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System Zarządzania BezSystem Zarządzania Bez

• Def.: Systemowe podejście dDef.: Systemowe podejście d
uwzględnia niezbędną strukt
odpowiedzialności, politykę ora

• Cel: Ryzyko musi być sprowa
jak to jest praktycznie możljak to jest praktycznie możl
practicable” (ALARP).

Z d• Zasady:
1. charakter wyprzedzający, prew
2 definiowanie celu i zapewn2. definiowanie celu i zapewn

dla jego osiągnięcia;
3. zapewnienie właściwego d

dla osiągnięcia zdefiniowanego
4. efektywność i skuteczność;
5 system powinien być zrozumiał5. system powinien być zrozumiał

zpieczeństwemzpieczeństwem

do zarządzania bezpieczeństwem,do zarządzania bezpieczeństwem,
turę organizacyjną, przypisanie

az procedury.

adzone do poziomu tak niskiego,
liwe - “as low as reasonablyliwe as low as reasonably

wencyjny wobec zagrożeń i ryzyk;
nienie wszechstronności działańnienie wszechstronności działań

doboru dostępnych zasobów
celu;

ły dla organizacji i jej otoczenia
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ły dla organizacji i jej otoczenia.



Zarządzanie Bezpieczeńsą p
oparte na Analizie Ryzyk

• Bezpieczeństwo - stan, w
l b t i l h j t dlub materialnych jest zred
poziomu i utrzymywane na
drodze ciągłego procedrodze ciągłego proce
i analizy ryzyka.

• Analiza Ryzyka - systemo
informacji w celu zdefinioinformacji w celu zdefinio
zdarzenia mogą wystąpi
konsekwencje.

stwem 
ka

w którym ryzyko strat ludzkich
d k d k t ldukowane do akceptowalnego
a/lub poniżej tego poziomu na
esu identyfikacji zagrożeńesu identyfikacji zagrożeń

owe wykorzystanie dostępnych
owania jak często określoneowania jak często określone
ić i jakie mogą być ich
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Podstawowe funkcjonalnPodstawowe funkcjonaln

• Gromadzenie danych pozyskiw
i nieformalnym systemie rapori nieformalnym systemie rapor

• Tworzenie analiz ryzyka, łączni
działań zapobiegawczych;działań zapobiegawczych;

• Moduł PKBWL;
• Moduł raportowania wraz z opp p

(wkrótce).

ności aplikacjiności aplikacji

wanych w formalnym 
rtowania;rtowania;
ie z planami i harmonogramami 

cją generowania wykresów ją g y
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Autorska aplikacja wspierajAutorska aplikacja wspieraj
Zarządzania Bezpieczeństw

• Efektywne przetwarzanie dany
Ni k lik i t i j i• Nieskomplikowany, intuicyjny i

• Prosta interpretacja wyników.
Hi t i k h ji• Historia wykonanych operacji.

• Możliwość korzystania z aplika
organizacji w tym samym czasorganizacji w tym samym czas

ąca Systemąca System 
em

ych.
i t f j lik jiinterfejs aplikacji.

cji przez wszystkich pracowników 
siesie.

5



Architektura systemuArchitektura systemu

warstwa danych

MySQL
(Back-End)

KlientKlient 1

warstwa prezentacji (przegl

warstwa przetwarzania 
(logiki biznesowej)

APACHE+PHP
(F t E d)(Front-End)

t 2 Klient n

ądarka internetowa)
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Mechanizm działania apMechanizm działania ap

1. „klient” (w naszym przypad
PPL-WEB-SMS) łączy się za
z serwerem aplikacji (Front-En

2. w zależności od bieżącyc
komunikuje się z serwerem bkomunikuje się z_serwerem b
z niego niezbędne informacje;

3. Serwer aplikacji na podstawie3. Serwer aplikacji na podstawie
bazodanowego generuje stro
do „klienta”;

4. „klient” na ekranie przeglą
serwera aplikacji.

likacjilikacji

dku osoba pracująca w systemie
pomocą przeglądarki internetowej

nd);
h parametrów, serwer aplikacji
bazodanowym (Back End) i pobierabazodanowym (Back-End) i pobiera

e uzyskanych informacji z serwerae uzyskanych informacji z serwera
onę html, której treść przekazuje

ądarki wyświetla wynik działania
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Warstwa danych 1/2Warstwa danych 1/2

• W naszym projekcie zdecydowy p j y
z_uwagi na:

• licencję GPL,
• prędkość działania,
• możliwości techniczne,
oraz
• nasze doświadczenie w pra

• MySQL stworzony jest przez
przejętą 16 stycznia 2008 ro

waliśmy się na serwer MySQLy ę y Q

acy z tym serwerem.
d k fszwedzką firmę MySQL AB,

oku przez Sun Microsystems.
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Warstwa danych 2/2Warstwa danych 2/2

MySQL obsługuje większą częśćMySQL obsługuje większą część
SQL (tj. SQL:2003). Wprowadza ró
rozszerzenia i nowe elementy języ
wszystkich platform systemowy
procesorów, tj:
1 Li ( 86 S/390 IA64 (It i )1. Linux (x86, S/390, IA64 (Itanium),
2. Windows (x86, x64);
3 Solaris (SPARC x86);3. Solaris (SPARC, x86);
4. FreeBSD (x86);
5. MacOS X;
6. HP-UX (PA-RISC IA64);
7. AIX (RS6000);

/ ( )8. i5/OS (IBM System I);
9. QNX (x86);
10 Novell NetWare (x86)10. Novell NetWare (x86).

obecnego standardu ANSI/ISOobecnego standardu ANSI/ISO
ównież swoje, bardzo użyteczne
yka. Dostępny jest niemalże dla
ych o różnych architekturach

Al h P PC AMD64 / EM64T), Alpha, PowerPC, AMD64 / EM64T);
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Warstwa przetwarzaniaWarstwa przetwarzania 

• Zastosowanie Apache + PHP• Zastosowanie Apache + PHP.

• Dlaczego?Dlaczego?
1. wielowątkowość,
2. skalowalność,,
3. bezpieczeństwo,
4. licencja GNU.j

• Apache w_połączeniu z interpr
stanowi jedno z najczęstanowi jedno z najczę
na serwerach Web.

1/31/3

reterem języka skryptowego PHP,
ęściej spotykanych środowiskęściej spotykanych środowisk
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Warstwa przetwarzaniaWarstwa przetwarzania 

• Tworzony przez nas system zak
1 tryb zarządzania1. tryb zarządzania,
2. tryb użytkownika. 

• System obsługuje trzy rodzaje 
1 administratorzy (dostęp do1. administratorzy (dostęp do 

zarządzania),
2. edytorzy (dostęp do systemy y ( ęp y

zarządzania),
3. odbiorcy (dostęp do system

2/32/3

kłada dwa tryby pracy:

użytkowników:
systemu przez panelsystemu przez panel 

mu również przez panel p p

mu z poziomu użytkownika).
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Warstwa przetwarzaniaWarstwa przetwarzania 

• Administrator ma możliwość pełnego dAdministrator ma możliwość pełnego d
Zarządza kontami zarówno edytorów
dostęp do logów systemowych oraz
konfigurację.o gu ację

• Każdemu z edytorów administrator m
pozwolą modyfikować dane merytorycpozwolą modyfikować dane merytoryc
obszarze działania.

• Użytkownik odbiorca, może mieć dostę
1. dostęp powszechny – anonimowy
2 dostęp rejestrowany – po zalogow2. dostęp rejestrowany po zalogow
3. dostęp rejestrowany specjalny

uprawnieniami;

• System ma budowę modułową, dzię
rozszerzony o nowe funkcjonalności.

3/33/3

dostępu do panelu zarządzania systemem.dostępu do panelu zarządzania systemem.
w jak i odbiorców. Administrator posiada
z wszelkich parametrów umożliwiających

może nadać odpowiednie przywileje, które
czne w wyznaczonym dla danego edytoraczne w wyznaczonym dla danego edytora

ęp do systemu na 3 poziomach:
y;
waniu;waniu;

– po zalogowaniu oraz z nadanymi

ęki czemu może łatwo i szybko zostać
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Warstwa prezentacji 1/4Warstwa prezentacji 1/444
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Warstwa prezentacji 2/4Warstwa prezentacji 2/444
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Warstwa prezentacji 3/4Warstwa prezentacji 3/444
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Warstwa prezentacji 4/4Warstwa prezentacji 4/444
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DziękujęDziękuję
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