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Identity and Access Management in IBM Security Solutions 

   IBMشرکت و سبد محصوالت مدیریت هویت و دسترسی در استراتژی 

ارائه کرده است که مشتمل  IBM Security Frameworkارائه راهکارهاي جامع امنيتي، زيربناي امنيتي خود را تحت عنوان  هدف با IBMشرکت 

د. يکي از ين شوتأمنگر صورت جامعهبها هاي امنيتي سازمانتا از اين راه با کمترين هزينه، نيازمندي افزارها و خدمات امنيتي استافزارها، نرمبر سخت

اين معماري امنيتي در  دوطرفه حاصل شود. صورتتا امنيت سازمان و امنيت کاربران به تأمين امنيت کاربران است IBMهاي فعاليت شرکت حوزه

 قابل مشاهده است.  1-شکل

 

 IBMامنيتي شرکت  Framework -1 شکل

ترين آن محصوالت مختلف و مکملي را ارائه داده که شاخص IBMاز معماري معرفي شده، شرکت  Peopleبراي رسيدن به اين هدف در دامنه 

افزاري، شامل پنج محصول امنيتي مرتبط شرکت باشد. اين مجموعه نرممي IBM Security Identity and Access Assuranceافزاري مجموعه نرم

IBM نند. کهاي کاربردي سازمان فراهم ميها و برنامهها به منابع، دادهاست که چرخه حيات کاربران را همراه با مديريت، حفاظت و پايش دسترسي آن

 صورت خودکار و متمرکز فراهمهاي امنيتي را بهمشيافزاري، مديريت پروفايل کاربران، احراز هويت، مجوزهاي دسترسي و بازرسي خطاين مجموعه نرم

نيتي را ارائه ها و استانداردهاي اميمشخطکاربران براي شناسايي وضعيت انطباق با  يي از فعاليتهاگزارشکند؛ ضمن اينکه قابليت پايش کاربر و يم

ها را تضمين کرد، مخاطرات امنيتي را کاهش داد و از منابع زيرساختي يتهوتوان شناسايي يري اين راهکار جامع، ميکارگهبکرده است. بنابراين با 

 فناوري اطالعات سازمان حفاظت کرد. 

 Gartnerالمللي بسيار معتبر ينببندي محصول مؤسسه مرجع ينان از کيفيت و کارايي اين مجموعه محصول، مناسب است تا گزارش ردهبراي اطم

 Leaderدر گروه  IBMطور که مشخص است نسبت به ساير رقباي آن معين گردد. همان IBMدر سال جاري ميالدي را مرور نموده تا جايگاه راهکار 

 شود. مشاهده مي 2-محصوالت معرفي شده است که در شکلحوزه از  اين
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 ميالدی 2112در سال  IAMمحصوالت بندی ردهدر  Gartnerالمللي مرجع بينمؤسسه  اختصاصينمودار  -2 شکل

 

   IBM Security Identity and Access Assuranceمعرفی مجموعه محصول 

هاي زير را براي زيرساخت فناوري يتقابلامکانات و  IBM Security Identity and Access Assuranceافزاري در يک نگاه کالن، مجموعه نرم

 نمايد:يماطالعات سازمان فراهم 

 کاربران در چرخه حيات سازماني شامل پرسنل و کاربران داخلي و خارجي و مشتريان  مديريت کامل هويت 

 صورت خودکارههاي امنيتي بمشيها بر پايه خطبه منابع و برنامه و کنترل دسترسي مديريت 

 ايمرحلهقابليت ورود يک کردن فراهم (SSO) صورت امن ههاي کاربردي بکاربران به برنامه 

 اده هاي پردازش ابري يا مراکز دهاي کاربردي سازماني مستقر در محيطپشتيباني و ارائه خدمات مديريت هويت و دسترسي به منابع و برنامه

 توزيع شده و راه دور 

 و بررسي و هاي مديريتي هاي اين مجموعه جهت توليد گزارشآوري شده از همه زيرسيستمنگاري و تحليل رويدادها و وقايع جمع رخداد

 انطباق با استانداردهاي امنيتيمميزي 
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 ( ايجاد يکپارچگي در سطح باالتر و فرا سازمانيFederationبراي مديريت يکپارچه دسترسي ) هاي شريک مابين سازمانکاربران هاي متقابل

 يا همکار 

 مبتني بر وب در برابر انواع حمالت و تهديدات امنيتي برديرکاهاي ها و برنامهمحافظت سرويس 

 هاي تجاري و سازماني در محيط قابليت پشتيباني برنامهIBM Mainframe  

 ها و مابين سيستم سيستمي ايجاد يکپارچگي و تعامل ارتباطPlatform هاي متنوع داراي بانک اطالعاتي کاربران 

 ها و استانداردهاي امنيتيمشيب اطمينان از رعايت خطبهبود مديريت امنيت و سازگاري از راه کس 

  ايجاد سيستم هوشمند مديريتPassword هاي کاربران در سطح سازمان صورت خودکار براي کليه دسترسيهب 

 

 ي مديريت يکپارچه هويت و دسترس -3 شکل

 است: تشکيل شدهزير افزار از پنج نرمخود  IBM Security Identity and Access Assurance يافزارنرممجموعه 

 IBM Security Identity Manager 

 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-on 

 IBM Security Access Manager for Web 

 IBM Tivoli Federated Identity Manager 

 IBM Security QRadar Log Manager 

يز در سازي يکپارچه با يکديگر و نههاي اشاره شده هستند، در نهايت در پيادمين بخشي از امکانات و قابليتأدار تافزار که هريک عهدهاين پنج نرم

طح سدر ها را هاي آنها و دسترسيکاربران و هويت فراسازماني بط در سطح سازمان، مديريتتهاي کاربردي مرهاي داده و برنامهسازي با پايگاههمگام

 رسانند. هاي تجاري و خدماتي ايشان به انجام ميطرفبا صورت فرا سازماني هيک سازمان يا ب
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 IBM Security Identity and Access Assurance افزارینرم مجموعه عناصر -4 شکل

 

 IBM Security Identity Manager ابزار مدیریت هویت 

عنوان راهکار جامع مديريت بوده و به IBM Security Identity and Access Assuranceافزاري ترين اجزاي مجموعه نرماز مهميکي اين ابزار 

طور مؤثر مديريت هويت کاربران را ها بهکند تا سازماناين امکان را فراهم ميها، هاي آنها و دسترسيچرخه حيات سازماني کاربران و مديريت نقش

ر هاي امنيتي است که مجوزهاي دسترسي کاربمشيانجام دهند. اين ابزار، راهکاري مبتني بر خط ي موجودمنظور ارتقاء امنيت و انطباق با استانداردهابه

ويت کاربران در چرخه حياتي و پايان دادن ه 1ايجاد، تغيير، تجديد گواهيامکان اين ابزار،  همچنين، با استفاده ازکند. ميشده کنترل مديريت به منابع را 

 از: نداکند عبارتهايي که اين ابزار فراهم ميقابليتاهم . شودميصورت خودکار فراهم بهاست،  شده تعريفدر سازمان نقش و کاربر براي هر که 

 آن در صورت نياز 2دسترسي کاربران به مديريت رمز عبور خود و يا بازيابي -

 3ميز امداد مربوط به نيروي هايکاهش هزينه -

 نظارت و مميزي بر سطح دسترسي کاربران -

 مديريت متمرکز تجهيزات و منابع سازماني  -

 استفاده دونهاي کاربري زائد و بحسابتوسط کاهش  افزايش امنيت دسترسي -

هاي و همچنين هزينه منظور خودکارسازي دسترسي کاربران سازمان به منابع و در نهايت کاهش زمان انجام کاربه 4هاي کاريتعريف چرخه -

 مديريتي 

                                                 
1 Recertification 
2 Rest Password 

3 Help Desk 
4 Work flow 
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از  صورت يکپارچه و پشتيبانيهاي متمرکز، مديريت چرخه حيات هويت کاربران بهمشيکاهش پيچيدگي در مديريت هويت کاربران از راه خط -

 هاي ثالثابزارهاي شرکت

 گيرانههاي احراز هويت سختروش سازي باارتقاء سطح اطمينان به کاربر از راه يکپارچه -

 هاي کاربرهاي مميزي و پايش فعاليتگزارشتوليد  -

 صورت متمرکزهب پذيري مؤثر و عملي از راه مديريت هويت و دسترسيانطباق -

 

 IBM Security Identity Managerمديريت هويت توسط  -2 شکل

 

  IBM Security Access Manager for Enterprise SSO ای ابزار مدیریت دسترسی یک مرحله

ها و تجهيزات مختلف احراز هويت کاربران را در هاي عبور و روشترين اجزاي اين مجموعه بوده و مديريت کلمهافزار يکي ديگر از مهمنرماين 

رسي دست هاي عبور و نيزدهد. مديريت کلمهکاربردي سازمان انجام ميهاي گرفته تا انواع برنامههاي شخصي و کاري رايانهاز  ITدسترسي به همه منابع 

اين ابزار  افزار در مجموعه مديريت هويت و دسترسي کاربران بر عهده دارد.هايي است که اين نرماز جمله قابليت (Single Sign-on) اييک مرحله

هاي ليتآوري رويدادها و سابقه فعااز طريق جمع ،باشدو سربار ناشي از آن ميبران متنوع کارهاي عبور توجهي براي مديريت کلمهکمک قابلضمن اينکه 

 تاد کندسترسي کاربران به اطالعات را پيگيري و ارزيابي مي هاي الزم را انجام داده وها به يک سرور مرکزي، مميزي و تحليلکاربران و ارسال آن

 واز تجهيزات عالوه بر کلمه عبور زار فانرماين در حوزه احراز هويت کاربران، . دست يافتهاي انطباق نيز گزارشبتوان به ، هاآن طريقيت از درنها

ابزار فراهم  که اينرا هايي قابليتطور خالصه اهم هبکند. هاي هوشمند و بيومتريک نيز پشتيباني مياز قبيل کارتتري نيز گيرانههاي سختروش

 :شرح ذيل برشمرد توان بهمي کندمي

نسول و ارائه ک ها از قبيل فراموشي کلمه عبورطور متمرکز جهت کاهش سربار حاصل از مديريت و راهبري آنهمديريت کلمات عبور کاربران ب -

 مناسب جهت مديريت کلمات عبور توسط خود کاربران

 هاي کاربردي مبتني بر وبهاي کاربردي سازمان و برنامهدر دسترسي به برنامه Single Sign-offو  Single Sign-onارائه مکانيسم  -

 هاي مختلفاي به برنامهگيرانه از راه ورود يک مرحلهکنترل دسترسي سخت -
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منظور مديريت کلمات ها بههاي آنجهت دسترسي به فهرست کاربران و نقش IBM Security Identity Managerافزار يکپارچگي با نرم -

 هاهاي آنتوسط ايشان و نيز مميزي فعاليت ITها و منابع ، کنترل دسترسي به برنامهSSO عبور، ارائه قابليت

 بهبود کارايي از راه حذف چندين کلمه عبور -

 جزئيات دسترسي کاربر به اطالعاتو مميزي رديابي  آوري،جمع طريقافزايش قابليت بازرسي و انطباق از  -

 افزارتوزيع شده از نظر وسعت جغرافيايي و راهکارهاي افزونگي اجزاي مختلف نرم صورت گسترده وهاندازي بامکان نصب و راه -

، اثر انگشت و RFIDبرخورداري از يک زيرساخت باز جهت پشتيباني از طيف وسيعي از تجهيزات احراز هويت از قبيل کارت هوشمند، توکن،  -

 و ... هاي بيومتريکمسساير مکاني

 

 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-Onدسترسي توسط  ایيک مرحلهورود مديريت  -6 شکل

 

  IBM Security Access Manager for Web ابزار مدیریت دسترسی به خدمات مبتنی بر وب 

هاي کاربردي مبتني بر وب را با و حفاظت از برنامهزمان مديريت دسترسي امن کاربران صورت همهب IBMثر و پرقابليت شرکت ؤاين ابزار م

اي توان به احراز هويت، احراز صالحيت، ورود يک مرحلهها ميمسنمايد. از جمله اين مکانياي فراهم ميهاي متنوع امنيتي و شبکهمسگيري از مکانيبهره

(SSOتقسيم بار و کنترل امنيتي ترافيک عبوري به سمت سرويس ،)رل دسترسي بنابراين اين ابزار ضمن کنت ؛افزارهاي مبتني بر وب اشاره نمودها و نرم

 کند.هاي کاربردي در برابر تهديدات وب پيشرفته در سطح شبکه نيز حفاظت ميهاي کاربردي مختلف، از برنامههوشمند کاربر به برنامه

سازي هاي سادهدر راستاي سياست IBMباشد، شرکت دهنده متعددي ميسرويسافزارهاي افزار و ميانهاي نرماز آنجا که اين ابزار شامل بر ماژول

هايي که دهد. قابليتارائه مي Virtual Machineافزاري و نرم Applianceافزاري صورت يکپارچه و آماده در دو قالب سختهمحصوالت خود، آن را ب

 ند از:اکند عبارتاين ابزار فراهم مي
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 IBM Security Access Manager for Webمديريت دسترسي به خدمات وب توسط  -7 شکل

 1صورت مبتني بر قواعدههاي وب سازمان بايجاد بستر مديريت متمرکز در امن سازي و دسترسي امن به سرويس -

ه گيري اجازهاي هوشمند و تصميموب با قابليتهاي کاربردي صورت امن در دسترسي به برنامههاحراز هويت و احراز صالحيت کاربران ب -

 دسترسي مبتني بر ريسک

 کارگيري فايروال اليه وبههاي کاربردي مبتني بر وب در برابر تهديدات پيشرفته با بحفاظت برنامه -

 ي کاربردي مبتني بر وبهابرنامهبه سريع در دسترسي  Reverse Proxyسازي پياده -

 SAPو  IBM WebSphere ،Microsoftهاي کاربردي مبتني بر وب شامل سازگاري با انواع برنامه -

  IBM QRadar SIEMهاي ويژه نظارت و مميزي در يکپارچگي با سري محصول ها و رويدادهاي امنيتي و امکان ارائه گزارشثبت دسترسي -

 SAPو  IBM WebSphere ،Microsoftهاي کاربردي مبتني بر وب شامل سازگاري با انواع برنامه -

 
 IBM Security Access Manager for Webمديريت دسترسي به خدمات وب توسط  -8 شکل

 

                                                 
1 Policy-based 
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  IBM Security QRadar Log Manager ابزار مدیریت و نگهداری رویدادها  

سازد. صورت جامع فراهم مياي را بهامنيتي و شبکه 1هايرويدادسازي حجم زيادي از حليل، بايگاني و ذخيرهت و آوري، تجزيهاين ابزار، امکان جمع

غيره  هاي کاربردي، کاربران انتهايي وهاي عامل، برنامهها، سيستمدهندهو امنيتي، سرويس هايي که از تجهيزات شبکهتحليل داده و اين ابزار با تجزيه

 د.کنآوري شده است، نگرشي بالدرنگ از تهديدات فراهم ميجمع

آوري، نگهداشت و تحليل جمع IBM Security Identity and Access Assuranceافزاري لفه در مجموعه نرمؤتر، نقش اين مبه بيان دقيق

موجود در  WAFلفه ؤها به منابع تحت مديريت و نيز رخدادهاي مربوط به مهاي آنهاي کاربران و دسترسيرخدادهاي اين مجموعه و سوابق فعاليت

هاي تعريف شده ها و دسترسيمشياين مجموعه است تا در نهايت بتوان بازنگري و بهبودهاي الزم را در خط Access Manager for Webتم سيس

 نحوي که به بيشترين انطباق با استانداردهاي امنيتي موجود دست پيدا کرد.در اين مجموعه ايجاد نمود به

 موارد زير را برشمرد:توان هاي اين ابزار مياز اهم قابليت

 کارهاي مديريتي ها و انجامداراي رابط کاربري براي مشاهده بالدرنگ رخدادها، گزارش -

 قالب يکسانافزارها و تبديل آن به رويدادهاي خام دريافتي از تجهيزات و يا نرم 2سازينرمال -

 رويدادهاي دريافتي 3قابليت همبستگي -

 رخدادهاي امنيتيگر ترافيک شبکه و داراي موتور تحليل -

 طور مثال ايجاد يک هشدار در زمان وقوع يک ورود ناموفق به سيستم(ساخت قواعد مختلف در برخورد با يک رخداد خاص )به -

 شبکه 4ترسيم شکل سلسله مراتبي -

 براي انجام اقدامات الزم Ticketingها به يک سيستم قابليت ارسال رويداد -

 اوي نام کاربري، يا شماره کارت بانکي و يا اطالعات مشابههاي حقابليت رمزنگاري بر روي بسته -

 منظور جستجوي آسان هاي مختلف بهها در مجموعهبندي رويدادقابليت بسته -

 هادهاي مربوط به رويداضبط و پردازش حجم زيادي از داده -

 پذيري با الزامات و استانداردهاگيري از انطباقگزارش -

                                                 
1 Log 
2 Normalization 

3 Correlation 
4 Network Hierarchy 
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 IBM Security QRadar Log Managerها توسط  مديريت رويداد -9 شکل

 

  IBM Tivoli Federated Identity Manager  فراسازمانیابزار مدیریت هویت 

 طريقاز و مديريت دسترسي کاربر  با استفاده ازصورت متمرکز را به 2وکار و يک مشتريو يا يک کسب 1وکاراين ابزار امکان همکاري بين دو کسب

ک توانند ورود ياين ابزار، کاربران يک سازمان مي به کمککند. بنابراين فراهم ميو فراسازماني صورت کالن سازي و احراز هويت امن بهيکپارچه

ين ابزار يک شد. اهاي کاربردي سازمان ديگر داشته باشند بدون اينکه نيازي به چندين شناسه کاربري و کلمه عبور بااي و يکپارچه به برنامهمرحله

ازي سعنوان يک اليه مجتمعافزار بهبه بيان ديگر، اين نرم کند.براي کاربران فراهم مي فراسازماني صورترا به SSOراهکار مديريت دسترسي است که 

 Identity and Access Managerرا در سطح باالتري ميان چندين مجموعه برخوردار از راهکار  SSOباالتر، عمليات مديريت هويت و دسترسي و نيز 

 سازد.ميسر مي

                                                 
1 Business-to-Business 
2 Business-to-Consumer 
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  IBM Tivoli Federated Identity Managerمعماری و ساختار -11 شکل

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد، ميکندهايي که اين ابزار فراهم ميقابليتاز 

 SSOاي و قابليت فراهم کردن خدمات واسطه با استفاده ازصورت امن بههاي و سازمانوکارها کسبو تعامل ميان کمک به همکاري  -

به کاربران داخلي جهت دسترسي به  SSOهاي کاربردي داخل سازمان و نيز ارائه قابليت براي کاربران خارج از سازمان به برنامه SSOارائه  -

 هاي کاربردي خارجي مبتني بر رايانش ابريبرنامه

 هاي کاربردي مبتني بر رايانش ابريکاربران به برنامهپشتيباني از استانداردهاي باز براي دسترسي  -

 ارائه راهکارهاي مديريت هويت -

 IBM z/OSهاي ارائه يک ساختار ماژوالر جهت پشتيباني محيط -

 

 

  IBM Tivoli Federated Identity Managerتوسط SSOمديريت  -81 شکل
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  پردازی ایران پیشنهاد شرکت داده

هاي با توان و اعتبار رده اول در بازار و يکي از شرکتو  کشورصنعت فناوري اطالعات ترين شرکت در پرقدمت عنوانبه ي ايرانپردازدادهشرکت 

، در اين دوره زماني، فعاليت تجاري و فني در زمينه راهکارها و محصوالت حيطه  IBMبزرگ  نيز با توجه به سابقه فعاليت تحت مالکيت مستقيم شرکت

خود برگزيده است و راهبردهاي عملياتي عنوان يکي از را به Identity and Access Managementبا اولويت جاري در دامنه  IBMامنيتي شرکت 

هاست براي مشتريان سازماني خود در که سال IBMافزاري افزاري و نرمسخت را به سبد متنوعي از محصوالت IBMبدين ترتيب محصوالت مرتبط 

 نمايد اضافه نموده است. کشور ارائه مي

هاي امنيت يا مديريت در فناوري اطالعات، نيازمند نگرشي فراتر از ثر در حيطهؤفعاليت موفق و مپردازي ايران، طبق ديدگاه حاکم در شرکت داده

اشد. مطابق بمحور با ابعاد چندوجهي سازماني/فني مي-افزار بوده و مستلزم نگرش سيستمي و پروژهافزار و نرمروش و نصب سختفرايندهاي معمول ف

در زمينه مديريت هويت و دسترسي نيز يک فرايند  IBMپردازي ايران در استفاده از راهکارهاي مطمئن شرکت اين ديدگاه، پيشنهاد شرکت داده

سازي و پياده اندازي، پيکربنديمين و نصب و راهأاي شامل شناخت و تعيين استراتژي، تعيين معماري سرويس و انتخاب محصوالت متناسب، تچندمرحله

 باشد. سازي عملياتي، نظارت و بهبود مستمر و در نهايت پشتيباني فني ميو يکپارچه

ه در باشد کهاي بزرگ ميصورت عمده متناسب با نيازهاي گسترده سازمانهکارگيري اين راهکارهاي جامع امنيت اطالعات بهبديهي است که ب

 هاي بزرگ صنعت و انرژي و برخي نهادهاي دولتي، مخاطب ويژه اين پيشنهادهايو اقتصادي در کنار شرکتمالي حوزه  مؤسساتو  هابانککشور ايران، 

 باشند. نوين مي

در و  IBMبا استفاده از محصوالت شرکت در سطح کشور، سازي راهکار جامع سازماني مديريت هويت و دسترسي اکنون اولين پروژه بزرگ پيادههم

بط در با بخش مرتبراي کسب اطالعات بيشتر و ارتباط باشد. پردازي ايران در دست اجرا ميهاي کشور توسط شرکت دادهترين بانکيکي از بزرگ

 پردازي ايران، از نشاني اينترنتي ذيل استفاده نماييد:شرکت داده

   http://www.dpi.ir/fa/products/security/iam 

 

 

 


