
ChươngChương trìnhtrình AT & BM HTTTAT & BM HTTT

 SựSự cầncần thiếtthiết phảiphải xâyxây dựngdựng chínhchính
sáchsách vàvà cáccác vănvăn bảnbản

 CácCác loạiloại hìnhhình vănvăn bảnbản chínhchính sáchsách

 MộtMột sốsố chínhchính sáchsách tiêutiêu biểubiểu



SựSự cầncần thiếtthiết củacủa chươngchương trìnhtrình

 CácCác vấnvấn đềđề củacủa an an toàntoàn vàvà bảobảo mậtmật
xảyxảy rara trongtrong suốtsuốt quáquá trìnhtrình hìnhhình
thànhthành, , phátphát triểntriển, , tồntồn tạitại củacủa hệhệ
thốngthống

 TrongTrong chuỗichuỗi mắtmắt xíchxích bảobảo vệvệ, , sứcsức TrongTrong chuỗichuỗi mắtmắt xíchxích bảobảo vệvệ, , sứcsức
mạnhmạnh chuỗichuỗi bảobảo vệvệ chínhchính làlà điểmđiểm yếuyếu
nhấtnhất củacủa nónó

 Ban Ban hànhhành chínhchính sáchsách --> > tuyêntuyên truyềntruyền
--> > kiểmkiểm tratra
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SựSự cầncần thiếtthiết củacủa chươngchương trìnhtrình

 PhạmPhạm vi vi vấnvấn đềđề: : cáccác loạiloại thôngthông tin tin 
trongtrong hệhệ thốngthống

 NguồnNguồn tấntấn côngcông vàovào hệhệ thốngthống: 80% : 80% 
xuấtxuất phátphát từtừ phíaphía nhânnhân viênviên

 TấnTấn côngcông liênliên quanquan đếnđến phầnphần cứngcứng, ,  TấnTấn côngcông liênliên quanquan đếnđến phầnphần cứngcứng, , 
tấntấn côngcông mạngmạng: 16%. : 16%. CácCác tấntấn côngcông
kháckhác liênliên quanquan đếnđến yếuyếu tốtố con con ngườingười
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SựSự cầncần thiếtthiết củacủa chươngchương trìnhtrình

 ChínhChính sáchsách, , chỉchỉ dẫndẫn, , hướnghướng dẫndẫn giảigiải
quyếtquyết cáccác vấnvấn đềđề liênliên quanquan đếnđến con con 
ngườingười

•• CơCơ sởsở đểđể xemxem xétxét cáccác hànhhành độngđộng củacủa
con con ngườingười đểđể đánhđánh giágiácon con ngườingười đểđể đánhđánh giágiá

•• KếtKết hợphợp vớivới cáccác giảigiải pháppháp kỹkỹ thuậtthuật quảnquản
lýlý toàntoàn bộbộ hệhệ thốngthống

•• NềnNền tảngtảng chocho việcviệc triểntriển khaikhai chươngchương
trìnhtrình at & at & bmbm httthttt
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CácCác địnhđịnh nghĩanghĩa

 1. 1. ChínhChính sáchsách

 MộtMột chínhchính sáchsách làlà phátphát biểubiểu mứcmức caocao
củacủa niềmniềm tin, tin, mụcmục tiêutiêu, , đốiđối tượngtượng củacủa
côngcông tyty vàvà nghĩanghĩa chungchung chocho mụcmục tiêutiêu
cầncần đạtđạt đượcđược trongtrong mộtmột lĩnhlĩnh vựcvựccầncần đạtđạt đượcđược trongtrong mộtmột lĩnhlĩnh vựcvực

 2. 2. TiêuTiêu chuẩnchuẩn

 LàLà yêuyêu cầucầu bắtbắt buộcbuộc đểđể hỗhỗ trợtrợ cáccác
chínhchính sáchsách riêngriêng lẽlẽ
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CácCác địnhđịnh nghĩanghĩa

 33. . ChỉChỉ dẫndẫn

 ChỉChỉ dẫndẫn làlà sựsự cầncần thiếtthiết, , từngtừng bướcbước, , 
hànhhành độngđộng chi chi tiếttiết hoáhoá, , yêuyêu cầucầu phảiphải
thựcthực hiệnhiện đểđể hoànhoàn thànhthành mộtmột côngcông
việcviệcviệcviệc

44. . HướngHướng dẫndẫn

HướngHướng dẫndẫn thườngthường làlà cáccác phátphát biểubiểu
chungchung thiếtthiết kếkế đểđể đạtđạt đượcđược mụcmục tiêutiêu
củacủa chínhchính sáchsách bằngbằng cáchcách đưađưa rara nềnnền
tảngtảng đểđể thựcthực hiệnhiện cáccác chỉchỉ dẫndẫn
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CácCác chínhchính sáchsách trongtrong mộtmột đơnđơn vịvị
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MộtMột sốsố chúchú ýý

 DễDễ hiểuhiểu ((viếtviết bởibởi chuyênchuyên giagia, , đọcđọc làlà
ngườingười dùngdùng bìnhbình thườngthường))

 CóCó thểthể ápáp dụngdụng đượcđược: : ChínhChính sáchsách
phảiphải viếtviết phùphù hợphợp vớivới mụcmục tiêutiêu củacủa tổtổ
chứcchứcchứcchức

 CóCó thểthể thựcthực hiệnhiện đượcđược: : KhiKhi thựcthực hiệnhiện
chínhchính sáchsách vẫnvẫn đảmđảm bảobảo hoạthoạt độngđộng
((khôngkhông bịbị ảnhảnh hưởnghưởng))

 CóCó thểthể tuântuân thủthủ đượcđược: : KhôngKhông quáquá
nghiêmnghiêm khắckhắc vàvà khôngkhông phùphù hợphợp vớivới
vănvăn hóahóa, , môimôi trườngtrường 88



MộtMột sốsố chúchú ýý

 ĐượcĐược lênlên kếkế hoạchhoạch, , thựcthực hiệnhiện từngtừng
bướcbước: : dựdự kiếnkiến, , phảnphản hồihồi, , ápáp dụngdụng

 ChủChủ độngđộng: : đưađưa rara nhữngnhững vấnvấn đềđề cócó
thểthể làmlàm, , yêuyêu cầucầu vớivới nhânnhân viênviên..

 KhôngKhông quáquá tuyệttuyệt đốiđối: : khôngkhông sửsử dụngdụng KhôngKhông quáquá tuyệttuyệt đốiđối: : khôngkhông sửsử dụngdụng
nhữngnhững quyếtquyết địnhđịnh mangmang tínhtính cốcố địnhđịnh, , 
khôngkhông mềmmềm dẻodẻo

 ĐảmĐảm bảobảo đượcđược mụcmục tiêutiêu côngcông việcviệc: : 
nhữngnhững chínhchính sáchsách khôngkhông phùphù hợphợp sẽsẽ
bịbị loạiloại bỏbỏ
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ĐịnhĐịnh dạngdạng

1. 1. ChínhChính sáchsách toàntoàn thểthể ((mứcmức 1) 1) 

 ChủChủ đềđề

VấnVấn đềđề màmà chínhchính sáchsách đềđề cậpcập đếnđến

PhạmPhạm vi vi chínhchính sáchsách quanquan tâmtâm

 GiớiGiới hạnhạn GiớiGiới hạnhạn

GiớiGiới hạnhạn ngườingười cócó ảnhảnh hưởnghưởng bởibởi chínhchính
sáchsách

GiớiGiới hạnhạn đốiđối tượngtượng điềuđiều chỉnhchỉnh củacủa
chínhchính sáchsách
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ĐịnhĐịnh dạngdạng

1.1. ChínhChính sáchsách toàntoàn thểthể ((mứcmức 1) 1) 

 TráchTrách nhiệmnhiệm

TráchTrách nhiệmnhiệm cáccác cácá nhânnhân

 SựSự tuântuân thủthủ hoặchoặc nhữngnhững kếtkết quảquả
xấuxấuxấuxấu

HìnhHình thứcthức xửxử phạtphạt khikhi khôngkhông tuântuân thủthủ
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ĐịnhĐịnh dạngdạng chínhchính sáchsách

 2. 2. ChínhChính sáchsách theotheo chủchủ đềđề ((mứcmức 2) 2) 

 TậpTập trungtrung đếnđến vấnvấn đềđề liênliên quanquan vàvà
quanquan tâmtâm hiệnhiện tạitại

 ThayThay đổiđổi theotheo thờithời giangian, , sựsự thaythay đổiđổi
côngcông nghệnghệ, , cáccác nhânnhân tốtố kháckháccôngcông nghệnghệ, , cáccác nhânnhân tốtố kháckhác
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MộtMột sốsố chínhchính sáchsách mứcmức 22
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ĐịnhĐịnh dạngdạng chínhchính sáchsách

 33. . ChínhChính sáchsách ở ở mứcmức ứngứng dụngdụng ((mứcmức
33))

 ChínhChính sáchsách mứcmức 3 3 khôngkhông cócó mômô hìnhhình
chặtchặt chẽchẽ nhưnhư mứcmức 11, , 22. . NhưngNhưng cầncần
chúchú ý ý mộtmột sốsố điểmđiểm::chúchú ý ý mộtmột sốsố điểmđiểm::

•• HiểuHiểu đượcđược nhiệmnhiệm vụvụ, , mụcmục tiêutiêu toàntoàn cụccục
củacủa côngcông tyty

•• HiểuHiểu đượcđược nhiệmnhiệm vụvụ củacủa chươngchương trìnhtrình, , 
hệhệ thốngthống

•• ThiếtThiết lậplập cáccác yêuyêu cầucầu hỗhỗ trợtrợ cảcả haihai mụcmục
tiêutiêu
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MộtMột sốsố chínhchính sáchsách tiêutiêu biểubiểu

 ChínhChính sáchsách phânphân lớplớp tàitài sảnsản

 ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu

 ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất

 ChínhChính sáchsách bảobảo mậtmật vậtvật lýlý

ChínhChính sáchsách côngcông việcviệc liênliên tụctục ChínhChính sáchsách côngcông việcviệc liênliên tụctục
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PhânPhân lớplớp tàitài sảnsản

 ĐảmĐảm bảobảo chocho cáccác tàitài sảnsản đượcđược phânphân
lớplớp đúngđúng theotheo giágiá trịtrị

 CơCơ sởsở chocho cáccác chínhchính sáchsách đảmđảm bảobảo
trêntrên cáccác phânphân lớplớp
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PhânPhân lớplớp tàitài sảnsản (t)(t)
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 TiếnTiến trìnhtrình quyếtquyết địnhđịnh côngcông việcviệc

 TráchTrách nhiệmnhiệm, , vàvà thựcthực thithi tráchtrách nhiệmnhiệm
quảnquản lýlý tàitài sảnsản củacủa ngườingười quảnquản lýlý

 VấnVấn đềđề liênliên quanquan

•• NhiệmNhiệm vụvụ quanquan trọngtrọng, , hànhhành độngđộng nhạynhạy•• NhiệmNhiệm vụvụ quanquan trọngtrọng, , hànhhành độngđộng nhạynhạy
cảmcảm

•• NơiNơi nàonào làlà nhiệmnhiệm vụvụ quanquan trọngtrọng vàvà
thôngthông tin tin nhạynhạy cảmcảm đượcđược lưulưu trữtrữ..

•• NơiNơi màmà nhưngnhưng thôngthông tin tin nhạynhạy cảmcảm nàynày
đượcđược xửxử lýlý..

•• NgườiNgười nàonào làlà cầncần thiếtthiết truytruy xuấtxuất thôngthông
tin tin nàynày..
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 TiếnTiến hànhhành tạitại mỗimỗi đơnđơn vịvị, , nơinơi quảnquản lýlý
thôngthông tin (tin (sởsở hữuhữu))

 ĐưaĐưa rara phânphân lớplớp riêngriêng theotheo đặcđặc thùthù

 KhôngKhông nênnên tạotạo quáquá nhiềunhiều phânphân lớplớp

MộtMột sốsố vấnvấn đềđề liênliên quanquan: :  MộtMột sốsố vấnvấn đềđề liênliên quanquan: : 

•• LuậtLuật bảnbản quyềnquyền

•• LuậtLuật sángsáng chếchế

•• LuậtLuật thươngthương hiệuhiệu
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 MộtMột sốsố thànhthành phầnphần trongtrong phânphân lớplớp tàitài
sảnsản

•• NgườiNgười sởsở hữuhữu
1. 1. XácXác địnhđịnh phânphân lớplớp tàitài sảnsản thôngthông tin tin trongtrong đơnđơn

vịvị mìnhmình
2. 2. XácXác địnhđịnh vàvà thựcthực hiệnhiện cáccác bảobảo vệvệ thíchthích ứngứng đểđể2. 2. XácXác địnhđịnh vàvà thựcthực hiệnhiện cáccác bảobảo vệvệ thíchthích ứngứng đểđể

đảmđảm bảobảo tínhtính mậtmật, , tínhtính toàntoàn vẹnvẹn, , tínhtính khảkhả
dụngdụng củacủa tàitài nguyênnguyên thôngthông tin.tin.

3. 3. QuảnQuản lýlý việcviệc bảobảo vệvệ an an toàntoàn đểđể đảmđảm bảobảo sựsự
tuântuân thủthủ vàvà thôngthông báobáo trạngtrạng tháithái khôngkhông tuântuân
thủthủ

4. 4. XácXác thựcthực việcviệc truytruy xuấtxuất aiai cócó côngcông việcviệc liênliên
quanquan đếnđến thôngthông tin.tin.

5. 5. LoạiLoại bỏbỏ quyềnquyền truytruy xuấtxuất vớivới nhữngnhững ngườingười
khôngkhông còncòn cócó côngcông việcviệc liênliên quanquan
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 MộtMột sốsố thànhthành phầnphần trongtrong phânphân lớplớp tàitài
sảnsản

•• NgườiNgười bảobảo vệvệ

 KhôngKhông cócó quyềnquyền, , thaythay đổiđổi, , chocho phépphép sửsử
dụngdụng thôngthông tin tin nếunếu khôngkhông cócó sựsự cấpcấp phépphép
ngườingười chủchủ sởsở hữuhữungườingười chủchủ sởsở hữuhữu

 TrongTrong coicoi, , thựcthực hiệnhiện việcviệc bảobảo vệvệ cầncần thiếtthiết
theotheo yêuyêu cầucầu
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 MộtMột sốsố thànhthành phầnphần trongtrong phânphân lớplớp tàitài
sảnsản

•• NgườiNgười sửsử dụngdụng

 NgườiNgười đượcđược cấpcấp quyềnquyền truytruy xuấtxuất

 ThựcThực hiệnhiện đúngđúng theotheo quyềnquyền chocho phépphép

 ChỉChỉ đượcđược cấpcấp quyềnquyền theotheo nguyênnguyên tắctắc tốitối
thiểuthiểu

 TuânTuân thủthủ nhữngnhững điềuđiều khiểnkhiển màmà ngườingười chủchủ sởsở
hữuhữu chỉchỉ địnhđịnh
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Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 VíVí dụdụ vềvề phânphân lớplớp thôngthông tintin

 Top secret Top secret –– tốitối mậtmật::

 Confidential Confidential –– mậtmật: : 

 Restricted Restricted –– giớigiới hạnhạn::

Internal Use Internal Use –– sửsử dụngdụng nộinội bộbộ:: Internal Use Internal Use –– sửsử dụngdụng nộinội bộbộ::

 Public Public –– côngcông khaikhai::

2323



Phân lớp tài sản (t)Phân lớp tài sản (t)

 VíVí dụdụ vềvề phânphân lớplớp thôngthông tintin

 Company Company ConfidentialConfidential Red Red ––
thôngthông tin tin mậtmật màumàu đỏđỏ::

 Company Company ConfidentialConfidential Yellow Yellow ––
ThôngThông tin tin mậtmật màumàu vàngvàng: : ThôngThông tin tin mậtmật màumàu vàngvàng: : 

 Company Company ConfidentialConfidential Green Green ––
ThôngThông tin tin mậtmật màumàu xanhxanh::

 Company Public Company Public –– thôngthông tin tin côngcông
khaikhai::
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu

 KếtKết hợphợp vớivới chínhchính sáchsách vềvề phânphân lớplớp
tàitài sảnsản đểđể đềđề xuấtxuất cáccác múcmúc bảobảo vệvệ
phùphù hợphợp

 ThựcThực hiệnhiện trêntrên cáccác giaigiai đoạnđoạn củacủa tàitài
liệuliệuliệuliệu

•• LưuLưu trữtrữ

•• XửXử lýlý

•• HủyHủy
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu (t)(t)

 PhânPhân rõrõ tráchtrách nhiệmnhiệm củacủa cáccác nhómnhóm

•• ChủChủ sởsở hữuhữu

•• NgườiNgười bảobảo vệvệ

•• NgườiNgười sửsử dụngdụng
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu (t)(t)

 PhânPhân rõrõ tráchtrách nhiệmnhiệm củacủa cáccác nhómnhóm

•• ChủChủ sởsở hữuhữu

 GánGán mứcmức bảobảo vệvệ

 XemXem xétxét lạilại phânphân lớplớp theotheo thờithời giangian

 ĐánhĐánh giágiá lạilại cáccác điềuđiều khiểnkhiển tươngtương ứngứng

ThôngThông tin tin yêuyêu cầucầu bảobảo vệvệ vàvà truytruy xuấtxuất chocho ThôngThông tin tin yêuyêu cầucầu bảobảo vệvệ vàvà truytruy xuấtxuất chocho
ngườingười bảobảo vệvệ vàvà ngườingười sửsử dụngdụng

 CungCung cấpcấp sựsự truytruy xuấtxuất vớivới cáccác tàitài liệuliệu vớivới cáccác
côngcông việcviệc

 ĐánhĐánh giágiá nguynguy cơcơ vớivới mấtmất mátmát thôngthông tintin

 ChươngChương trìnhtrình côngcông việcviệc liênliên tụctục vớivới thôngthông tintin
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu (t)(t)

 PhânPhân rõrõ tráchtrách nhiệmnhiệm củacủa cáccác nhómnhóm

•• NgườiNgười bảobảo vệvệ

 CungCung cấpcấp sựsự bảobảo vệvệ thíchthích ứngứng chocho việcviệc côngcông
cụcụ xửxử lýlý, , lưulưu trữtrữ thôngthông tin, tin, lưulưu bảnbản saosao, , vàvà
hồihồi phụcphục..

 ĐưaĐưa rara môimôi trườngtrường xửxử lýlý an an toàntoàn cócó đượcđược sựsự ĐưaĐưa rara môimôi trườngtrường xửxử lýlý an an toàntoàn cócó đượcđược sựsự
bảobảo vệvệ hoànhoàn toàntoàn vềvề tínhtính toàntoàn vẹnvẹn, , tínhtính
mậtmật, , vàvà tínhtính khảkhả dụngdụng củacủa thôngthông tin.tin.

 QuảnQuản trịtrị yêuyêu cầucầu truytruy xuấtxuất vàovào thôngthông tin tin 
tươngtương ứngứng vớivới sựsự cấpcấp quyềnquyền củacủa ngườingười sởsở
hữuhữu
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu (t)(t)

 PhânPhân rõrõ tráchtrách nhiệmnhiệm củacủa cáccác nhómnhóm

•• NgườiNgười sửsử dụngdụng

 SửSử dụngdụng thôngthông tin tin chỉchỉ chocho mụcmục đíchđích củacủa nónó

 DuyDuy trìtrì tínhtính toàntoàn vẹnvẹn, , mậtmật vàvà khảkhả dụngdụng củacủa
thôngthông tin tin đượcđược truytruy xuấtxuất
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ChínhChính sáchsách quảnquản lýlý tàitài liệuliệu (t)(t)

 PhânPhân rõrõ tráchtrách nhiệmnhiệm củacủa cáccác nhómnhóm

•• NgườiNgười sửsử dụngdụng

 SửSử dụngdụng thôngthông tin tin chỉchỉ chocho mụcmục đíchđích củacủa nónó

 DuyDuy trìtrì tínhtính toàntoàn vẹnvẹn, , mậtmật vàvà khảkhả dụngdụng củacủa
thôngthông tin tin đượcđược truytruy xuấtxuất

VíVí dụdụ vềvề ma ma trậntrận quảnquản lýlý tàitài liệuliệu VíVí dụdụ vềvề ma ma trậntrận quảnquản lýlý tàitài liệuliệu
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất

 KếtKết hợphợp phânphân lớplớp tàitài sảnsản, , quảnquản lýlý tàitài
liệuliệu đểđể đảmđảm bảobảo việcviệc truytruy xuấtxuất đếnđến
tàitài nguyênnguyên củacủa hệhệ thốngthống

 QuáQuá trìnhtrình triểntriển khaikhai chocho hệhệ thốngthống củacủa
cáccác chínhchính sáchsách ở ở trêntrêncáccác chínhchính sáchsách ở ở trêntrên

 SửSử dụngdụng cáccác cơcơ chếchế vềvề mặtmặt kỹkỹ thuậtthuật, , 
con con ngườingười đảmđảm bảobảo cáccác cơcơ chếchế đãđã
đượcđược mômô tảtả

 NhânNhân tốtố chínhchính trongtrong thựcthực thithi cáccác
chínhchính sáchsách đãđã mômô tảtả
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 CơCơ chếchế quảnquản lýlý
•• QuảnQuản lýlý truytruy xuấtxuất theotheo chínhchính sáchsách

 QuảnQuản lýlý theotheo mômô hìnhhình dándán nhãnnhãn

 CácCác bảobảo vệvệ theotheo nhómnhóm đãđã phânphân

•• QuảnQuản lýlý tùytùy biếnbiến
TuânTuân theotheo mômô hìnhhình dữdữ liệuliệu miêumiêu tảtả TuânTuân theotheo mômô hìnhhình dữdữ liệuliệu miêumiêu tảtả

 HạnHạn chếchế mômô hìnhhình cấpcấp điềuđiều khiểnkhiển tùytùy biếnbiến

* * CungCung cấpcấp điềuđiều khiểnkhiển phảiphải theotheo yêuyêu
cầucầu quyềnquyền tốitối thiểuthiểu
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 QuyQuy trìnhtrình quảnquản lýlý
1. 1. CấpCấp phépphép tàitài khoảnkhoản

•• KiểmKiểm tratra ngườingười dùngdùng đăngđăng kýký tàitài khoảnkhoản

•• CungCung cấpcấp truytruy xuấtxuất đầuđầu tiêntiên vớivới hệhệ thốngthống

2. 2. QuảnQuản lýlý quyềnquyền ưuưu tiêntiên truytruy xuấtxuất

•• ĐảmĐảm bảobảo kiểmkiểm tratra cáccác ưuưu tiêntiên theotheo thờithời giangian•• ĐảmĐảm bảobảo kiểmkiểm tratra cáccác ưuưu tiêntiên theotheo thờithời giangian
vớivới ngườingười dùngdùng

•• ĐảmĐảm bảobảo sựsự tồntồn tạitại ngườingười dùngdùng thựcthực tếtế

•• CóCó cơcơ chếchế loạiloại bỏbỏ quyềnquyền nhanhnhanh chóngchóng vớivới cáccác
cácá nhânnhân
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 QuyQuy trìnhtrình quảnquản lýlý
33. . QuảnQuản lýlý xácxác thựcthực tàitài khoảnkhoản

•• MậtMật khẩukhẩu thaythay đổiđổi theotheo tiêutiêu chuẩnchuẩn côngcông
nghiệpnghiệp, , 30 30 ngàyngày

•• ThờiThời giangian thaythay đổiđổi mậtmật khẩukhẩu thểthể hiệnhiện sựsự cầncần
thiếtthiết bảobảo mậtmật củacủa thôngthông tin tin trongtrong hệhệ thốngthốngthiếtthiết bảobảo mậtmật củacủa thôngthông tin tin trongtrong hệhệ thốngthống

•• MậtMật khẩukhẩu phảiphải đượcđược lựalựa chọnchọn tốttốt: : ítít nhấtnhất cócó 8 8 
kýký tựtự, , khôngkhông sửsử dụngdụng cáccác kýký tựtự trongtrong từtừ điểnđiển, , 
vàvà cócó kýký tựtự đặcđặc biệtbiệt

•• HỗHỗ trợtrợ đăngđăng nhậpnhập mộtmột lầnlần (single(single--signsign--on) on) 
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 QuyQuy trìnhtrình quảnquản lýlý
33. . QuảnQuản lýlý xácxác thựcthực tàitài khoảnkhoản

•• MậtMật khẩukhẩu thaythay đổiđổi theotheo tiêutiêu chuẩnchuẩn côngcông
nghiệpnghiệp, 30 , 30 ngàyngày

•• ThờiThời giangian thaythay đổiđổi mậtmật khẩukhẩu thểthể hiệnhiện sựsự cầncần
thiếtthiết bảobảo mậtmật củacủa thôngthông tin tin trongtrong hệhệ thốngthốngthiếtthiết bảobảo mậtmật củacủa thôngthông tin tin trongtrong hệhệ thốngthống

•• MậtMật khẩukhẩu phảiphải đượcđược lựalựa chọnchọn tốttốt: : ítít nhấtnhất cócó 8 8 
kýký tựtự, , khôngkhông sửsử dụngdụng cáccác kýký tựtự trongtrong từtừ điểnđiển, , 
vàvà cócó kýký tựtự đặcđặc biệtbiệt

•• HỗHỗ trợtrợ đăngđăng nhậpnhập mộtmột lầnlần (single(single--signsign--on) on) 
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 CơCơ chếchế xácxác thựcthực
•• NhữngNhững vấnvấn đềđề ngườingười đóđó cócó::

 ThẻThẻ thôngthông mìnhmình

 ThẻThẻ từtừ

 ThẻThẻ phầnphần cứngcứng

 ThẻThẻ phầnphần mềmmềm

•• NgườiNgười dùngdùng làlà aiai::
 VânVân taytay

 SơSơ đồđồ võngvõng mạcmạc

 HìnhHình họchọc taytay

 VânVân gangan bànbàn taytay
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 CơCơ chếchế xácxác thựcthực

•• NgườiNgười dùngdùng biếtbiết::

 MậtMật khẩukhẩu

 SốSố PIN (PIN (sốsố xácxác địnhđịnh ngườingười dùngdùng))

 MạnhMạnh đềđề phátphát biểubiểu

 ThôngThông báobáo chínhchính xácxác nhưngnhưng giớigiới hạnhạn
vàvà quyềnquyền, , nghĩanghĩa vụvụ thamtham giagia hệhệ
thốngthống

•• KiểmKiểm soátsoát thaothao táctác

•• KiểmKiểm soátsoát thôngthông tin tin ngườingười dùngdùng
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 MộtMột sốsố vấnvấn đềđề cầncần chúchú ýý

•• ĐảmĐảm bảobảo tínhtính đồngđồng nhấtnhất hệhệ thốngthống

 TriểnTriển khaikhai hệhệ thốngthống phầnphần mềmmềm, , hệhệ điềuđiều
hànhhành đồngđồng nhấtnhất tránhtránh dịdị biệtbiệt

 KiểmKiểm soátsoát đượcđược cáccác ứngứng dụngdụng càicài đặtđặt vàvà sửsử
dụngdụngdụngdụng
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 MộtMột sốsố vấnvấn đềđề cầncần chúchú ýý

•• QuyQuy trìnhtrình thaythay đổiđổi truytruy xuấtxuất vớivới hệhệ
thốngthống

 YêuYêu cầucầu

 PhânPhân tíchtích táctác độngđộng

ChiếnChiến lượclược thaythay đổiđổi ChiếnChiến lượclược thaythay đổiđổi

 TínhTính toántoán chi chi phíphí

 XemXem xétxét lạilại vấnvấn đềđề bảobảo mậtmật

 GhiGhi nhậnnhận yêuyêu cầucầu

 ĐệĐệ trìnhtrình

 PhátPhát triểntriển thaythay đổiđổi
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 MộtMột sốsố vấnvấn đềđề cầncần chúchú ýý

•• QuyQuy trìnhtrình thaythay đổiđổi truytruy xuấtxuất vớivới hệhệ
thốngthống

 NếuNếu cócó sựsự thaythay đổiđổi củacủa hệhệ thốngthống thìthì cầncần phảiphải đượcđược
thaythay đổiđổi vàvà kiểmkiểm nghiệmnghiệm

 KiểmKiểm tratra sựsự thaythay đổiđổi nàynày vàvà yêuyêu cầucầu điềuđiều khiênkhiên thaythay
đổiđổi..đổiđổi..

 ThửThử nghiệmnghiệm phầnphần mềmmềm đượcđược thiếtthiết kếkế..
 LặpLặp lạilại đếnđến khikhi chấtchất lượnglượng chấpchấp nhậnnhận đượcđược
 ThựcThực hiệnhiện. . MãMã, , hệhệ thốngthống, , cácá thaythay đổiđổi đượcđược thựcthực hiệnhiện..
 CậpCập nhậtnhật thôngthông tin tin phiênphiên bảnbản. . SauSau khikhi cáccác thaythay đổiđổi

đượcđược thựcthực hiệnhiện, , cáccác vănvăn bảnbản phảiphải đượcđược thaythay đổiđổi..
 BáoBáo cáocáo thaythay đổiđổi đốiđối vớivới ngườingười quảnquản lýlý..
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ChínhChính sáchsách điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất (t)(t)

 CácCác vấnvấn đềđề vềvề điềuđiều khiểnkhiển

•• ThựcThực hiệnhiện điềuđiều khiểnkhiển trêntrên hệhệ điềuđiều hànhhành

•• ThựcThực hiệnhiện điềuđiều khiểnkhiển trêntrên hệhệ thốngthống
mạngmạng

•• ThựcThực hiệnhiện điềuđiều khiểnkhiển trêntrên hệhệ thốngthống•• ThựcThực hiệnhiện điềuđiều khiểnkhiển trêntrên hệhệ thốngthống
phầnphần mềmmềm

•• ThựcThực hiệnhiện điềuđiều khiểnkhiển trêntrên hệhệ thốngthống vậtvật
lýlý

 CácCác nghiệpnghiệp vụvụ chúchú ýý

•• GhiGhi nhậtnhật kýký

•• PhátPhát hiệnhiện xâmxâm nhậpnhập
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BảoBảo mậtmật vậtvật lýlý

 SửSử dụngdụng cáccác phươngphương pháppháp vậtvật lýlý bảobảo
vệvệ hệhệ thốngthống trướctrước đeđe dọadọa mangmang tínhtính
vậtvật lýlý

•• PhòngPhòng ngừangừa đểđể bảobảo vệvệ việcviệc truytruy xuấtxuất
thiếtthiết bịbị toàntoàn bộbộ tổtổ chứcchứcthiếtthiết bịbị toàntoàn bộbộ tổtổ chứcchức

•• ĐảmĐảm bảobảo khôngkhông cócó sựsự hưhư hỏnghỏng vàvà thaythay
đổiđổi cáccác thiếtthiết bịbị màmà thôngthông tin tin đượcđược lưulưu
trữtrữ

•• ViệcViệc xâyxây dựngdựng bảobảo vệvệ vậtvật lýlý chocho trungtrung
tâmtâm dữdữ liệuliệu phảiphải tươngtương ứngứng vớivới giágiá trịtrị dữdữ
liệuliệu đượcđược lưulưu trữtrữ trongtrong đóđó
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BảoBảo mậtmật vậtvật lýlý (t)(t)

 CácCác bướcbước
1. 1. TàiTài sảnsản đượcđược bảobảo vệvệ

•• LựaLựa chọnchọn giảigiải pháppháp::

 Chi Chi phíphí xâyxây trungtrung tâmtâm dữdữ liệuliệu tậptập trungtrung

 Chi Chi phíphí bảobảo vệvệ cáccác trungtrung tâmtâm dữdữ liệuliệu đơnđơn lẻlẻ

2. 2. ĐeĐe doạdoạ tiềmtiềm năngnăng2. 2. ĐeĐe doạdoạ tiềmtiềm năngnăng

•• KhôngKhông dựadựa vàovào thôngthông tin tin nhànhà cungcung cấpcấp

•• SửSử dụngdụng côngcông cụcụ kiểmkiểm tratra độcđộc lậplập

•• TìnhTình hìnhhình xãxã hộihội khukhu vựcvực

•• LịchLịch sửsử khukhu vựcvực
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BảoBảo mậtmật vậtvật lýlý (t)(t)

 CácCác bướcbước

3. 3. XuXu hướnghướng vớivới cáccác nguynguy cơcơ

•• ChuyênChuyên giagia bảobảo mậtmật phảiphải tưtư vấnvấn vớivới
ngườingười quảnquản lýlý

•• MọiMọi quyếtquyết địnhđịnh đềuđều đượcđược đánhđánh giágiá nguynguy•• MọiMọi quyếtquyết địnhđịnh đềuđều đượcđược đánhđánh giágiá nguynguy
cơcơ

4. 4. CácCác điềuđiều khiểnkhiển víví dụdụ

•• KhôngKhông cócó mômô hìnhhình ápáp dụngdụng chungchung toàntoàn
bộbộ
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BảoBảo mậtmật vậtvật lýlý (t)(t)

 CácCác phươngphương pháppháp

•• HệHệ thốngthống canhcanh phòngphòng

•• HệHệ thốngthống qua qua sátsát

•• HệHệ thốngthống báobáo cháycháy

•• HệHệ thốngthống báobáo độtđột nhậpnhập•• HệHệ thốngthống báobáo độtđột nhậpnhập

 HệHệ thốngthống hủyhủy tàitài liệuliệu

•• ĐảmĐảm bảobảo an an toàntoàn

•• HợpHợp đồngđồng phùphù hợphợp
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ChínhChính sáchsách côngcông việcviệc liênliên tụctục

 ĐảmĐảm bảobảo côngcông việcviệc hoạthoạt độngđộng trongtrong
cáccác tìnhtình huốnghuống

 BaoBao gồmgồm cảcả kếkế hoạchhoạch phụcphục hồihồi sựsự cốcố

 CóCó táctác dụngdụng trongtrong tìnhtình huốnghuống khẩnkhẩn
cấpcấpcấpcấp

•• KhóKhó kiểmkiểm tratra

•• KhóKhó thuyếtthuyết phụcphục ngườingười quảnquản lýlý

•• BảoBảo hiểmhiểm chỉchỉ giảigiải quyếtquyết vềvề mặtmặt kinhkinh tếtế
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ChínhChính sáchsách côngcông việcviệc liênliên tụctục (t)(t)

 CóCó nhiềunhiều yếuyếu tốtố ảnhảnh hưởnghưởng đếnđến hoạthoạt độngđộng

•• ThảmThảm họahọa tựtự nhiênnhiên: : lũlũ lụtlụt, , độngđộng đấtđất, , cháycháy, , lốclốc, , 
bãobão

•• Tai Tai nạnnạn

•• CạnhCạnh tranhtranh, , tấntấn côngcông đốiđối thủthủ

•• Nang Nang lượnglượng khôngkhông đượcđược cungcung cấpcấp•• Nang Nang lượnglượng khôngkhông đượcđược cungcung cấpcấp

•• CácCác dịchdịch vụvụ: : kếtkết nốinối, , vậnvận chuyểnchuyển, , bảobảo vệvệ
khôngkhông hoạthoạt độngđộng

•• ThảmThảm họahọa vềvề môimôi trườngtrường

•• TấnTấn côngcông củacủa hackerhacker
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Chính sách công việc liên tục (t)Chính sách công việc liên tục (t)

 Các bước tiến hànhCác bước tiến hành

•• Xác định các tài nguyênXác định các tài nguyên

•• Xác định các đe dọaXác định các đe dọa

•• Xác định các nguy cơXác định các nguy cơ

•• Xác định ảnh hưởng đến hệ thốngXác định ảnh hưởng đến hệ thống•• Xác định ảnh hưởng đến hệ thốngXác định ảnh hưởng đến hệ thống

•• Xác định các dịch vụ và hệ thống cần Xác định các dịch vụ và hệ thống cần 
được khôi phục ngayđược khôi phục ngay

•• Xác định tài nguyên để hồi phục hệ Xác định tài nguyên để hồi phục hệ 
thốngthống
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Chính sách công việc liên tục (t)Chính sách công việc liên tục (t)

 CáchCách thứcthức tiếntiến hànhhành

•• ThànhThành lậplập hộihội đồngđồng

•• XâyXây dựngdựng hệhệ thốngthống câucâu hỏihỏi xácxác địnhđịnh táctác
độngđộng côngcông việcviệc

•• TiếnTiến hànhhành thuthu thậpthập thôngthông tintin•• TiếnTiến hànhhành thuthu thậpthập thôngthông tintin

•• XácXác địnhđịnh cáccác đốiđối tượngtượng, , tiếntiến trìnhtrình cầncần
quanquan tâmtâm

•• XâyXây dưngdưng kếkế hoạchhoạch

•• KiểmKiểm tratra kếkế hoạchhoạch

•• DuyDuy trìtrì kếkế hoạchhoạch
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ChươngChương trìnhtrình AT & BM HTTTAT & BM HTTT

 SựSự cầncần thiếtthiết phảiphải xâyxây dựngdựng chínhchính
sáchsách vàvà cáccác vănvăn bảnbản

 CácCác loạiloại hìnhhình vănvăn bảnbản chínhchính sáchsách

 MộtMột sốsố chínhchính sáchsách tiêutiêu biểubiểu



BàiBài tậptập

1. 1. LýLý do do cầncần thiếtthiết phảiphải cócó chínhchính sáchsách, , 
tiêutiêu chuẩnchuẩn, , chỉchỉ dẫndẫn trongtrong vấnvấn đềđề
đảmđảm bảobảo vàvà an an toàntoàn thôngthông tin?tin?

2. 2. VìVì saosao cầncần cócó mộtmột chươngchương trìnhtrình tổngtổng
thểthể vềvề đảmđảm bảobảo vàvà an an toàntoàn thôngthôngthểthể vềvề đảmđảm bảobảo vàvà an an toàntoàn thôngthông
tin?tin?

3. 3. SựSự liênliên quanquan, , bổbổ trợtrợ nhaunhau giữagiữa cáccác
chínhchính sáchsách: : phânphân lớplớp tàitài sảnsản, , quảnquản lýlý
tàitài liệuliệu, , điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất, , bảobảo
mậtmật vậtvật lýlý??



BàiBài tậptập

44.. NhữngNhững mômô hìnhhình nàonào đượcđược ápáp dụngdụng
trongtrong điềuđiều khiểnkhiển truytruy xuấtxuất?? CácCác nhânnhân
tốtố đểđể xácxác thựcthực?? PhânPhân tíchtích việcviệc sửsử
dụngdụng mậtmật khâukhâu sửsử dụngdụng mộtmột lầnlần
đượcđược gửigửi quaqua điệnđiện thoạithoại hoặchoặc emailemailđượcđược gửigửi quaqua điệnđiện thoạithoại hoặchoặc emailemail
trongtrong cáccác giaogiao dịchdịch trựctrực tuyếntuyến:: LợiLợi
íchích,, tínhtính anan toàntoàn,, tìmtìm kiếmkiếm giảigiải pháppháp
thaythay thếthế??



NộiNội dung dung chuẩnchuẩn bịbị

11.. TìmTìm hiểuhiểu cáccác tiêutiêu chuẩnchuẩn mãmã hóahóa
hiệnhiện tạitại đượcđược ápáp dụngdụng??

22.. TìmTìm hiểuhiểu chiếnchiến lượclược lưulưu trữtrữ mậtmật
khẩukhẩu củacủa ngườingười dùngdùng trongtrong cáccác ứngứng
dụngdụng??dụngdụng??

33.. TìmTìm hiểuhiểu vớivới mômô hìnhhình tínhtính toántoán hiệnhiện
tạitại mãmã hóahóa RSA,RSA, ECC,ECC, DES,DES, AESAES cócó
còncòn đượcđược coicoi làlà anan toàntoàn,, sốsố bítbít mãmã
hóahóa đểđể đảmđảm bảobảo anan toàntoàn??



NộiNội dung dung chuẩnchuẩn bịbị

44.. TìmTìm hiểuhiểu thếthế nàonào làlà thámthám mãmã?? CáchCách
thứcthức thámthám mãmã?? ChoCho víví dụdụ vềvề mộtmột
cáchcách thứcthức thámthám mãmã??


