
10 حقیقت جهانی در مورد 
مدیریت هویت و دسترسی

پیشران طرح های ابتکاری فناوری اطالعات شما چیست؟
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مقدمه
10 حقیقت جهانی در مورد مدیریت هویت و دسترسی

سازمان ها از فناوری برای انجام بهتر کارها، دستیابی به ارزش بیشتر، برآورده سازی هر 
چه بهتر مأموریت تعیین شده و چابک تر شدن استفاده می کنند. فارغ از همه این موارد، 

فناوری باید آسان تر شدن کارها را به همراه داشته باشد. اما اغلب به نظر می رسد که 
بسیاری از طرح های ابتکاری فناوری اطالعات موجب کندتر شدن عملیات و اختالل در 

. چابکی سازمان می شوند

مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یکی از طرح های ابتکاری تأمین امنیت سازمان 
یک هدف پویا است که به یک بخش بزرگ و جدایی ناپذیر از عملیات فناوری اطالعات 

. سازمان تبدیل شده است

10 واقعیت جهانی در مورد مدیریت هویت و دسترسی که در ادامه به آن ها اشاره شده 
است درک مشترکی در مورد چگونگی ارزیابی نیازها، پیاده سازی راه حل مدیریت هویت 

و دسترسی استوار و بهینه سازی کاربردهای آن ارائه می دهند.
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درست است که این موضوع 
خیلی واضح به نظر می رسد ولی 
این مسأله از ارزش این واقعیت 

نمی کاهد.

اغلب امنیت به شکل نقطه به نقطه و با 
عباراتی مانند "من نیاز دارم امنیت سیستم 

 Y را تأمین کنم" یا "من باید از تهدید X
جلوگیری کنم" مشخص می شود. هر کس 

بخواهد امنیت را به این روش و بدون 
استفاده از یک استراتژی درست تأمین کند 

خود را در یک نبرد از پیش باخته خواهد 
یافت که مدام از یک مشکل به مشکل دیگر 

نقل مکان می کند بدون اینکه پایانی پیش 
. رو داشته باشد

همین موضوع در مورد نیازمندی های 
. انطباق پذیری نیز صادق است

من پیشنهاد می کنم از مسیری به امنیت (و 
مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یکی از 

ارکان اصلی آن) و انطباق پذیری نزدیک 
شویم که من آن را "یکی شدن" می نامم. 

از این طریق شما می توانید به یک 
مجموعه واحد از سیاست های کنترلی 

دست پیدا کنید که به تمامی سیستم ها 
اعمال می شوند؛ یک هویت واحد کاربری 

تعریف می کنید که شامل همه الزامات 
مورد نیاز برای دسترسی درست به 

سیستم ها و داده ها است؛ این هویت 
واحد شامل یک مجموعه واحد از 

پارامترها است که دسترسی ها را کنترل 
کرده و کاربران را تعریف می کند؛ و یک 

نقطه واحد مدیریتی است که قدرت را در 
اختیار کسانی قرار می دهد که می دانند چه 

کسی با چه دلیلی به چه منبعی باید 
دسترسی داشته باشد؛ نه کسانی که تنها 

به نگهداری سیستم و تضمین ارائه 
دسترسی افاقه می کنند. چنین رویکرد 

واحدی به امنیت به این معنی است که 
کار شما هیچ وقت به اتمام نمی رسد، ولی 

هر حادثه ای هم در آینده اتفاق بیافتد 
مبنایی پایه ریزی شده است که دیواری در 

برابر تمامی تهدیدات ایجاد خواهد کرد.

یک

امنیت و انطباق پذیری یک مسیر است 
نه مقصد.
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و د

شما نمی توانید 
مشکالتی را حل کنید 

که حتی نمی توانید 
. آن ها را ببینید

طیف گسترده موارد قابل نقض 
یا افشاء یکی از نتایج مستقیم 

پیچیدگی ذاتی چشم انداز 
مدیریت هویت و دسترسی 

. امروزی است
امروزه هر کاربر دارای چندین و چند هویت 

شخصی در سیستم های مختلف است و هر 
سیستم نیازمند خصیصه ها یا کنترل هایی 
برای آن هویت ها است، واضح است که 

فاکتورهای متعددی وجود دارد که با آن ها 
سروکار داشته باشیم. به طور ساده، بدون 

بهره گیری از یک سیستم کارآمد هویت 
محور، درک تمام چیزهایی که کاربر 

می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد و 
کارهایی که می تواند با آن ها انجام دهد 

غیرممکن است.
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همه شرکت ها چنین افرادی در 
بخش فناوری اطالعات خود دارند 

. و این افراد کارها را انجام می دهد
زمانی که یک نوار قرمز در مقابل راه 

دسترسی به منبعی قرار می گیرد که شما 
برای انجام کار خود به آن نیاز دارید 
تماس با این ابرقهرمان های بخش 

فناوری اطالعات می تواند به دسترسی 
مستقیم شما به چیزی شود که به آن نیاز 
داشتید. گذشته از همه اینها، این مدیران 

کسانی هستند که سیستم را مدیریت 
می کنند و نحوه عملکرد آن را می دانند. 

ولی مشکل بزرگی در ارتباط با اتکا به 
افراد بسیار مفید بخش فناوری اطالعات 
وجود دارد. همه کارمندان مثل شما قابل 

اعتماد نیستند.
خودکارسازی کنترل های پیرامون 
تصمیم گیری و در نهایت تحقق 

درخواست های کاربر، روش درست 
برآورده سازی درخواست های دسترسی و 

رسیدگی به آن ها است. 

رویکردی به مدیریت هویت و دسترسی 
تصور کنید که به کاربران اجازه می داد تا به 

آسانی درخواست دسترسی به هم منابع 
مورد نیاز را ارائه دهند و درخواست های 
دریافتی به صورت فوری و خودکار و بر 

مبنای سیاست  واحد امنیت مورد بررسی 
. قرار می گرفت

درخواست کاربر در صورت برآورده سازی 
پارامترهای تعیین شده پس از طی مسیر 

تصدیق به صورت خودکار تکمیل شود. 
سیستمی را تصور کنید که تمامی این کارها را 

بدون مداخله نیروهای بخش فناوری اطالعات 
انجام می دهد و تمامی تراکنش را ثبت 

می نماید. کاربران شما از این طریق به منابع 
درست و مورد نیاز دسترسی خواهند داشت و 
مشکلی هم برای فرآیند ممیزی ایجاد نخواهد 

شد.

سه

مدیران شبکه افراد مفیدی هستند ... و این 
یک مشکل است!
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چهار

برخالف شما، افراد شرور کار بهتری 
! برای انجام ندارند

آن ها می خواهند به جواهرات تاج سازمان شما 
دست پیدا کنند داده هایی که به منزله خون زندگی 

. برای تمام کارهای سازمان است
آن ها به دنبال کشف نقاط ضعف سیستم های سازمان و رفتارهای 

کاربران شما هستند. آن ها زمان بسیار زیادی در اختیار دارند و 
بسیار خالق می باشند و از شکار [ضعف های سیستمی] به اندازه 

کشتن لذت می برند. در طرف دیگر شما کاری دارید که باید انجام 
دهید و احتماالً کار شما شامل نظارت بر تمامی کاربران و نقاط ورود 

فعالیت های مشکوک نیست؛ ولی افراد شرور همیشه به دنبال 
راحت ترین اهداف هستند. اگر هزینه و تالش نفوذ به سیستم شما 

بیشتر از ارزش آن باشد آن ها به دنبال هدف دیگری خواهند بود.
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پنج

کاربران گذرواژه های خود را 
خواهند نوشت ولی آن ها را 

فراموش خواهند کرد.

همه ما این کار را انجام داده ایم، هر چند اکثر افراد 
آن را قبول نمی کنند.

با وجود اینکه همه ما تالش می کنیم بهترین و قوی ترین گذرواژه 
خود را همیشه استفاده کنیم گذرواژه های زیادی داریم که باید 
آن ها را به خاطر بسپاریم. بنابراین ما چه کار می کنیم؟ آن ها را 

می نویسیم و در کشو می گذاریم یا با یک کاغذ کوچک به جایی در 
میز کار می چسبانیم یا در یک پیام متنی به نام گذرواژه در تلفن 

هوشمند خود ذخیره می کنیم. خطر آشکار است؛ صرفنظر از اینکه 
یک گذرواژه چگونه در اختیار کاربر قرار گرفته باشد یا چگونه بر آن 
نظارت می شود یا اینکه سیاست امنیتی سازمان شما چقدر قوی و 

یکپارچه باشد اگر یک گذرواژه در دستان نادرستی قرار بگیرد ... 
بهترین ها هم شکست می خورند.
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شش

اگر شما ریسک تهدیدات داخلی 
را با یک زنگ وضعیت در دست 

مدیران فناوری اطالعات 
می سنجید شما با مشکل روبه رو 

هستید.
بسیاری از مخرب ترین و بزرگ ترین نشت های 

امنیتی سال های اخیر توسط کاربران داخلی دارای 
دسترسی ممتاز بوده است که از امتیازهای دسترسی 

خود سوء استفاده کرده اند.
برخی از افراد داده های حیاتی سازمان ها را سرقت کرده و به صورت 

عمومی منتشر می کنند. برخی دیگر از بمب های ساعتی مانند 
بدافزارها برای نابودی سیستم های سازمان استفاده می کنند. برخی 

نیز تالش می کنند تا کینه توزی و شرارت های خود را به نام افراد 
دیگر تمام کنند. نقطه مشترک تمامی این حوادث، دسترسی 

ممتازی است که به یک نفر مورد اعتماد اعطا شده و از آن سوء 
استفاده شده است. طنین صدای "من به کارمندانم اعتماد دارم، 
آن ها هیچ وقت عمدًا به سازمان آسیب نمی رسانند" همچنان از 
پشت دیوارهای این سازمان ها شنیده می شود ولی شکست این 

شعار هزینه های جبران ناپذیری به همراه داشته است.
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فضای ابری اعجاب انگیز و عالی 
! است

استفاده از فضای ابری موجب چابکی هر 
چه بیشتر سازمان ها شده است؛ این روش 

گسترش فناوری های جدید را تسریع می کند 
در حالی که بسیاری از هزینه های فناوری 

اطالعات سازمان را از جهان هزینه  های 
سرمایه ای به مخارج عملیاتی منتقل می کند. 

اما همین که یک چیز در فضای ابری قرار 
گرفته است به معنی کاهش نگرانی های 

امنیتی اساسی مربوط به مدیریت هویت و 
دسترسی شبکه های داخلی سازمان نیست. 

در واقع، بسیاری از جنبه های حیاتی 
مدیریت هویت و دسترسی خوب – به ویژه 
جریان های کاری یکپارچه، محرک کسب وکار 

و مبتنی بر سیاست – زمانی که از کنترل 
مستقیم شما خارج می شوند حیاتی تر 

. می شوند

فضای ابری یکی دیگر از حوزه هایی است که 
رویکرد "یکی شدن" می تواند بسیاری از 
مشکالت رایج را برطرف کند. جایی که 

جنبه های کنترلی مدیریت هویت و دسترسی 
می توانند یکپارچه شده، خودکارسازی شده و 

به جای فناوری اطالعات توسط افرادی از 
کسب وکار کنترل شوند. با این روش، جزييات 
توسعه – چه در شبکه داخلی و چه در فضای 

ابری – قابل مدیریت تر می شوند. در 
برنامه ریزی های آینده برای مدیریت هویت و 

دسترسی بهتر است مالحظات مربوط به 
آمادگی راه حل برای ارسال داده ها و 

برنامه های کاربردی به فضای ابری نیز در نظر 
. گرفته شود

هفت

ارسال جریان های کاری به فضای ابری به 
شکل جادویی موجب تسهیل درک یا تعریف 

آن نخواهد شد.
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هشت

اگر پروژه مدیریت هویت و 
دسترسی خود را بیش از شش 

ماه قبل تعریف کرده اید به 
احتمال زیاد تاریخ استفاده از آن 

. تمام شده است
مدیریت هویت و دسترسی یک هدف پویا و در حال 

. حرکت است
تعداد زیادی از شرکت ها را به خاطر دارم که در حال پشت سر 
گذاشتن پنجمین سال پروژه مدیریت هویت و دسترسی خود 

هستند. پروژه ای که برنامه سه ساله برای آن تدوین کرده بودند و با 
برآورده سازی اهداف سازمانی تعیین شده برای پروژه خود 

فرسنگ ها فاصله دارند. مدیریت هویت و دسترسی برای سال های 
زیادی از راه حل های سفارشی و هدف گرا برای وضعیت خاصی از 

سازمان، فناوری های خاص آن سازمان و پایگاه کاربری اختصاصی 
آن بود. مشکل زمانی پیش می آید که تمامی اهداف و برنامه ها 

برای سال صفر و زمان شروع پروژه تعریف می شوند؛ با این وجود، 
زمانی که یک پروژه با دوره زمانی سه ساله پس از پنج سال به 
نتیجه می رسد با نیازمندی ها و الزامات سال پنجم فاصله قابل 

توجهی دارد.
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نه

اگر شما نمی توانید مدیران را برای 
استفاده از یک ابزار برای X راضی 

کنید چگونه می خواهید آن ها را 
برای استفاده از پنج ابزار مختلف 

؟ با خود همراه کنید
باید پذیرفت که موفقیت هر پروژه مدیریت هویت و دسترسی به 

اشتیاق مدیران ارشد وابسته است چرا که باید هزینه های آن را 
. پرداخت کنند و تنها از بخش کوچکی از آن استفاده کنند

آن ها چیزی می خواهند که مطابق میلشان باشد و هر زمان که 
بخواهند در دسترس باشد. مدیران سیستمی می خواهند که ت آن 
برایشان کمی دشوار است ولی اگر آن را ببینند می توانند به راحتی 

آن را شناسایی کنند. حل مشکالت در صورت تکرار فعالیت ها و 
اقدامات در سیستم های مختلف و استفاده از ابزارهای متفاوت 

بسیار پیچیده خواهد شد؛ حتی اگر از ابزارهای فناوری اطالعات نیز 
به خوبی استفاده شود. این مشکلی بود که اکثر پلتفرم های و 
ابزارهای اختصاصی قدیمی مدیریت هویت و دسترسی با آن 

روبه رو بودند.
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ده

دستیابی همزمان به سطح باالیی 
از امنیت و کارایی بسیار مشکلی 

است و این دشواری به طور 
مستقیم به پیچیدگی محیط شما 

. وابسته است
این یک نبرد برای دستیابی به رضایت است. شما 

کارایی را ترجیح می دهید یا امنیت اولویت اول شما 
خواهد بود؟

البته جواب سخت تر انتخاب هر دو است؛ اما همانطور که در این 
مطلب نیز به آن اشاره شد پیچیدگی مؤلفه ای است که امنیت و 

کارایی را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. شما می توانید بر روی 
امنیت یا کارایی هزینه صرف کنید ولی نمی توانید به طور همزمان 

سطح عالی هر دو را داشته باشید.

یا شما می توانید؟
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نتیجه گیری
• 
•
• 

پیچیدگی را کاهش دهید
قدرت کنترل دسترسی را در دستان افراد درست قرار دهید

جنبه های مهم مدیریت هویت و دسترسی را برای کنترل تمام منابع یکپارچه کنید
هر کنترلی که امکان دارد خودکارسازی کنید •

برای اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت برهان borhanid.com مراجعه کنید.
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درباره راهبران هویت مجازی آینده (برهان)

شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) از سال 1394 در قالب گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال با محوریت فعالیت های 
مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی آغاز به کار کرد. شرکت برهان با بهره گیری از متخصصان 

بین رشته ای در قالب گروه های تخصصی به شناسایی، بررسی و تحلیل موضوعات راهبردی، آینده پژوهی، معماری و مدل سازی کالن 
راهبردی و اجرایی حوزه مدیریت هویت و دسترسی می پردازد و درصدد ایجاد اولین پایگاه قدرتمند علمی و فناوری هویت دیجیتال در 

کشور است.

: تماس با ما

راهبران هویت مجازی آینده (برهان)
تهران، خیابان خرمشهر،  خیابان شهید صابونچی

تلفن تماس: 88517698 - 021 
فکس:          88517419 -021
info@borhanid.com  :ایمیل

گزارش The 10 universal truths of identity and access management از مقاالتی است که در سال 2019 توسط شرکت 
ONE IDENTITY منتشر شده است. نسخه ترجمه شده این گزارش به همت کارشناسان مجموعه برهان در اختیار عالقه مندان به 

مدیریت هویت و دسترسی قرار گرفته است.

http://www.oneidentity.com
http://www.oneidentity.com
https://borhanid.com



