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Information assurance là gì

Bảo mật thông tin là hành vi ngăn chặn, ngăn chặn việc sử dụng, truy cập, tiết lộ, chia sẻ, phát tán, ghi âm hoặc tiêu hủy thông tin trái phép. Ngày nay, an toàn thông tin được coi là một trong những vấn đề chính của xã hội, có ảnh hưởng lớn đến hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và kinh tế. Định nghĩa định nghĩa về định nghĩa bảo mật thông tin được
nêu ra từ các nguồn khác nhau, chúng ta có thể hiểu theo những cách khác nhau: Làm thế nào để duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng tiếp cận thông tin: Lưu ý: Các đặc điểm khác như xác thực, tự chịu trách nhiệm về thông tin, không thể tiếp cận và độ tin cậy cũng có thể liên quan đến định nghĩa (ISO / IEC 27000: 2009). BS 7799 Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin
đã được thông qua, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995. Bắt đầu với Phần 1 của tiêu chuẩn Anh BS 77999 là ISO / IEC 17799: 2000, hiện đang tồn tại trong phiên bản sửa đổi của ISO / IEC 17799: 2005. Nội dung iso/IEC 17799:2005 bao gồm 134 biện pháp bảo mật thông tin và được chia thành 12 nhóm: Chính sách an toàn thông tin: Chỉ thị và hướng dẫn tổ chức an toàn thông
tin: Biện pháp bảo mật và quy trình quản lý. Quản lý tài sản: Trách nhiệm và phân loại bảo mật con người: Mua lại hệ thống thông tin bảo mật vật lý và môi trường, phát triển và bảo trì (Quản lý sự cố bảo mật thông tin) Quản lý tuân thủ liên tục kinh doanh 27001: 2005 ISO / IEC 27005 được phát triển từ Phần 2 BS 7799. Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu về quản lý bảo mật
thông tin và tương tự như ISO 9001 là một tiêu chuẩn quản lý có thể được chứng nhận. Để biết thêm thông tin về bảo mật dữ liệu cá nhân của các trường đại học trọng điểm, bằng cách cập nhật bảo mật thông tin của nhân viên tại Việt Nam, hãy đọc cherdantsev I. và Hilton J.: Bảo mật thông tin và Hỗ trợ thông tin. Thảo luận về ý nghĩa, phạm vi và mục tiêu. Trong: Các khía cạnh
tổ chức, pháp lý và công nghệ của người quản trị hệ thống thông tin. Almeida F., Portela, I. (d.e.). IGI Xuất bản toàn cầu. (2013) - ISO/IEC 27000:2009 (E). Công nghệ thông tin - Phương pháp bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và Từ điển. ISO/IEC. Các liên kết bên ngoài Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền thông để bảo mật thông tin. Trung
tâm điều phối CERT ISMS Nhóm người dùng www.xisec.org ISC2 SecureStandard Information Security Whitepapers InfoSec Training Media Archive Video and Poster Information Security Research National Information Security (IA) Glossary RFC-2828: Internet Security Glossary Information Security Conditions taken from I. Contract GuaranteeIng Purposes (Definition,
Classification) of the Financial Contract (Participation Review) Hợp đồng dịch vụ bảo lãnh: Hợp đồng trong đó kiểm toán viên và công ty kiểm toán thu thập đầy đủ và phù hợp bằng chứng để đưa ra kết luận để tăng niềm tin của người dùng vào báo cáo dịch vụ để đảm bảo rằng bên ngoài chịu trách nhiệm về thông tin về chủ đề của dịch vụ được đảm bảo (tức là kết quả của quá
trình đo lường hoặc đánh giá các dịch vụ được đảm bảo). Có 5 yếu tố trong hợp đồng dịch vụ đảm bảo rằng ba bên bao gồm: Eso (kiểm toán viên) (nhà cung cấp dịch vụ) Người sử dụng thông tin có mục tiêu rõ ràng của Bên chịu trách nhiệm (chịu trách nhiệm trực tiếp cung cấp thông tin) Nội dung liên quan (chủ đề): Những đánh giá này được chuẩn bị bởi bên chịu trách nhiệm.
Phải có nhiều hình thức, bao gồm tình hình tài chính (ví dụ: tình hình tài chính trong quá khứ), tình hình phi tài chính (ví dụ: chỉ số hiệu suất), quy trình hoạt động (ví dụ: kiểm soát nội bộ) và hành vi (ví dụ: tuân thủ luật pháp và chính sách của công ty) Các tiêu chí có liên quan: Nội dung có liên quan được đánh giá và đo lường bằng các tiêu chuẩn phải đạt được với quan điểm
được cung cấp bởi Bằng chứng: Bằng chứng phải được thu thập đầy đủ và hợp lý để hỗ trợ báo cáo của các biện pháp bảo vệ: Báo cáo được cung cấp bởi kiểm toán viên với thông tin hợp lý. Kiểm toán viên xem xét báo cáo tài chính để đưa ra kết luận để cải thiện độ tin cậy của báo cáo người dùng về việc báo cáo tài chính có được lập theo báo cáo tài chính hiện hành hay
không. Phát hiện của kiểm toán viên dựa trên sự đảm bảo hạn chế được thu thập bởi kiểm toán viên. Các doanh nghiệp không bắt buộc phải tiến hành kiểm toán năm này qua năm khác theo luật có thể chọn dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính thay thế. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên vẫn cung cấp cho người dùng một số hợp đồng dịch vụ được đảm bảo,
nhưng chi phí ngày càng ít vi phạm hơn so với dịch vụ kiểm toán 3. Hợp đồng liên quan đến kiểm toán bên ngoài a. Trách nhiệm đối với hành động của họ là trách nhiệm giải trình, quản lý và trách nhiệm giải trình của các cơ quan. Trong kinh doanh, thường là giám đốc, nhà quản lý sẽ giữ trách nhiệm giải trình về quyết định của họ cho các cổ đông của công ty quản lý mà người
quản lý hoặc Giám đốc điều hành về cơ bản muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mối quan hệ này còn được gọi là mối quan hệ ủy thác, là mối liên kết giữa ông chủ (cổ đông của công ty) và nhân viên có trách nhiệm (giám đốc, CEO) với niềm tin rằng các quyết định của Giám đốc điều hành và giám đốc điều hành sẽ dựa trên lợi ích của cổ đông và công ty, chứ không phải dựa trên lợi
ích của bản thân. Lý thuyết đại diện (Cơ quan) là một lý thuyết về nghiên cứu các mối quan hệ đại diện và các vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ này. Khi cả chủ sở hữu và người đại diện muốn tối đa hóa lợi ích, sẽ có một người đại diện không hành động vì lợi ích của chủ sở hữu. Trên thực tế, những mối quan hệ này có độ tin cậy ít hơn giám hộ, chủ yếu là vì các sếp thường
không có thông tin gần gũi về các hoạt động của công ty, từ đó họ mất một số niềm tin vào người quản lý mà họ thuê và tin rằng các quyết định được đưa ra sẽ mang lại lợi ích cho chính người quản lý nhiều hơn. Trong trường hợp này, kiểm toán viên độc lập được thuê để xác nhận và đánh giá các kết luận khách quan nhất. B. Kiểm toán theo luật định và chưa chuẩn bị kiểm
toán theo luật định và chưa chuẩn bị là đánh giá cần thiết về mặt pháp lý về tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo tài chính của công ty hoặc chính phủ. Kiểm toán pháp lý được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới, bao gồm cả các công ty hạn chế. Các tổ chức khác cũng cần phải trải qua kiểm toán pháp lý có thể là tổ chức từ thiện, công ty đầu tư và cơ sở
thương mại. Kiểm toán không được kiểm soát là một quá trình kiểm tra và xác minh hoạt động kinh doanh của công ty, và nó không được yêu cầu bởi bất kỳ luật hoặc quy định nào. Kiểm toán không được kiểm toán được thực hiện bởi các tổ chức kiểm toán độc lập chủ yếu được thực hiện bởi các chủ doanh nghiệp, cổ đông, cơ quan chính phủ (công ty nhà nước) hoặc các bên
quan tâm đến lợi ích thích hợp muốn tiến hành kiểm toán, và không phải trong những gì được quy định bởi pháp luật c. Tính trung thực, hợp lý và quan trọng trong việc kiểm toán báo cáo tài chính (phải thừa nhận, công bằng) Kiểm toán viên phải cung cấp hợp đồng dịch vụ cung cấp báo cáo tài chính một cách công bằng và hợp lý. chứ không phải là sự trung thực tuyệt đối (phải
thừa nhận) là: Thông tin được cung cấp dựa trên và dựa trên các dữ kiện tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và các quy tắc liên quan Dữ liệu được ghi lại chính xác từ hoạt động kế toán đến sự công bằng báo cáo tài chính: thông tin được cung cấp rõ ràng và phản ánh rõ ràng bản chất của khoảng cách trong kỳ vọng về giao dịch thương mại Một số người dùng thông tin có quan
niệm sai lầm về tính chính xác của hợp đồng đối với một dịch vụ được đảm bảo mà ý kiến của kiểm toán viên cung cấp báo cáo tài chính phù hợp. Điều này và một số hiểu lầm khác về vai trò của kiểm toán viên được gọi là khoảng trống trong kỳ vọng. Những hạn chế đáng kể là: Điều quan trọng là sự vắng mặt của thông tin đó có tác động đáng kể đến sự thật và tính hợp lý của
báo cáo tài chính và các quyết định không chính xác. Tác giả: Nguyễn Thanh Hoài
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