev je zaradi raznih omejitev nesmiselna).
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Hammond, Kenney in Raiffa (2000) so razdelili učinkovito določanje na osem
ključev:
- Obdelovanje pravega odločitvenega problema; potrebno je definirati
prvi odločitveni problem in opredeliti. Z napačno določitvijo problema ne
bomo prišli do dobre odločitve.
- Natančna opredelitev ciljev; temeljito moramo razmisliti o ciljih, ki jih
želimo doseči. Že z razmišljanjem o ciljih lahko pridemo do pametne
odločitve, ne da bi moral opraviti veliko analiz.
- Iskanje ustvarjalne možnosti (alternative); različne možnosti so sklop
možnosti, ki jih bomo imeli, ko bomo skušali doseči naše cilje. Možnost, na
katero nismo pomislili, ne moremo izbrati in ne glede na to katero možnosti
obstaja tista, ki smo jo izbrali, ne moremo biti boljša od najboljše možnosti v
sklopu.
- Razumevanje posledic; opišemo kako uspešni bomo z vsako alternativo in
opredelimo posledice, ki naj bi jih alternative imele na vsakega od naših
ciljev. Posledice naših rešitev moramo razumeti.
- Spoprijemanje s kompleksi – izločimo slabe izbire, preostale bodo videti
enakovredne ena drugi.
- Razjasnitev negotovosti; ko se odločamo vemo kaj bi se lahko zgodilo
vendar ne vemo kako se bo zgodilo. Posledice so negotove. Številne
odločitve bodo vsebovale premišljeno tveganje. Povečamo verjetnost, da
bomo prejeli pametno odločitev v negotovem položaju.
- Določitev dopustnega tveganja; določeno stopnjo tveganja sprejmemo
in jo vključimo v naše odločitve.
- Določitev medsebojno povezanih odločitev; sprejmemo čim bolj
pametno odločitev, vendar se moramo zavedati posledic, do katerih bo ta
odločitev privedla in na podlagi katerih se bo ta odločitev privedla in na
podlagi katerih se bomo morali odločati v prihodnosti.
S pomočjo metode za večparametersko odločanje je izdelan odločitveni model.
Metoda temelji na razdelitvi odločitvenega problema na posamezne podprobleme,
kjer variante razdelimo na posamezne parametre (kriterije, atribute). Parametre
ločeno ocenimo glede na vsak parameter. S postopkom združevanja dobimo končno
oceno variante. Dobljena vrednost je osnova za izbor najboljše variante (Jereb,
Bohanec, Rajkovič, 2003).
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4.2 VEČPARAMETERSKO ODLOČANJE
Potek vrednotenja variant pri večparameterskem odločanju poteka na osnovi
večaprameterskega odločitvenega modela, ki je običajno sestavljen iz treh
komponent (slika 7). Vstopno točko v model predstavljajo parametri (atributi,
kriteriji) Xi. To so spremenljivke, ki ponazorijo podprobleme odločitvenega problema,
to je tiste dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto variant. Funkcija koristnosti F
predstavlja pravilo, po katerem se vrednosti parametrov združujejo v spremenljivko
Y, ki poda končno oceno ali koristnost določene variante. Variante opišemo po
osnovnih parametrih z vrednostmi ai. Funkcija koristnosti na podlagi teh vrednosti
nato določi končno oceno vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je
praviloma najboljša (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003).

Slika 7: Večparamaterski odločitveni model
Vir: Bohanec in Rajkovič (2012)
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4.3 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA (TEORETIČNI DEL)
Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil
naj bi dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj
pregledali, pospešil in proces odločanja ter dvignil kakovost odločitve. Praviloma
poteka po faza, ki pa se lahko prepletajo ali ponavljajo.
4.3.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Ta faza je rezultat spoznavanja, da je nastopil odločitveni problem, ki je dovolj
težak, da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej fazi
poskušamo definirati problem in opredeliti zahteve ter cilje. Oblikujemo odločitveno
skupino, katere jedro sestavljajo odločevalci: to so tisti, ki se morajo v končni fazi
odločiti in so odgovorni za odločitev (Rajkovič, 2001). Pri zahtevnejših problemih je
priporočljivo v delo skupine vključiti tudi:
- eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o dani problematiki in lahko svetujejo
pri oblikovanju odločitvenega modela;
- odločitvenega analitika – metodologa, ki kot moderator vpliva na učinkovitost
in usklajenost dela skupine ter skrbi za ustrezno metodološko in računalniško
podporo odločanju;
- predstavnike tistih, ki jih odločitev zadeva.
4.3.2 IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV
V tej fazi določimo kriterije, na osnovi katerih bomo ocenjevali variante, in
zasnujemo strukturo odločitvenega modela. Posebej je pomembno, da pri tem ne
spregledamo kriterijev, ki bistveno vplivajo na odločitev. Pri oblikovanju modela
poskušamo izpolniti tudi nekatere druge zahteve, kot so celovitost, nereduntantnost
in operativnost kriterijev. Postopek se razlikuje glede na uporabljene metodologije.
4.3.3 DEFINICIJA FUNKCIJ KORISTNOSTI
V fazi definicije določimo funkcije, ki opredeljujejo vpliv nižjenivojskih kriterijev na
tiste, ki ležijo višje v drevesni shemi, vse do korena drevesa, ki določajo končno
oceno variant. Odlika funkcij in načina njihovega zajemanja sta močno odvisni od
uporabljene metode. Najpogosteje se uporabljajo preproste funkcije, ki imajo večjo
vsoto in razna povprečja, srečamo pa tudi zahtevnejše funkcije, ki imajo večjo
izrazno moč, vendar so nekoliko zahtevnejše za praktično uporabo: funkcije zvezne
logike, funkcije na osnovi pravila ali mehkih množic, odločitvena pravila.
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4.3.4 OPIS VARIANT
Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, tudi tistih, ki ležijo na listih
drevesa. S preučevanjem in zbiranjem podatkov o variantah pridemo do informacij,
ki nam služijo pri opisu. Pogosto se srečamo z nepopolnimi ali nezanesljivimi
podatki. Nekatere metode v tem primeru odpadejo, druge pa omogočajo, da takšne
podatke opišemo v obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev.
4.3.5 VREDNOTENJE IN ANALIZA VARIANT
Faza vrednotenja je postopek določanja končne ocene variant. Vrednotenje variant
se izvaja od spodaj navzgor v skladu s strukturo kriterijev in funkcijami koristnosti.
Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša.
Upoštevati pa je potrebno, da na končno oceno vpliva mnogo dejavnikov in pri
vsakem dejavniku lahko pride do napake. Za celovito sliko posamezne variante pa
potrebujemo še druge informacije, ne samo končno oceno.
Izbrane variante moramo analizirati in poskusiti odgovoriti na nekaj vprašanja:
- Kako je bila izračunana končna ocena – na osnovi katerih vrednosti kriterijev
in katerih funkcij?
- Ali so vrednosti in uporabljene funkcije koristnosti točne in pravilne?
- Zakaj je končna ocena takšna, kot je? Je v skladu s pričakovanji ali odstopa
in zakaj? Kateri kriteriji so najbolj prispevali k takšni oceni?
- Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante?
- Kakšna je občutljivost odločitve: kako spremembe vrednosti kriterijev
vplivajo na končno oceno? Ali je mogoče in kako varianto izboljšati? Katere
spremembe povzročajo bistveno poslabšanje ocene variant?
- V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj?
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4.4 DEXI - RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA VEČPARAMETRSKO
ODLOČANJE
DEXi program za večparametersko odločanje za svoje delovanje uporablja
metodologijo DEX. Ta se od ostalih metodologij večparametrskega odločanja
razlikuje predvsem po neposrednem določanju funkcij koristnosti več spremenljivk in
kvalitativnem pristopu, kar bistveno pripomore k transparentnosti izgradnje in
uporabe odločitvenih modelov. To pa so tudi atributi metodologije ekspertnih
sistemov, katere cilja sta večja razumljivost in uporabnost eksplicitnega znanja, s
katerim upravljamo. V programu DEXi gre za upravljanje z odločitvenim znanjem, ki
tako postane dostopno širšemu krogu ljudi, ne le za validacijo in verifikacijo, ampak
tudi in predvsem za razumevanje odločitve. Slednje je v tesni povezavi z
doseganjem boljših odločitev, saj je pri odločitvi, kjer res vemo, zakaj smo se
odločili tako, kot smo se, verjetnost, da bi kaj pomembnega spregledali, manjša, s
tem pa je manjša tudi verjetnost napačne odločitve (Jereb, Bohanec, Rajkovič,
2003).
DEXi kombinira elemente ekspertnega sistema in strojnega učenja (Jereb, Bohanec,
Rajkovič, 2003). Atributi in postopki agregacije se obravnavajo kot eksplicitna baza
znanja, ki je sestavljena iz drevesa kriterijev, postopkov agregacije, ki so izraženi z
odločitvenimi pravili in opisov variant.
Sistem DEX sestavljata dva dela:
- Pridobivanje in urejanje znanja, ki pomaga uporabniku pri oblikovanju
drevesa kriterijev.
- Ocena in analiza opcij, ki se pridobi iz baze znanja.
Ko dobimo podatke sledi analiza rezultatov, ki je sestavljena iz ene ali več aktivnosti
(Rajkovič, 1999):
- Razlaga ocene; program je sposoben razložiti, kako je bila pridobljena
določena ocena, tako kriterijskih vrednosti kot tudi v uporabljenih
odločitvenih pravilih.
- »Kaj-če« analiza je izvedena interaktivno s spremembo opisa opcij, njihove
ponovne ocene in primerjave dobljenih rezultatov s prvotnimi rezultati.
- Selektivna razlaga opcij; program najde in poroča o tistih podkriterijskih
drevesih, ki odražajo najmočnejše ali najbolj šibke karakteristike posamezne
opcije. Tako je bistvo tega razlaga opcij ob uporabi samo najbolj relevantnih
informacij.
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5 IZDELAVA MODELA ZA IZBIRO SISTEMA
5.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
S programoma za večparametersko odločanje DEXi bomo poskušali možne sisteme
zaščit na sistematičen in organiziran način ovrednotiti in jih na podlagi kriterijev ter
uteži primerjati. Na podlagi rezultatov bomo izbrali preferenčno rešitev.

5.2 IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV
Opredelili smo 12 kriterijev (slika 8) za ocenjevanje modela za izbiro sistema zaščite
računalniško podrtih informacijskih sistemov. Kriteriji so izbrani glede na splošne,
tehnične in regulatorne zahteve. Izbrane kriterije smo rangirali po pomembnosti in
jih razdelili v 3 sklope:
- splošne zahteve,
- tehnične zahteve in
- regulatorne zahteve.

DEXi

Luka.dxi 7.5.2012

Stran 1

Drevo kriterijev
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

Opis
Končna ocena sistema zaščite dostopa
Splošne zahteve pri izbiri rešitve
Osnovni kriteriji pri izbiri rešitve
Čas realizacije
Finančna sprejemljivost rešitve
Centralizirano upravljanje
Dodatni kriteriji pri izbiri rešitve
Razvojne možnosti
Aktualnost rešitve
Tehnične zahteve pri izbiri rešitve
Tehnične lastnoti rešitve
Uporaba obstoječe infrastrukture
Celovitost rešitve
Enostavno povezovanje s kadrovskimi evidencami
Zagotavljanje varnosti
Tehnična podpora proizvajalcev prog. opreme
Zanesljivost oz. robustnost sistema
Regulatorne zahteve pri izbiri rešitve
Regulatorna sprejemljivost
Regulatorna fleksibilnost rešitve za prihodnost

Slika
8: Drevo
kriterijev
Zaloge
vrednosti
Kriterij
Zaloga vrednosti
Sistem
nespr; spr; dober; odl
Splošno
nespr; spr; z_spr
Osnova
nespr; spr; z_spr
Čas
nespr; spr; z_spr
Finance
ne; delno; da
Upravljanje ne; delno; v celoti
Dodatno
nespr; spr; z_spr
Razvoj
slabe; dobre; odl
Aktulanost
ne; delno; zelo
TehZah
nespr; spr; z_spr
Tehnika
nespr; spr; z_spr
Infrastruktura ne; delno; v celoti
Celovitost
ne; delno; da
Luka Mlakar:Povezovanje
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da
ne; delno;
Varnost
nespr; spr; z_spr
Podpora
ne; delno; da
Zanesljivost ne; delno; zelo
Regulatorne
nespr; spr; z_spr
Sprejemljivost
ne; delno; v celoti

Kriterij
Opis
Končna ocena sistema zaščite dostopa
Sistem
Splošne zahteve pri izbiri rešitve
Splošno
Osnovni kriteriji pri izbiri rešitve
Osnova
Čas
Čas realizacije
Finance
Finančna sprejemljivost rešitve
Upravljanje Centralizirano upravljanje
Univerza Dodatno
v Mariboru – Fakulteta
za organizacijske
vederešitve
Magistrsko delo
Dodatni
kriteriji pri izbiri
Razvoj
Razvojne možnosti
Aktulanost
Aktualnost rešitve
Tehnične zahteve pri izbiri rešitve
5.3TehZah
MERSKE LESTVICE
Tehnične lastnoti rešitve
Tehnika
Infrastruktura Uporaba obstoječe infrastrukture
Pri tem koraku
vsem Celovitost
izbranimrešitve
kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, to so
Celovitost
Povezovanje
Enostavno
povezovanje
s kadrovskimi
evidencami
zaloge vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri
vrednotenju
(Jereb, Bohanec, Rajkovič,
Zagotavljanje varnosti
Varnost
2003).
Podpora
Tehnična podpora proizvajalcev prog. opreme
Zanesljivost Zanesljivost oz. robustnost sistema
Regulatornena
zahteve
pri izbiri
rešitve
Regulatorne
Merske
lestvice smo oblikovali
podlagi
tristopenjske
in štiristopenjske lestvice, ki
Sprejemljivost
Regulatorna
sprejemljivost
je sestavljene naraščajoče. Zaloge vrednost so prikazana na sliki 9.
Fleksibilnost
Regulatorna fleksibilnost rešitve za prihodnost

Zaloge vrednosti
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

Zaloga vrednosti
nespr; spr; dober; odl
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
ne; delno; da
ne; delno; v celoti
nespr; spr; z_spr
slabe; dobre; odl
ne; delno; zelo
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
ne; delno; v celoti
ne; delno; da
ne; delno; da
nespr; spr; z_spr
ne; delno; da
ne; delno; zelo
nespr; spr; z_spr
ne; delno; v celoti
ne; delno; zelo

Slika
9: Zaloge vrednosti
Sistem
Končna ocena sistema zaščite dostopa
1. nespr
5.4
OPIS VARIANT
2. spr
3. dober
Z 4.vrednostmi
osnovnih kriterijev opišemo
odl

vsako različico. Do tega opisa pridemo s
preučevanjem različic in zbiranjem podatkov o njih (Jereb, Bohanec, Rajkovič,
Splošno
2003).
Splošne zahteve pri izbiri rešitve
1. nespr smo pet sistemov
Ocenjevali
2. spr
3. z_spr

-

zaščit dostopa za RPPS.

Varianta A; koncept managementa uporabnikov na RPPS (EUNET in lokalni
uporabniki) z uporabo orodja iFIXSec (označeno z iFIXSec).
Varianta B; koncept vključitve sistemov v lokalno domeno (označeno z
LokDom).
Varianta C; koncept vključitve sistemov v domeno EUNET – program Client
vision (označeno z EUNET CV).
Varianta D; koncept vključitve sistemov v domeno EUNET z obstoječimi NE
»engine« RPPS (označeno z EUNET).
Varianta E; koncept LDAP avtentikacija (označeno z LDAP).

Variante so podrobno opisane in grafično predstavljene v poglavju 3.
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Spodnja tabela (tabela 10) prikazuje opis variant. Vrednosti kriterijev smo izbrali s
pomočjo tehničnih opisov in razčlenitvijo možnih variant z analizo SWOT.

Tabela 10: Opis variant v program DEXi
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6 VREDNOTENJE IN ANALIZA REZULTATOV
Program DEXi vrednotenje izvede sam, tako da na osnovi opisa po njihovih osnovih
kriterijih določi končno oceno. Postopek poteka od spodnjih slojev kriterijskega
drevesa navzgor v skladu s strukturno kriterijev in funkcijami koristnosti. Variante, ki
dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša, vendar moramo opraviti še analizo
različic, da pridemo do kvalitetnejše, bolj utemeljene in preverjene odločitve (Jereb,
Bohanec, Rajkovič, 2003).
DEXi nam rezultate vrednotenja lahko prikaže na več načinov:
-

Tabelarični prikaz

Tabela 11 prikazuje stanje vrednotenja (tablični prikaz). S tabele je razvidno, da je
varianta iFIXSec pri vseh treh sklopih kriterijev ocenjena za najslabšo, klub temu, da
so nekateri kriteriji ocenjeni z odlično. Z najvišjo oceno v vseh treh sklopih kriterijev
pa je ocenjena varianta EUNT.

Tabela 11: Tabelarični prikaz vrednotenja
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Stolpični grafikon

Stolpični grafikon (slika 10) nam nazorno pokaže končne ocene analiziranih variant.
Ena rešitev je ocenjena z neprimerno, dve s sprejemljivo, po ena pa z dobro in
odlično.

Slika 10: Stolpični grafikon ocene variant
-

Korelacijski grafikon

Korelacijski grafikon nam prikazuje razmerje med dvema skupinama atributov. V
našem primeru (graf 3) je prikazano korelacijsko razmerje med splošnimi in
tehničnimi zahtevami. Iz grafa je razvidno, da obe rešitvi, ki vključujeta vstop v
EUNET domeno kotirata najvišje. Tretji sklop kriterijev (regulatorne zahteve) to
razmerje le še potrdi.

Graf 3: Korelacijski grafikon
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Zvezdni diagram

S pomočjo zvezdnega diagrama lahko med seboj primerjamo tri ali več parametrov.
Zapolnjena površina zvezde nam pove, kako dobro je posamezna varianta ocenjena.
Površina zvezdne ploskve pa ni edino merilo, pomembna je tudi barva črta obsega
površine. Barva nam pove končno oceno primernosti variant, pri čemer je rdeča
barva prikazuje neprimerne, modra primerne in zelena odlične variante.
Slika 11 prikazuje zvezdne diagrame vseh petih variant. Vsak diagram pa med seboj
primerja 6 ključnih parametrov.

Slika 11: Zvezdni grafikoni petih variant
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7 IZBIRA PREFERENČNE REŠITVE
DEXi analiza nam pokaže razmerje med primerjanimi variantami. Na podlagi
postavljenih kriterijev in uteži je bil edini sistem zaščite, ki je bila ocenjen z
»odlično« varianta D - Koncept vključitve sistemov v domeno EUNET z obstoječimi
NE »engine« RPPS.
Na drugem mestu je bila varianta B - Koncept vključitve sistemov v domeno EUNET
– program Client vision, ki je bil ocenjen z oceno »dober«. Za sprejemljiv sistem
zaščite sta se izkazali varinati B (Koncept vključitve sistemov v lokalno domeno) in E
(Koncept LDAP avtentikacija). Varianta A - Koncept managementa uporabnikov na
RPPS (EUNET in lokalni uporabniki) z uporabo orodja iFIXSec pa se je izkazala za
neprimerno rešitev.
Rešitev D - Koncept vključitve sistemov v domeno EUNET z obstoječimi NE »engine«
RPPS tako izberemo za preferenčno rešitev, ki jo bomo v naslednjem poglavju
dodatno razčlenili.
Podrobnejša struktura analize v programu DEXi se nahaja v prilogi (priloga 1).
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7.1 RAZČLENITEV REŠITVE
Koncept vključitve sistemov v domeno EUNET z obstoječimi ne »engine« RPPS je bil
na podlagi razčlenitve z analizi SWOT in dodatne analize s programom za
večparametersko odločanje DEXi izbran za najprimernejšo rešitev. Za vpeljavo
izbranega koncepta je potrebno izpolnjevati kriterije, ki so pogoj, da se RPPS lahko
vključijo v globalno domeno.

Slika 12: Enotna domena EUNET na celotni lokaciji Lek Mengeš
Zgornja shema (slika 12) prikazuje poenoten sistem zaščite RPPS na celotni lokaciji
Lek Mengeš.
7.1.1 POGOJI ZA VKLJUČITEV SISTEMA V DOMENO
Za migracijo obstoječih RPPS, ki niso vključeni v eno od dveh lokalnih domen v
globalno Novartisovo domeno EUNET, je potrebno sisteme prilagoditi in
prekonfigurirati glede na kriterije, ki so postavljeni s strani Novartis/Sandoz IT
službe.

Luka Mlakar: Poenotenje sistema zaščit dostopa za računalniško podprte proizvodne sisteme v podjetju Lek d.d. stran 38

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Pogoji:
- Operacijski sistem
o Windows XP P3 (32 in 64bit)
o Windows Server SP2 (32 in 64bit)
o Windows Server SP2 (32 in 64bit)
o Windows 7 (32 in 64bit)

-

Antivirusna zaščita
o Posodobitev anivirusne zaščite McAfee na zadnjo verzijo (McAfee
VirusScan 8.7 (LEAD) - v8.5).

Posodobitve antivirusne zaščite McAfee v sklopu sistemskih posodobitev BigFix so
prikazane v tabeli 12.

Tabela 12: Posodobitve antivirusne zaščite v sklopu BigFixa
Vir: Lek (2010c)

-

Ime računalnika
o GXSIGX-******, GXSIMG-******

V spodnji tabeli (tabela 13) je prikazan sistem poimenovanja računalniških sistemov,
ki so vključeni v globalno Novartisovo domeno EUNET.

Tabela 13: Sistem poimenovanja v EUNET domeni
Lek (2010c)
7.1.2 POSTOPEK NAMESTITVE
Na sistemih, ki se vključijo v EUNET domeno se namesti BESClient in BigFix preko
katerih se namešča popravke in posodobitve na antivirusni zaščiti, Flashu, Javi in
ostalih sistemskih komponentah. Sistem je po končanem postopku član domene v
katerega se lahko prijavi vsak uporabnik z ENGINE uporabniškim imenom in
pripadajočim geslom.
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7.1.3 VPLIVI
Tehnični
Zamenjava imena računalnika (computer name), ki je eden od pogojev pri vključitvi
RPPS v domeno EUNET, s seboj prinese:
- Spremembe na skriptah Gethist in GetSQL, tam kjer so sistemi po imensko
specificirani.
- Host datoteke je potrebno ažurirati v segmentu SCADA sistemov. Datoteka
je sestavljena iz generičnega SCADA segmenta, na nekaterih sistemih pa je
dodant tudi PLC segment. Obvezno je potrebno ohraniti definicije PLC
segmenta mreže (gonilniki iFix).
- Vpliv na skupno rabo datotek med scada strežnikom in njegovimi clienti.
- Sprememba uporabniškega vmesnika (login prijavno okno). Za sisteme, kjer
se uporabljajo prilagojena login okna, bo potrebno spremeniti na iFix login
okno, ki omogoča prilagoditev uporabniških računov v povezavi z Windows
security-jem.
- TSM Node registracija.
- QIP; DNS registracija.
Organizacijski
- Skrbnikom RPPS sistemov je smiselno dodeliti nekatere pravice na domeni.
- Z odgovorno službo (Helpdesk) je potrebno dogovoriti predvidene dodatne
delovne obremenitve in 24 urni delovnik.
- Postopek prehoda povzroči motnjo v delovnaju sistema – koordinacija s
končnim uporabnikom.
- Nekateri obstoječi lokalni uporabniki nimajo EUNET GDDP (globalno
uporabniško ime/geslo).
- Informiranje/izobraževanje uporabnikov.
- Migracija produkcijskega sistema vpliva na njegovo produkcijsko delovanje
(eventuelno predvideti migracije v času zaustavitve).
Validacija in dokumentacija
- Vpliv na obstoječe splošne postopke za upravljanje in administracijo RPPS
SIMG.
- Testna dokumentacija; izvedene spremembe imajo vpliv na konfiguracijo
sistema, ter sistemsko in validacijsko dokumentacijo. Za vsak segment kjer
je predvidena sprememba se pripravijo novi kvalifikacijski dokumenti.
- Validacija; izvedba testov po predpisani validacijski dokumentaciji.
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8 ZAKLJUČKI
V magistrski nalogi smo najprej spoznali obstoječe sisteme zaščit RPPS na lokaciji
Lek Mengeš. Na podlagi trenutnega in želenega stanja ter v upoštevanju vseh
splošnih, tehničnih in regulatornih zahtev smo pripravili 5 konceptualnih rešitev, ki
naj bi omogočale poenotenje sistema zaščit dostopa do RPPS. Rešitve smo, z
uporabo analize SWOT, razčlenili na njihove prednosti in slabosti ter priložnosti in
nevarnosti. S tem smo izpostavili glavne kriterije, ki smo jih nato uporabili v
nadaljnji analizi.
Koncept vključitve sistemov v domeno EUNET z obstoječimi ne »engine« RPPS je
bil, na podlagi analize s programom za večparametersko odločanje DEXi, izbran za
najprimernejšo rešitev. Rešitev je bila v vseh treh kriterijskih nivojih najbolje
ocenjena.

8.1 OCENA UČINKOV
Zastavljen cilj pred pričetkom dela je bil izbrati preferenčno rešitev, ki bo zadostila
vsem splošnim, tehničnim in regulatornim zahtevam. Cilj smo dosegli, saj izbrana
rešitev v največji meri zagotavlja skladen sistem zaščit dostopov do funkcij RPPS, ter
omogoča poenoteno in centralizirano upravljanje računov po celotni lokaciji. Na
podlagi izpolnjenih ciljev in posledično zadovoljstvu naročnika, lahko nalogo
ocenimo za uspešno.

8.2 POGOJI ZA UVEDBO
Za uvedbo rešitve sistema zaščite dostopa do funkcij računalniško podprtih
proizvodnih sistem je potrebno zadostiti pogojem, ki jih vključitev zahteva. Povezani
so predvsem z verzijo operacijskega sistema in ostalo programsko opremo, ki je
nameščena na sistemih, ki se bodo vključili v domeno. Zavedati pa se je potrebno
tudi vplivov, ki jih implementacija izbrane rešitve prinese. Tehnični vplivi se
predvsem navezujejo na posledice sprememb imen računalnikov, ki je sicer eden od
ključnih tehničnih pogojev za vključitev RPPS v domeno EUNET. Z organizacijskega
vidika je potrebno implementacijo skrbno načrtovati in jo uskladiti s potekom
proizvodnega procesa, saj se le tako lahko izognemo izpadom sistemov v kritičnih
stopnjah. Uporabnike sistemov je potrebno izobraziti in jim zagotoviti dodatno
podporo pri prehodu na novo delovno okolje. Ob spremembah na sistemih pa je
potrebno prilagoditi tudi splošne postopke za upravljanje in administracijo RPPS.
Za vsak segment, kjer je predvidena sprememba se mora podpisati validacijska
dokumentacija, sledi pa ji priprava ustrezne testne dokumentacije.

8.3 MOŽNOST NADALJNEGA RAZVOJA
Naloga je bila posredovana ekipi, ki skrbi za implementacijo novih sistemov na
lokaciji Lek Mengeš. Uporabili jo bodo za tehnično argumentacijo pri predstavitvi
vodstvu, obenem pa bo služila kot podlaga za ves nadaljnji razvoj sistemov zaščit
dostopov do funkcij računalniško podprtih proizvodnih sistemov.
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PRILOGE
Priloga 1

DEXi

Luka.dxi 7.5.2012

Stran 1

Drevo kriterijev
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

Opis
Končna ocena sistema zaščite dostopa
Splošne zahteve pri izbiri rešitve
Osnovni kriteriji pri izbiri rešitve
Čas realizacije
Finančna sprejemljivost rešitve
Centralizirano upravljanje
Dodatni kriteriji pri izbiri rešitve
Razvojne možnosti
Aktualnost rešitve
Tehnične zahteve pri izbiri rešitve
Tehnične lastnoti rešitve
Uporaba obstoječe infrastrukture
Celovitost rešitve
Enostavno povezovanje s kadrovskimi evidencami
Zagotavljanje varnosti
Tehnična podpora proizvajalcev prog. opreme
Zanesljivost oz. robustnost sistema
Regulatorne zahteve pri izbiri rešitve
Regulatorna sprejemljivost
Regulatorna fleksibilnost rešitve za prihodnost

Zaloge vrednosti
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

Zaloga vrednosti
nespr; spr; dober; odl
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
ne; delno; da
ne; delno; v celoti
nespr; spr; z_spr
slabe; dobre; odl
ne; delno; zelo
nespr; spr; z_spr
nespr; spr; z_spr
ne; delno; v celoti
ne; delno; da
ne; delno; da
nespr; spr; z_spr
ne; delno; da
ne; delno; zelo
nespr; spr; z_spr
ne; delno; v celoti
ne; delno; zelo

Sistem
Končna ocena sistema zaščite dostopa
1. nespr
2. spr
3. dober
4. odl

Splošno
Splošne zahteve pri izbiri rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr
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Stran 2

Osnova
Osnovni kriteriji pri izbiri rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Čas
Čas realizacije
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Finance
Finančna sprejemljivost rešitve
1. ne
2. delno
3. da

Upravljanje
Centralizirano upravljanje
1. ne
2. delno
3. v celoti

Dodatno
Dodatni kriteriji pri izbiri rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Razvoj
Razvojne možnosti
1. slabe
2. dobre
3. odl

Aktulanost
Aktualnost rešitve
1. ne
2. delno
3. zelo

TehZah
Tehnične zahteve pri izbiri rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Tehnika
Tehnične lastnoti rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr
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Stran 3

Infrastruktura
Uporaba obstoječe infrastrukture
1. ne
2. delno
3. v celoti

Celovitost
Celovitost rešitve
1. ne
2. delno
3. da

Povezovanje
Enostavno povezovanje s kadrovskimi evidencami
1. ne
2. delno
3. da

Varnost
Zagotavljanje varnosti
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Podpora
Tehnična podpora proizvajalcev prog. opreme
1. ne
2. delno
3. da

Zanesljivost
Zanesljivost oz. robustnost sistema
1. ne
2. delno
3. zelo

Regulatorne
Regulatorne zahteve pri izbiri rešitve
1. nespr
2. spr
3. z_spr

Sprejemljivost
Regulatorna sprejemljivost
1. ne
2. delno
3. v celoti

Fleksibilnost
Regulatorna fleksibilnost rešitve za prihodnost
1. ne
2. delno
3. zelo
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Stran 4

Funkcije
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

Pravil Definiranost Določenost Vrednosti
27/27
100,00%
100,00% nespr:4,spr:16,dober:3,odl:4
9/9
100,00%
100,00% nespr:3,spr:4,z_spr:2
27/27
100,00%
100,00% nespr:5,spr:18,z_spr:4

9/9

100,00%

100,00% nespr:3,spr:3,z_spr:3

9/9
27/27

100,00%
100,00%

100,00% nespr:3,spr:4,z_spr:2
100,00% nespr:10,spr:14,z_spr:3

9/9

100,00%

100,00% nespr:3,spr:5,z_spr:1

9/9

100,00%

100,00% nespr:1,spr:5,z_spr:3

Tabele odločitvenih pravil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6

Splošno
37%
nespr
nespr
<=spr
nespr
*
nespr
<=spr
nespr
<=spr
spr
>=spr
spr
>=spr
z_spr
z_spr
spr
z_spr
z_spr
>=spr
z_spr
z_spr

Osnova
57%
nespr
<=spr
<=spr
spr
z_spr
z_spr

TehZah
33%
nespr
<=spr
nespr
*
nespr
>=spr
>=spr
z_spr
z_spr
*
nespr
>=spr
spr
nespr
<=spr
spr
spr
z_spr
z_spr
>=spr
z_spr

Dodatno
43%
<=spr
nespr
z_spr
>=spr
nespr
>=spr

Regulatorne
30%
<=spr
nespr
nespr
z_spr
z_spr
>=spr
spr
*
<=spr
spr
>=spr
<=spr
nespr
*
nespr
z_spr
spr
nespr
z_spr
z_spr
>=spr

Sistem
nespr
nespr
nespr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
dober
dober
dober
odl
odl
odl

Splošno
nespr
nespr
spr
spr
spr
z_spr
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Čas
26%
nespr
nespr
*
nespr
<=spr
*
nespr
<=spr
<=spr
*
nespr
<=spr
*
spr
spr
>=spr
>=spr
spr
spr
>=spr
>=spr
>=spr
z_spr
z_spr

Luka.dxi 7.5.2012
Finance
37%
ne
<=delno
ne
*
<=delno
ne
>=delno
delno
>=delno
delno
da
da
da
<=delno
*
ne
<=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
da
>=delno
da

Upravljanje
37%
<=delno
ne
ne
v celoti
v celoti
v celoti
>=delno
>=delno
delno
delno
*
<=delno
ne
>=delno
delno
>=delno
delno
*
<=delno
<=delno
ne
v celoti
v celoti
>=delno

1
2
3
4
5
6
7

Razvoj
50%
slabe
<=dobre
slabe
dobre
odl
>=dobre
odl

Aktulanost
50%
<=delno
ne
zelo
delno
ne
zelo
>=delno

1
2
3
4
5
6

Tehnika
57%
nespr
<=spr
<=spr
spr
z_spr
z_spr

Varnost
43%
<=spr
nespr
z_spr
>=spr
nespr
>=spr

Magistrsko delo

Stran 5

Osnova
nespr
nespr
nespr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
z_spr
z_spr
z_spr

Dodatno
nespr
nespr
spr
spr
spr
z_spr
z_spr

TehZah
nespr
nespr
spr
spr
spr
z_spr
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Luka.dxi 7.5.2012

Infrastruktura
32%
ne
ne
ne
<=delno
<=delno
*
ne
*
ne
<=delno
>=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
v celoti
v celoti
v celoti
>=delno
v celoti

1
2
3
4
5
6
7

Podpora
50%
ne
<=delno
<=delno
delno
>=delno
da
da

1
2
3
4
5
6
7

Sprejemljivost
50%
ne
ne
<=delno
delno
>=delno
>=delno
v celoti

Celovitost
36%
ne
<=delno
*
ne
<=delno
ne
>=delno
delno
da
da
<=delno
>=delno
delno
da
da
<=delno
delno
>=delno
da
da

Zanesljivost
50%
<=delno
ne
zelo
>=delno
delno
<=delno
zelo

Povezovanje
32%
*
<=delno
ne
<=delno
ne
ne
da
da
>=delno
delno
da
delno
>=delno
<=delno
ne
>=delno
*
ne
da
>=delno

Magistrsko delo

Stran 6

Tehnika
nespr
nespr
nespr
nespr
nespr
nespr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
spr
z_spr
z_spr

Varnost
nespr
nespr
spr
spr
spr
spr
z_spr

Fleksibilnost
50%
ne
>=delno
delno
<=delno
ne
zelo
>=delno

Regulatorne
nespr
spr
spr
spr
spr
z_spr
z_spr
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Stran 7
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Povprečne uteži
Kriterij
Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
Sistem
37
37
37
37
Splošno
57
21
57
21
Osnova
Čas
26
6
26
6
Finance
37
8
37
8
Upravljanje
37
8
37
8
43
16
43
16
Dodatno
Razvoj
50
8
50
8
Aktulanost
50
8
50
8
33
33
33
33
TehZah
57
19
57
19
Tehnika
Infrastruktura
32
6
32
6
Celovitost
36
7
36
7
Povezovanje
32
6
32
6
43
14
43
14
Varnost
Podpora
50
7
50
7
Zanesljivost
50
7
50
7
30
30
30
30
Regulatorne
Sprejemljivost
50
15
50
15
Fleksibilnost
50
15
50
15

Rezultati vrednotenja
Kriterij
Sistem
Splošno
Osnova
Čas
Finance
Upravljanje
Dodatno
Razvoj
Aktulanost
TehZah
Tehnika
Infrastruktura
Celovitost
Povezovanje
Varnost
Podpora
Zanesljivost
Regulatorne
Sprejemljivost
Fleksibilnost

iFIXSec
nespr
nespr
spr
z_spr
da
ne
nespr
dobre
ne
nespr
nespr
v celoti
ne
ne
nespr
ne
delno
nespr
ne
ne

LokDom
spr
nespr
nespr
nespr
ne
delno
nespr
dobre
ne
spr
spr
v celoti
ne
delno
spr
delno
delno
z_spr
delno
zelo

EUNET CV
dober
spr
spr
nespr
delno
v celoti
z_spr
odl
zelo
spr
spr
ne
da
da
z_spr
da
zelo
z_spr
v celoti
zelo

EUNET
odl
spr
spr
spr
delno
v celoti
z_spr
odl
zelo
z_spr
z_spr
delno
da
da
z_spr
da
zelo
z_spr
v celoti
zelo

LDAP
spr
spr
spr
z_spr
delno
delno
spr
dobre
delno
nespr
nespr
delno
ne
delno
nespr
ne
delno
spr
ne
delno
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KRATICE IN AKRONIMI
EMEA:
RPPS:
FDA:
GMP:
NKS:
LDAP:
PKI:

Evropska agencija za zdravila
računalniško podprti proizvodnji sistemi
Ameriška agencija za hrano in zdravila
Dobra proizvodnja praksa (angl. Good manufacturing practice)
Nadzorno-krmilniški sistem
Lahki protokol za dostop do imenikov (angl. Lightweight Directory
Access Protocol)
Infrastruktura javnih ključev (angl. public key infrastructure)

POJMOVNIK
SCADA - (angl. Supervisory Control And Data Acquisition) se v splošnem nanaša na
računalniško podprte sisteme, ki omogočajo kontrolo nad upravljanjem tehnoloških
in industrijskih procesov. SCADA sistemi so prisotni v večini novodobnih industrijskih
procesov, z njimi pa se srečujejo tako posamezniki kot tudi podjetja. Med SCADA
sisteme tako štejemo vse od računalniško podprtih sistemov ogrevalne tehnike do
nadzornih računalniških sistemov za proces proizvodnje električne energije
(http://www.cert.si/, 2012).
iFIX - programsko orodje vrste SCADA, vključuje vse standardne funkcionalnosti
vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja
podatkov ter alarmiranja (http://www.metronik.si, 2012).
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