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Motywacja - bezpieczeństwo

• Intensywna informatyzacja wszystkich sfer 

życia -> usługi informacyjne

• Systemy przechowują i obrabiają wrażliwe 

dane (w tym tajemnice przemysłowe)

• Tendencja do udostępnianie „końcówek” 

systemów w Internecie

• Zwiększona podatność na ataki
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Pomiar bezpieczeństwa - metryki

BEZPIECZEŃSTWO

Szyfrowanie transmisji
Szyfrowanie 

przechowywanych 
danych

Kontrola dost ępu (ACL)
Metody uwierzytelniania

Aktualizacje
(poprawki 

bezpiecze ństwa)

Separacja sieci
komputerowych

(architektura sieciowa)

Dostęp fizyczny

Kopie zapasowe, 
redundancja urz ądzeń

Dostęp do systemu w 
okre ślonych porach
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Typowe rozwiązania bezpieczeństwa

użytkownicy

Systemy

Warstwa kontroli uprawnie ń

Internet
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Zaufanie

Zaufanie

jest wiarą w określone działania czy własności 

obiektu obdarzonego zaufaniem. 

Często oznacza nawet przekonanie jednej ze 

stron w to, że motywacją drugiej strony wobec 

niej jest bycie uczciwym i chcącym działać 

dobrze (benewolentnie).
(źródło: wikipedia.org)
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Motywacja – zaufanie użytkownika

• Zaufanie do systemu z punktu widzenia:

• właściciela danych

• operatora systemu

• właściciela systemu

• zewnętrznego użytkownika

• SLA (ang. Service Level Agreement)

• pomiędzy usługodawcą, a klientem

• minimalny poziom jakości świadczonych 

usług informacyjnych
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Czynniki wpływające na zaufanie

ZAUFANIE

Ciągłość pracy 
(QoS – ang. Quality of Service)

Anonimowo ść, 
prywatno ść, poufno ść

Wydajno ść

Bezpiecze ństwo
powierzonych danych

Wygoda i wsparcie 
użytkownika (HelpDesk)

Renoma dostawcy 
systemu

Szkolenia

Świadomo ść i kultura 
informatyczna 
użytkownika Audyty zewn ętrzne
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Zaufanie jako funkcja czasu

Zaufanie

Czas

A

B

C
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Architektura zaufania

Bezpiecze ństwo

Bezpiecze ństwo

Wydajno ść

Zaufanie

Zaufanie

System
Klient
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Metody zwiększania zaufania

• ↗ Bezpieczeństwo => ↘ Wydajność

• ↗ Renoma firmy => ↗ Zaufanie

• ↗ Użyteczność => ↗ Zaufanie

• ↗ Wydajność => ↗ Zaufanie

• …
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Korelacja bezpieczeństwa i zaufania

• Styk sfery psychologicznej z technologiczną

• Im bezpieczniejszy jest system, tym większym 

zaufaniem się cieszy 

• Im większym zaufaniem się cieszy, tym 

chętniej będzie używany zgodnie z 

przeznaczeniem, a co za tym idzie również 

polityką bezpieczeństwa, czyli wynikowo 

będzie bezpieczniejszy
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Kierunek dalszych badań

• Ustalenie dokładnych metryk

• Wyznaczenie wskaźników i wag dla nich

• Opracowanie metody wyznaczania 

optymalnego środka pomiędzy 

bezpieczeństwem, a zaufaniem
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Końcowe myśli

• Nie ma w pełni bezpiecznego systemu

• Każde zabezpieczenie może zostać złamane

• W każdej polityce bezpieczeństwa najsłabszym 

ogniwem jest człowiek

• Zadaniem jest minimalizowanie ryzyka

• To jest niekończąca się, syzyfowa praca


