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فناوري اطالعاتو حسابرسی کنترلهمیت ا
مقدمه
همچنینو) IS()2(هیکپارچبراي تضمین سیستم هاي اطالعاتیحساستبدیل به یک مکانیسم) IT()1(فناوري اطالعات و حسابرسیکنترلامروزه 
انرون آنچه در شرکت هایی مانندقبیلاز در آینده مالیسنگین ممانعت از وقوع شکست هايجلوگیري و جهتهاسازمانمالیاتگزارش

(Enron)ورلدکاموWorldCom)( شده انداتفاق افتاد و یا بحران هاي مالی جهانی ،.
رساخت هاي زی. قرار داده استتاثیررا تحت چیز همه و خطرات ژئوپلیتیکی ندشده اوابسته هر زمان دیگر به همدیگراز اقتصاد جهانی بیشتر

از هرگز بیشترفناوري اطالعات حسابرسینیاز به کنترل و ودر سراسر جهان یکپارچه شده استو تجارت در فرآیندهاي کسب و کاریالکترونیک
. استحال حاضر نبوده

ك کشورهاي مستقل مشتر(کامپیوتري، سیستم هاي اطالعات) EDP()3(که پردازش الکترونیکی داده ها (در ابتدا ، حسابرسی فناوري اطالعات 
به شمار می حسابرسی سنتیتوسعه و نسخه ي پیشرفته اي از به عنوان ) فناوري اطالعات را در بر می گیرد، و حسابرسی)4((CIS))المنافع

:شرح زیر می باشندسی فناوري اطالعات شدند بم  حسابرکه منجر به لزوم انجاهمترین عواملیماز . آمد
ندشد)5(هاي نهفته در سیستم هاي کامپیوتري براي انجام عملکرد گواهی دادنتواناییمتوجهانحسابرس.
که رایانه ها منابع کلیدي براي رقابت در محیط کسب بطوریند به رسمیت شناختر سازمان خوددرا پردازش و مدیریت اطالعاتهاتشرک

.گردیدحیاتیحسابرسی آنها و در نتیجه ، نیاز به کنترل و شدندمنابع با ارزش کسب و کار در سازمانمشابه سایر،و کار
ندبه رسمیت شناختبه کنترل و حسابرسی فناوري اطالعات را نیاز دولتی نظارتیانجمن هاي حرفه اي و سازمان ها و نهادهاي.

کنترل ، روش هايحسابرسی سنتیاستفاده از روش هاياول ،. از شقوق مختلف بوجود آمده استاطالعات فناوريحسابرسیاجزاي اولیه
و طراحی بهکه روش هاي الزم براي رسیدن،مدیریت سیستم هاي اطالعاتی می باشدو دوم،فلسفه کنترلکنکاش و تحلیل برروياخلی ود

م می کند را فراهبه موقع هاي مناسب و سواالت و تجزیه و تحلیل که علوم رفتاري ، هايزمینه. اجراي موفقیت آمیز سیستم هاي فراهم می کند
، زمینه علوم سوم در نهایت می نماید؟جلوهت انسانی ، به نظر شکست پذیرسیستم هاي اطالعاتی به دلیل مشکالبه این معنا که چه وقت و چرا 

به ها راسخت افزار و نرم افزارطراحیيرسمی که زمینههاي، مدل هادر مورد مفاهیم کنترل ، نظم و انضباط ، نظریه الزمدانشو کامپیوتر 
.فراهم می کنده ها ، قابلیت اطمینان ، و صداقتن پایه اي براي حفظ اعتبار دادعنوا

است ، زیرا پشتیبانی از قضاوت حسابرس در کیفیت پردازش حسابرسیفناوري اطالعات بخشی جدایی ناپذیر از تابع حسابرسیبدینترتیب 
به عنوان حسابرسی فناوري اطالعاتهايمهارت،حسابرسان به عقیده در ابتدا ، بطوریکه.را بر عهده دارداطالعات توسط سیستم هاي کامپیوتري

. دنکرمیبراي کمک هاي فنی نگاه این منابعکارکنان حسابرسی اغلب به . کارکنان حسابرسی به شمار می آمدمنابع تکنولوژیکی براي
، از جمله حسابرسی فناوري اطالعاتاشاره خواهد شدازهاي حسابرسی در حسابرسی فناوري اطالعات نیانواع مختلفی ازبه در این مقاله 

، مراکز داده ، هازیرساخت(فناوري اطالعات اصول و تکنیک هاي الزم براي حسابرسی ، ) بر فناوري اطالعاتکنترل مدیریت(سازماندهی شده
/ مشخصات (فناوري اطالعات حسابرسیاجراي و، توسعه ) عملیاتی/ مالی / کسب و کار (اوري اطالعات فنحسابرسی ، نرم افزار ) ارتباطات داده ها

.حسابرسیاستانداردهاي ملی یا بین المللی آن با ، و انطباق) بعد از اجرامراحل الزامات ، طراحی ، توسعه ، و 
نقش حسابرسان فناوري اطالعات

البته ، مسئولیت حصول ها در حال حاضر تکامل یافته است واي ارائه تضمین کافی و مناسب کنترلاطالعات برنقش حسابرسان فناوري 
زمینه هاي خدمات مشاوره به جز درحسابرسینقشاولین . استجاي خود استوار در هنوزتوسط مدیریتداخلی هايکنترلفایتاطمینان از ک

و یا اینکه یا خیرتعریف شده و اجرایی می باشندمناسب و قابل اطمینان هاي کنترلهاي داخلی در محلکه آیااستاین اطمینان از،مدیریت
نقش بیمه کننده را نقش اطمینان بخش را دارد حسابرسان بنابراین ، در حالی که مدیریت . ي می باشدشیوه اي کارآمد و موثر اجزاي آنها داراي

.دارا می باشند
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در سراسر جهان ، حرفه ايتوسط استانداردهايکه استهاییو کیفیت، اهداف ، روش هااي با حرفهعات فناوري اطالحسابرسیهامروز
، و یک برنامه حرفه اي صدور ) ISACA()6(ی طالعاتاحسابرسی و کنترل سیستمهاي منشور اخالقی انجمن(مجموعه اي از قواعد اخالقی بصورت 

دانش تخصصی و مندنیازد و انجام حسابرسی مذکور نشوتدوین می ])CISA[)7(یاطالعاتهاي سیستمرسمیحسابرس گواهی (گواهینامه 
، جایی که برنامه هاي و گاهاً. می باشدطوالنی و فشردهعلمیهايآماده سازيسرينیازمند یکاغلببطوریکه ،می باشدتوانایی عملی

، انبیشتر حسابدار. رکنان صورت پذیرداباید توسط کارفرما براي کمیخانه و توسعه حرفه ايدر آموزش آکادمیک در دسترس نیست ، 
موزش حسابرسان فناوري آمنتج به تربیت و و جوامع حرفه اي بر این باورند که بهبود در زمینه تحقیقات و آموزش و پرورش قطعا،انحسابرس

.شدبا دانش بیشتر نظري و عملی خواهد اطالعات بهترو
:شامل فناوري اطالعات به عنوان مثال ، حسابرسی . سیستم هاي فناوري گسترده هستندحسابرسیدانش الزم براي وسعت و عمق

 8(خطر گرا حسابرسیاستفاده از روش هاي(

 کامپیوتر کمکبه حسابرسیاستفاده از ابزار و فنون
7(از قبیل ایزو) ملی یا بین المللی(از استاندارد استفاده((ISO)3/9000 به منظور بهبود و اجراي سیستم هاي کیفیت در 17799و ایزو

توسعه نرم افزار و استانداردهاي امنیت 
و مدیریت پروژه ينرم افزارهايدرك نقش کسب و کار و انتظارات در حسابرسی از سیستم هاي در حال توسعه و همچنین خرید بسته
 ارزیابی امنیت اطالعات و مسائل مربوط به حریم خصوصی که می تواند سازمان را در معرض خطر قرار داده است
 قرار در معرض خطر رااین سازمانمربوط به فناوري اطالعات که ممکن استحقوقی آزمون و تایید انطباق سازمان با هر گونه مسائل

.دهد
 9(بررسی سیستم هاي پیچیده چرخه عمر توسعه()SDLC (توسعه ، به عنوان مثال ، نمونه سازي ، سیستم جدیدو یا تکنیک هاي

، یا برنامه توسعه تعسرهاي پر
 گزارش به مدیریت و انجام پیگیري براي اطمینان از بررسی اقدامات صورت گرفته در محل کار

هنده اینترنت ، اینترانت ، اکسترانت ، تبادل الکترونیکی داده ها ، سرویس د:شامل،حسابرسی فن آوري هاي پیچیده و پروتکل هاي ارتباطی
سیستم هاي یکپارچه انتقال ، ارتباطات داده ها ، مخابرات ، فن آوري بی سیم ، و شبکه هاي محلی یا مناطق گستردهمشتري ، 

.می گردد... ویدئو و/اطالعات/صدا
امروز و فردا فناوري اطالعات 

به عنوان مثال ، . تبدیل شده استسازمانیک فعالیت هايترینو اجتناب ناپذیرترین ضروریبه با بیشترین سرعت ممکنپردازش اطالعات
قابل )11(فعالیت به روزو ترویج ،و نیاز به تحقیق ، توسعه ، انتشار دارندبر این نکته تاکید) CoBiT()10(کنترل اطالعات و فناوري هاي مرتبط 

است تا این )CoBiT(کنترل اطالعات و فناوري هاي مرتبطتاکید اصلی.را تائید و اثبات می کنندفناوري اطالعات در سطح بین المللی قبول 
را دارا می و ویژگی هاي مورد نیاز اطمینان از اطالعات استتوسط تکنولوژي ارائه شده،اطمینان حاصل شود که اطالعات مورد نیاز کسب و کار

عناصر اساسی در راه ها و روش هایی براي مرتبط ساختن و ترکیب، (CoBiT)ط کنترل اطالعات و فناوري هاي مرتبنسخه چهارم .باشد
.را استنتاج کرده و بهبود بخشیده است، مدیریت ریسک و مدیریت عملکردمدیریت استراتژیک ، تحویل ارزش ، مدیریت منابع

بسیار سخن گفته نیز در این مورد از نقطه نظر تاریخی . فناوري اطالعات کنترل شودفرایندهاي است تاگاه در سراسر جهان ، نیازاز یک دید
در سال . منتشر شده استمطالب زیادي منظور توسعه مهارت در این زمینهیند هاي فناوري اطالعات  به کنترل فرآنیاز به و در مورد شده است 

تاثیر "گزارش ، در 1993در سالو"ري اطالعات براي حسابداران حرفه اي ،حداقل سطح مهارت در فناو":اي تحت عنوانمقالهدر 1992
نگرانی ومسائلرویاروییجهت پیشگیري و آمادگی براي)IFAC()12(فدراسیون بین المللی حسابداران "تکنولوژي اطالعات بر حرفه حسابداري ،

از این رو موسسه حسابرسان . دناذعان نموآموزش دوراندر هاي مناسببه دانشگاهمندينیازنسبت فناوري اطالعاتکنترل رو به رشدهاي
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براي تعریف دانش و مهارت هاي مورد نیاز توسط را "سیستم هاي اطالعاتیحسابرسیبراي یبرنامه درسی مدل")IIA1992-()13(داخلی 
. استاز آن توسعه دادهبعدو1990داخلی به مهارت در عصر اطالعات از حسابرسان

، سوء استفاده از اطالعات يکامپیوترهايتقلبیقه سفید ، سرقت اطالعات ،کارمنداناز جرمات نگران کننده ايگزارشاغلب در سراسر جهان ، 
ی ، دفتر پاسخگویSANS)14(موسسهبه لطف مطالعات و گزارش هايو اینتکنولوژي شنیده می شود ،/ اطالعات کنترل موارد مربوط به، و سایر

، و ) CSI()18(، موسسه امنیت کامپیوتر ) FTC()17(، کمیسیون تجاري فدرال ) FBI()16(، دفتر تحقیقات فدرال ) GAO()15(ایاالت متحدهدولت
می باشددیگران

و همچنین اجراي آگاه  حسابرسان تحصیل کرده و در کلیه علوم نیاز به به علت نفوذ سریع فناوري کامپیوتر و سهولت دسترسی به اطالعات ، 
تا اطمینان حاصل شود که کنترل هاي  فناوري اطالعات موثر در محل هاي مناسب براي حفظ بوجود آمده حسابرسی فناوري اطالعات فرآیند 

، انجمن خصوصی هايدر سطح جهانی ، بخشطالعات به طور موثر  اعمال میشود و بر همین اساس تمامیت داده ها و مدیریت دسترسی به ا
حرفه ، انجمن) (ACM)20(ی، انجمن محاسبه ي ماشین) IFIP()19(هاي حرفه اي ، و سازمان هایی مانند فدراسیون بین المللی پردازش اطالعات 

به رادر این زمینهنیاز به تحقیقات بیشتر، و دیگران) ISSA()22(یسیستم هاي اطالعاتامنیت انجمن،) AITP()21(فناوري اطالعات اي
.رسمیت شناخته اند

، انجمن )CICA()24(کانادا ، موسسه انجمن حسابداران خبره ) AICPA()23(آمریکامانند موسسه  حسابداران رسمیهکنترل گرا هايسازمان
زمینه انجام داده رهنمود ها و دستورالعمل ها و مطالعات و تحقیقات پشتیبانی شده اي را در این، و دیگران ) ACFE()25(خبره محققین تقلب 

.اند
طرفداران پیشرو براي اجراي دوره آموزش در امنیت از ) CISSE()24(سیستم هاي اطالعات امنیت آموزش دهندگانکنفرانس،1996از سال 
العات در سال هاي اخیر پیشرفت کرده و بیشتر نیاز به کنترل پیشرفته بر فناوري اط. بوده استتضمین اطالعات در آموزش و پرورشواطالعات 

صدور ایزو با) ISOایزو(سازمان بین المللی استاندارد و(AICPA)آمریکاموسسه  حسابداران رسمیتوسط پیوسته شده است و مطالعات 
ازمان همکاري و توسعه اقتصادي ـــــــتوسط سسیستم هاي اطالعاتیپیگیري اصالحات ، راهنمایی هایی براي امنیتدر17799ایزو و 9000

)25(OECDآموزش حسابرسی کامپیوتري ، نقش به درسی هايدر تمامیت و بهره وري برنامهنیز ایاالت متحدهشوراي ریاست جمهوريو
.سزایی داشته اند

اساسا تکنولوژي انجام شده است و(CoBiT)کنترل اطالعات و فناوري هاي مرتبطمهمترین و جدیدترین مطالعات در این زمینه در تحقیقات
: به آنها اشاره می کنیمکه بطور خالصه را  تحت تاثیر قرار می دهدوجه از محیط کسب و کار سه حوزه قابل ت

. پذیردانجام می تواند و اقداماتی کهکسب و کارسازيتوانمندبراياطالعاتتهیه و جمع آورينظرنقطهازو تجارت در کسب و کار -1
فرآیند مقدار زیادي از داده ها و اطالعات ، که موجب افزایش قدرت بررسیاین افزایش توانایی براي جذب ، ذخیره ، تجزیه و تحلیل ، و

به یکی از توانمندي هاي اولیه براي تولیدات و مراحل فناوري همچنین تبدیل . رندگان میگرددگیبخشیدن به کسب و کار تصمیم 
و افزایش آگاهی بودجه ، افزایش موفقیت و شکست ، افزایش ،بهمنجرافزایش استفاده از تکنولوژي .ها شده استدهیمختلف سرویس
.می باشداز نیاز به کنترل

اگر چه اهداف کنترل عموما ثابت باقی مانده است ، به جز بعضی قرارداردصنعت بطور قابل مالحظه اي تحت تاثیر فرایند کنترل-2
حفاظت از دارایی ها ، به .استرا عوض کرده،سیستم می بایستی کنترل شودرا که توسط آن روشی ، فن آوري که  خاص ، هاي تکنولوژي 

؟دستی یا خودکار می باشداین کار بصورت عنوان هدف کنترل ، یکسان باقی می ماند که آیا این انجام
نتیجه گیري در خصوص عملیات یا انجام شود و دانش الزم براي چگونهتکنولوژي بر روي حرفه حسابرسی در زمینه اینکه حسابرسی-3

و محیط پردازش متمرکز بودتغییربرتاثیر این در ابتدا ، .تاثیر گذاشته استاتاثربخشی سیستم ، کارایی و صداقت  و تمامیت گزارش
.سی فناوري اطالعات نیز رشد کردتخصصی شدن تکنولوژي و مهارت هاي آن رشد کرد ، همانطور حسابرحسابرسان با هايهمانطور که نیاز 

امروزاهمیت در کسب و کار جهانینکات داراي : یکپارچگی اطالعات ، قابلیت اطمینان ، و اعتبار 
ر روي شبکه هاي مخابراتی برابسیار دقیقهاينیازکار می کنند و تیم گرا،با همکاريیجهانی چند شرکتيدر یک محیط پویاهامروزسازمانها

سازمان ها به شدت وابسته به جریان به موقع . بسیار دشوار استکردن آنطراحی این گونه سیستم هاي پیچیده است و مدیریت . قرار می دهند
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این است که آنها از نظر کیفیت خدمات ي یک شبکه چه هستند اینکه نیاز هابراي مشاهده حل مناسبیک راه . هستنداز اطالعات دقیق 
به فناوري اطالعات که به یک نتیجه منتهی شد ، شکست فناوري اطالعات  از وابستگی یجهاندو نمونهدرشاید .کنیم مخابراتی تجزیه و تحلیل

.عامل اصلی این اتفاقات بود که بر بازار جهانی و ارتباطات اثر گذاشت
م بیش از ظرفیت سیستارتباطات)28(پربار شدن، باعثينرم افزاراشتباهدوبه دلیلAT&T)27(دلیل اصلی شکست،1998در سال بطوریکه 

حوادث دیگر در در یکی از . نبودندساعت18استفاده از کارت هاي اعتباري براي بامشتریان قادر به دسترسی به منابع مالی خودآنکه درشد
و شرکت از کار بیفتندپیجر سیستم هاي ارتباطات در سراسر جهانشدچرخش غیر قابل کنترل باعثدلیلارتباطی به، یک ماهواره 1998سال 

قادر به پردازش اطالعات مربوط به کارت اعتباري آن استفاده می کردندو تأییدهاحساب پول بهاز این تکنولوژي براي فرستادن ي بسیاري که ها
تعریف شده مات اختالل در خد.اقدام کنندپرداخت پول نقدابمشتریان براي انجام معامالت خودشد، در نتیجه باعثنبودندساعت24به مدت 

،هحتی امروز. بودند گردیدباعث ضربه شدید به خدمات ارائه شده توسط سازمان هاي خصوصی و دولتی که وابسته به این ارتباطبراي مشتریان 
شکست روبرو اطالعات بادوباره سازمان هاي وابسته به فناوريمیشوند وبارها و بارها تکرارکه موارد متعددي اتفاق می افتند این نوع حوادث از

دچار قطع برق گسترده دلیل به، قسمت شمال شرقی کانادا 2003در آگوست . آنها وارد می شودمی شوند و اخالل به خدمات و کسب و کار
که این نیز نمونه گردید)آسانسور ، سرویس تلفن ، سیگنال هاي خیابان ، مترو ، و غیره(دستگاههاي خودپرداز و تمام خدمات الکتریکی یتعطیل

.سیستم هاي نرم افزاري می باشداختالل دراي از رویدادهاي
و قادر به حمایت از باشدباید قابل دسترسی هر کسی در هر جاي دنیا براي بر این باورند که شبکه مخابراتی ارتباطات راه دوراکثر کارشناسان

سانی انواع به روز راطالعات مورد نیاز در معامالت و تااشتراك گذاري طیف گسترده اي از اطالعات ، از صداي ساده ، داده ها و پیام هاي متنی 
، در بر داشته باشدبا کیفیت باال ي بازخوردشود که فراهم باید براي مصرف کننده ی این بدان معنی است که محصوالت. گرددپایگاه هاي داده

.را تغییر دهدشرایط کسب و کار و رقابتو گوناگون بوده تا بتواندمفیدیخدماتهاي انواع بستهدر، مورد نیازاطالعاتکه حاوي 
ارتقاء سطح (ت ، و مدیریت کیفیتولید با ساختار اتکاییو ) JIT()28(موقع سیستم تولید به برنامه ها از جمله بهبودانعطاف پذیر و ساختار
تصادي در اندازه هاي دلخواه از طریق محصوالت به لحاظ اقتا تولید انعطاف پذیر اجازه خواهد داد . .باعث تولیدات کم هزینه تري می شود) کیفیت

. دنشوتولید ،فرایند تولیددر ) ساخت در قطعات کوچکتر()29(پیمانه بندي
منابع اساسی مورد نیاز مونتاژترکیبی از قابلیت هاي تولید وباعث بوجود آمدنمحصولعمرکوتاهینیازهاي مشتري و بودنغیر قابل پیش بینی

به به سرعتدر نتیجه محصولتا ، باشندبه سرعتخودمنابعو سازمانها باید قادر به مونتاژ قابلیت . کندطور مداوم تغییر بتا بتوانندشدهسازمان
براي رسیدن به درجه باالیی از انعطاف پذیري سازمانی و ارزش هاي زنجیره اي هماهنگی الزم را براي پاسخ سریع بازار ، کیفیت.آورده شودبازار

وسنتیهاي به جاي استخدام را توزیع شده تصمیم گیري با قدرت یک شبکه ، تیم گرا ، باید، سازمان بودنمحصول و کم هزینه بسیار عالی
.جایگزین کندو کنترل رویکردیعمودي یکپارچه ، فرمانسلسله مراتبی ،

، تولید ، عرضه ، و قابلیت هاي توزیع و منابع از و همزمان و منطبق بر بهترین طراحی هاي در دسترسشبکه پویابا داشتن یکسازمان ها 
د را قادر خواهی، شرکت ها چند شرکتطبیعت . خواهد شدبین آنها و مشتریان با یکدیگر مناسبایجاد ارتباطقادر بهشرکت در سراسر جهان و

. دهندکاهش راخطرو ریسکشرکادر عین حال ، هزینه هاي ونشان داده به سرعت واکنش ایجاد شده فرصت هاي رقابتی تا نسبت به ساخت 
. د کردنخواهتغییربطور مداوم ، زیرا هویت شرکت و روابط به عنوان قابلیت ها و منابع مورد نیاز د شدنخواهبرخوردار پویاها از ماهیتی شبکه

چند تیم یک کار توسط.سامان دهدرا قادر خواهد ساخت به فرصت هاي بازار در سراسر جهان سرمایه گذاريسازماننی شبکهدامنه جها
مستقیم داده شده تصمیم گیري قدرتبه آنهابه منظور کاهش زمان تولید ، کهانجام خواهد شد، که به صورت همزمان کار می کنندیشرکت
،، و اعتمادهمکاري و تعاونباز بودن ، . اقدام نمایندبه کار مشارکتیاین گروه قادر خواهد بود صرف نظر از محل و منطقه زماناعضاي. است

.دمشخص می کنبط بین سازمان ها در شبکه و پرسنل آنهاروا
تواند در هر زمان ببه طوري که مردم ، سازمان ها و دستگاه باشد )30(بسیار پیوسته دن ، دامنه ، خدمات و پاسخگویی ، شبکه باید  گذشته از رسی

همواره در حال هاچرا که سازمانباشد، شبکه باید بسیار انعطاف پذیر همچنین. ،باشنددر ارتباطقرار گرفتن بوسیله آنصرف نظر از محل
سفارشی سازياستراتژي،تشکیل دهنده اجزايیکی از ،هزینه پاییناینکه به دلیل شد بادر نهایت ، شبکه باید مقرون به صرفه وهستندتغییر 

راحی ، توسعه ، ط، باشدیکپارچگی ، قابلیت اطمینان و اعتبار کننده تضمینوهدنفراهم کنکه ، یساختار کنترلباید یکعالوه بر این . استانبوه
. و اجرا شود
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بدیهی است که . هاي جهانی استشبکهاتصال به هر کسی در هر جاي دنیا نیاز به دسترسیبراي ؟ می تواند انجام شودکار این پس چگونه 
نیست الزم ،نظر گرفته شدهدر يگیرندهمقصد همچنین از آنجا که. استدر این موضوعحیاتینیازي، اینترنت و خدمات حامل جهانی وجود 
شبکه بی سیم ، رد که از طریقخواهد کبازيرا در این جا عمده اي نقش ، شبکه هاي بی سیم قرار داشته باشددر دفتر و یا حتی در خانهلزوما 

اي حمایت از به اشتراك گذاشتن یک طیف گسترده اي از صدا ، داده ها ، بر. خواهد بودرسستددر )LAN()31(یا شبکه هاي محلیخصوصی
. باشدر دسترسدترمینال تلفن همراه به خوبی و با کیفیتی بایدو همچنینکاربردسکتاپبراي تقاضا مورداطالعات و ویدئو ، پهناي باند

شبکه رايکامل بیدر نهایت ، سرویس. همچنین ، سیستم عامل هاي مختلف خدمات مشترك از قبیل یادداشت هاي لوتوس ضروري خواهد بود
و حالت انتقال ناهمگام  شبکه هاي پرسرعتترنتینهن باند به صورت محلی از طریق ااز طریق شبکه هاي پمی توانرا سرعت و می شودطراحی 
.به دست آورد )ATM()32(محلی 

نگرانی جهانی : کنترل و حسابرسی 
) ، و غیره)(WorldComورلدکام،(Enron)نانرو(ارش هاي مالی از بخش خصوصی و فروپاشی اعتماد در گز2001سپتامبر 11حوادث 

به دلیل موازات تکامل مکانیسم هاي تبادلبهاقتصاديجامعهتکامل. شددر دنیاي کسب و کارمجددو خود ارزیابیوعمنجر به بازخورد موض
به . استآغاز شدهجامعه با استفاده از سیستم بدوي داد و ستد کاال. روش هاي سابق را ممکن می سازدتسهیلمکانیسم هاي تبادل پیشرفت 

بود الزمشان یش از حدکه بمی آوردندبه بازاریی را زیرا آنها که کاالبودند، افراد هر دو مصرف کنندگان و تولید کنندگان در آن زماناین ترتیب 
با توجه . را انجام می داد، جامعه مبادله کاال براي کاالهايبه سادگی.به آن نیاز داشتندانجام می شدیک کاال او رد و بدل آن به طور مستقیم ب

، ارتباطات ، مسکن و مناطق تجاري ، این سیستم به زودي ، تولیدجمعیتافزایش دلیل مطالبات جوامع به افزایشبه ناکارآمدي متعدد آن و
. داد و ستد کاال جایگزین شدومبادلهشدهاصالحتوسط مکانیسم

زمان و تالش صرف شده در تالش واسطهاین . موافقت شددر دادو ستدمشتركواسطه اي بر وجودداد و ستد کاال ،در سیستم تغییر این در 
در مراحل اولیه توسعه اقتصادي ، فلزات گرانبها مانند طال و نقره پذیرش . براي پیدا کردن شریک تجاري با نیاز به محصول خود را کاهش داد

رانقش پول، به تدریج قابلیت تقسیممشخصه مقبولیت ، دوام ، قابلیت حمل ، و بافلزات گرانبها. به دست آوردگسترده به عنوان رسانه تبادل
آغاز کرد سیستم هاي مبادله مبتنی بر تبادل پول بیشتر از پیش تقویت را بنابراین ، هنگامی که دولت مرکزي ضرب سکه از این فلزات. کردبازي

.نق گرفتشد و رو
، منجر به توسعه می شد، که شامل ارتقاء مبادله و انباشت سرمایه اقتصاداناننیازهاي . را بوجود آوردجامعه ي از جدید نفوذ طبقه تجارتی شکل 
، میکردند رسیدي وجود داشتبراي کسانی که افتتاح حساب سپرده. ند ،گردیدبودبراي حفاظت از منابع مالیامانت دارانبارها پولی که به عنوان 

آنها هزینه زیرا مثل بانک هاي امروزي ردند مات ابتدایی بانکی را ارائه می کخداین انبارها .سپرده شخص را باز می گرداندد ،  و پس از ارائه رسی
به زودي شروع به صدور قبض . استفاده می کردندسود براي صاحبان آنهاپرداختو همچنینهاي جمع آوري شده براي پوشش هزینه هاي خود 

. از بانک خارج نکنندو با همزمانیکبه خاطر این ایده که همه سپرده گذاران وجوه خود را در نمودندانبار ارز 
. شدسپرده پرداخت براي چند دهه به دلیل راحتی ، ایمنی آن ، کارآیی ، و پذیرش گسترده توسط مردممکانیسمرونقباعثتقاضا، وسکه ، ارز

). EFTs()33(انتقال وجوه الکترونیکی : استدر حال حاضر در دستپرداختمکانیزمبرايايبا این حال ، تغییر عمده
الکترونیکی وجوه تجارت الکترونیکی و انتقال 

که شروع آن از حدود باز کردبراي سیستم هاي پرداختي رافصل بعد(EFTs)انتقال وجوه الکترونیکیو ) تجارت الکترونیکی(نیک تجارت الکترو
و دفترداريشدنصنعت با مکانیزهاین . به حساب می آیدصنعت بانکداري یکی از پیشگامان در استفاده از کامپیوتر. بوده است1960از سال

استفاده ، و در نهایت ، با ) MICR()34(مغناطیسی شناخت شخصیت جوهرسیستممعامله ، پیاده سازيجریانکردنخودکارحسابداري ،وظایف 
یوتر و ارتباطاتکامپتکنولوژي پیشرفت دو . آغاز شداز پایانه هاي آنالین براي به روز رسانی حساب سپرده و رسید ثبت و یا پرداخت پول نقد

آنبا همانطور که بیشتر مصرف کنندگان. دشسال گذشته 20در (EFTs)انتقال وجوه الکترونیکیرشد خارق العاده از سیستم هايباعث
. به طور گسترده تري استفاده می شود(EFTs)انتقال وجوه الکترونیکی،می کننداعتمادد و به معامالت الکترونیکی مالینشومی آشنا بیشتر

تقریبا در تمام موسسات خرده فروشی از جمله سوپر نعت بانکداري رفته است و می توانفراتر از ص(EFTs)انتقال وجوه الکترونیکی امروز ، 
اجازه می دهد به راحتی (EFTs)انتقال وجوه الکترونیکی . آنرا دیدحی مارکت ها ، فروشگاه لباس ، ایستگاه هاي گاز ، و حتی پارك هاي تفری
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از بیشتردر جامعه امروزبا توجه به اینکه . گرفتنقد از آنها بهره براي کاال و خدمات بدون نیاز به استفاده از چک یا پولنقدپرداخت پولبدون
لذا شاهد تبدیل سیستم سنتی پرداخت نقد و یا چک به سیستم پرداخت الکترونیکی خواهیم بودوجود دارندهمیشه افراد با سواد کامپیوتري

آینده سیستم هاي پرداخت الکترونیکی 
را در طوالنی مدت اي بدون پول نقد که آینده آنجامعه .تجارت مجازي :فرم جدیدي از تبادالت را ایجاد کرده استاز اینترنت استفادهیشافزا

تجارت مجازي . داخت الکترونیکی جایگزین پول هاي کاغذي ، چک و حتی کارت هاي اعتباري شده استرتصور می کرد امروز در دست است و پ
. معامالت مجازي کار بسیار بسیار شبیه به پول نقد هاي فیزیکی بلکه بدون نمادهاي فیزیکی است. استدنیاي جدید شامل پول نقد الکترونیکی 

از جمله راحتی بیشتر ، انعطاف پذیري ، سرعت ، صرفه جویی در هزینه ، حریم یجنبه هاي مثبتدراراي اگر چه استفاده از ارسال پول نقد 
رشد کنترل نشده ارسال . نیز هست، همچنین داراي عواقب منفیمی باشد اماصی و بیشتر از استفاده از کارت اعتباري یا چک در اینترنتخصو

را گیج کند و باعث رشد سردرگمی و ناکارآمدي سیستم ها پول نقد می تواند سیستم هاي بانکی و دولت تحت کنترل سیستم هاي پرداخت ، 
چون پول در یک کامپیوتر شخصی می تواند براي تلقی نمی شودالکترونیکی امن تر از پول بانکپول نقد تکنولوژي فعلی درهمچنین ،. گردد

فعالیت هاي باعث عالوه بر این ، ارسال پول نقد می تواند. یا از دست برودشودیا پسورد فراموش که قفل سیستماگر برودهمیشه از دست 
پول طراحی کنند که در انراسیستمینیز می توانند،شودو جاعالناینترنتی دالر پشت درتبهکارانه از جمله پولشویی و فرار از پرداخت مالیات

کامپیوتر بالفاصله می تواند ثروت هزار نفر از مصرف ي مانند هکرها در نهایت ، مجرمان. نباشدقابل تمایز از پول واقعی الکترونیکی جعلی
. نندکرا سرقتکنندگان الکترونیکی 

نگرانی بتوانندبه منظور توسعه سیستم هاي پرداخت الکترونیکیتا راه حل هایی را پیدا کنند تار شده اندبنابراین ، بسیاري از شرکت ها مجبو
2006درصد در سال 63به تعداداین.دچار این نگرانی ها بودنددرصد از جمعیت آنالین40، حدود 2000در سال . مصرف کننده را حل کند

افزایش سرعت در در حالی که با، استیک نیاز قطعیامنیت و حفظ حریم خصوصی پرداختهاي انجام شده بر روي اینترنتحفظ. یافتافزایش 
تجارت الکترونیکی . خواهد دادافزایش نیز این افزایش تجارت الکترونیکی ، احتمال تقلب را خواهند داد،رخ روزانهبصورت میلیونها معامالتآینده

در و قابلیت اعتماد ف کنندگان و نه کسب و کار از سطح کافی راحتی، زیرا بدون آنها ، نه مصراستبه امنیت و حفظ حریم خصوصیوابسته
این است کهدر اقتصاد ، یک ضرورت براي شرکت هاتازهدر انقالبی. برخوردار نخواهند بودو انجام معامالت انتقال دیجیتال اطالعات شخصی

تجارت اصلی در نگرانیو در این بینداشته باشنددسترسی خود به مشتریاناز طریق اینترنتوانجام دهند آنالینخود را بصورتکسب و کار 
. می باشد، و تصدیق هویتنغیر ساکن بودمحرمانه بودن ، صداقت ، ،الکترونیکی

موسسه ملی . تالش می کندبراي تجارت الکترونیکو مورد اعتماد فن آوري امندر جهت یافتن یک کارت اعتباري صنعتعالوه بر این ، 
فناوري اطالعات انجام داده که نتیجه زمینه تجارت الکترونیک در محدوده آزمایشات و تحقیقات گسترده اي در ) NIST()35(استاندارد و فناوري 

ی است که سازمانها آزمایش هاي عظیمزمایشات و تحقیقاتی از این قبیل تنها بخشی  ازآ. انها بر استفاده از کارتهاي هوشمند تاکید می کند
ارسال پول . ایاالت متحدهدراست ، و نه فقطصورت پذیرفتهجهانیتجارت در این جنبش .رز تفکر مردم درباره پول انجام می دهندطبراي تغییر 

به سوي ارتباطات سیمی و به طور فزاینده اي که در جهانی ،است ی جهانتجارت درپرداختبعدي براياجتناب ناپذیرسیستمیالکترونیکنقد 
تجارت (تجارت الکترونیکی وتبدیل سیستم تبادل پول . رسیداي خودههتاریخ اقتصادي بار دیگر یکی دیگر از چهار را. ماهوارهاي پیش می رود

جایگزین  سیستم سیستم پرداخت الکترونیکی،سیستم سنتیو تغییر و با تبدیلاستیک فرصت انقالبی براي جامعه جهانی )بر روي اینترنت
مهم در دنیاي فناوري لائمسی ازتبدیل به یکفناوري اطالعات، امنیت ، کنترل قابلیت حسابرسیبه این ترتیب ، نیاز به . خواهد شدقدیمی 

.اطالعات شده است
مسائل حقوقی فناوري اطالعات اثرات 

جلوگیري ، جهت، ایجاد تقاضا براي قانون جدید باعثاتفاقاتی از این قبیل، و )سهامی عام(رسوایی مالی مربوط به انرون و آرتور اندرسن 
که روزي رادر محیط شبکه مسائل مربوط به امنیت و حریم شخصیفن آوري عالوه بر این ، پیشرفت . آن شدتشخیص و تصحیح خطاهاي مانند

استفاده می کند و این از شاهراه اطالعات يتقریبا هر کاربرهه امروزبا این تفاوت کبودند پیش کشید، تنها مورد عالقه کارشناس حقوقی و فنی
به یک ي کامپیوترهاي و آموزشدولت چند از ارتباط ساده آوراینترنت به طور سرسام. مساله این موضوع را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد

کامپیوتري بر خوردار هستند  از یک کاربر تازه کار گرفته تا یبا همه ، از مهارت هاياست که در آن تقرتبدیل شدهشبکه پیچیده در سراسر جهان
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اینترنت شامل بازاریابی ، فروش ، و مقاصد تفریحی به پست از هاي معمول استفاده. یک تروریست می توانند در این محدوده فعالیت کنند
.گردیده استالکترونیکی ، تحقیق ، تجارت ، و تقریبا هر نوع دیگري از اشتراك گذاري اطالعات

، مانند امنیت و حفظ حریم می شودمتاسفانه ، مانند هر دستیابی به موفقیت در تکنولوژي ، پیشرفت نیز منجر به مشکالت مختلف جدید 
کارشناسانوفناوري اطالعاتحسابرسیتوجه مورداغلببا توجه به تاثیر آنها بر سازمان هاي دولتی و خصوصی این مشکالت . ...و خصوصی
همراه با نقش دولت در جامعه شبکه اي ، تاثیري ماندگار در شیوه هاي کسب و کار آینده قوانین کنونی و برنامه هاي دولت ،. وده استکنترل ب

. خواهد داشت 

قوانین امنیتی بین المللی در حوزه فناوري اطالعات

هدف و رسالتقانون

2002اکسلی –قانون ساربانز 

ین قانون تمام شرکت هاي ثبت شده حسابداري عمومی را از تأمین مشتریان ا
حسابرسی ، از خدمات غیر حسابرسی خاص از جمله حسابرسی داخلی برون 

سپاري ، خدمات طراحی و پیاده سازي سیستم هاي اطالعات مالی ، و خدمات 
یی و تخصصی همزمان با خدمات حسابرسی منع می کند و طبق این قانون جابجا

البته این امر مربوط به حسابرس است (چرخش  حسابرس امري ضروري  می باشد
بنابراین ، شریک موسسه حسابرسی به عنوان بررسی کننده  ).  نه شرکت حسابرسی

سال حسابرس شرکت باشد و یا به عنوان ارائه 5گزارشات حسابرسی نباید بیش از 
داشته باشدو مطابق قانون کننده خدمات مالی و یا حسابرسی شرکت فعالیت

مذکور هیچ محدودیتی در خصوص حجم کار و ظرفیت کاري که شریک 
حسابرسی یا بررسی گزارشات در ارائه این خدمات دارد را شامل نمی شود
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1984قانون کالهبرداري رایانه اي و سوء استفاده  

"نسبت به"خربتجاوز غیرعمدي م"طبق این قانون ، جریمه ها براي 

از شدت کمتري برخوردار می باشد  استدالل پشت این "تجاوز عمدي مخرب 
موضوع این است که تجاوز غیرعمد لزوما به قصد آسیب و سوء استفاده از 

اطالعات صورت نپذیرفته ، اما باز هم  خاطی باید براي به دست آوردن دسترسی 
ز نبوده ، مجازات شود،این قانون به مکان هایی که دسترسی به آنها براي وي مجا

.اصالح شده و هم اکنون در حال اجرا است1984چندین بار از سال 

1987قانون امنیت کامپیوتر سال 

هدف اصلی این قانون بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت 
اطالعات حساس در سیستم هاي کامپیوتري فدرال در جهت حفظ منافع عمومی از 

دولت اعالم گردید وبر اساس قانون امنیت کامپیوتر، لزوم  توسعه امنیت طرف 
سیستم هاي کامپیوتري و وجود رهنمودها و برنامه هاي آموزشی در سطح 

همچنین مجددا بر مستقر .  حکومتی را  در دیوان ملی استانداردها به امضا رسید 
در سازمان هاي کردن سیستم امنیت کامپیوتر و حریم خصوصی و هیئت مشاوران

فدرال براي شناسایی سیستم هاي کامپیوتري که حاوي اطالعات حساس هستند و 
در نهایت ، ارائه دوره هاي  .  توسعه برنامه هاي امنیتی براي آن سیستم ها تاکید شد

آموزشی امنیت کامپیوتر براي تمام کارمندان و پیمانکاران و تمام کسانی که از 
فاده می کنند ویا مدیریت آنها را بر عهده دارند الزامی شدسیستم هاي فدرالی است

حریم خصوصی در شاهراه اطالعات 
امنیت در نقض حفظ حریم خصوصی ه موضوع چگونباید ببینیم،را مورد بررسی قرار دادیم اکنون که برخی از مسائل مرتبط با امنیت کامپیوتر 

درباره افراد جامعه آنقادر به بازیابیشرکت ها و سازمان هاکهوجود دارد عظیمی از اطالعاتحجم، خوبی می دانیمبه ؟تاثیر خواهد گذاشت 
. براي رسیدن به اهداف خود از اطالعات شخصی که به دست می آورند در کسب و کار خود استفاده میکنندمردم ، شرکت ها ، و دولت. هستند

به فروش و یا اجاره نام نسبت حق نشریه درباره جهانی ، اخبارایاالت متحده واخبار یکی از ساکنین دادخواستی را در دادگاه بر علیه در ویرجینیا ، 
که افراد جامعه به صورت روزانه در حال به اشتراك گذاشتن اطالعات می دانیم. درن رضایت کتبی خود  بیان کبدونشریات به یکی دیگر ازوي 

داد؟تحت تاثیر قرار خواهد را این مساله چگونه جهان شبکه و اینترنت فردي خود می باشند ، اما 
متاسفانه به نظر می .ل دسترسی شده استببر روي شبکه قاي از اطالعات شخصی زیاد،حجمتعداد کاربران بر روي اینترنت افزایش در نتیجه 

، ملیشخص ، شماره تراز بانکی یک. می باشدی اطالعات باشد ، قابل دسترسین براي هر کسی که عالقمند به دسترسی به ااین اطالعات رسد که
که هرکسی که به آنها نیاز داشته باشد قادر است به آنها وجود دارد از اطالعات شخصیتمایالت سیاسی ، مدارك پزشکی ، و بسیاري دیگر

یک جزء کلیدي از این گونه اطالعاتی، و بزرگراه استیکی از سریع ترین جنایات در حال رشدیاطالعات هویتسرقت . دسترسی پیدا کند
قادر به دسترسی به تمام اطالعات شخصی  ایالت کالیفرنیا ، سیستم حقوق و دستمزد در ، یک هکر با نفوذ 2003در سال . شده استجنایات

در یکی دیگر از . بگیردقرار باشد آن عالقه مندبهاین اطالعات به طور بالقوه می تواند براي فروش به هر کسی که ممکن است . افراد گردید
س آنها را فروخت و پآدرس وب را در شهرستان هاي لس آنجلس دزدید  و س65000لفنی با یک تماس ت) هکر(یک متخلف ، 2003سال حوادث

.داز این آدرس ها براي ارسال مطالب مستهجن و نامه هاي الکترنیکی نامناسب ، به منظور تالش براي دسترسی به کامپیوترهاي دیگر استفاده ش
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یدولت در موقعیتآیا ، اما انجام دهد، محدود شودکه دولت مجاز است بر روي آنها ی از نظارتيمقدارنددر حالت ایده آل ، شهروندان می خواه
قانون اساسی حفظ حریم خصوصی توسطتضمین به عنوانافراد حق کار بر چگونه این؟ می باشدبراي نظارت بر ارتباطات در شاهراه اطالعات

اقدامات امنیتی که باعث رسیدن افراد رايبررسی خواهیم کرد که به طور خاص برا قانون هاییدر بخش هاي زیر ؟ تاثیر می گذاردیاالت متحده ا
تصویب شده اندبه حق حریم خصوصی می گردد ، 

قوانین بین المللی حفظ حریم شخصی در حوزه فناوري اطالعات

هدف و رسالتقانون

قانون حریم خصوصی دولت فدرال

شتن حریم خصوصی تحت قانون اساسی عالوه بر حق اساسی افراد در دا
تصویب 1974ایاالت متحده ، دولت قانون حفظ حریم خصوصی را در  سال 

هدف از این قانون ایجاد امنیت قطعی فردي در مقابل تهاجم به حریم .  کرد
.  خصوصی شخص است

قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی 
یم خصوصی ارتباطات الکترونیکی در زمینه شبکه هاي کامپیوتري ، قانون حر

یکی از اجزاي  اولیه قانونگذاري  در برابر نقض حریم خصوصی و 
سوءاستفاده از اطالعات خصوصی، در رابطه با سیستم هاي آنالین می باشد

1995قانون نجابت ارتباطات سال 

قانون نجابت ارتباطات دسترسی افراد زیر سن قانونی را به اطالعات  زشت یا 
تحمیل جریمه . وهین آمیز از طریق شبکه هاي کامپیوتري ممنوع می سازدت

این .  و حبس تا دو سال از پیامد هاي این قانون می باشد$250.000نقدي تا 
قانون به طور خاص افرادي را که دسترسی یا اتصال آنها به یک مرکز یا فرم 

از این قانون یا سیستم یا شبکه توهین امیز ، تحت کنترل شخص نباشد را
معاف می کند

1996قانون بیمه  بهداشت و درمان و مسئولیت سال 

، پرزیدنت کلینتون قانون بیمه بهداشت و درمان و 1996اوت 21در تاریخ 
هدف اصلی از قانون آن بود که .  مسئولیت را به صورت قانون را امضا کردند

شتن  بیمه درمانی خود راه آسان تر براي آمریکایی ها برایبرقرار نگه دا
هنگامی که تغییر شغل می دهند  و  یا توانایی شرکت بیمه کننده آنها  محدود  

در نتیجه تصویب این قانون سازمان هاي پزشکی نیازمند . می شود  مهیا گردد
به سرمایه گذاري در برخی از فن آوري هاي جدید که در حال حاضر در 

اهینامه هاي دیجیتال ، ورود و خروج ، دسترس دیگر تکنولوژي هاي مانند گو
بیومتریک و استانداردهاي الزم است تا مطمئن شوند افراد مجاز به دیدن 

چیزي هستند که اجازه دسترسی به آن را دارند 

امنیت ، حریم خصوصی ، و حسابرسی 
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اگرچه . به اندازه کافی کارآمد نیستندسنتی و همچنین روش هاي امنیتی جدید روش هاي وتکنیک هابه طور خالصه ، به نظر می رسد که 
می نبه نظر ،اما یک محصول تنها ،کمک می کننددر تأمین امنیت اکثریت حمالت در شبکه که وجود دارندمحصوالت بسیار کارآمداز بسیاري 

،می پردازندقوانین امنیتی کنونی ، اگر چه به مسائل مربوط به ورود ناخواسته به شبکه. تی باشدسیستم از هر مزاحمدر به محافظت رسد که قا
مجازات بسیار شدید براي نقض دسترسی مجاز به سیستم کامپیوتري از که توسط آن برخی از مجرمان ایجاد کنند همچنین ممکن است راهیاما

. می شوندسیاست ها و روش هاي مختلف از رده خارجباعث ایجادبررسی هاي دوره اي ، نبودعالوه بر این ، برخی از قوانین ، در اثر ،. کنندفرار 
به این دلیل ، قوانین ، سیاست ها ، روش ، و رهنمودها همواره باید با آن تغییر. ي به طور مستمر در حال تغییر استکامپیوترهاي شبکه صنعت 

.به مرور به قوانین منسوخ شده و بی مصرف تبدیل می شوند، در غیر این صورت ، آنها کنند
برخی از . مورد دسترسی قرار بگیرندمجرمان توسطدنندر مورد حریم خصوصی ، دیده می شود که در دنیاي آنالین ، اطالعات شخصی می توا

با این حال ، برخی از قوانین حاوي . دنمحافظت می کندر برابر تهاجم به حریم خصوصی افرادها را تصویب شده در سال هاي اخیر ، کاربرقوانین 
لوایح و قوانین جدید همچنان به تالش براي پیدا کردن یک راه . را از بین می برد، اثر بخشی آنها یی است که سازیهامعافاي زیاد و استثنا ه

و قوانین باید به حد کامل شوندتصویب هستند که بایدنیازهاي جدیدي ، سیاست ها ، و روش، اما رهنمودهامی پردازنداین مشکالت رايحل ب
.همانطور که در قانون اساسی تضمین شده ، بهرمند گردنداز حق خود براي حفظ حریم خصوصیهروندانشگردندتاخود اجرا

ر ممکن است ، آیا یک کاربتا همیشه موثر نباشند، و اگر قوانین فعلی ممکن است ندامن نیستبه اندازه کافیبنابراین ، اگر محصوالت امنیتی
، ممکن نمی کند اماهیچ چیز در این زمان امنیت سیستم را تضمین ، اگر چه د؟ انجام دهدر جهت حفظ اطالعات شخصی خود بتواند کاري 

:سیاست خوب می تواند شاملیک . براي این امر باشدقطه شروع خوبی نياست استقرار و پیاده سازي سیاست هاي امنیتی کامپیوتر
 تعیین ویژگی هاي امنیتی مورد نیاز
 از حریم خصوصی در مورد مسائلی مانند نظارت بر فعالیت مردم "انتظارات معقول"تعریف
 ، با مشخص کردن دستورالعمل ممنوعیت هاي سنی، یا افشاگريتعریف حقوق دسترسی و امتیازات و حفاظت از دارایی ها از زیان ،

) شبکه ها(استفاده قابل قبول براي کاربران و همچنین ، ارائه رهنمود هایی براي ارتباطات خارجی 
 مسئولیت تمام کاربران تعریف
 ایجاد اعتماد از طریق سیاست مؤثر رمز عبور
 تعیین روشهاي بهبود
ه ثبت موارد نقض نیاز ب
کاربرانبراي ارائه اطالعات پشتیبانی

امنیت هاییاگر چه چنین سیاستمتفاوت است خوب براي هر سازمان ، شرکت ، یا فرد بسته به نیازهاي امنیتی ، کامپیوترسیاست امنیتی
، با هاییبا اجراي چنین سیاست امامصون نمی داردفضاي مجازي در به طور کامل از حمالت ممکن راسیستم را تضمین نمی کند و یا آن شبکه

شاید بتوان در حد قابل قبولی از نشت اطالعات شخصی جلوگیري کرد و آنرا به حداقل کمک محصوالت امنیتی خوب و برنامه ریزي براي بهبود ، 
.رسانید

نتیجه 
توسط ايکنترل داخلی چارچوب یکپارچهبراي ، هستندنترل هاي داخلی از آنجا که فناوري اطالعات و امنیت اطالعات نقاط جدایی ناپذیر از ک

COSO کنترل فناوري اطالعات را شامل می شودبه طور خاص یافت کهانتشار 1997در سال.
به ، که هر دو به طور مستقیم ISACA)(انجمن کنترل و حسابرسی سیستم هاي اطالعاتیو IIA)(حسابرسان داخلیانجمنهمچنین 

در هر پروسه روش ها و متد هایی اولیه ها شامل این استانداردباشند و تبط هستند نیز مشمول این چاچوب ها میمرCOSOچارچوب هاي 
.هستندسیاست هاي فناوري اطالعاتاهنمایی در پروسه برنامه ریزي ها وروبراي کمک کنترل
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و این به ،تغییرند، گاه بسیار به سرعت در حالهستندعملیات کسب و کار نیز در حال تغییر . جهان استدادنوتر در حال تغییرکامپیامروزه 
یش آگاهیافزابه از شرکت هاي بزرگ مانند انرون ، و رسوایی مالی11سپتامبر 2001رویدادها مانند . ریع فن آوري استسپیشرفت به دلیل 

می خواهند بامردم. می پردازندامروز ، مردم به خرید در اطراف خانه از طریق شبکه. بله ، کنترل بسیار مهم است. منجر شده استافراد
می تواند پول الکترونیکی. مدرن در جهان استارز یا "پول الکترونیکی"هماناین . کننداز طریق کامپیوتر خرید الکترونیکی استفاده از حساب

می با این حال ، . یکی از مزایاي عمده اي از پول الکترونیکی افزایش کارایی آن است. به ارمغان بیاوردی راما منافع و همچنین مشکالتبراي 
آنالین با استفاده از پول بصورتد مند خریدافراعالقه شاید بزرگترین عامل براي "امنیت". دبراي ما ایجاد کنرا نیزدیگري تمشکالتواند

هوشیار تر می کننداستفادهبراي فعالیت هاي غیر قانونیاز اینترنتکسانی کهازهموره بایدکه همچنین ، باید توجه داشت .باشدالکترونیکی
که به صورت اي رارداري ها ، جنایت ، و فعالیت هاي مخفیانهکالهباینترنتکه در حال حاضر با استفاده از بودکسانیباید مراقب، از جملهبود

. استیهر کسوظیفهو امنیت فناوري کنترلدر واقع .بالقوه می تواند باعث از دست دادن زندگی و آسیب رساندن به دیگران شود
با دیگرانآنها می ترسند که . می ترسنددادن شماره کارت اعتباري ، شماره تلفن ، و یا دیگر اطالعات شخصی خود به غریبه هاازبیشتر مردم 
سرقت هویت در حال افزایش است ، مراقبت تقلب و . کننداز آنها سوء استفاده،آنهاخصوصی و یا دیگر اطالعات با ارزش اطالعات استفاده از این

در استفاده از پول الکترونیکی در ریسکامنیت ، در واقع ، بزرگترین . در حفاظت ، امنیت و کنترل چنین اطالعاتی مورد نیاز استزیاديبسیار
به منظور تشویق مردم به . عالوه بر مشکل امنیت ، حریم شخصی عامل مهمی در برخی از سیستم هاي پرداخت الکترونیکی است. اینترنت است

در موارد غیرضروري و بی ارزش افشا شخصیاطالعات د که تضمین کنناستفاده از پول الکترونیکی ، این سیستم هاي پرداخت الکترونیکی باید 
.نمی شود

چالش هزارهخواهد بود اینبحرانی و حساس، امنیت و کنترل در زمینه هاي فناوري اطالعاتحسابرسیفناوري اطالعات ، نیاز به حسابرس براي
طراحی ، پیاده سازي ، و حفاظت از یکپارچگی از دربا کمک یکدیگرهمه با هم که د ؛دارنبسیاري از چالش هاي پیش رو وجود . جدید خواهد بود
. .باید کوشا باشیماین تکنولوژي ها 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) IT : Information Technology

2) IS : Information Systems

3) EDP : Electronic Data Processing

4) CIS : Computer Information Systems

5) attestation

6) ISACA : Information Systems Audit and Control Association

7) CISA : Certifies Information System Auditor

8) Risk-oriented

9) ISO : International Organization for Standardization

10) SDLC : System Development Life Cycles

11) CoBiT : Control objective for Information and Related Technology

12) Up to date

13) IFAC : International Federation of Accountants

14) IIA : Institute of Internal Auditors
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15) SANS : System, Audit, Network , Security

16) GAO : Government Accountability Office

17) FBI : Federal Bureau of Investigation

18) FIC : Federal Trade Commission

19) CSI : Computer Security Institute

20) IFIP : International Federation of Information Processing

21) ACM : Assocation for Computing  Machinery

22) AIIP : Assocation of information Technology Professionals

23) ISSA: Information Systems Security Assocation

24) AICPA : American Institute of Certified Public Accountants

25) CICA : Canadian Institute of Chartered Accountants

26) ACFE : Assocation of Certified  Fraud Examiners

27) CISSE : Colloquium for Information Systems Security Educators

28) overload

29) COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

30) OECD : Organization for Economic Cooperation and Development

31) SAS : System Auditability and control

32) At&t :

33) JIT : just-In-Time

34) Modularization

35) Interconnective

36) LAN : Local Area Network

37) ATM : Asynchronous Transfer Mode

38) EFTs : Electronic Funds Transfers

39) MICR : Magic Ink character Recognizing

40) NIST : National Institute of Standards and Technology

41) SEC : Security and Exchange Commission

42) FTC :
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