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WstĎp
Rozwój handlu elektronicznego wymaga coraz wiĎkszej uwagi. Jeszcze
kilka lat temu handel internetowy byğ swego rodzaju ciekawostkĂ, nie majĂcĂ wiĎkszego wpğywu na Ńycie gospodarcze. Obecnie handel jest najwaŃniejszym skğadnikiem gospodarki elektronicznej. Liczba klientów korzystajĂcych z handlu internetowego wzrasta z dnia na dzieġ. DokonujĂ oni coraz
wiĎkszej liczby transakcji internetowych. Handluje siĎ coraz wiĎkszym
zakresem towarów i usğug. Internet jest po prostu nowym ırodkiem do
osiĂgania celów przez firmĎ (sprzedaŃ, rozwój). Maleje rola tradycyjnych
kanağów dystrybucji, nastĎpuje oszczĎdnoıĄ czasu, a klienci nie sĂ uzaleŃnieni od godzin otwarcia konkretnej firmy, poniewaŃ mogĂ mieĄ z niĂ kontakt internetowy przez siedem dni w tygodniu, przez dwadzieıcia cztery
godziny na dobĎ. NaleŃy jednak pamiĎtaĄ, Ńe korzystanie w Internetu moŃe
pociĂgaĄ za sobĂ takŃe skutki ujemne.
W Internecie, jak w kaŃdym inny przedsiĎwziĎciu, wiĂŃĂcym siĎ czĎsto
z duŃymi dochodami, mogĂ pojawiaĄ siĎ i pojawiajĂ siĎ oszuıci, hakerzy,
zğodzieje. Internet nie jest wolny od innych zagroŃeġ, które naleŃy zidentyfikowaĄ i walczyĄ z nimi.

Sposoby i ochrona systemów informatycznych
System jest zbiorem obiektów rzeczywistych poğĂczonych razem w
zorganizowany sposób. System ma cel i zadania do wykonania, wymienia
informacje lub obiekty materialne z otoczeniem, ma równieŃ pewien czas
i cykl Ńycia. System moŃe byĄ zamkniĎty lub otwarty, moŃe skğadaĄ siĎ
z pewniej liczby podsystemów, miĎdzy którymi wystĎpuje wymiana informacji kontrolnych danych, informacji miĎdzy którymi wystĎpuje wspóğdziağanie lub rywalizacja (Pomykağa 2002 s. 37).
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System informacyjny jest to wyróŃniony przestrzennie i uporzĂdkowany
czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, kanağów informacyjnych
oraz technicznych ırodków przesyğania i przetwarzania informacji, których
funkcjonowanie sğuŃy do sterowania obiektem gospodarczym. W wiĎkszoıci
systemów wystĎpuje problem bezpieczeġstwa miĎdzy elementami systemów, podsystemów, sposobu organizacji, ale równieŃ bezpieczeġstwa
danych informacji przechowywanych, uŃywanych lub przesyğanych w systemie. Aby stworzyĄ system bardzo dobry, powinniımy próbowaĄ nadaĄ mu
cechy systemu idealnego. KonstruujĂc system formuğujemy ogólnĂ wizjĎ,
potem tworzymy analizy i specyfikacje. Po uzyskaniu specyfikacji wymagaġ
rozpoczyna siĎ pracĎ nad specyfikacjĂ funkcjonalnĂ. Powinna ona okreıliĄ
funkcjonalnĂ stronĎ systemu, jego strukturĎ, po czym jest tworzony projekt.
Musi on opisywaĄ zachowanie systemu, jego strukturĎ i architekturĎ oraz
zawieraĄ opis funkcji. Cechy systemu idealnego ilustruje ryc.1.

Ryc. 1. Cechy systemu idealnego. ŀródğo: Pomykağa J.M., Pomykağa
J.A.:1999 Systemy informacyjne: modelowanie i wybrane techniki
kryptograficzne, Mikom,
W kaŃdym systemie informatycznym istniejĂ zagroŃenia zwiĂzane z bğĎdnĂ lub odbiegajĂcĂ od przyjĎtych zağoŃeġ pracĂ oprogramowania, zamierzonymi i celowymi destrukcyjnymi dziağaniami realizowanymi przez wykorzystywane programy komputerowe, próbĂ dostĎpu do systemu przez nie– 148 –

uprawnionego uŃytkownika, a takŃe zmianĂ w sposobie funkcjonowania
systemów informatycznych, a w szczególnoıci z pracĂ odbywajĂcĂ siĎ w sieci komputerowej.
Powszechnie stosowanĂ metodĂ eliminacji bğĎdów w programach jest
weryfikacja ich poprawnoıci realizowana w trakcie procesu testowania. Im
dğuŃej wykonywane jest testowanie i im wiĎksza jest liczba uŃytkowników
w nim uczestniczyğa, tym mniejsze prawdopodobieġstwo wystĂpienia bğĎdów, ale nigdy nie jest ono cağkowicie wyeliminowane. Do Łródeğ zagroŃeġ
wywoğanych nieprawidğowĂ pracĂ sprzĎtu komputerowego moŃna zaliczyĄ
awarie sprzĎtu komputerowego, uszkodzenia informacji zapisanych na
noınikach magnetycznych lub optycznych, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wystĂpienie niesprzyjajĂcych warunków w ırodowisku zewnĎtrznym (temperatura, wilgotnoıĄ, zapylenie, pola magnetyczne i elektroniczne o duŃym natĎŃeniu lub wysokiej czĎstotliwoıci) (Pomykağa 2002 s. 79).
Do programów mogĂcych potencjalnie i w rzeczywistoıci wyrzĂdziĄ
szkody w systemie informatycznym naleŃy zaliczyĄ wirusy komputerowe.
Wirusem komputerowym nazywa siĎ program, którego charakterystycznĂ
cechĂ jest zdolnoıĄ do samopowielania w sposób bezpoırednio niezauwaŃalny dla uŃytkownika systemu komputerowego. CzĎsto celem podejmowania prób dostĎpu do systemu komputerowego, dokonywanych przez nieupowaŃnionych uŃytkowników lub obce osoby jest moŃliwoıĄ zapewnienia
sobie dostĎpu do cennych z róŃnych wzglĎdów danych (naruszenie tajnoıci
danych), dokonanie modyfikacji wybranych danych przechowywanych
w systemie komputerowym, zmniejszenie wydajnoıci systemu, wykonanie
zmian w strukturze i w wartoıciach danych systemowych. Rozbudowa
systemów informatycznych, a przede wszystkim zastosowanie technologii
sieciowych, powoduje znaczny wzrost wzajemnej zğoŃonoıci tworzonych
systemów, co pociĂga za sobĂ zwiĎkszenie moŃliwoıci wystĂpienia bğĎdu
w oprogramowaniu lub awarii sprzĎtowej.
Zğamanie systemu zabezpieczeġ moŃe byĄ dokonywane z zewnĂtrz systemu (np. podsğuch, przeszukiwanie sieci) lub z wnĎtrza systemu. W konsekwencji osoby takie jak administratorzy systemu lub osoby pracujĂce przy
projektowaniu i implementacji protokoğów kryptograficznych sĂ szczególnie
naraŃone na niebezpieczeġstwo takiej implementacji systemu, aby móc
w przyszğoıci pokonaĄ system zabezpieczeġ i osiĂgnĂĄ jakieı korzyıci.
KaŃdy system ochrony skğada siĎ z szeregu komponentów, takich jak:
algorytmy szyfrowania, metody ograniczania dostĎpu, metody autoryzacji,
itp. Poziom bezpieczeġstwa jest zazwyczaj rezultatem wspóğdziağania poszczególnych elementów systemu. MoŃe siĎ zdarzyĄ, Ńe korzyıci wynikajĂce
z zastosowania bardzo dobrych algorytmów szyfrowania zostanĂ zniweczone poprzez zastosowanie zğych mechanizmów autoryzacji (Paszczyġski
2000 s. 69).
– 149 –

Szereg funkcjonujĂcych obecnie systemów informatycznych wykorzystuje w celu zabezpieczenia rozwiĂzania sprzĎtowe, zazwyczaj karty inteligentne. W oparciu o algorytmy genetyczne powstağ cağy szereg metod ğamania zabezpieczeġ tego rodzaju. Oczywiıcie bezpieczny system informatyczny powinien wykorzystywaĄ do celów ochrony wiele róŃnorodnych
metod, a nie jednĂ traktowanĂ jako absolutnie niezawodnĂ. Dla przykğadu
rozwaŃmy hipotetyczny system informatyczny. Niech funkcjonujĂca w tym
systemie aplikacja nie posiada Ńadnych zabezpieczeġ, a bezpieczeġstwo
informacyjne niech bĎdzie zapewnione wyğĂcznie przez narzĎdzia systemu
operacyjnego. System taki nie bĎdzie oczywiıcie systemem bezpiecznym,
a naruszenie jego zasobów moŃe byĄ realizowane na przykğad za pomocĂ
koni trojaġskich. Nasz system bĎdzie zagroŃony takŃe przez bğĎdy wystĎpujĂce w protokoğach sieciowych, luki w których mogĂ byĄ wykorzystane do
realizacji potencjalnych wğamaġ. Jeıli sytuacja jest odwrotna, aplikacja dla
zwiĎkszenia bezpieczeġstwa systemu stosuje np. szyfrowanie, to jego dziağanie moŃe byĄ zupeğnie nieskuteczne, jeıli zabezpieczenia z poziomu sieci
czy systemu operacyjnego bĎdĂ nieszczelne. Z tego wğaınie powodu koniecznym jest stosowanie wielopoziomowych, wzajemnie uzupeğniajĂcych
siĎ zabezpieczeġ systemu.

Zasady dziağania Internetu i Intranetu
Wspóğczeınie Internet jest popularna, ogólnoıwiatowĂ, ogólnodostĎpnĂ
sieciĂ. Skğada siĎ on z wielu lokalnych sieci komputerowych, naleŃĂcych
miĎdzy innymi do przedsiĎbiorstw, klientów, instytucji finansowych i bankowych. PodğĂczona do Internetu sieĄ komputerowa w znaczny sposób uğatwia pozyskiwane informacji, a takŃe stwarza nowe moŃliwoıci rozwoju
handlu elektronicznego z istotnym rozszerzeniem siĎ rynku nie tylko krajowego, ale i obejmujĂcego nawet cağy ıwiat. Dziı e-biznes tworzy nowĂ
ekonomiĎ, czyli gospodarkĎ pozbawionĂ granic paġstwowych, której towarzyszy z jednej strony stworzona przez sprzedawcĎ bogata oferta handlowa,
z drugiej zaı strony zwiĎkszona liczba klientów realizowanych transakcji
elektronicznych i wysokoıĄ kwot stanowiĂcych przedmiot tych transakcji
(Mağachowski 2000 s. 19).
Internet to globalny system informacyjny, który jest logicznym systemem
wzajemnych globalnych poğĂczeġ przez jednolity, przestrzenny system adresowy opierajĂcy siĎ na protokole IP (ang. Internet Protocol) lub jego dalszych rozwiniĎciach modyfikacjach, jest w stanie wspieraĄ komunikowanie
siĎ wykorzystujĂce zastaw protokoğów TCP/IP (ang. Transmission Control
Protocol/ Internet Protocol) lub jego dalsze rozwiniĎcia-modyfikacje i/lub
inne protokoğy kompatybilne z IP, oferuje, wykorzystuje lub umoŃliwia pub-
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liczne, czy teŃ prywatne ıwiadczenie usğug opierajĂcych siĎ na komunikacji
i pokrewnej infrastrukturze.
Intranet jest rodzajem lokalnej sieci komputerowej, dziağajĂcej zgodnie
z modelem Internetu i stosujĂcej jego charakterystyczne narzĎdzia, ale
w obszarze jednej organizacji gospodarczej. ĞĂczy on technologiĎ lokalnej
sieci komputerowej LAN z technologiĂ Internetu oraz jego protokoğem transmisji danych TCP/IP, umoŃliwiajĂc tym samym efektywne korzystanie uŃytkowników sieci lokalnej w przedsiĎbiorstwie z Internetem. Bezpieczne dla
zasobów danych przedsiĎbiorstwa poğĂczenie Intranetu z Internetem wymaga zastosowania specjalnego komputera poıredniczĂcego, chroniĂcego bazy
danych firmy przed niepowoğanym dostĎpem z zewnĂtrz.

Ochrona informacji i danych
Nasze Ńycie skğada siĎ z informacji, które sĂ przechowywane w bazach
danych, nasze dane sĂ poufne i moŃemy sobie zastrzec, Ńe nie wolno ich
udostĎpniaĄ innym, ani sprzedawaĄ na potrzeby reklamy bezpoıredniej.
Musimy sami zdecydowaĄ, czy korzystajĂc z usğug zaufamy usğugodawcom,
Ńe doğoŃĂ wszelkich staraġ by chroniĄ nasze informacje i tym samym zaakceptowaĄ niewielkie ryzyko, Ńe jednak mogĂ one zostaĄ wykorzystane
wbrew naszej woli.
Identyfikacja (inaczej uwierzytelnienie) i autoryzacja to krytyczne elementy bezpiecznej komunikacji. Ustala ona toŃsamoıĄ nadawcy i/lub odbiorcy informacji. CzĎsto przy dokonywaniu transakcji polega na podaniu
numeru karty kredytowej. Natomiast autoryzacja to sprawdzanie czy zgğaszajĂcy siĎ uŃytkownik moŃe korzystaĄ z systemu. CzĎsto stosuje siĎ wykazy
dostĎpów oraz dostĎp grupowy, uŃytkownicy mogĂ mieĄ moŃliwoıĄ czytania pliku, i/lub pisania w liku, i/lub wykorzystywania pliku. AutentycznoıĄ
jest to potwierdzenie, czy deklarowana osoba inicjujĂca transakcjĎ jest
rzeczywiıcie tĂ osobĂ za którĂ siĎ podaje. W internetowej bankowoıci
bĎdzie to speğnione np. przy uŃyciu poufnego kodu PIN w poğĂczeniu
z uŃyciem jednorazowego identyfikatora transakcji TAN. IntegralnoıĄ informacji to wğaıciwoıĄ zapewniajĂca, Ńe dane osobowe nie zostağy zmienione
lub zniszczone w sposób nieautoryzowany. ZawartoıĄ dokumentu nie moŃe
zostaĄ zmieniona podczas transmisji. Jest to jeden z warunków zaufania do
wykorzystywanego kanağu transakcji, a takŃe podstawowy warunek prowadzenia transakcji finansowych za poırednictwem Internetu. Natomiast poufnoıĄ polega na zagwarantowaniu, ze informacje przechowywane w systemie komputerowym i informacje przesyğane mogĂ zostaĄ odczytane tylko
przez uprawnione osoby. W szczególnoıci chodzi o drukowanie, wyıwietlanie i inne formy ujawniani, w tym ujawnianie istniejĂcego obiektu
(Adams 2002 s. 61).
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Podstawowymi metodami dotyczĂcymi uwierzytelniania, autoryzacji,
autentycznoıci i poufnoıci sĂ enkrypcja, biometria i zapory ogniowe. Pierwsze to nic innego jak system przetwarzania danych w kod, który moŃe zostaĄ
odczytany tylko przez osobĎ dysponujĂcĂ kluczem do jego odszyfrowania.
Do kodowania moŃna uŃyĄ ıwiatowego standardu systemu Data Encryption
Standard (DES). Koduje on kaŃdĂ wiadomoıĄ uŃywajĂc trzech róŃnych kluczy nastĎpujĂcych po sobie. Enkrypcja jest czĎıciej stosowana do ochrony
danych zawartych w kartach kredytowych. Biometria to potencjalnie najbezpieczniejszy system ochrony wiadomoıci. AngaŃuje on unikatowe cechy
organizmu ludzkiego, takie jak odciski palców, rozpoznawanie gğosu, czy
weryfikacjĎ tĎczówki. Biometria jest nadal w fazie rozwoju, ale w kolejnych
latach spodziewamy siĎ ulepszenia w zakresie oprogramowania. Program
oceniağby szybkoıĄ skğadnia podpisu oraz ksztağty linii, co pozwalağoby na
szybkĂ weryfikacjĎ. Ze wzglĎdu na swĂ nadzwyczajnĂ prostotĎ biometria
znajdzie miejsce w ıwiecie elektronicznym.
Firewall sĂ instalowane miedzy sieciami w celu wymuszenia kontroli dostĎpu miĎdzy nimi. Inaczej mówiĂc zabezpieczajĂ przed nieautoryzowanym
dostĎpem z zewnĂtrz do sieci lokalnej. PoŃytecznĂ cechĂ Firewall jest moŃliwoıĄ wykorzystania ich do rejestrowania ıledzenia wszelkich przychodzĂcych pakietów (ang. auditing). Dobrze skonstruowana zapora ogniowa
zabezpiecza niemal cağkowicie przed atakami z zewnĂtrz, potrafi zapobiec
podsğuchiwaniu i podszywaniu siĎ nieuprawnionych, blokuje penetracjĎ
sieci wewnĎtrznej oraz potrafi ochroniĄ przed znanymi wirusami i koġmi
trojaġskimi.
Zapora ogniowa na poziomie sieci jest to router lub specjalny komputer,
który kontroluje adresy pakietów i decyduje o tym, czy przepuıciĄ pakiet do
sieci lokalnej czy go zatrzymaĄ. Zazwyczaj blokowanie pakietów dokonuje
siĎ za pomocĂ pliku zawierajĂcego adresy IP okreılonych oırodków. Router
bĎdzie wtedy blokowağ wszystkie pakiety pochodzĂce z tych oırodków lub
zmierzajĂce do nich. W momencie, gdy odnajduje on pakiet zawierajĂcy
zastrzeŃony adres IP, zatrzymuje go uniemoŃliwiajĂc mu przedostanie siĎ do
sieci lokalnej.
Zapora ogniowa na poziomie aplikacji jest to zazwyczaj komputer
gğówny z uruchomionym programem zwanym oprogramowaniem serwera
Proxy. RolĂ serwera Proxy jest transmitowanie odizolowanych kopii pakietów jednej sieci do drugiej. Ten typ zapory skutecznie maskuje Łródğo poğĂczenia i chroni sieĄ lokalnĂ przed dostĎpem uŃytkowników Internetu,
którzy mogĂ usiğowaĄ zdobyĄ o niej informacje. Zapory ogniowe na poziomie aplikacji fizycznie oddzielajĂ sieĄ lokalnĂ od Internetu, dziĎki czemu
dobrze peğniĂ funkcje ochronne. Trzecia to zapora na poziomie transmisji,
jest podobna do systemów na poziomie aplikacji. RóŃnica miĎdzy nimi jest
taka, Ńe systemy dziağajĂce na poziomie transmisji nie wymagajĂ specjalnych aplikacji typu klient obsğugujĂcych protokoğy Proxy. Zapory takie
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tworzĂ obwód ğĂczĂcy komputer-klient z serwerem i nie wymagajĂ Ńadnej
aplikacji do kontrolowania okreılonej usğugi. Ich zaletĂ jest moŃliwoıĄ
obsğugiwania wielu protokoğów, których stosowanie w systemach dziağajĂcych na poziomie aplikacji wymaga uŃywania odpowiedniej aplikacji dla
kaŃdej usğugi (Adams 2002 s. 75).

Szyfrowanie informacji
Techniki szyfrowania zyskujĂ szczególne znaczenie w kontekıcie przesyğania danych. Zadaniem kryptografii jest zagwarantowanie tajnoıci danych.
Bez wĂtpienia kaŃda osoba i kaŃda organizacja majĂ prawo do ochrony
swoich danych przed niepowoğanym dostĎpem. Sprawdzone i odporne na
zğamanie techniki kryptograficzne charakteryzujĂ siĎ przede wszystkim tym,
Ńe ich algorytmy zostağy opublikowane i sĂ powszechnie znane. Odczytanie
zaszyfrowanej wiadomoıci bez znajomoıci klucza jest mağo realne w moŃliwym do przyjĎcia czasie i za pomocĂ bĎdĂcych do dyspozycji ırodków.
Obecnie najczĎıciej sĂ stosowane systemy szyfrowania wykorzystujĂce
przeksztağcenia matematyczne. MoŃna do nich zaliczyĄ dwa typy algorytmów szyfrujĂcych: algorytmy z kluczem prywatnym, w których tego samego
klucza uŃywa siĎ do szyfrowania i odszyfrowania informacji (tzw. szyfrowanie symetryczne) i algorytmy z kluczem publicznym, w których uŃywa siĎ
klucza publicznego do zaszyfrowania informacji, a klucza prywatnego do jej
odszyfrowania (tzw. szyfrowanie asymetryczne).

Ryc. 2. Szyfrowanie i deszyfrowanie z wykorzystaniem dwóch kluczy.
ŀródğo: Martyniak Z., 2000, ZarzĂdzanie informacjĂ i komunikacjĂ – zagadnienia
wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
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Szyfrowanie symetryczne jest najczĎıciej uŃywane do ochrony danych
zapisanych na dyskach komputerowych lub do szyfrowania informacji
przesyğanych miĎdzy dwoma komputerami. Dzieli siĎ je na tzw. szyfry strumieniowe i szyfry blokowe. Przy szyfrowaniu niesymetrycznym posğuguje
siĎ dwoma róŃnymi kluczami, jeden z nich to prywatny, a przynaleŃny do
niego algorytm to algorytm deszyfrujĂcy. Drugi klucz jest publiczny,
a odpowiedni algorytm – to algorytm szyfrujĂcy. WaŃne, Ńe nie moŃna na
podstawie znajomoıci klucza publicznego wygenerowaĄ klucza prywatnego.
Dlatego klucz publiczny moŃna udostĎpniĄ bez Ńadnego ryzyka, SğuŃy on
osobom trzecim do szyfrowania wiadomoıci, które mogĂ byĄ odszyfrowane
tylko przez posiadacza odpowiedniego klucza prywatnego. Schemat szyfrogramu i de szyfrogramu z wykorzystaniem dwóch kluczy obrazuje ryc.2.

Podsumowanie
Bezpieczeġstwo systemu informatycznego jest pojĎciem zbyt szerokim
i pojemnym, by moŃna byğo mówiĄ o konkretnych rozwiĂzaniach bez okreılenia warunków brzegowych – okreılenia kluczowych zasobów i ich wartoıci, okreılenia poziomu dopuszczalnego ryzyka czyli poziomu bezpieczeġstwa i wreszcie okreılenia ırodowiska technicznego.
W zğoŃonym systemie na poszczególne elementy dziağa wiele zagroŃeġ,
którym trzeba przeciwstawiaĄ prewencjĎ i zwalczaĄ je. Trzeba pamiĎtaĄ, Ńe
dbanie o bezpieczeġstwo to proces, który nigdy siĎ nie koġczy. Stale trzeba
uaktualniaĄ systemy za pomocĂ najnowszych programów korygujĂcych luki
w zabezpieczeniach, wdraŃaĄ najlepsze systemy zabezpieczeġ, na jakie
firma moŃe sobie pozwoliĄ.
Bezpieczeġstwo nigdy nie jest peğne, trzeba stale stosowaĄ i testowaĄ
nowe procedury, aby poziom zabezpieczenia byğ moŃliwie jak najwyŃszy.
W przypadku systemu informatycznego zaufanymi muszĂ byĄ administratorzy sieci, którzy bĎdĂ dbaĄ i czuwaĄ nad bezpieczeġstwem systemu, kontrolowaĄ dane oraz dziağanie wewnĎtrznej infrastruktury informatycznej.
NaleŃağoby podkreıliĄ równieŃ bardzo waŃnĂ rolĎ uŃytkowników systemu,
nawet najlepszy system zabezpieczajĂcy zawiedzie, gdy uŃytkownicy nie
bĎdĂ ıciıle przestrzegaĄ zasad jego uŃytkowania.

Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy zagadnieġ zwiĂzanych z bezpieczeġstwem informatycznym organizacji (firmy, przedsiĎbiorstwa, organizacji). Bezpieczeġstwo to polega na ochronie zasobów organizacji przed naruszeniem poufnoıci, dostĎpnoıci i integralnoıci. Aby prawidğowo zaprojektowaĄ system
bezpieczeġstwa naleŃy zidentyfikowaĄ zasoby informacyjne firmy, okreıliĄ
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podatnoıĄ na zagroŃenia oraz dopuszczalny poziom ryzyka. Ta faza analizy
poprzedza powstanie zağoŃeġ do projektu polityki bezpieczeġstwa, który
powinien zawieraĄ podziağ na sfery, strategiĎ ochrony tych sfer a takŃe
wskazywaĄ na narzĎdzia sprzĎtowe i programowe (szyfrowanie, ıciana
ogniowa, system antywirusowy).

TRANSACTION SAFETY IN THE INTERNET

Key words: informatics safety, Codes, antivirus system
Summary
Present paper refers to informatic safety in the organization (company,
establishment or institutions). This safety is related to protection information rescources of the organization from infringement in confidentiality,
accessibility and integrity. In order to design system of protection correctly
this resources should be identified, susceptibility to threats and permissible
risk should be determined. This analysis precedes foundations of the project
of safety policy. This project should include zoning and strategies of protection of each zone and should mention programme and equipment
instruments (Codes, firewall, antivirus system).
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