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Wst p

W podejmowanym cyklu artyku ów prezentowane b dzie podej cie odwrotne do tak zwanej propagandy
sukcesu , przy czym odwrotno ci tej nie nale y bra dos ownie , gdy nie chodzi tutaj o propagowanie

dów, lecz raczej   odstraszanie (lub zniech canie)  od ich  pope niania .
Tak si sk ada, e wskutek bezkrytycznej mody na komputery albo ch ci unikni cia miana

konserwatysty, niewielu specjalistów 1 mówi si o skutkach b dnych decyzji w zakresie komputeryzacji. W
rodowisku bankowym ryzyko stanowi wa ny element decyzyjny, lecz odnosi si to do takich spraw jako

ryzyko stóp procentowych, ryzyko  waluty, ryzyko kraju, ryzyko kredytowe  itp.

Tymczasem prawid owe dzia anie systemu informatycznego ma niebagatelny wp yw na jakos i ryzyko
us ug bankowych. Zapewnienie bezb dnego dzia ania wielu programów w krytycznych warunkach
przetwarzania , a wi c wywo ywanych w trybie czasu rzeczywistego przez tysi ce terminali rozproszonych w
sieci oraz ryzyko finansowe prawie ka dej transakcji bankowej, stanowi wyzwanie nieporównywalne do
tradycyjnych  aplikacji komputerowych  typu  systemy  p acowe i gospodarka  materia owa.
W tej sytuacji pisanie o niedoci gni ciach mo e mie wi ksze znaczenie, ni mówienie o sukcesach. By
mo e dzi ki takiemu “przewrotnemu spojrzeniu” atwiej i pe niej mo na zrozumie co le y u podstaw
sukcesu komputeryzacji. Uczenie si poprzez cudze b dy jest bardziej efektywne, gdy asne s zbyt
kosztowne i cz sto nienaprawialne . Ponadto rozwa ania i wnioski zawarte w tej publikacji s
prawdopodobnie pouczaj ce nie tylko dla banków, lecz równie dla ka dej organizacji-instytucji dzia aj cej
w dowolnej bran y w warunkach konkurencji rynkowej. Podejmowanie decyzji komputeryzacyjnych jest
wyj tkowo trudne, gdy odbywa si pod presj czasu (“konkurenci ju podj li decyzje”) , w warunkach
ci ego  post pu technicznego  i zmiennych potrzeb  informacyjnych.

W  niniejszej publikacji  omawiane  b   nast puj ce  rodzaje  ryzyka:
              1.Ryzyko   niewydolno ci i zawodno ci sprz tu 
              2.Ryzyko  niezrealizowanych potrzeb  informacyjnych kierownictwa banku  
              3.Ryzyko nieoperowalno ci  systemu
              4.Ryzyko  niedostatecznego bezpiecze stwa  systemu
              5.Prototyp  jako ryzyko  wyboru nowo ci 
              6.Ryzyko dezintegracji  informacji i organizacji   
              7.Ryzyko przekroczenia bud etu komputeryzacji  
              8.Ryzyko bankructwa  dostawcy systemu  lub nie wywi zania si  z zobowi za   
              9. Ryzyko uzale nienia od dostawcy lub typu komputera
            10. Ryzyko najwi ksze: brak  decyzji    komputeryzacji 

Wykaz powy szy mo e by nazwany dekalogiem grzechów komputeryzacji. Czasem grzechy od dobrych
uczynków dzieli niewiele, a bywa tak cz je dobre intencje. Czasem bowiem maj c dobre intencje
pope nia si   z e czyny , ale jest to analogia  wybiegaj ca zbyt daleko poza rozwa ania zawodowe.

1.Ryzyko  niewydolno ci i zawodno ci sprz tu
    
Komputer mo e by komputerowi nierówny w takim stopniu , e nie zmie ci si to na adnej skali
porównawczej i nie chodzi tylko o szybko ci zegarów ani magiczne liczby milionów czy miliardów operacji
na sekund , jakie mo e wykona jednostka centralna komputera. Zadania jakie wykonuje system
przetwarzania danych s - mimo prostoty matematycznej - bardzo z one i wymagaj zaanga owania
ca ego potencja u (w tym stosunkowo powolnych pami ci dyskowych) obliczeniowego do wywo ywania i
wspó bie nej realizacji wielu programów (do obs ugi wielu równocze nie nap ywaj cych transakcji, zapyta ,
tworzenia ladów audytowych , aktualizacji wielu pól danych znajduj cych si we wzajemnej relacji, tworzenia
raportów, obs ugi poczty elektronicznej itp.), co wymaga nie tylko przesy ania ogromnych ilo ci danych
finansowych lecz równie koordynacji wielu procesów tworzonych automatycznie przez system operacyjny
komputera.  

1 Do napisania niniejszego opracowania sk oni o mnie moje w asne ponad 30-letnie do wiadczenie zawodowe pracy w charakterze
analityka, projektanta i programisty oraz konsultanta . Sformu owane w nim tezy i wnioski nie odnosz si ani do aktualnych ani
poprzednich moich pracodawców , lecz s wyrazem wiedzy i prywatnych pogl dów , ukszta towanych jako “summa summarum” ca ego
mojego ycia zawodowego.  
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Problem wydajno ci systemu nie mo e by rozpatrywany teoretycznie w oderwaniu od skali zastosowa .
Ten sam komputer, który jest wystarczaj cy jako tzw. serwer (umownie okre lmy go tutaj jako komputer
centralny) dla ma ego banku spó dzielczego , mo e okaza si niewystarczaj cy jako inteligentna stacja
robocza pracuj ca w trybie GUI (Graphic User Interface -Graficzne cze u ytkownika ) w zaawansowanym
systemie dla  du ego banku.
 
Poj cie du ego banku te wymaga zdefiniowania, aczkolwiek potocznie w naszych krajowych warunkach
za taki uwa any jest ka dy bank z tzw. dziewi tki banków komercyjnych. Z punktu widzenia przetwarzania
danych przyjmiemy dla potrzeb ilustracji problemu, e typowy du y bank posiada 1 milion klientów ,
prowadzi 2 miliony rachunków, w tzw. szczycie przetwarza 100 tysi cy transakcji na godzin oraz wyst puje
w nim 1000 u ytkowników (dilerów i stanowisk dysponencko-kasowych) maj cych dost p do systemu w
czasie rzeczywistym . Zapotrzebowanie na pami dyskow w takim systemie si ga powy ej 100
GigaBajtów (miliardów znaków) , gdy obejmuje ono nie tylko informacje o klientach i rachunkach ale
równie archiwum transakcji (w skali co najmniej 1 roku ) , sk adowanie wydruków u ytkowych, tzw.
dziennikowanie danych (journalizing) do potrzeb odzyskiwania danych, lady audytowe oraz
oprogramowanie.

Systemowi  takiemu stawia si   zwykle nast puj ce wymagania  wydajno ciowe:

• kilkadziesi t transakcji bankowych na sekund  

• 4-6 godzinny czas zamykania  dnia

• kilkusekundowy czas odpowiedzi  przy  pracy  w trybie rzeczywistym
• zdolno aktualizacji sald rachunków w czasie rzeczywistym (czyli natychmiast po zaakceptowaniu

transakcji). 

Przyczyn niewydolno ci mo e by niedostateczna wydajno komputera (lub sieci komputerowej) lub
przyj ta w systemie bankowym  technologia przetwarzania nie dostosowana do  wielko ci  baz danych:

Na  nisk   wydajno  sprz tu sk adaj  si :
· niedostateczne parametry techniczne (za wolne procesory, brak wieloprocesorowo ci, niedostateczna

pojemno   pami ci  operacyjnej i dyskowej)
·  nieefektywny  system  operacyjny komputerów i sieci

Wydajno komputerów w zakresie przetwarzania transakcyjnego oceniana jest poprzez testy wydajno ciowe
zwane benchmarkami, wykonywane wg standardów opracowanych przez Transaction Processing
Performance Council (TPC) . Od strony sprz towej w testach uczestnicz komputery pracuj ce w
architekturze klient/serwer z do czon du ilo ci terminali (np.tysi c) emulowanych lub pracuj cych
w sieci rozleg ej (WAN - Wide Area Network). Od strony software'owej wyst puje monitor przetwarzania
transakcji, system zarz dzania baz danych oraz symulator sesji i generator transakcji aplikacyjnych.
Transakcje aplikacyjne powinny stanowi odpowiedni "mieszank ", wykorzystuj wszechstronnie
zasoby komputerowe (w szczególno ci dyskowe) w zakresie przeszukiwania, aktualizacji i dopisywania
nowych pozycji, oraz zachowuj proporcje wyst puj ce podczas rzeczywistej eksploatacji Wyniki
pomiarów  wyra ane s  w liczbie  transakcji na sekund  (tps)  oraz   stosunku ceny do  transakcji ($/tps) .

Technologia przetwarzania powinna by odpowiednia dla zada i wolumenu danych, niezale nie od
charakterystyk wydajno ciowych komputerów. W przeciwnym razie technologia odpowiednia dla baz
megabajtowych (zawieraj cych miliony znaków) mo e okaza si katastrof dla baz gigabajtowych
(zawieraj cych miliardy znaków) , nie mówi c o  bazach terabajtowych (biliony znaków). 
 
Odpowiednio dobrana technologia powinna gwarantowa ciwe proporcje pomi dzy zakresem
przetwarzania natychmiastowego (w czasie rzeczywistym) i wsadowego. Czasem zwi kszaj c zakres czasu
rzeczywistego (np.w czaj c do niego generowanie ksi gowa ) mo na skróci wsadowe zamykanie ko ca
dnia.   

Zakres czasu rzeczywistego obejmuje zwykle aktualizacj limitów, aktualizacj informacji w kartotece
klientów ( cznie z utrzymywaniem tzw.pozycji klientów) , zak adanie rachunków i aktualizacj ich sald oraz
generowanie ksi gowa . Same ksi gowania w ksi dze g ównej (szczególnie licz cej ponad 50 tysi cy pozycji)
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dokonywane s zwykle wsadowo nawet na najwi kszych mainframe’ach mi dzy innymi ze wzgl du na du
maszynoch onno przetwarzania, spowodowan konieczno ci sporz dzenia wielu raportów. To samo
dotyczy te raportowania przep ywów pieni nych, w tym symulowanych do przodu, wymagaj cych
si gni cia do transakcji aby pobra z nich m.i. kody transakcji, kwoty , stopy odsetkowe, efektywne daty
walut  itp. 

W aktualnym trendzie rozwojowym systemów bankowych pojawi a si technologia OLAP stosowana w
przypadku hurtowni danych (Data Warehouse) w zastosowaniach typu DSS (Decision Support System).
Termin OLAP oznacza On Line Analytical Processing i utworzony zosta pocz tkowo jako przeciwie stwo w
stosunku do przetwarzania transakcyjnego OLTP (On-Line Transaction Processing), W praktyce odnosi si
zarówno do przetwarzania danych analitycznych w relacyjnych bazach danych ) jak i na skonsolidowanych
(zagregowanych)  danych  historycznych opartych na  technologii  wielowymiarowych  hurtowni danych .

Hurtownie (magazyn) danych przechowuj zwykle zbiorcze informacje na poziomie instytucji na takim
analitycznym i zagregowanym poziomie oraz w tak d ugim horyzoncie czasowym aby mo na by o je
wyszukiwa w wielu wymiarach (czasowych, geograficznych, wg klientów, wg produktów itp.) .
Instalowanie magazynów danych dla tego typu historycznych informacji ma na celu odci enie
operacyjnych baz danych od maszynoch onnego przetwarzania (które mo e znacznie wyd czas
odpowiedzi przy równocze nie odbywaj cej si ladowej obs udze klienta) ukierunkowanego na wspomaganie
kierownictwa. Magazyny danych mog by traktowane jako przedsi wzi cie integracyjne w skali organizacji,
gdy scalon “zbiornic ” danych zasilan (zwykle w trybie partiowym) przez ró ne bazy danych lub

  do przechowywania tzw. metadanych  b cych  opisem  struktury  wspólnych  danych ,

Ryzyko niewydolno ci systemu mo na zmniejszy weryfikuj c przed zakupem specjalizowane narz dzia
zawieraj ce w nazwach post powo “brzmi ce” terminy typu OLAP lub Data Warehouse, a by mo e
oferuj ce stare technologie w nowym opakowaniu. Niezawodn metod weryfikacji jest sprawdzenie
oferowanej technologii u dotychczasowych u ytkowników o podobnym wolumenie danych na podobnej
konfiguracji sprz towej

Uzycie technologii OLAP w stosunku do relacyjnych baz danych zak ada u ycie nowych technik skracaj cych
czas przetwarzania , np. próbkowania statystycznego do analizy trendów a nie tradycyjnego przegl dania
ca ych baz danych
Efektywna obs uga du ych hurtowni danych (o wolumenie wielu gigabajtów ) wymaga wykorzystania
“zrównoleglonego” przetwarzania wykorzystuj cego konstrukcje wieloprocesorowe oraz 64 bitow
adresacj pami ci, umo liwiaj operowanie na praktycznie nieograniczonej pami ci operacyjnej. Dzi ki
temu  mo na nawet  kilkasetkrotnie  skróci  czas przetwarzania.

My , e  powy sze  przyk ady s   odpowiedzi  dlaczego klasyczne komputery osobiste  nie s  odpowiednim 
sprz tem dla du ych banków.
 
System bankowy musi by wi c dobran kombinacj sprz tu, technologii i walorów funkcjonalnych.
Komputery stosowane w systemach bankowych powinna charakteryzowa skalowalno , co oznacza
mo liwo zmiany konfiguracji sprz towej (dodanie procesorów, zwi kszenie pami ci operacyjnej nawet do
wielu GB, dodanie macierzy dysków itp. ) stosownie do wzrastaj cego wolumenu danych i nowych

ciwo ci  funkcjonalnych  systemu  aplikacyjnego.
Przepustowo   sieci stanowi istotny czynnik rzutuj cy na wydolno systemu (w tym szczególnie na czas
odpowiedzi) . W celu zmniejszenia wolumenu danych przep ywaj cego przez sie od strony systemu
bankowego nale y - w warunkach architektury klient/serwer - d do maksymalnego rozproszenia (a
ci le rzecz bior c replikowania z zasobów centralnych w okre lonych interwa ach czasowych) po serwerach

oddzia owych oprogramowania obs ugi transakcji kasjerskich oraz takich wzgl dnie statycznych danych jak
tablice i ekrany. Stworzy to równocze nie warunki do pracy oddzia u w trybie off-line czyli w przypadku
zerwania czno ci z serwerem centralnym . Ponadto nale y ograniczy zakres danych generowanych w
oddzia ach (np.ksi gowania tworzone powinny by w serwerze centralnym na podstawie transakcji ).
Zmniejszenie wolumenu danych uzyska  mo na równie   poprzez  kompresj  danych.

Szybko transmisji w stosunku do klasycznych rozwi za mo na zwi kszy na przyk ad poprzez
zastosowanie okablowania strukturalnego oraz technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), lecz
wymaga  to  poniesienia znacznych wydatków.

Przy okre laniu potrzebnej przepustowo ci sieci nale y wzi pod uwag e obs ugiwa ona b dzie nie
tylko  transakcje klientowskie  bankowe, lecz  te   takie  zadania  jak:
·przesy anie transakcji biura maklerskiego stowarzyszonego z bankiem, (tutaj szczytowe ranne godziny
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mog  nak ada   si   na  szczyty  bankowej  obs ugi okienkowej),
·rozsy anie oprogramowania u ytkowego i definicji produktów z centrali do oddzia ów (w zakresie

dotycz cym  oddzia ów),
·rozsy anie  wyci gów i  raportów  przeznaczonych  dla  oddzia ów,
·przesy anie  z centrali  replikacji danych lokalnych zabezpieczaj cych  prac   off-line,
·przesy anie  z  oddzia ów zaleg ych transakcji off-line’owych  umo liwiaj cych  wznowienie  pracy  on-line,
·inne aplikacje sieciowe (np.Lotus Notes)
·poczta  elektroniczna  ogólnego  przeznaczenia  itp.
·dane operacyjne  przebiegaj ce pomi dzy biurami maklerskimi i  gie
·dane operacyjne przebiegaj ce pomi dzy bankami i repozytoriami papierów warto ciowych (Global Custody)

m.i. dla  transakcji  pozagie dowych 
·.komunikaty systemu zarz dzania sieci (m.i. rozsy anie “wej ciówek” -tickets, tokens- do sieci

przypisanych do poszczególnych logowa , rejestracja przep ywu komunikatów pomi dzy komponentami
sieci , rejestracja zak óce , rejestracja zdalnych wywo programowych RPC -Remote Procedure
Call- ,  itp.)

Drugim (po wydolno ci) nieod cznym atrybutem sprz tu w zastosowaniach bannkowych jest niezawodno
techniczna . Powinna ona wynosi   co najmniej  99% potencjalnego czasu u ytkowania w skali roku.

Wysok niezawodno techniczn osi ga si mi dzy innymi poprzez tzw. architektur toleruj dy
(fault tolerant architecture), umo liwiaj cej prac mimo uszkodzenia komponentu. Ogólnie znane jest tego
typu rozwi zanie dla dysków (w postaci macierzy dyskowych typu RAID, kiedy nawet fizyczne wyj cie
pojedynczego dysku nie powoduje "padni cia" systemu). W przypadku jednostek centralnych stosuje si
rodowiska  wieloprocesorowe np.w  technologii  SMP  (Symmetric Multi Processing).

Dla tzw.krytycznych zastosowa (jak to ma miejsce w systemach ca kowicie scentralizowanych) niektóre
zachodnie banki stosuj bli niacze instalacje sprz towe oddalone od siebie , które wykonuj pe ne
równoleg e (dubluj ce )przetwarzanie w dwóch o rodkach obliczeniowych po czonych rozleg sieci
( WAN ) lub te automatycznie w okre lonych odst pach czasu wykonuj backup na drugi
komputer.

czno ci najprostsz metod zwi kszenia niezawodno ci i wydolno ci jest zwielokrotnienie linii,
stosowanie obej  (tzw.”bajpasowanie”)  itp.

Skutki  podj cia b dnej decyzji  sprz towej  mog   by   powa ne.
·mo e wyst pi konieczno zmiany platformy sprz towej i ewentualnie nowego oprogramowania (je li by o

ono zale ne od platformy sprz towej), co wymaga dzie ponownego wydania ogromnych rodków (na
przyk ad  kilkunastu milionów dolarów) na co  wi kszo ci banków  naszych po prostu nie sta .

·z powodu przestojów awaryjnych klienci b rezygnowa z us ug finansowych banku , przy czym
zagro enie to jest wyj tkowo powa ne w systemach ca kowicie scentralizowanych (gdzie awaria
komputera  oznacza  przestój wszystkich oddzia ow banku)

·nast pi skrócenie  godzin  obs ugi  klientów  wskutek  przed uzonego  czasu  tzw. zamykania  dnia .
                                                (koniec  cz ci  pierwszej ) 
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Zygmunt Ryznar

RYZYKO    DECYZJI  W ZAKRESIE  KOMPUTERYZACJI  BANKU
                        (dekalog  grzechów  komputeryzacji)

                                             cz   2:

Ryzyko  niezrealizowanych potrzeb  informacyjnych kierownictwa banku  
     (ryzyko  zawiedzionych  nadziei  kierownictwa banku )
 

przyczyny:
-  nieprawid owa architektura systemu : brak  integracji  informacji 
                                                             brak odpowiednich modu ów  funkcjonalnych 
  
poziom nowoczesno ci:
               kiedy   decydowa y o tym szbd   a teraz  narz dzia  opracowywania informacji           
-brak  narz dzi  opracowywania danych dla kierownictwa
        narz dzia dla kierownictwa : business view (czas, produkty, klienci)  a nie computer view (klucze)
              zapewnienie dost pu zarówno dla info analitycznych jak  i  zagregowanych\
           atwe przechodzenie od danych zagregowanych do analitycznych:
                       np. sumaryczne wyniki finansowe banku  wg  lat
                                                                  banku wg    regionów 
                                                 regionu  x  wg    oddzia ów
                                                 oddzia u x  wg filii
                                                  filii x wg produktów   

                           
                         DSS - analiza  trendów  na podstawie próbkowania statystycznego
                        OLAP  data warehouse      data-minign  (drilling)

ród o ryzyka  tkwi  ju  w momencie zawierania kontraktu “obiecanki-cacanki”.
Szczególne trudno ci mog wyst pi w przypadku zakupu systemu stanowi cego "lu sklejk " pakietów
pochodz cych od ró nych autorów. Uzyskanie faktycznej integracji takiego systemu wymaga
konsekwentnego i sta ego nacisku na dostawców, niezale nie od odpowiednich klauzul terminowych i
finansowych w kontrakcie.

Na co zwraca  uwag  aby ograniczy   stopie  ryzyka wyboru z j architektury:
 
zestawy informacji posiadaj ce podstawowe znaczenie dla decyzji bankowych lub konieczne ze wzgl du
na bezpiecze stwo systemu:
:
                    1.pozycja klienta
                    2.pozycja  waluty
                    3.pozycja banku
                    4.cash flow  
                    5.bilans  ksi gowy
                    6. lady audytowe (audit-trial journal).
                    7. utrzymywanie  limitów  

Wymieniona wy ej obs uga informacyjna jak ni przewodnia oplata system bankowy , przechodz c przez
wiele modu ów aplikacyjnych . Nienale yte uwzgl dnienie któregokolwiek z tych elementów mocno obni a
jako systemu. Na przyk ad w niewielu systemach wyst puje mo liwo definiowania transakcji i
stowarzyszonych z nimi ksi gowa .W innych nie ma obs ugi limitów ,albo zaw one one s tylko do
poszczególnych produktów.

Limity dotycz kraju, regionu, bran y ,klienta ( limit globalny - management limit - dla klienta i ew. jego



macierzystej organizacji, limity przyznane - granted limits - dla kredytów, akredytyw, ujemnego salda na
rachunku ror, itp) ,dilera, waluty, typów transakcji (forex,rynek pieni ny,papiery warto ciowe ...). Przy
okazji uwaga, i suma limitów przyznanych mo e by wi ksza od limitu globalnego, za limitów
wykorzystanych powinna by mniejsza od niego. List limitów w systemie powinno by wiele,aby mo na
by o spe nic róznorodne wymagania banków. Limity powi zane s z zabezpieczeniami w tym
blokowaniem  depozytów ,papierów  warto ciowych  itp. .

 Obs uga  limitów polega  m.i. na : 
 - sygnalizacji  przekrocze  limitów  podczas  wprowadzania  transakcji ,
 - bie cej  aktualizacji  ich  sald  (w uk adzie  limitów  ustalonych, wykorzystanych  i  
   dost pnych ), raportowaniu  przekrocze  i  wykorzystania  limitów  (na jakie cele
   zosta y  u yte), 
 - dostarczaniu  analitycznych  informacji do analizy  przekrocze   limitów 
   (wykaz wszystkich  dokonanych  transakcji  wg  podmiotu  limitu , oddzia ów , dilerów ),
 - raportowaniu limitów  które trac   wa no   itp.
  Raporty  (lub odpowiedzi  na zapytania) powinny  by   uporz dkowane  wg  bankowców 
  (opiekunów ), klientów  itp.
.
Waluta   i   klient oraz czas stanowi nieod czny atrybut prawie ka dego zdarzenia w systemie.

Obliczanie pozycji klientów i walut wymaga ustalenia w architekturze systemu " cie ek " dotarcia
do  wszystkich  transakcji  finansowych  (czyli  do  wn trza  modu ów  aplikacyjnych).

Wprowadzenie zmian projektowych dotycz cych tych obiektów jest wobec tego bardzo pracoch onne i
odpowiedzialne.
Dlatego kupuj c system trzeba oceni na ile zaawansowana jest architektura systemu w zakresie

orientacji   na klienta, wielowalutowo  , wielorako  limitów,  definiowalno    transakcji  itp. 

 
System robi wszystko  ale  nie  tak  jak  spodziewa  si   uzytkuj cy go bank

Na przyk ad:
· obs uguje salda debetowe na rachunkach ROR bez zró nicowanego liczenia ujemnych odsetek (w

zale no ci od okresu zalegania ze sp at   skredytowanego salda)
· podaje przep yw pieni ny metod   memoria ow   a nie kasow   
· nie ma algorytmu procentowego liczenia op at transakcyjnych naliczanych w momencie wprowadzania

transakcji
· wielowalutowo  systemu  sprowadza  si  do tzw. walutowo ci dualnej
· nie dopuszcza si  wybierania odsetek  po kapitalizacji (np.w ci gu  X dni)
· nie ma reklasyfikacji rachunków przypadku  obni enia salda poni ej minimum przewidzianego dla danej 

waluty
· obs uguje transakcje dilerskie ale  nie prowadzi limitów dla poszczególnych dilerów i walut
·

Podstawowym zadaniem mid-office jest dostarczanie ( w czasie rzeczywistym lub
pseudorzeczywistym tj. na danie lub w okre lonych interwa ach czasowych ) informacji o pozycji
finansowej banku

OBS UGA  POTRZEB  INFORMACYJNYCH  KIEROWNICTWA

 -  Przewidywanie  wyników  finansowych  banku  
  a.  "Projekcje"  do  przodu   przep ywu gotówki, strategie  finansowe  w  zakresie
       inwestycji  kapita owych  i   zasilania finansami  (funding  operations)  m.i.
       dostarczanie  informacji  do  decyzji  w  zakresie  wyboru   krótko-  lub  - 
       d ugoterminowych   d ugów  albo  wierzytelno ci , prezentacja  stop  procentowych
       niweluj cych  rozwarcie (tzw.break-even rate)  i  dzia   niezb dnych  dla   polepsze-
       nia   p ynno ci  finansowej    typu  czy   po ycza   pieni dze  od  kogo   czy   udziela   
       wiecej  kredytów .
  b.  Raportowanie  typu  "co stanie  si   je li " , np. je li  zmieni  si   stopa  procentowa



       dla  kredytów  komercyjnych  albo  rozwarcie  (gap)  zwi kszy  si   o 1 % .

 -  Zarz dzanie   ryzykiem 
   a. Analiza  dochodowo ci  i  ryzyka   sali   dilerskiej  (m.i. poprzez  rewaluacj   operacji
       typu  forward  i swap);     arbitra u   i  zabezpiecze   (hedging)  ,
   b. Analiza  udzielanych  kredytów  (pod  k tem   stopnia  sp acalno ci  i  zdolno ci  kredy-
       towej  klientów ),
   c. Analiza  wykorzystania  (w tym przekroczen ) limitów .
   d. Sygnalizacja  kredytów, dla  których  zabezpieczenie spad o poni ej  wymaganego
       poziomu  (np.w  przypadku  gdy zabezpieczeniem by y  lokaty  dewizowe  i nast pi
       spadek  kursów  w  stosunku  do  waluty  kredytu  lub  waluty  bazowej albo  lokalnej).
   e. Raportowanie  zabezpiecze , których  termin wa no ci  up yn   lub  up ynie  w ci gu
       najbli szych  dni.

Informacje dla kierownictwa prezentowane by powinny zarówno na ekranie jak i na raportach ,
równie   w  postaci graficznej . 
Podstaw   sprawnej  obs ugi  informacyjnej  kierownictwa  jest  zaawansowany  modu  zarz dzania

Nie tylko obs uga  dzia alno ci operacyjnej
Integracja bankowo ci hurtowej i detalicznej nast powa powinna poprzez stosowanie wspólnych
zbiorów (klientów, banków, rachunków Nostro,walut,kursów wymiany, stóp procentowych, itp)
dzi ki czemu wyeliminowa mo na operacje przeformatowa oraz importu/eksportu danych
pomi dzy modu ami (podsystemami). Operacje importu/eksportu  danych powinny dotyczy   jedynie
transakcji, a  nie  baz   danych  (dost p do nich  powinien  by   realizowany bezpo rednio). ( Podobne
problemy powstaj w przypadku eksploatowania poszczególnych modu ów na ró nych platformach
sprz towych  i/lub pod ró nymi systemami operacyjnymi).

Oba  rodzaje bankowo ci  ró ni   si    równie   technologi   przetwarzania   danych. 
 
Jak wiadomo, bankowo hurtowa charakteryzuje si du ono ci algorytmów (np.w ocenie
ryzyka , obliczaniem rewaluacji dla transakcji forward), zmienno ci instrumentów finansowych
(np.powstawanie nowego typu  derywatyw )  i stosunkowo  ma  liczb   transakcji  i klientów.

Ka da transakcja w tej bankowo ci stanowi przedmiot takiego samego "zainteresowania" jak
pozycja bazy danych (np.lokata) w bankowo ci detalicznej i do jej obs ugi stawiane s ostre
wymagania czasu rzeczywistego , np. dla transakcji dilerskich . Transakcja jak i osoba j
wykonuj ca  (diler)   oraz  waluta  mog  by   przedmiotem   rachunku  strat  i  zysków.

W przypadku bankowo ci detalicznej liczba transakcji i klientów jest bardzo znaczna i tradycyjnie
wi kszo zada przetwarzania wykonuje si podczas zamykania dnia, podczas gdy dla bankowo ci
komercyjnej w zwi zku z mniejszym obci eniem mo liwe jest zwi kszenie zakresu funkcjonalnego w
trybie on-line. W zwi zku z niewielkim rozmiarem baz danych system obs uguj cy bankowo
komercyjn mo e posiada specyficzn metod alokacji (podczas przetwarzania, z pó niejszym
automatycznym backupem na dyski) ich w pami ci operacyjnej, co w zasadzie nie wchodzi w gr w
przypadku bankowo ci detalicznej. Zlikwidowanie podzia u na dwie "specjalizacje" wymaga wi c
wydajnego systemu przetwarzania danych, b cego w stanie obs powy sze kra cowo ró ne
wymagania. Dlatego tak trudno jest spotka system, który równie dobrze dzia a w obu tych
obszarach.

W warunkach zachodnich nie jest to powa przeszkod , gdy cz sto wyst puje tam
specjalizacja oddzia ów (albo jeden typ dzia alno ci albo drugi) i banków np. w USA zwykle
oddzielne banki prowadz dzia alno detaliczn (retail), komercyjn (corporate) i inwestycyjn .
Nale y w tym miejscu podkre li znaczenie dzia alno ci komercyjnej (w szczególno ci dilerskiej)
na Zachodzie, gdzie znaczna wi kszo (np.w Szwajcarii ponad 90%, Niemczech 80%, W.Brytanii
50%) codziennych operacji  finansowych  polega na  operacjach mi dzywalutowych (wymiany walut).



W systemach bankowych du ych banków komercyjnych architektura klient server z serwerem
centralnej bazy danych wydaje si by rozwi zaniem najbardziej po danym z docelowego punktu
widzenia   

 Z punktu widzenia  bankowego  za  scentralizowanym rozwi zaniem przemawiaj   nast puj ce  racje:

-  W centralach  wykonywana jest wi kszo    operacji  zagranicznych i  tzw. komercyjnych     (kredyty  dla 
przedsi biorstw ,  inwestowanie na rynku kapita owym itp.) . Do ich obs ugi       niezb dny  jest  dost p  do  
transakcji, baz  danych  klientów i  rachunków.

- Zarz dzanie  bankiem polega  nie  tylko  i  nie  tyle  na  obs udze  poszczególnych  rachunków    
klientowskich  (do czego  lokalne bazy danych  s   wystarczaj ce), ile  na  wyborze  okre lonej strategii     
dobywania  i  inwestowania  kapita u.  do tego celu  niezb dna  jest  ca   informacji dotycz ca    banku 
czyli centralne bazy danych stowarzyszone z  plikami  transakcyjnymi .

Przyk adowo , do  zarz dzanie skarbowo ci    (Treasury Management) niezb dne  s   dane  w  zakresie     
pozycji klientów  (w tym banków,b cych     klientami danego   banku)  oraz  w zakresie  tzw. pozycji     
banku  (w tym cash flow  projection)  ,    do uzyskania których     niezb dne s   dane  analityczne  w     
postaci transakcji !!  

   Skonsolidowany  bilans ksi gowy na szczeblu centrali  (mo liwy do uzyskania  na podstawie   bilansów 
oddzia owych)  jest by  mo e wystarczajacy dla  standardowych raportów, lecz   nie do    takich  zada  jak 
np. zarz dzanie  ryzykiem (rynkowym np.rozwarcie  stóp procentowych .,   kredytowym,p ynno ciowym itp.)
wymagaj cym  nie  tylko informacji  ksi gowych..

- scentralizowane  rozwi zanie  wydaje si   by   atwiejsze do  wdro enia   gdy   g ównie  odbywa  si    w  
centrali  : tam odbywa si   definiowanie   produktów,     utrzymywanie   baz danych  ,   zamykanie  dnia  itp. 
- scentralizowana  baza  danych  bardziej  dostosowana jest  do  obs ugi  bankomatów         oraz swobodnego
trybu obs ugi klientów  (brak uzale nienia  operacji  od  oddzia u, w którym klient    posiada rachunek).

W systemie w pe ni scentralizowanym  (w oddzia ach  istniej   tylko  terminale lub   komputery  osobiste  z 
emulatorami  terminali ) atwiej jest utrzymywa  bazy danych, gdy  znajduj  si  one tylko w o rodku  
obliczeniowym centrali i  s  dost pne  z terminali . Ilo  danych przesy anych po liniach 
telekomunikacyjnych jest wtedy stosunkowo  niewielka (poza przypadkami  przesy ania wydruków), gdy  s  
to g ównie dane  wprowadzane z klawiatury  terminali  (typ transakcji,identyfikator klienta, kwota ) oraz 
pojedyncze informacje zwrotne   (np.nazwisko, saldo  dost pne) a   nie  ca e rekordy. 

Teletransmisji  nie  powinny  podlega     formatki  (maski)   ekranów, które  tworzone  maj   by   
lokalnie.. 

Sformowanie  pe nego ci gu operacji   z  wygenerowaniem  transakcji  ksi gowych oraz  liczenie  
odsetek  odbywa si  ju   w  centralnym  komputerze.

prawdopodobnie  najlepsze  rozwi zanie:
 scentralizowane bazy danych z pewnym stopniem rozproszenia danych 

Do wa nych decyzji strategicznych nale y odpowied na pytanie: centralne bazy danych czy
rozproszone ?

W systemach bankowych du ych banków komercyjnych centralne bazy danych wydaj si by
rozwi zaniem  po danym  z docelowego  punktu widzenia. Przemawiaj  za tym poni sze racje.   

W centralach wykonywana jest wi kszo operacji zagranicznych i tzw. komercyjnych (kredyty
dla przedsi biorstw , inwestowanie na rynku kapita owym itp.) . Do ich obs ugi niezb dny jest



dost p  do  transakcji, baz  danych  klientów i  rachunków.

Zarz dzanie bankiem polega nie tylko i nie tyle na obs udze poszczególnych rachunków
klientowskich (do czego lokalne bazy danych s wystarczaj ce), ile na wyborze okre lonej strategii
zdobywania i inwestowania kapita u. do tego celu niezb dna jest ca informacji dotycz ca
banku.

Przyk adowo , do zarz dzanie skarbowo ci (Treasury Management) niezb dne  s   dane  w  zakresie
pozycji klientów  (w tym banków,b cych klientami danego  banku)  oraz  w zakresie  tzw. pozycji
banku  (w tym cash flow  projection), do uzyskania których  niezb dne s   dane  analityczne w  postaci
transakcji !! Skonsolidowany bilans ksi gowy na szczeblu centrali (mo liwy do uzyskania na
podstawie bilansów oddzia owych) jest by mo e wystarczajacy dla standardowych raportów, lecz
nie do takich zada jak np. zarz dzanie ryzykiem (rynkowym np.rozwarcie stóp procentowych .,
kredytowym,p ynno ciowym itp.) wymagaj cym  nie  tylko informacji  ksi gowych..
Scentralizowane  rozwi zanie  wydaje si   by   atwiejsze do  wdro enia gdy ównie odbywa si
w centrali : tam odbywa si definiowanie produktów, utrzymywanie baz danych , zamykanie dnia
itp.   
Scentralizowana baza danych bardziej dostosowana jest do obs ugi bankomatów oraz
swobodnego trybu obs ugi klientów (brak uzale nienia operacji od oddzia u, w którym klient
posiada rachunek).

W systemie w pe ni scentralizowanym (w oddzia ach istniej tylko terminale lub komputery
osobiste z emulatorami terminali ) atwiej jest utrzymywa bazy danych, gdy znajduj si one tylko w

rodku obliczeniowym centrali i s dost pne z terminali . Ilo danych przesy anych po liniach
telekomunikacyjnych jest wtedy stosunkowo niewielka (poza przypadkami przesy ania wydruków),
gdy to g ównie dane wprowadzane z klawiatury terminali (typ transakcji,identyfikator klienta,
kwota ) oraz pojedyncze informacje zwrotne (np.nazwisko, saldo dost pne) a nie ca e rekordy.
Teletransmisji nie powinny podlega formatki (maski) ekranów, które tworzone maj by
lokalnie.. 

Sformowanie pe nego ci gu operacji z wygenerowaniem transakcji ksi gowych oraz liczenie
odsetek  odbywa si  ju   w  centralnym  komputerze.

W scentralizowanym systemie przyj ta jest zwykle zasada priorytetu centralnych baz danych nad
lokalnymi bazami i wtedy te ostatnie stanowi jakby "wyci g" z tych pierwszych przeznaczony
wy cznie  do pracy  awaryjnej.
   
Czasem transakcjami aktualizowane s tylko centralne bazy danych , za w oddzia ach pozostaj

po transakcjach  jedynie  dzienniki   transakcji  i  lokalne  bazy danych wg  stanu z  poprzedniego dnia..
 
Wówczas wyst puje potrzeba partiowego (batchowego) rozsy ania danych z centralnych baz
danych do lokalnych baz w celu   zabezpieczenia  tego samego   stanu  informacji . 

W celu odci enia linii teletransmisyjnych w wi kszo ci systemów lokalne bazy danych s
przesy ane do oddzia ów (jako tzw. strip file) tylko raz dziennie w godzinach nocnych po
zamkni ciu dnia . Lokalne bazy dotycz ównie rachunków klientów oraz sta ych danych (takich
jak zbiór walut, parametry produktów zdefiniowane dla danego oddzia u itp.) . Na poziomie
oddzia u mog by równie lokalizowane dane sta e dotycz ce klientów , którymi opiekuje si
dany  oddzia   (oczywi cie  z  replikacj   tych  danych w  bazie centralnej). 

Im wy szy stopie rozproszenia danych , tym wi kszy mo e by wolumen przesy anych danych i
stawiane  s   wy sze wymagania  liniom teletransmisji danych.

Jeszcze wi ksze obci enie sieci wyst pi w przypadku ca kowicie zdecentralizowanego



umiejscowienia danych w oddzia ach przy zachowaniu obs ugi klienta w dowolnym oddziale .
Wyst puje bowiem wówczas konieczno bezpo redniego komunikowania si oddzia ów ze soba,
w celu uzyskania wszelkich informacji o kliencie (w tym o saldzie), przes ania zrealizowanej
transakcji itp., albo utrzymywania w czasie rzeczywistym tylko zbioru sald na rachunkach i
replikowania (na bie co - lub partiowo - w zale nosci od przepustowo ci linii) danych
oddzia owych  w  centrali .

W kwestii wyboru pomi dzy systemem scentralizowanym i rozproszonym pomocny mo e by
wniosek, i w przypadku   centralizacji  najwa niejszym  czynnikiem staje  si   wysoka  niezawodno
sieci, za   przy  rozproszeniu  -   jej   du a   przepustowo .

Scentralizowany charakter przetwarzania, w tym centralny sposób dystrybucji produktów
bankowych , zmienia  rol   oddzia ów  banku..

W scentralizowanych systemach oddzia staje tylko technicznym po rednikiem , którego rola ogranicza
si do rejestracji zlecenia klienta, gdy mechanizmy dzia ania produktów definiowane s centralnie .
W przypadku zastosowania inteligentnych bankomatów (dzia aj cych nie tylko jako tzw.cash
dispensers , lecz równie cych np. do przekazywania zlece atniczych) oddzia y zostaj
ca kowicie pomini te od strony organizacyjno-funkcjonalnej i jedyny ich lad w systemie polega na
zaewidencjonowaniu operacji w przekroju tzw. centrów kosztów/dochodów. Aktywna rola oddzia ow

dzie sprowadza si do marketingu produktów bankowych oraz obs ugi produktów
negocjowalnych (a wi c  g ownie  kredytowych).

Systemy scentralizowane nie musz (a mo na nawet powiedzie e nie powinny) funkcjonowa w
czystej formie, lecz mog by uzupe niane przez lokalne bazy danych w oddzia ach, mi dzy innymi
w celu skrócenia czasu odpowiedzi oraz wykorzystywania w przypadku awarii czy
telekomunikacyjnych.

Ze wzgl dów technicznych i kosztowych istnieje potrzeba zachowania pewnych proporcji pomi dzy
stopniem centralizacji i decentralizacji .

W systemie w pe ni scentralizowanym (w oddzia ach istniej tylko terminale lub komputery
osobiste z emulatorami terminali ) atwiej jest utrzymywa bazy danych, gdy znajduj si one tylko w

rodku obliczeniowym centrali i s dost pne z terminali . Ilo danych przesy anych po liniach
telekomunikacyjnych jest wtedy stosunkowo niewielka (poza przypadkami przesy ania wydruków),
gdy to g ównie dane wprowadzane z klawiatury terminali (typ transakcji,identyfikator klienta,
kwota ) oraz pojedyncze informacje zwrotne (np.nazwisko, saldo dost pne) a nie ca e rekordy.
Teletransmisji nie powinny podlega formatki (maski) ekranów, które tworzone maj by
lokalnie.. 

Sformowanie pe nego ci gu operacji z wygenerowaniem transakcji ksi gowych oraz liczenie
odsetek  odbywa si  ju   w  centralnym  komputerze.

W scentralizowanym systemie przyj ta jest zwykle zasada priorytetu centralnych baz danych nad
lokalnymi bazami i wtedy te ostatnie stanowi jakby "wyci g" z tych pierwszych przeznaczony
wy cznie  do pracy  awaryjnej.
   
Czasem transakcjami aktualizowane s tylko centralne bazy danych , za w oddzia ach pozostaj

po transakcjach  jedynie  dzienniki   transakcji  i  lokalne  bazy danych wg  stanu z  poprzedniego dnia..
 
Wówczas wyst puje potrzeba partiowego (batchowego) rozsy ania danych z centralnych baz
danych do lokalnych baz w celu   zabezpieczenia  tego samego   stanu  informacji . 



W celu zmniejszenia obci enia linii teletransmisyjnych w wi kszo ci systemów lokalne bazy
danych s przesy ane do oddzia ów (jako tzw. strip file) tylko raz dziennie w godzinach
nocnych po zamkni ciu dnia . Lokalne bazy dotycz ównie rachunków klientów oraz sta ych
danych (takich jak zbiór walut, parametry produktów zdefiniowane dla danego oddzia u itp.) . Na
poziomie oddzia u mog by równie lokalizowane dane sta e dotycz ce klientów , którymi
opiekuje si   dany  oddzia   (oczywi cie  z  replikacj   tych  danych w  bazie centralnej). 

Im wy szy stopie rozproszenia danych , tym wi kszy mo e by wolumen przesy anych danych i
stawiane  s   wy sze wymagania  liniom teletransmisji danych.

Jeszcze wi ksze obci enie sieci wyst pi w przypadku ca kowicie zdecentralizowanego
umiejscowienia danych w oddzia ach przy zachowaniu obs ugi klienta w dowolnym oddziale .
Wyst puje bowiem wówczas konieczno bezpo redniego komunikowania si oddzia ów ze sob ,
w celu uzyskania wszelkich informacji o kliencie (w tym o saldzie), przes ania zrealizowanej
transakcji  itp., albo  utrzymywania  w czasie  rzeczywistym  
tylko zbioru sald na rachunkach i replikowania (na bie co - lub partiowo - w zale no ci od
przepustowo ci linii)  danych  oddzia owych  w  centrali .

W kwestii wyboru pomi dzy systemem scentralizowanym i rozproszonym pomocny mo e by
wniosek, i w przypadku   centralizacji  najwa niejszym  czynnikiem staje  si   wysoka  niezawodno
sieci, za   przy  rozproszeniu  -   jej   du a   przepustowo .

Scentralizowany charakter przetwarzania, w tym centralny sposób dystrybucji produktów
bankowych , zmienia rol oddzia ów banku. W miar upowszechniania si bankomatów, bankowych
us ug telefonicznych (phone banking) i terminalowych (home banking) , coraz mniej klientów b dzie
osobi cie zg asza si w obs udze okienkowej. Rola oddzia ów b dzie sprowadza si do
marketingu produktów bankowych oraz obs ugi produktów negocjowalnych (a wi c g ownie
kredytowych).
Nie nale y przesadza z rozbudow architektury klient-serwer, w tym lokalnych baz danych . gdy
spowodowa to mo e wzrost obci enia sieci zadaniami w zakresie konsolidacji (replikacji)
centralnej i lokalnych baz danych oraz stworzy problemy z utrzymaniem integralno ci systemu i
bezpiecze stwem danych. Systemy zawieraj ce przewag cech scentralizowanych s w literaturze
zachodniej okre lane mianem “cooperative processing” coi na j zyk polski mo na niezgrabnie
przet umaczy  jako  “wspó dzia aj ce  przetwarzanie”.

System bankowy oparty na zasadach wspó dzia ania nie powinien implikowa ca kowitej centralizacji
oprogramowania aplikacyjnego, gdy kopiowanie do stacji roboczych elementów oprogramowania ,
danych , wyników - przy ka dym wywo aniu - by oby równie obci aj ce sie jak przesy anie
danych. 
Wykorzystuj c zasady architektury klient-serwer w oddzia ach powinny dzia serwery aplikacyjne
z w asnym oprogramowaniem i centralnie definiowanymi parametrami , za w centrali banku serwer
scentralizowanej bazy danych . Dla serwera  bazy  danych  klientami  s   aplikacje oddzia owe.
Aby utrzymyma jednolito oprogramowania w skali banku niezb dny jest mechanizm
automatycznej dystrybucji  programów i  definicji  typowych  produktów po  oddzia ach.

Skutki  podj cia b dnej decyzji przez kierownictwo banku 
· w zakresie elastyczno ci - utrata klientów wskutek niemo no ci nad ania za potrzebami klientów i

brakiem konkurencyjno ci w stosunku do innych banków    
· w zakresie  zasilania informacjami zarz dczymi
· w zakresie algorytmow dzia ania systemu -system  robi  "wszystko"  mo e  oznacza   równie  dobrze, e

robi  "wszystko  i   nic"  (robi  wszystko  ale  nie  tak  jak  spodziewa  si   kupuj cy). 

                                                      (koniec cz.2 )



Zygmunt Ryznar

RYZYKO    DECYZJI  W ZAKRESIE  KOMPUTERYZACJI  BANKU
                        (dekalog  grzechów  komputeryzacji)

cz.3   RYZYKO NIEOPEROWALNO CI  SYSTEMU

Przez operowalno systemu rozumiemy atwo utrzymywania oprogramowania i baz danych,
podatno modu ów aplikacyjnych na ntegracj z pakietami pochodz cymi od innych wytwórców,
przejrzysto funkcjonaln oraz atwo dostosowania czynno ci (menu) do obs ugi poszczególnych
stanowisk pracy w  s bach bankowych.

System bankowy zas uguje wi c na miano nieoperowalnego, gdy jego u ytkownicy bankowcy b
mie opoty ze zrozumieniem funkcjonalno ci programów, za informatycy nie b w stanie

ciwie administrowa  systemu  wskutek  jego zawi ej i nie udokumentowanej architektury.
 
1.   Niew ciwa  lub nieprzejrzysta   architektura  aplikacji   

Przed zakupem systemu kompleksowego w banku zwykle dzia a szereg (np. kilkadziesi t)
autonomicznych aplikacji b cych przewa nie wynikiem przypadkowych (z tzw. “konieczno ci”
chwili) zakupów w sko specjalizowanych aplikacji na komputerach osobistych . W aplikacjach tych
nast puje z regu y znaczne dublowanie danych, za ewentualne powi zanie mo na osi ga poprzez
obustronne konwersje danych zwi zane z przeformatowaniem. Poniewa nie korzystaj one ze
wspólnych baz danych. prowadzi to do rozbiezno ci pomi dzy takimi samymi informacjami
znajduj cymi si w ró nych miejscach. Operowalno takiego systemu jest praktycznie adna.
Ka dy pakiet rz dzi si wlasnymi prawami, zwi zanymi z okre lonym rodowiskiem technologicznym
(na które sk ada si zyk programowania, typ bazy danych, system operacyjny) i upodobaniami
programistów tworz cych programy (w zakresie wprowadzania danych, obs ugi memu etc.). Wypada
wspó czu bankowym informatykom obs uguj cym takie róznorodne kolekcje programów “od sasa
do lasa”.

Systemu  kupionego jako kompleksowy nie mo na idealizowa i z góry zak ada , i nie posiada
adnych wad zmniejszaj cych operowalno systemu. Na przyklad, mog wyst pi trudno ci w

zrozumieniu funkcjonalno ci systemu, gdy wyst puje w nim wiele funkcji o podobnym
przeznaczeniu lub niestowalnych w danym banku. System jest wówczas nimi “za miecony” , lecz
autorzy boj si je usun z oprogramowania ze wzgl du na ewentualne nieudokumentowane
powi zania z innymi funkcjami.

Jednym z wymogów  operowalnosci jest kontrolowalno  spójno ci  systemu. Im wi ksza z ono
systemu i g bsza jego parametryzacja, dokonywana przez administratorów i przez samych

ytkowników, tym bardziej system powinien by wyposa ony w mechanizmy automatycznego
wykrywania ewentualnych wewn trznych sprzeczno ci, braku obligatoryjnych tablic itp. Bez
takiego podparcia trudno jest system przetestowa w pe ni na etapie wdro enia i gwarantowa jego
bezb dno podczas przetwarzania (gdy np. pojawi si nietestowane kombinacje parametrów lub
nietestowane funkcje). Po dane jest dla stabilno ci systemu , aby na przyk ad w ramach procedur
otwierania dnia uruchamiany by specjalny przebieg testuj cy spójno systemu (aby
nieoczekiwane  “run-time errors”  nie  pojawia y si   w  trakcie obs ugi klientów). 

2.Nieudokumentowanie  systemu 

Im bardziej skomplikowana jest architektura systemu, tym wi ksza wyst puje potrzeba posiadania
dokumentacji eksploatacyjnej , obejmuj cej opisy modu ów, produktów, struktury katalogów w
pami ci dyskowej, funkcji programów, post powania w przypadku pojawienia si dów
przetwarzania lub utraty danych , administrowania bazami danych itp. Istotnymi cz ciami takiej
dokumentacji s instrukcje dla ko cowego u ytkownika (g ównie dysponenta i kasjera) w zakresie
obs ugi poszczególnych typów rachunków  oraz instrukcje  tzw.zamykania/otwierania dnia.

Do najbardziej istotnych zagadnie rzutuj cych na operowalno nale y technologia utrzymywania
baz danych (uwzgl dniaj c ich stopien rozproszenia czy te replikacji) i elektronicznego archiwum
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operacyjnego (np. na dyskach optycznych), pracy oddzia ów w warunkach zerwania czno ci
teletransmisyjnej, oraz technologia zamykania dnia. W przypadku baz danych chodzi o reorganizacje
w przypadku zmniejszenia efektywno ci przetwarzania (np.wskutek zbytniej fragmentacji), procedury
“odzyskiwania” danych w przypadku awarii oraz prze czania pracy na o rodek rezerwowy , okresowe
“czyszczenia”, naprawy spójno ci itp.. W procedurach zamykania dnia nale y przewidzie
mo liwo ci przetwarzania z datami wstecznymi, cofania przetwarzania (do okre lonych tzw.kroków)
w przypadku wyst pienia  b dów lub awarii. 
             
3. Brak  pomiaru i kontroli  ryzyka bankowego  w stosunku do  produktów   

Brak elastyczno ci  systemu bankowego jest   k opotliwy , ale w pewnych  warunkach jej nadmiar
mo e okaza  si  szkodliwy , gdy przy atwej technice generowania typów produktów atwo mo na
utraci nad nimi kontrol .Kontrola polega nie tylko na ustanowieniu okre onych praw dost pu do
funkcji definiowania  produktów, lecz równie  na kontroli  ryzyka  finansowego.

W architekturze systemu niezb dny jest wi c modu oceny ryzyka kredytowego. W warunkach
zachodnich modu y zarz dzania ryzykiem opracowywane s cz sto si ami w asnymi banków , gdy
mo na wtedy uwzgl dni lepiej specyfik “indywidualnych” (np.derywatywowych) instrumentów
finansowych danego banku  i atwiej  zintegrowa  z istniej cymi aplikacjami.

Jak wiadomo, ryzyko jest to niebezpiecze stwo poniesienia straty lub nieosi gni cia spodziewanego
zysku za onego przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji bankowej .W podstawowym
uk adzie klasyfikacyjnym wyró nia si ryzyko rynku, ryzyko operacyjne, ryzyko
kredytowe,ryzyko utraty p ynno ci, ryzyko prawne itp.

System mo e zmniejsza ryzyko poprzez takie techniki jak zabezpieczenia (hedging) operacji
kapita owych, arbitra i zarz dzanie limitami (klientów,walut,krajów,dilerów ...), prognozowanie
zmian stóp procentowych i kursów wymiany walut, rating banków i kredytobiorców, ryzyko
ukszta towania si niekorzystnej struktury bilansowej, scenariusze co je li (if-what), symulowanie
przep ywu pieni nego, prezentacj produktowo-terminowej struktury stóp procentowych,
modelowanie  ryzyka  (np.w oparciu o modele kowariancji) itp.   .

 4. Zbyteczna nadmiarowo  

Pewna nadmiarowo systemu jest niezb dna w celu zabezpieczenia elastyczno ci poprzez wybór
jednej z wielu opcji ju istniej cych w systemu. Nadmiarowo systemu nie powinna by jednak za
du a (np. pozostawienie produktów typowych dla warunków Zachodnich - rachunków ESCROW,
rachunków emerytalnych IRA-Individual Retirement Account , itp.), gdy wówczas z ono systemu
mo e przeszkadza w zrozumieniu jego funkcjonalnosci i odbi si ujemnie na eksploatacji
systemu (zwi kszone pole b dów wskutek wyst powania zbyt wielu czynno ci menu , nadmierne
angazowanie zasobów pami ciowych    itp.).  

5. Brak elastyczno ci

Brak elastyczno ci jest katastrof , gdy niemo liwe si staje dostatecznie szybkie dostosowanie
systemu do potrzeb klientów, zmieniaj cego si profilu us ug bankowych, zmieniaj cych si
wymaga  banku centralnego itp..
Poniewa poj cie elastyczno ci systemu bankowego mo e by rozmaicie interpretowane, okre limy
je co najmniej  jako:
- definiowanie   planu kont i  ksi gowa
- definiowanie  (parametryzacja)  typy produktow i  transakcji
-  definiowanie zakresu pozycji klienta,waluty,banku
- generowanie menu indywidualnego dla ka dej klasy u ytkowników (grupy stanowisk pracy)
-  mo no  zmian struktur danych i generowanie ekranów odzwierciedlaj cych te zmiany
- stosowanie generatorów raportów  (opartych na   s owniku danych)

6.   dzia ania zmniejszaj ce ryzyko  nieoperowalno ci  systemu

Przed  utrat  operowalno ci systemu bank  mo e si  zabezpiecza   poprzez:
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zagwarantowanie w kontrakcie   dokumentacji  eksploatacyjnej   dla ko cowych uzytkowników  
oraz administratorów  systemu

dok adne rozgraniczenie w systemie - np.poprzez prawa dost pu -  elementów  rdzenia  systemu 
(w zasadzie zmienianych jedynie przez autorów), elementów kastomizowalnych  i zasad 
konstrukcji elementów , które mog  by  swobodnie  dodawane przez  bank uzytkuj cy)

usuni cie z  systemu  nadmiarowo ci funkcjonalnej  o ktorej  z góry wiadomo, e  nie znajdzie  
zastosowania  w ogóle  (z powodu ró nic systemu konstytucyjno-prawnego) lub w ci gu 
najbli szych  kilku lat

zastosowanie organizacyjnych  i   funkcjonalnych rodków definiowania produktów bankowych  
oraz pomiaru ich ryzyka  bankowego 

Ryzyko dezintegracji  informacji i organizacji  
1. Komputeryzacji nie nale y nak ada  na dotychczasowe struktury organizacyjne  

Na uwag zas uguje teza, e komputeryzacji nie nale y nak ada na dotychczasowe struktury
organizacyjne i metody dzia ania, gdy wzajemne niedopasowanie grozi albo niewydolno ci
organizacyjn w zakresie obs ugi nowych produktów bankowych, albo niewykorzystaniem zalet
komputeryzacji. Ryzyko takich sytuacji mo e szczególnie wyst pi w przypadku, je li zmienia si
radykalnie typ systemu informacyjnego (np. z trybu zdecentralizowanego przechodzi si do
rozwi zania scentralizowanego ) i wymaga to  zmiany procedur decyzyjnych.

Oddzia ywania systemu informacji i systemu organizacji s dwukierunkowe np. dezintegracja
informacji wzmacnia dzie dezintegracj organizacji. Dezintegracja informacji ma miejsce na
przyk ad w przypadku funkcjonowania informatycznego systemu jako zestawu autonomicznych
pakietów oprogramowania, nie powi zanych ze sob , dedykowanych do obs ugi potrzeb okre lonego
zespo u czy departamentu. Mo liwa jest wówczas sytuacja, e zakresy informacyjne pakietów
zachodz na siebie , ale aden z nich nie zbiera informacji ca ciowej w skali banku. Syntetyczne
informacje s niemo liwe do uzyskania poprzez sumowanie baz cz stkowych z powodu dublowania
danych. W tym przypadku nawet nie pomog ewentualne cza importowo-eksportowe pomi dzy
pakietami.  

Je li do rozproszenia informacji dochodzi jeszcze rozproszenie terytorialne jednostek
organizacyjnych (np. departamentów centrali) to w przypadku braku jednolitego sieciowego systemu
zapewniaj cego wspólne dane i p ynny rozp yw informacji po komórkach organizacyjnych banku
wzrasta równie   ich izolacja  organizacyjna.

2.Projektowanie hurtowni danych jako okazja do uporz dkowania zasobów informacyjnych

Okazj do uporz dkowania zasobów informacyjnych banku jest projektowanie hurtowni danych
(data warehouse), obejmuj cego m.i. sporz dzenie specyfikacji informacji wspólnych (zwanych
meta-danymi) , które b wykorzystywane w skali ca ej instytucji, oraz zaprojektowanie
wielowymiarowych baz danych , przeznaczonych nie tylko dla sprawozdawczosci finansowej lecz
równie   dla kierownictwa banku .

Je li w banku stosowane s odr bne systemy dla bankowo ci detalicznej i bankowo ci komercyjnej
hurtownia danych mo e sta si platform integruj je w kontek cie informacji syntetycznych
( natomiast pozostanie problem integracji na poziomie transakcyjnym np.w zakresie rachunków
nostro, pozycji klientów , biez cej pozycji waluty  itp.). 

Brak kompleksowo ci jest jedn z typowych wad systemów bankowych. Nie mo na jednak e
stawia tutaj postulatu "wszystko albo nic !" (albo obejmuje ca dzia alno ci bankowej albo nie
kupowac) , gdy tak na prawd , nie ma (lub prawie nie ma) systemów naprawd kompleksowych ,
pochodz cych od jednego wytwórcy .Przedsi wzi cia integracyjne s szczególnie z one w
przypadku pakietów pochodz cych od ró nych autorów. ca kowicie autonomicznych, tzn.
posiadaj cych komplet swoich w asnych danych ( klientów, banków, walut, kont ksi gowych) i nie
wyposa onych w odpowiednie cza do innych aplikacji .Integracja ich jest jeszcze bardziej
utrudniona ,je li przetwarzane s na ró nych komputerach lub pod ró nymi systemami
operacyjnymi   lub  te  u ywaj   ró nych systemów zarz dzania bazami danych. 
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Stosowanie autonomicznych pakietów do potrzeb poszczególnych s b, departamentow czy
oddzia ów utrwala dezintegracj organizacyjn banku , daj c im „si ” w postaci “w asnych” róde
informacji 

3. Potrzeba  nowego podej cia organizacyjnego  przy  komputeryzacji banku 

Radykaln metod dostosowania systemu organizacji do systemu informatycznego (odwrotne
podej cie mo e miejsce chyba tylko wówczas gdy istnieje konieczno wymiany rozwi za
informatycznych) jest metoda BPR (Business  Process Reengineering) , polegaj ca nie na
ulepszaniu aktualnie stosowanych procedur , lecz na zaprojektowaniu ich „od nowa” pod k tem
zwi kszenia efektywno ci biznesu, wykorzystuj c wszelakie mo liwo ci elektronicznego przep ywu
informacji po sieci komputerowej i nowe mo liwo ci przetwarzania danych (po wprowadzeniu
technologii klient-serwer , hurtowni danych, itp.). W ramach BPR rozwa ane s m.i. kwestie
orientacji schematów organizacyjnych instytucji na uk ad poziomy (p aski) lub hierarchiczny ,
problemowy (zadaniowy), technika pokonywania oporu wobec  wprowadzanych zmian  itp.  

Inn metod ponownej konstrukcji (tak chyba mo na nazwa „reengineering”) systemu jest
IE/CASE (Information Engineering and CASE tools) , którego przedmiotem s szeroko (tak pod
wzgl dem techniki jak i kultury dzia ania) poj te procedury dzia ania, podporz dkowane naczelnym
zasadom jako ci   (tzw. TQM principles - Total Quality Management) i wspomagane przez narz dzia
komputerowe do generowania oprogramowania (st d w nazwie CASE-computer Aided Software
Engineering ). Do naczelnych zasad jako ci zalicza si m.i. przywództwo (od lidera grupy zale y
wiele), kontrola jako ci produktów i obs ugi (Quality Assurance of Products and Services) oraz
satysfakcja klienta.

Przyk adem  podej cia  BRP mo e by przyj cie procesów stowarzyszonych z produktami
bankowymi jako kryterium p askiej struktury organizacyjnej. Korzy ci z przyj cia takiej struktury s
znane, a wi c mniej biurokracji ( krótka droga decyzyjna, szybki dost p do „ ród owych” pracowników
bezpo rednio maj cych kontakt ze zmiennym rynkiem us ug bankowych) oraz dzia ania
ukierunkowane na dobrze okre lone cele. Struktura dzia a w ten sposób, e gdy zgodnie ze strategi
finansow banku zapada decyzja wprowadzenia nowego typu produktu powo uje si - na prawach
komórki organizacyjnej - zespó interdyscyplinarny produktu, który go nie tylko wdra a i modyfikuje
lecz równie prowadzi badania marketingowe (poszukiwanie nowych klientów, dzia ania maj ce na
celu zachowanie klientów dotychczasowych rynkowe, badanie relacji produktu w stosunku do
podobnych produktów innych banków, parametryzacj produktu (tworzenie podproduktów) stosownie
do  wymaganej dochodowo ci oraz zachowa   rynku,  badanie stopnia ryzyka produktów itp.

Gdy typ produktu jest wycofywany cz onkowie rozwi zywanego zespo u zgodnie ze swoimi
specjalno ciami s przydzielani do innych zespo ów .W ten sposób bank podlega ci ej
restrukturyzacji - ta “niestabilno ” organizacyjna mo e by frustruj ca z powodów ogólnoludzkich,
lecz je li w danej organizacji istniej dobre stosunki mi dzyludzkie i doceniany jest wk ad pracy,
pracownicy uzyskuj szans awansu zgodnie z kwalifikacjami i o wiele cz ciej ni dzieje si to w
tradycyjnych strukturach (a  kierownicy zostan  wys ani na emerytury itp.)

Wniosek 
Wdro enie systemu informatycznego to nie tylko instalacja oprogramowania na komputerach i
przeszkolenie uzytkowników, lecz równie stworzenie odpowiedniego rodowiska organizacyjnego
w  banku.
                                                                              Zygmunt  Ryznar
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Zygmunt  Ryznar
                    Dekalog  grzechów  komputeryzacji 
cz.4  Ryzyko  niedostatecznego bezpiecze stwa  systemu
                     (tam  gdzie chodzi  o  pieni dze  wszystko  jest  mozliwe)

Ze wzgl du na finansowy charakter transakcji bankowych, wysoki stopie ono ci i ogromne ilo ci
danych systemy bankowe powinny by zabezpieczane w sposób wyj tkowo staranny i pe ny ród a
zagro rozmaite. Wg miarodajnego ród a (DataPro Information Service) statystyka zagro w
systemach informatycznych wygl da nast puj co: 5 % spowodowanych jest przez wirusy i zawodowych

amywaczy, 15 % stanowi zagro enie fizyczne, 20 % zalicza si na konto nieetycznych dzia
pracowników, za  a   60 % stanowi  b dy i przeoczenia  personelu  firmy uzytkujacej system.
1.B dy i przeoczenia  personelu
Mylenie si jest naturalnym atrybutem cz owieka ( “errare humanum est”), co potwierdza wy ej podana
statystyka zagro . Do tego typu przewinie zaliczy mo na przypadkowe ujawnienie informacji wskutek

du operatorskiego (np. przes anie danych do niew ciwego klienta, wy wietlenie informacji poufnych
na wszystkich terminalach, wyrzucenie “wa nego” raportu do kosza na mieci, itp. ). W warunkach pracy
pod systemem operacyjnym MSDOS zdarzy si mo e przypadkowe sformatowanie dysku lub usuni cie
katalogu albo pliku, zmiana atrybutu pliku z ukrytego na jawny itp. Do najcz stszych uchybie nale dy
palcowania na klawiaturze, np. po zmianie systemu na jednej z gie d elektronicznych uleg a zmianie kolejno
pól i zdarza o si cz sto, e ilo akcji wpalcowywana by a przez maklera w po piechu do pola “cena akcji”
zamiast “ilo akcji” (co doprowadzi o pewnego dnia nawet do zawieszenia pracy gie dy z powodu “dziwnych”
wyników finansowych), za tego typu b d mo na te uzna dodanie jednego zera za du o w d ugich liczbach
itp.). Ryzyko tych zagro zale y od organizacji pracy, cech psychofizycznych pracowników oraz
wra liwo ci systemu informatycznego na przypadkowe b dy.
2.Wirusy  i  zawodowi w amywacze 
Mimo deklaracji producentów i firm software’owych o odporno ci niektórych systemów operacyjnych na
zawirusowanie nie nale y lekcewa tego problemu i wdro systematyczne badanie pami ci operacyjnej i
dyskowej programami antywirusowymi (najlepiej rezyduj cymi na sta e w pami ci operacyjnej czyli typu TSR
Terminate and Stay Resident ). Powa niejszym problemem mog by umy lne dzia ania zawodowych

amywaczy komputerowych (tzw. intruderów, crackerów, hackerów) dzia aj cych w sieciach
rozleg ych, którzy po przechwyceniu komunikatów sieciowych (zawieraj cych adresy sieciowe i dane), znaj c
dok adnie mechanizmy systemów operacyjnych lub technik "koni troja skich" (np. fa szywy ekran
aplikacji ) przechwytuj wej cia u ytkowników (nazwa programu, identyfikatory i has a u ytkowników)
uzyskuj c dost p do aplikacji .
3.Nieetyczni  pracownicy
Zagro enia w tej grupie mog by wielorakie, a ochrona przed nimi jest wyj tkowo trudna. W szczególno ci
wymieni  mo na :
· nadu ycia pope niane w systemie przez pracowników banku , by ych pracowników banku i klientów

systemu np. znaj cych formaty elektronicznych dokumentów i stosowane zabezpieczenia (cyfry i sumy
kontrolne) wprowadzaj cych fa szywe elektroniczne dokumenty p atnicze lub pope niajacych nadu ycia w
systemie obs ugi kart p atniczych , wzgl dnie wykorzystuj cych luki w prawie bankowym itp.

· niew ciwie okre lony zakres dost pu dla u ytkowników systemu (ka da klasa u ytkowników
bankowych powinna mie indywidualnie skonfigurowane menu, z którego jedynym wyj ciem jest
wylogowanie si z aplikacji (zabezpiecza to przed mo liwo ci wykonywania np. komend systemu
operacyjnego ).

· dost p do oprogramowania systemu i baz danych programistów banku, którzy mog np. chwilowo
zmienia daty systemowe i czas (aby ukry moment dokonania oszustwa), modyfikowa algorytmy
( np.sposób zaokr glenia kwot z generowaniem transferu ró nicy na inne rachunki bankowe) lub
te zmienia zawarto baz danych (np.salda na rachunkach) u ywaj c uniwersalnych narz dzi
edycyjnych  nie pozostawiaj cych  ladów audytowych.

· dost p  nieuprawnionych osób do  pomieszcze  serwerów, dysków , ta m i wydruków   itp.
· umy lne “psucie” baz danych np. poprzez dezorganizacj relacji w bazach danych (pozostawienie

rekordu typu “dziecko”  bez  rodzica itp.).

4.Zagro enie fizyczne
ównym zagro eniem jest umy lne lub losowe unieruchomienie centrum obliczeniowego. Zwykle

zabezpieczeniem przeciwko temu jest równolegle zasilany danymi awaryjny komputer zlokalizowany w
innym miejscu - tzw. disaster recovery centre). Koszty takiego rozwi zania mo na zmniejszy poprzez
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ugoterminowy kontrakt z firm zewn trzn na tzw. hot-site - obejmuj cy bie cy automatyczny backup na
analogiczny komputer w stacjonarnym lub ruchomym (mobile) o rodku obcym znajduj cym si z regu y w
pewnym terytorialnym oddaleniu (aby zabezpieczy si przed zdarzeniami losowymi typu po ar, powód itp.) i
inicjacj przetwarzania w przypadku awarii systemu macierzystego. Na wiecie istnieje wiele firm
specjalizuj cych  si  w wiadczeniu tego typu us ug , cznie z odzyskiwaniem danych.
5.Poziomy zabezpiecze
Realizacja zabezpiecze nast puje poprzez systemy operacyjne komputerów, sieciowe systemy operacyjne ,
systemy zarz dzania  bazami danych .  oprogramowanie  aplikacyjne  oraz  przedsi wzi cia  organizacyjne.
A. system  zarz dzania  sieciami komputerowymi  i   systemami  rozproszonymi

Rola zabezpiecze na tym poziomie wzrasta wraz z rozwojem sieci rozleg ych (np.internetowych) i
stosowaniem architektury klient-serwer. Stosowanie tzw. otwartych (standardowych czyli ogólnie znanych)
rozwi za powinno by zrównowa one przez odpowiednie zabezpieczenia. O s abo ci ca ej sieci decyduj
nas absze jej ogniwa (przez nie mo na wprowadzi konia troja skiego), ka dy w ze sieci musi podlega tym
samym rygorom, najlepiej zabezpiecza sie ju na poziomie terminali i stacji roboczych (czyli tam gdzie
mo na wej do systemu). W ród zabezpiecze najpopularniejsze staje si tworzenie cian zaporowych
(firewalls) maj cych na celu wykrycie nieuprawnionych u ytkowników sieci oraz generowanie przez
serwer sieciowy "biletów" u ytkownika z has ami wa nymi tylko na przeci g jednej sesji. Rozwój czno ci
radiowej, satlitarnej stwarza szerokie mo liwo ci omijania konieczno ci fizycznego pod czania si do
okablowania sieci. W zwi zku z tym podstawow metod zabezpieczania pozostaje szyfrowanie
(kryptografia) danych i z one algorytmy "routowania" oraz ci a weryfikacja wszystkich procesów
pojawiaj cych si w sieci. Metody szyfrowania danych stale ulegaj doskonaleniu ze wzgl du na ich
“z amania” przez hakerów. Przyk adowo, w 1994 roku z amano 129 bitowy publiczny klucz RSA, w zwi zku
z powy szym  opracowane s  klucze nawet  ponad 1000 bitowe.
Architektura klient-serwer zwykle niesie ze sob te pewne zagro enia, wynikaj ce z niedostatecznego
zabezpieczenia aplikacji na poziomie sieci. ród em tych zagro na przyk ad protoko y sieciowe
przenosz ce adresy w ramkach komunikatów. Adresy te "biegaj " po sieci i w pewnych warunkach mog
sta si upem dowolnego u ytkownika. Szczególnej ochronie podlega powinny zdalne wywo ywania
procedur (RPC - Remote Procedure Call) , które ju u klienta powinny podlega zaszyfrowaniu za
rozszyfrowywa  powinien  je  dopiero  serwer.

Nale y przyzna e z ubiegiem czasu wzrasta stopie zabezpieczenia sieciowego. Chocia internet z definicji
jest globaln ogólnodost pn sieci wiatow , wprowadzane s sieci zamkni te zwane intranetem
(“wewn trzny internet”) cz ce si z “zewnetrznym” internetem poprzez ciany zaporowe (firewall) i serwery
kontrolne (authentication servers) z mechanizmami po wiadczaj cymi autentyczno ytkownika, filtruj cymi
domeny i dost p do  serwerów internetowych, itp. 

B . system operacyjny komputera
Rola zabezpieczenia pojedynczych komputerów maleje w przypadku aplikacji rozproszonych , a

korzystaj cych z zasobów ca ej sieci. W klasycznym przypadku (mainframe) zabezpieczenie na poziomie
systemu operacyjnego obejmuje identyfikacj i autentyfikacj ytkowników,kontrol dost pu,
zabezpieczenie ladów audytowych oraz w ciwe utrzymywanie zasobów systemowych. Identyfikacja poza
nazw obejmuje równie sprawdzanie has a , za autentyfikacja sprawdza lokalizacj ytkownika i
autentyczno ytkownika poprzez dodatkowy dialog sprawdzaj cy. Kontrola dost pu przebiega na
poziomie katalogów,plików,programow-procesów itp. lady audytowe s szczegó ow rejestracj zdarze
zachodz cych w systemie. Na  poziomie   systemu  operacyjnego dost p do aplikacji kontrolowany jest
poprzez has o oraz prawa czytania, pisania, kopiowania, usuwania (itp) poszczególnych plików . Has a
powinny by zmienne, za ich ewidencja niezwykle staranna i prowadzona przez niewielk liczb
zaufanych osób. Do wykonywania niektórych operacji powinna by zabezpieczona mo liwo stosowania
hase dwucz onowych np.podzielonych pomi dzy np.dwie osoby (ka da z nich zna cz has a - czyli do
wykonania czynno ci niezb dna jest obecno obu tych osób). System powinien prowadzi ewidencj
zmian  hase   (kto i kiedy  zmienia   has o  w danej  klasie u ytkowników). 

C. system zarz dzania  baz   danych (SZBD)
SZBD mo e znacznie wzmocni bezpiecze stwo danych poprzez zapewnienie ich integralno ci , pog bion
kontrol dost pu do informacji (np.schodz c do poziomu pól), prowadzenie w asnego dziennikowania
(journalizing)  umo liwiaj cego odzyskanie danych   itp. 
D. aplikacja  
Aplikacja powinna posiada asne (niezale ny od systemu operacyjnego) zabezpieczenia identyfikuj ce

ytkowników i wprowadzaj ce podzia czynno ci wg klas u ytkowników, lady audytowe, wychwytywanie
zmian wykonanych poza aplikacj , lokalne oprogramowanie oddzia u znajduj cego si w stanie off-line z
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powodu  awarii linii teletransmisyjnej itp. .
E .  program   
Zawiera dodatkowe zabezpieczenia specyficzne dla funkcjonalno ci danego programu np. uprawnienia
kwotowe realizacji  poszczególnych typów  transakcji .    
F.  zabezpieczenie  fizyczne
Obejmuje ró norodne przedsi wzi cia, takie jak podtrzymywanie zasilania w energi elektryczn , o rodek
zapasowy (disaster recovery centre), archiwium na niemodyfikowalnych dyskach optycznych (typu WORM)
w celu  zabezpieczenia danych historycznych przed zmianami. 
   G. zabezpieczenie  organizacyjne 

ównym rodkiem organizacyjnym jest podzia oprogramowania aplikacyjnego na warstwy (projektowa,
testowa, modelowa, produkcyjna, eksperymentalna) i ca kowite oddzielenie programistów od warstwy
produkcyjnej. Ka da z warstw powinna by w pe ni izolowana, to znaczy posiada swoje klasy

ytkowników, swoje definicje produktów, swoje oprogramowanie aplikacyjne i swoje bazy danych .
Liczba  warstw  zale y od   zakresu  prowadzonych  prac modyfikacyjnych  i dost pnych zasobów  dyskowych. 
6.Zabezpieczenie na poziomie aplikacji 
Wg  ameryka skich  standardów zawartych w tzw. ksi dze “pomara czowej” (TCSEC-Trusted Computer
System Evaluation Criteria Orange Book ) lub ksi dze “lawendowej” (NCSC-National Computer Security
Center)  Lavender Book. 
  -  grupa   D  (oznacza  jedynie  minimalne  zabezpieczenie, np. has o wej ciowe  przy logowaniu si )
 -  grupa   C  (np.C2  narzuca  kontrolowany dost p - poprzez nadanie  uprawnie  -  do  operacji    np.
    select, update..   oraz do  obiektów typu pliki danych  )
 -  grupa   B  (wymaga  wprowadzenia    dodatkowych zabezpiecze  np. zró nicowanego     poziomu 
    poufno ci  MLS - Multilevel Security opartego na technice  etykietowania  - sensivity     labels  -
    informacji w  bazie    danych), MAC (Mandatory Access Control), aktywnego  monitorowania 
    administratora  o narastaniu zdarze   wiadcz cych o   intensyfikacji  prób w ama  do systemu   i 
    zmuszeniu go do podj cia dzia  co najmniej  przerywaj cych  podejrzane procesy itp.
 -  grupa  A  ( oznacza  najwy szy -top secret- stopie   zabezpieczenia, zwykle weryfikowany 
    formalnie  wg specjalnych standardów).

W aplikacjach stosuj cych komunikaty EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce
and Trade) nale y przestrzega okre lonych standardów komunikatów i bezpiecze stwa (g ównie
identyfikacji u ytkownika np. poprzez podpis elektroniczny i szyfrowania informacji). Przyk adowo w USA
znajduj zastosowanie standardy ANSI X9.24 dla transakcji detalicznych - retail - oraz X9.26 i X.28 dla
transakcji komercyjnych  - wholesale.

W ramach  aplikacji bankowej zabezpieczenie polega mo e na dodatkowej kontroli (w stosunku do systemu
operacyjnego ) logowania si (sign-on) u ytkowników oraz bardzo szczegó owym rozpisaniu (np.poprzez
generowanie menu ) dla poszczególnych u ytkowników uprawnie wykonywania poszczególnych funkcji
i dost pu do typów transakcji, uprawnie modyfikacji zawarto ci okre lonych pól itp. Ponadto na poziomie
typów transakcji (do ich wprowadzania i autoryzacji) przydzielane s has a i/lub limity kwotowe dla
ró nych grup personelu (kierowników, dysponentów , kasjerow i dilerów) . Prze amanie limitu mo liwe
powinno by   jedynie poprzez akceptacj   uprawnionej  osoby.
Identyfikacja u ytkownika mo e polega nie tylko na stosowaniu has a lecz równie dialogu typu
“handshaking” polegaj cego na zastosowaniu sekwencji pyta i odpowiedzi (np. imienia najm odszego
dziecka, miejsca urodzenia  czy roku uko czenia szko y redniej).
System aplikacyjny powinien by bezwzgl dnie zabezpieczony przed "niezale nymi" ( np.u ywaj c
systemowych procedur lub edytorów poza aplikacj bankow ) zmianami informacji, takimi jak korekta
salda rachunku , usuwanie transakcji, zmiany w ladach audytowych , w tablicach systemowych ,"poprawianie
" danych archiwalnych, itp. Zamiast usuwania transakcji nale y stosowa transakcje stornuj ce
(rewersyjne).
Aplikacja powinna by wyposa ona w . procedury odzyskiwania danych w przypadku awarii lub ich
usuni cia .System zapewni powinien pe ne lady b dów przetwarzania , umo liwiaj ce identyfikacj
przyczyny b du oraz miejsce jego wyst pienia (w jakim programie lub funkcji oraz linii lub
instrukcji).  

Podstawowym wymaganiem stawianym aplikacji jest tworzenie ladów audytowych oraz ladów logowania si
w ramach aplikacji. Ka dy rachunek oraz baza klientów powinny by stowarzyszone z pe (na dowolny
dzie roku bie cego i ubieg ego - lub zale nie od dost pnych zasobów dyskowych ) histori rachunków
oraz zmian. Historia rachunków i zmian (wspomagane technik dziennikowania - journalizing - systemu
zarz dzania baz danych) powinny umo liwia odtworzenie stanu baz danych na okre lony dzie w
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przesz ci.Niezale nie od historii rachunków system powinien utrzymywa automatycznie dziennik wej
transakcyjnych (“ ladów”-tzw.audit-trail), tworzony w trakcie wprowadzania (a nie po !) transakcji . Pe ne
lady powinny obejmowa co najmniej: dat wykonania, efektywn dat transakcji, terminal z którego

dokonano transakcji, ID u ytkownika, kwote, rodzaj transakcji, unikalny nr transakcji w danym dniu,
oznaczenie statusu operacji (zrealizowana,anulowana, wycofana lub b dna). W przypadku operacji
aktualizuj cych pliki i bazy danych lad audytowy b dzie zawiera informacje o poprzedniej i aktualnej
zawarto ci  zmienianych pól. 

Atestowanie  aplikacji  bankowych na  stopie  bezpiecze stwa powinno by obowi zkow czynnosci
przed dopuszczeniem oprogramowania do eksploatacji. Atestacja taka mo e wymaga nawet udost pnienia
kodu ród owego, aby np. upewni si e znajduj si w nim mechanizmy stabilizuj ce integralno danych
(np. tzw.rollback) lub te czy spe nia wymagania tzw. API (Application Program Interface) niezb dne do
wspó dzia ania z innymi programami oraz jakie cie ki logiczne nale y przede wszystkim testowa . W
procedurze astestowania u ywa si czasem specjalistycznego oprogramowania typu “reverse engineering” aby
uzyska dok adny obraz (np.w postaci schematu blokowego) dzia ania programu i wspó dzia ania
podprogramów. Nie nale y równie  zapomina   o badaniu antywirusowym .
Problematyce wydawania atestów bezpiecze stwa dla oprogramowania aplikacyjnego nadaje si du wag w
USA i Wielkiej Brytanii.W obu krajach wdra ane s programy maj ce na celu wprowadzenie trybu
formalnego testowania oprogramowania na stopie zabezpieczenia (w USA - Trusted Technology Assesment
Program : TTAP, w W.Brytanii - Commercially Licensed Evaluation Facilities CLEF). Wyra ny post p w
tym kierunku stanowi tzw. bia a ksi ga (ITSEC White Book - ITSEC Information Technology Security
Evaluation Criteria ) , precyzuj ca poziomy (E0 do E6) oceny oprogramowania zwane TOE (Target Of
Evaluation) oraz 10 klas zabezpieczenia , przyj ta przez W.Brytani ,Francj , Niemcy i Holandi i w 1991
akceptowana przez  Wspólnot  Europejsk .

Stosowanie  metod sztucznej inteligencji  do zwalczania nadu  
Systemy z zakresu sztucznej inteligencji, w postaci systemów “neuronowych” lub ekspertowych, znajduj
zastosowanie w tzw. rodowisku s abo okre lonym lub nieokre lonym (np. w rozk adach liczb sprawiaj cych
wra enie chaosu), w którym nie wyst puj klasyczne algorytmy z dok adnie zdefiniowanymi zmiennymi i
zale no ciami arytmetycznymi. Wbrew powszechnemu odczuciu systemy te stosowane s od dawna,
aczkolwiek nie tak masowo jak zwyk e systemy informatyczne. Przyk adem pionierskiego z onego systemu
neuronowego by w po owie lat 80-tych system wykrywania bomb na lotnisku J.F.Kennedy’iego w Nowym
Jorku i system analizy ryzyka kredytowego w AVCO Financial Services. Inn dziedzin zastosowa
systemów neuronowych jest wykrywanie oszustw typu wy udzanie odszkodowa z tytu u ubezpiecze i
tworzenie strategii inwestowania dla biur dilerskich (np. na Wall Street ) oraz wykrywanie nadu w
przypadku kart p atniczych (np. w Chase  Manhattan Bank, Mellon Bank, Security Pacific).
 
Skutki braku zabezpieczenia systemu informatycznego mog by dla banku róznorakie, pocz wszy od
utraty zaufania ze strony klientów i przejscia ich do innych banków, sko czywszy na utracie znacznej
cz ci  w asnego kapita u.
                                                     Zygmunt Ryznar
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Zygmunt  Ryznar
dekalog  grzechów  komputeryzacji

cz  5. Grzech 6. Prototyp jako ryzyko  wyboru nowo ci  

Zarz dzaj cy  informatyk  w instytucjach finansowych znajduj  si  pod sta  presj  nowo ci. Dotycz one
komputerów (np.wieloprocesorowo ), sieci (transmisja asynchroniczna, Internet), architektury przetwarzania
(technologia klient-serwer), urz dze bankowych (inteligentne karty p atnicze, homebanking poprzez telewizj
kablow ), zarz dzania danymi (wielowymiarowe hurtownie danych) itp. Oprócz post pu technicznego
dochodz nowo ci w zakresie rozwoju samych aplikacji bankowych (obs uga nowych produktów
bankowych, standardy EDIFACT w sieciach finansowych  itp.).

Zakladaj c, i cykl ycia nowo ci wynosi 5-7 lat , nale y tyle inwestowa , ile zdo a si wdro w ci gu 3-4
lat (gdy po tym okresie rozpoczyna si etap decyzyjny wyboru nast pnej nowo ci). Podejmuj cy decyzje
ponosi du e ryzyko, gdy mo e inwestowa w nowo ci, które zostan zahamowane w wyniku walki
konkurencyjnej, lub te  s  nimi  tylko z nazwy  (“stare” w  nowym opakowaniu). 

Decyzje inwestycyjne nalezy podejmowa w stosownym zakresie i w odpowiednim czasie. Nie ma niestety
gotowych regu zapewniaj cych takie post powanie. Je li decyzje podj te zostan zbyt wczesnie lub bez
dostatecznego rozeznania, istnieje wi ksze ryzyko, i nowo nie b dzie nowoczesnym rozwi zaniem,
natomiast je li zbyt pó no - nie zd ymy jej wykorzysta , gdy  stanie si   przestarza a. 

To, co w zainwestowali my, a przestaje by nowo ci , mo na stara si skierowa do innych aplikacji. Na
przyk ad w USA liczba bankomatów ma si zwi ksza (a nie male jak w Europie), ale co pi ty z licz cych si
banków planuje wykorzystywa bankomaty nie do tradycyjnych us ug kasowych lecz do wiadczenia us ug
ubezpieczeniowych , za co trzeci bankomat nie b dzie zwi zany z konkretnym oddzia em bankowym (lecz z
central   banku).

Przeradzanie si  nowo ci w  trwa  tendencj  rozwojow   stwierdzi  mo na  m.i. na podstawie zachowywania
si  potentatów komputerowych. Poniewa “sparzy y si ” one niejednokrotnie na nietrafionych pracach
badawczo-rozwojowych, koncentruj si obecnie na wy apywaniu “obcych” prototypów gotowych do
szerokiego upowszechniania a opracowywanych przez ma e firmy, dysponuj ce odpowiednim pomys em i
niedostatecznie du ym kapita em. Przyk adem tego typu dzia ania w zakresie takiej nowo ci jak
wielowymiarowe bazy danych s firmy ORACLE (wykupienie firmy IRI z pakietem Express) i Informix
(przej cie firmy Metacube). Wyra nie zamierzaj one radykalnie zmodernizowa swoje relacyjne bazy danych
(maj ce szczyt powodzenia za sob ) lub pój ewentualnie w zupe nie nowym kierunku. Pewn nowo ci w
najbli szych latach mo e by specjalizacja du ych komputerów typu “mainframe” w obs udze bardzo du ych
hurtowni danych.

Przyk adem innej nowo ci, dopiero oczekuj cej na upowszechnienie, jest neuronowa technologia
przetwarzania danych (wykorzystywana w bankowo ci do modelowania ryzyka finansowego, symulacji
zachowania si  klientów, przewidywania  kursów gie dowych  itp.). 

Aby doprowadzi   system bankowy  od stanu prototypu do  stabilnego stanu eksploatacyjnego  trzeba nie tylko
dysponowa du ymi rodkami finansowymi lecz odpowiednio to zorganizowa poprzez komputerowo
obs ugiwan kontrol nad wprowadzanymi zmianami oraz testowanie systemu w wielu iteracjach
(nawrotach) .
 
Mo e si zdarzy e zamiast systemu kupimy tylko jego szkielet i narz dzia projektowo-programistyczne.
Wówczas ryzyko niepowodzenia jest jeszcze wi ksze. Kupuj c gotowy (lub prawie gotowy) system
zagraniczny dostajemy nie tylko ile tam godzin pracy programistów , lecz przede wszystkim now wiedz
bankow . Decyduj c si wi c na opracowanie systemu w asnymi si ami ryzykujemy to, i  nowoczesne
narz dzia zastosujemy tylko do automatyzacji w asnych przestarza ych produktów bankowych !.

Grzech 7. Ryzyko przekroczenia bud etu komputeryzacji  

W przypadku kupna systemu bankowego istotn i trudn kwesti jest jego   cena. Zwykle samo
oprogramowanie aplikacyjne (zwykle jest to licencja a nie prawo w asno ci) i sprz t mo na wyceni
mniej wi cej precyzyjnie , lecz udzia ich w sumie ogólnej mo e nie przekracza 50% (a czasem
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wynosi zaledwie 30%). G ówn pozycj cenow staj si zwykle koszty wdro enia ( w tym
kastomizacji i konsultacji) i tutaj dostawcy staraj si - twierdz c, e ponosz du e ryzyko - uzyska
najwi cej dochodu. S te koszty o których si   “zapomina“: np.przeszkolenie personelu banku (czasem kilka-
lub kilkana cie tysiecy osób), koszty konwersji danych z dotychczasowych systemów, koszty dublowania prac
w pocz tkowym okresie wdro enia , koszty konsultacji dodatkowych (nie da si wszystkiego przewidzie w
kontrakcie) l cznie z kosztami podró y, zakwaterowania itp.
Konsultacje stanowi  te   ryzyko finansowe. Aby spe ni y one swoj rol niezb dna jest umiej tno
formu owania zada (trzeba wiedzie czego si chce) i egzekwowania wyników. Inaczej zamiast
konstruktywnej pomocy i rozwi zania konkretnych problemów mo emy otrzyma ogólnikowe wyk ady
prowadzone przez ludzi od marketingu (nie od roboty lecz robienia tzw. dobrego wra enia na klientach),
ogólnodost pne zachodnie publikacje  itp.  
Najwi kszym zagro eniem dla bud etu wydaje si  by  kastomizacja. W przypadku zachodniego systemu trwa
w Polsce oko o. roku , za wdro enie w banku wielooddzia owym zajmie nast pny rok. S to powa ne koszty
utrzymania kilkudziesi cioosobowego zespo u , sk adaj cego si z w asnych i obcych pracowników (ze strony
zespo u autorskiego itp), koszty utrzymania sprz tu komputerowego koniecznego do rozwoju i testowania
systemu  itp.. 

W przypadku podj cia si  przez bank opracowania systemu informatycznego w asnymi si ami ryzyko
finansowe  jest bardzo du e. Trzeba przewidzie wydatkowanie ok.100 ml USD na projekt i oprogramowanie
zaawansowanego kompleksowego systemu bankowego, co wydaje si by sum umiarkowan , zak adaj c i
realizacja zadania potrwa ok.5 lat , czyli w warunkach du ej koncentracji kadrowej i sprawno ci
organizacyjnej.Jest to wydatek, któremu mog podo tylko bardzo du e banki , zak adaj c , i posiadaj
odpowiednio kwalifikowanych informatyków i bankowców o takim stanie wiedzy, który zapewni
nowoczesno rozwi zania na wiele lat. Przyk adem pomy lnego kompleksowego przedsi wzi cia
informatycznego realizowanego przez bank mo e by system OURASI opracowany przez bank :Le Credit
Agricole we  Francji .

Ryzyko finansowe kastomizacji systemu w asnymi si ami jest o wiele ni sze, ni w przypadku budowy
systemu, jednak e wymaga posiadania zdolnych programistów i prowadzenia sprawnego zarz dzania
zmianami (najlepiej wspomaganego komputerowo , pocz wszy od momentu sformu owania potrzeby zmiany,
poprzez specyfikacj , realizacj zmiany w specjalnej warstwie rozwojowej, testowanie lokalne i systemowe,
sko czywszy na aktualizacji warstwy produkcyjnej).  

Koszty eksploatacji systemu mo na zmniejszy poprzez tzw. outsourcing czyli korzystanie z us ug
zewn trznych. Nie tylko mo e to dotyczy dzier awy pami ci dyskowych i rezerwowania mocy komputera w
firmie zewn trznej zamiast w asnego rezerwowego o rodka obliczeniowego (disaster recovery centre), lecz
równie w ten sposób mog by realizowane g ówne (bie ce, operacyjne) us ugi obliczeniowe. Swiadczy o
tym przyk ad banków szwajcarskich i ich umowa z Perrot Systems oraz banku w oskiego Credito Emiliano
(Credem) z  EDS .

Grzech 8. Ryzyko nie wywi zania si  dostawcy systemu  z zobowi za
 
Zapewnienia firmy  b cej  integratorem  i  dostarczy  “rozwi zanie pod klucz”  lub tzw.  TOTAL
SOLUTION, czyli wykona zadania kastomizacyjne i integracyjne oraz wdro eniowe s wiarygodne tylko
wówczas je li firma ta dysponuje wiedz , lud mi oraz rodkami finansowymi do realizacji tej obietnicy i s
wtedy egzekwowalne je li zosta y w kontrakcie wyspecyfikowane zadania do wykonania oraz je li zadania
te maj byc zrealizowane w ramach rycza towej kwoty (inaczej rodki finansowe zosta mog przedwcze nie
wykorzystane bez realizacji ca ci zada ).

Wiarygodne informacje o dostawcy i wykonawcy kontraktu uzyskuje si przede wszystkim poprzez
szczegó owo zaplanowane pobyty u nich na miejscu oraz u ich klientów. Przedmiotem wywiadów jest kapita
i dochodowo dostawcy, liczba specjalistów zatrudnionych w pracach projektowo-programistycznych,
powi zania ze specjalistycznymi firmami software’owymi (gwarantuj cymi wykonawstwo z onych zada
typu architektura klient-serwer), sposób kierowania rozwojem aplikacji oraz jej dokumentowania, proporcje
zatrudnienia pracowników produkcyjnych w stosunku do pracowników marketingu i sprzeda y, dorobek
wdro eniowy i liczba pracowników zaaga owanych do prac wdro eniowych, rodki techniczne obs ugi
klientów (np.zdalny elektroniczny help-desk), informacje o szybko ci reagowania na b dy aplikacji, skala
podj tych prac badawczo-rozwojowych (oby nie za du a), obci zenie firmy w zakresie konserwacji systemów
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ju  wdro onych oraz zaanga owanie firmy w  przetargach  itp.

Istnieje zawsze pewne zagro enie ryzykiem bankructwa firmy, wch oni cia jej  lub przej cia pakietu
kontrolnego akcji przez inn firm . Swiadczy o tym chocia by przyk ad takich zas onych dla informatyki
bankowej firm jak BIS, Kapiti, Winter Partners i Kindle.Chocia w jaki sposób firmy te ( ich systemy)
pozosta y na rynku , to jednak zmiana ich statusu prawnego i finansowego oraz zwykle wyst puj ce przy
tym zmiany personalne, utrudniaj realizacj poprzednich kontraktow. Bankructwo dostawcy gro niejsze jest
w sytuacji gdy bank kupuje  system   wykonany na nieotwarte  platformy  komputerowe   

9.Ryzyko uzale nienia od dostawcy   lub platformy sprz towej

Ryzyko uzale nienia si zmniejszone jest w przypadku zakupu tzw. systemów otwartych. Wymagania
otwarto ci mo na formu owa na poziomach sprz tu (komputerów i sieci), systemu operacyjnego, systemu
zarz dzania baz danych oraz oprogramowania aplikacyjnego (architektury i poszczególnych programów).
Podstawow zalet systemów otwartych jest ich zdolno do czenia si z innymi systemami applikacyjnymi,
przenoszenia na inne platformy sprz towe (co daje mo no uniezale nienia si od dostawcy), akceptowania
ró norodnych  protoko ów sieciowych  itp.

Problemy otwarto ci systemów stanowi przedmiot dzia ania kilku organizacji mi dzynarodowych, w tym
stowarzyszenia X/Open (powo anego w po owie lat 80-tych) , UI (Unix International ) oraz OMG (Object
Management Group). Organizacje te opracowuj standardy (np.POSIX ), które okre laj m.i. zbiór funkcji
korzystaj cych w programach z podstawowych us ug systemu operacyjnego, aby zapewni przenaszalno na
poziomie kodu ród owego pomi dzy zupe nie ró nymi systemami operacyjnymi , zasady pisania
tzw.skryptów na poziomie pow oki (shell scripts) oraz podtrzymanie rodowiska czasu rzeczywistego (real
time environment support).

dro otwartego systemu operacyjnego nie powinno zawiera procedur zale nych od konkretnych
platform sprz towych zapewniaj c wtedy najlepsz przenaszalno pocz wszy od komputerów opartych na
procesorach  INTEL  sko czywszy  na  mainframe'ach. 

Dotychczas za najbardziej otwarty system operacyjny uwa any by UNIX.. W ostatnim okresie obserwuje si
ekspansj systemu operacyjnego Windows NT w zastosowaniach bankowych, w szczególno ci na poziomie
serwerów oddzia owych. W tym przypadku sprawa otwartosci ulega pewnemu uproszczeniu, gdy wyst puje
jeden producent (Microsoft) i system ten od “urodzenia” jest wieloplatformowy. Stopie otwarto ci
operacyjnych systemów unixowych stanowi przedmiot dyskusji i walki konkurencyjnej. Uzyskiwanie
"teoretycznej " zgodno ci ze standardami jeszcze nie stanowi dowodu na przenaszalno systemu pomi dzy
platformami (niektóre - a mo e nawet wi kszo powy szych systemów funkcjonuje tylko na jednej
platformie lub tylko na komputerach jednej firmy ). W ramach “otwartych” unixów stosowane s ró ne
komendy a zdarza si   cz sto , e  nawet te same komendy  dzia aj   inaczej  w  ka dym systemie.
Standardy otwarto ci obowi zuja równie systemy zar adzania bazami danych (np.SQLowe obowi zuje
standard ISO 9075). Nale y spodziewa  si   wej cia w ycie standardów hurtowni danych.
Architektura  klient/serwer budowana powinna jest wg standardów OSF - DCE (Open Software Foundation
- Distributed Computing Environment) oraz OMG - CORBA (Object Management Group - Common Request
Broker Architecture). Konkurentem tych standardów jest DCOM (Distributed Component Object Model)
firmy Microsoft.
Na poziomie techniki programowania programy u ytkowe powinny spe nia wymagania stawiane przez
tzw.przemys owe standardy (industry standards) API (Application Programs Interface), które m.i. definiuj
standardowe formaty danych, mechanizmy eksportu i importu danych, umo liwiaj c tym samym czno z
dowolnymi aplikacjami.

Uzale nienie od dostawcy wynika  mo e  te  z niemodyfikowalno ci systemu przez  uzytkowników (w
zakresie parametryzacji, raportowania , struktur danych itp.). Powoduje to, i w warunkach zmiennych
wymaga rodowiska bankowego wzrastaj znacznie nak ady na utrzymywanie systemu gdy odbywa si to
prawie wy cznie poprzez dodatkowe zlecenia dla autorów systemu. Terminowo realizacji tych zlece

dzie daleka od idea u w przypadkach, gdy -przy ograniczonej “mocy przerobowej” - konserwuj oni
systemy  w wielu  bankach.

Czasem technologia przetwarzania jest “zbyt mocno” zwi zana z konfiguracj sprz tow , gdy na przyk ad
zaklada wczytywanie ca ej bazy danych do pami ci operacyjnej. Wtedy okazuje si e system obs uguj cy
sprawnie bank z kilkoma tysi cami klientów (np. specjalizuj cy si w bankowo ci komercyjnej, czyli
ukierunkowany na przedsi biorstwa) staje si niewydolny na danej platformie dla banków detalicznych , mimo
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 posiada obs ug  funkcjonaln  odpowiednich produktów bankowych.

Tak wi c nale y stwierdzi , i w pe ni otwarty system bankowy zapewnic powinien nabywcy niezale no od
dostawcy sprz tu i autora oprogramowania oraz umo liwi rozwijanie systemu zarówno w od strony
technicznej jak i aplikacyjnej.

10. Ryzyko najwi ksze: brak  strategii  komputeryzacji (grzech  g ówny)
   
Brak odpowiednich decyzji komputeryzacji banku jest ryzykiem najwi kszym, gdy pozbawia bank bardzo
istotnego narz dzia usprawniania zarz dzania i obs ugi klienta , zmniejszaj c szanse przetrwania na
wymagaj cym rynku bankowym. Ryzyko tkwi jednak nie w tym czy komputeryzowa ale jak
komputeryzowa . Grzechem jest wi c brak strategii komputeryzacji czyli komputeryzacja “jak leci”
poprzez nagromadzenie masy komputerów osobistych (najlepiej aby na ka dym biurku “sta ” komputer co

dzie wiadczy o “nowoczesno ci” firmy) oraz wielu “najró niejszych” programów w sumie nie
stanowi cych  logicznej i technologicznej ca ci.
Nie mo na budowa systemu id c na pozorn atwizn , czyli “sklejanie systemu” z pakietów
pochodz cych od ró nych autorów. Mimo i " ma e jest pi kne" to "du e b ce ich sum " mo e okaza
si tworem pokracznym, nie spe niaj cym oczekiwa . Nak ady na ich integracj poprzez wspólne bazy
danych (o ile b dzie to mo liwe) mog byc wy sze od op at licencyjnych za system kompleksowy, za to co
otrzymamy b dzie gorszej jako ci (np.obni enie wydajno ci przetwarzania wskutek po rednictwa
mechanizmów eksportu-importu danych). Nie oznacza to, e pakiety zewn trzne w ogóle nie wchodz w gr .
Akceptowa mo na niewielk ilo pakietów specjalizowanych, opartych na standardach mi dzynarodowych i
przeznaczonych do realizacji wybranych funkcji bankowych, np.uzgodnie rachunków NOSTRO,
potwierdze transakcji (confirmation matching) , obs ugi akredytyw. Rdze (j dro) systemu musi pozosta
produktem  jednolitym, narzucaj cym  nowoczesn  architektur   systemu.

Brak w ciwych decyzji wynika mo e nie tylko z braku rodków finansowych (na rynku bankowym istnieje
wiele propozycji o bardzo zró nicowanych cenach), lecz równie wskutek tradycyjnie silnie zakorzenionego
oporu przeciwko zmianom. Opór  ten wyst puje w banku na wszystkich szczeblach. W naczelnym
kierownictwie jest to opór przeciwko zmianom organizacyjnym oraz zmianie stylu pracy (niech uzywania
nowych narz dzi w procesach decyzyjnych). W kierownictwie operacyjnym opór przejawia si poprzez
wykazywanie zaj to ci uniemo liwiaj cej szkolenie w zakresie nowego systemu, boja n przed zmianami
kadrowymi (zast pienie przez m odszych i bardziej zaznajomionych z technik komputerow ), obawa
niemo nosci kontroli i oceny personelu w nowych warunkach, irytacja wobec “zbyt szybkich” zmian
organizacyjnych, itp. Personel wykonawczy wykazuje instynkt samozachowawczy w postaci boja ni przed
zwolnieniem z pracy i utrat dotychczasowych kwalifikacji oraz wobec nowej techniki (“czy poradz
sobie ?”).
Skutki oporu s rozmaite. Przede wszystkim jest to odwlekanie decyzji (czasem do przys owiowej emerytury) i
tendencja do akcentowania ewentualnych wad  przysz ego systemu  przy  równoczesnym pomijaniu zalet 
                                                                                                                 Zygmunt  Ryznar
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