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Już w czasach starożytnych znane były przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmio-
tów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka. Charakterystyczną cechą tych różnych form zrzeszeń
i porozumień było oparcie działalności na zasadach wzajemności i solidarności. Wspólnoty ry-
zyka powstawały najwcześniej w tych dziedzinach, w których gospodarka towarowo–pieniężna
miała stosunkowo największe znaczenie, a zarazem tam, gdzie niebezpieczeństwo zagrażające
działalności gospodarczej człowieka i jego życiu było największe. Dotyczyło to przede wszystkim
działalności handlowej, transportowej i rzemiosła.
Już za czasów Hammurabiego, czyli około 2 tysięcy lat p.n.e., znane były umowy uczestników

karawan w krajach Bliskiego Wschodu, w których zobowiązywali się oni wspólnie pokrywać
ewentualne szkody, poniesione przez każdego uczestnika takiej umowy. Przedmiotem umów były
przede wszystkim szkody poniesione w zwierzętach jucznych. Jeżeli jeden z uczestników umowy
stracił zwierzę juczne, pozostali członkowie składali odpowiednią sumę, która miała tę stratę
wyrównać. Taki sam charakter posiadały umowy zawierane pomiędzy żydowskimi posiadaczami
osłów w Palestynie, które przewidywały, że o ile osioł ucieknie, padnie, zostanie ukradziony lub
rozszarpany przez dzikie zwierzęta, utrata ta będzie zrekompensowana w naturze.

https://www.piu.org.pl/historia-ubezpieczen

Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto rozdaje.
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Wybierz jedno z poniższych zadań.

Rozszerzanie dostępu do zasobów.
Zdefiniuj plik z polisą bezpieczeństwa .java.policy w katalogu domowym. Plik tem mo-

żesz stworzyć za pomocą narzędzia policytool. Zawarta tam polisa ma zezwalać na dostęp do
wskazanego miejsca w sieci.
Następnie stwórz aplet i umieść go w dokumencie .html, który pobierze z dozwolonej lokali-

zacji i wyświetli określony plik graficzny albo pobierze stamdtąd i oddtworzy plik muzyczny.
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Ograniczanie dostępu do zasobów.
Zdefiniuj lokalnie plik z polisą bezpieczeństwa my.policy. Plik tem możesz stworzyć za

pomocą narzędzia policytool. Zawarta tam polisa ma zabraniać na zapis danych w lokalnym
systemie plików z wyłączeniem katalogu tymczasowego /tmp.
Następnie stwórz aplikację okienkową w technologii swing, która będzie wyświetlać wskazany

plik tekstowy w obszarze edycyjnym. Aplikacja powinna także umożliwiać zapisanie zawartości
obszaru edycyjnego w wybranej lokalizacji. Uruchom swoją aplikację raz jej podając a raz nie
zdefiniowany plik z polisą bezbieczeństwa.
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