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 چیست؟ (PAM) مدیریت دسترسی ممتاز

 (PAM)مدیرت دسترسی ممتاز

ترکیبی از ابزارها و فناوری است که برای ایمن سازی، کنترل و نظارت بر دسترسی  (PAM) مدیریت دسترسی ممتاز

شامل مدیریت رمز عبور دسترسی  PAM هایشود. زیر مجموعهبه اطالعات و منابع حیاتی سازمان استفاده می

 .و مدیریت دسترسی به برنامه است (VPAM) رسی ویژه فروشنده، مدیریت جلسه ممتاز، مدیریت دستمشترک

های کاربری ممتاز اهداف مهمی برای حمله هستند زیرا دارای مجوزهای باال، دسترسی به اطالعات محرمانه و حساب

. تواند به عملیات سازمانی وارد شودقابلیت تغییر تنظیمات هستند. در صورت به خطر انداختن، خسارت زیادی می

های امنیتی سایبری اضطراری، اداری محلی، توانند شامل روشکنند میرا پیاده سازی می PAM هایی کهانواع حساب

Microsoft Active Directoryهای اداری دامنه باشند، برنامه یا سرویس و حساب. 

 مهم است؟ PAM چرا

کند تا به طور موثر بر کل شبکه نظارت داشته باشند و بینشی را در ها کمک میبه سازمان PAM پیاده سازی سیستم

 .هایی دسترسی داشته باشنددهد که به چه دادهاختیار کاربران قرار می

گیری از ها برای یک سازمان برای محافظت در برابر تهدیدات خارجی با جلویکی از بهترین راه PAM سیستم

 .های داخلی استدسترسی افراد مخرب به اطالعات حساس شرکت از طریق حساب

PAM ای برای مشاغل ایجاد کنند. به عنوان توانند خطرات امنیتی عمدههای ممتاز میبسیار مهم است زیرا حساب

ت آن کاربر خاص مثال، یک مجرم سایبری که یک حساب کاربری استاندارد را به خطر اندازد، فقط به اطالعا

دسترسی خواهد داشت. اما هکری که حساب کاربری ممتاز را به خطر اندازد، دسترسی بسیار بیشتری و احتماالً قدرت 

 .ها را خواهد داشتتخریب سیستم

ها در مقابله با تهدیدات اعم از مخرب یا سهوی ناشی از تواند به شرکتمی PAMعالوه بر مبارزه با حمالت خارجی، 

 .های شرکت کمک کندکنان و سایر افراد داخلی با دسترسی به دادهکار

PAM همچنین برای دستیابی به مطابقت با صنعت و مقررات دولتی کلیدی است. با PAM  به عنوان بخشی از یک

 های فناوری اطالعاتتوانند هرگونه فعالیت مربوط به زیرساختها میبرنامه کامل امنیتی و مدیریت ریسک، شرکت

 .کندثبت کنند که به ساده سازی الزامات حسابرسی و انطباق کمک می  های حساس شرکت راو داده (IT) مهم

های مدیر سیستم نیز معروف های ممتاز، که به حساببا جمع آوری اعتبار حساب PAM نرم افزارها و ابزارهای

کنند. این جدایی به منظور کاهش ها کار میالیت آنها و ثبت فعهستند، در یک مخزن امن برای جدا کردن استفاده از آن

به کاربران ممتاز اجازه  PAM هایخطر سرقت یا سوء استفاده از اعتبارات مدیران است. برخی از سیستم عامل

گوید که رمز دهند رمزهای عبور خود را انتخاب کنند. در عوض، مدیر کلمه عبور این پلت فرم به سرپرستان مینمی

 .کندهای یکبار صادر میشود، گذرواژهای یک روز معین چیست یا هر بار که مدیر وارد سیستم میعبور بر
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 PAM ویژگی های نرم افزار

 .پیچیده و بزرگ هستند، مهم است IT هستند یا دارای سیستم هایی که در حال رشدمدیریت دسترسی ممتاز برای شرکت

 :دهندهای زیر را ارائه میمعموالً ویژگی PAM ابزارها و نرم افزارهای

 برای مدیران؛  (MFA)احراز هویت چند عاملی •

 .کندخیره میمدیر دسترسی که مجوزها و اطالعات ممتاز کاربران را ذ •

 .کندطاق گذرواژه که رمزهای امن و ممتاز را ذخیره می •

 ردیابی جلسه پس از اعطای دسترسی ممتاز؛ •

 های زمانی خاص؛مجوزهای پویا به عنوان مثال، فقط اجازه دسترسی برای دوره •

 تأمین و حذف خودکار برای کاهش تهدیدات داخلی؛ و •

 .کند تا مطابقت را رعایت کنندمک میها کابزارهای ثبت حسابرسی که به سازمان •

 چالش های مدیریت دسترسی ممتاز

 :هایی روبرو شوندها ممکن است با چالش، شرکتPAM هایهنگام پیاده سازی و نظارت بر سیستم

های فناوری اطالعات از فرآیندهای اداری دستی مستعد اعتبارنامه حساب را مدیریت کنید. بسیاری از مغازه •

کنند و این رویکردی کرد خود برای چرخاندن و به روز رسانی اعتبارات ممتاز استفاده میخطا در عمل

 .ناکارآمد و گران است

توانند جلسات ممتاز را از یک مکان مرکزی ردیابی و ها نمیهای ممتاز برخی از سازمانپیگیری فعالیت •

 .ها را در معرض تهدیدات امنیت سایبری و نقض قوانین قرار دهدتواند آنکنترل کنند، که می

تجزیه و تحلیل تهدیدها ها ابزارهای جامعی برای تهدیدها را زیر نظر گرفته و تحلیل کنید. بسیاری از شرکت •

های مشکوک را کشف کرده و حوادث امنیتی را توانند به طور فعاالنه فعالیتبه کار نمی گیرند، بنابراین نمی

 .کاهش دهند
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های ابری کنترل دسترسی کاربر ممتاز شرکتها اغلب برای کنترل موثر دسترسی ممتاز کاربران به پلتفرم •

های های کاربردی نرم افزاری و رسانهپلتفرم به عنوان سرویس، برنامهمانند زیرساخت به عنوان سرویس، 

 .کنندکند، مبارزه میاجتماعی، که پیچیدگی عملیاتی و خطرات انطباق را ایجاد می

نه تنها باید بسیار امن باشند، بلکه برای مدیران فناوری  PAM تعادل امنیت با سهولت استفاده. ابزارهای •

ها همچنین باید سرپرستان را قادر به ایجاد حساب، لغو دسترسی و رسیدگی به ست. آناطالعات نیز آسان ا

 .شرایط اضطراری، مانند حساب کاربری، قفل شدن در اسرع وقت و به آسانی ممکن کنند

 مدیریت دسترسی ویژه فروشنده

اال که از وابستگی است که بر تهدیدات خارجی سطح ب PAM ای ازمدیریت دسترسی ویژه فروشنده زیرمجموعه

شود، تمرکز ها ناشی میها و سیستمسازمان به شرکای خارجی برای پشتیبانی، نگهداری یا عیب یابی برخی فناوری

کند. نمایندگان این فروشندگان برای تکمیل این وظایف به دسترسی از راه دور به یک شبکه سازمانی نیاز دارند، می

 .شودبرای مدیریت فناوری اطالعات محسوب میبنابراین یک تهدید منحصر به فرد 

به طور خاص برای مدیریت تهدیدهای متمایز و پر مخاطره که فروشندگان شخص ثالث  VPAM هایسیستم عامل

ها مانند کارکنان داخلی کنند زیرا آناند. کاربران شخص ثالث مدیریت تهدید را پیچیده میدهند، ساخته شدهارائه می

کنند خارج از کنترل مشتریان خود هستند، شوند. از آنجا که کارکنانی که برای فروشندگان کار مییت نمیردیابی و مدیر

ها در مورد اینکه چه کسی هستند، چگونه از ورود به سیستم ارائه شده توسط شرکت و زمانی که ممکن است شرکت

کند تا دسترسی ممتاز ها کمک میبه سازمان VPAM .کنند، اطالع چندانی نداشته باشنددیگر با فروشنده کار نمی

، مانند ، در حالی که مدیریت همه کاربران گذراهای مهم را کنترل و نظارت کنندها و سیستمشخص ثالث به برنامه

 .کندفروشندگان را ساده می

لث سه حوزه کلیدی با ارزش را برای کاهش خطرات مربوط به دسترسی فروشنده شخص ثا VPAM محصوالت

 :ارائه می دهد

شناسایی و احراز هویت. مدیریت دسترسی فروشندگان به دلیل عدم نظارت و تعداد بالقوه کاربران دشوار است. 

های گزینه VPAM های مدیریت هویت فروشنده و فروشنده بسیار مهم است. ابزارهای، پیاده سازی تکنیکبنابراین

توانند کاربران را از روی صفحه و داخل استفاده کنند. این راحتی می دهند که بهاحراز هویت سفارشی را ارائه می

 .شوند دسترسی خود را با خود داشته باشندشود که نمایندگان فروشنده ای که از شرکت خارج میقابلیت مانع از آن می

دهد امکان را می به مدیران شبکه این VPAM کنترل دسترسی پس از مجوز کاربر، مجوزها باید داده شوند. راه حل

ای از الزامات مورد نظر که مجوزهای دسترسی را ایجاد کرده و یک سیستم کاری کارآمد برای برآوردن مجموعه

های جداگانه یا به طور کلی اجازه دسترسی به کل تواند به اندازه حساب، کنترل دسترسی میایجاد کنند. برای سرپرستان

های تحت نظارت یا بدون نظارت را در مواقع توانند دسترسی توسط تکنسینین میها همچنبرنامه شبکه را بدهد. آن

 .مناسب برای نظارت برنامه ریزی کرده و بر کارآیی و امنیت یک شبکه سازمانی بیفزایند

توانند در مورد هر کنند و میفعالیت کاربران را در طول هر جلسه نظارت می VPAM ضبط و حسابرسی. ابزارهای

 VPAM پشتیبانی از راه دور دقیقاً چه کسی، چه، کجا، چه وقت و چرا را ثبت کنند. عملکرد حسابرسی در بسترجلسه 

توانند از مسئولیت پذیری فروشندگان و رعایت مقررات صنعت های سازمانی میهمچنین به این معنی است که سازمان

 .اطمینان حاصل کنند
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 PAM اجزای

PAM در مقابل مدیریت هویت 

PAM ها وجود دارد ، شود. در حالی که برخی از همپوشانیاغلب با هویت و مدیریت دسترسی اشتباه گرفته می

PAM ر حالی که مدیریت هویت شامل همه ، دهایی با دسترسی ممتاز یا اداری متمرکز استفقط بر روی حساب

کاربرانی است که نیاز به دسترسی به یک سیستم دارند. مدیریت هویت راهی برای تأیید و تأیید دسترسی عمومی به 

 .دهدها قرار میکارکنان، شرکا و مشتریان در اختیار سازمان

به دنبال مدیریت دسترسی و مدیریت هویت ویژه ها باید برای اطمینان از باالترین سطح امنیت و قابلیت استفاده، شرکت

 هایدهند، در حالی که سیستمهای مدیریت هویت سطوح حمله بزرگتری را در شبکه سازمان پوشش میباشند. سیستم

PAM دهندسطوح حمله کوچکتر و با ارزش بیشتری را پوشش می. 

  

 های رایج مدیریت دسترسی ممتازاستراتژی

ها موثر آن PAM کند تا اطمینان حاصل کنند که اجرایها کمک میهایی هستند که به سازمانموارد زیر استراتژی

 :است

 .های ممتاز را فهرست بندی کرده و هرگونه تغییر را ثبت کنیدحساب همه •

 .ها ممنوع استها به اشتراک گذاری حساباجازه سرپرست •

 .حدود کنیدهای ممتاز شخصی را به یک مورد مبرای هر سرپرست، حساب •

 .هاایجاد و اجرای سیاست رمز عبور برای گذرواژه •

 .های شرکت تغییر دهید تا کاربران از رمزهای پیش فرض استفاده نکنندها را در همه سیستمهمه گذرواژه

کنند تا خطر این که کارمندانی که های حساب ممتاز به طور مرتب تغییر میاطمینان حاصل کنید که گذرواژه

 .های آن را به خطر بیاندازند کاهش یابدشوند ممکن است سیستمخارج می از شرکت

 .حسابهای ممتاز را با احراز هویت دو عاملی ایمن کنید

 .های ممتاز محدود کنیدمحدوده مجوزها را برای همه حساب •
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 .اجرای تفکیک وظایف بین کارکنان •

دارای امتیازاتی هستند که برای انجام کارهای خود  حداقل امتیاز را اعمال کنید. به عنوان مثال، کارکنان فقط •

 .نیاز دارند

ها را برای ارتقاء کاربرانی که به حقوق دسترسی اضافی احتیاج دارند مانند مراحل درخواست و بهترین روش •

 .تأیید مستند اعمال کنید

ز انواع ابزارها و دهند، ابرای به دست آوردن تصویری واضح از اقداماتی که کاربران ممتاز انجام می •

 .تکنیک های ورود و نظارت استفاده کنید

های دسترسی ممتاز قرار دهید تا از نحوه صحیح استفاده و ها و رویهکارکنان را در جریان تغییرات سیاست •

 .های ممتاز خود مطلع شویدمدیریت اعتبارنامه

Sectona (PAM) باشدمی  هاى ویژه و از راه دورمحصولی برای برقرارى امنیت ضرورى براى دسترسى. 

 .حساب هاى ویژه در خود شرکت، در حالت عمومى، ابرى یا بصورت ویژه، در همه جا هستند

 :هاى مختلفى وجود دارنداین حسابها به شکل

 هاى محلىحساب •

 هاى سرویسحساب •

 هاى دامینحساب •

 هاى اپلیکیشنابحس •

Sectona  براى مدیریت دسترسى ویژه کاربران ممتاز، سیر تکاملى خود را پیموده و به یک الزام جدى براى

سازمانهایى با هر اندازه و مقیاس تبدیل شده است. با توجه به اینکه سازمانها نیازها و اولویت هاى نسبتا متفاوتى دارند، 

 .زمانهایى با اندازه متوسط به منظور دستیابى به فواید مدنظر مناسب باشدیک راهکار کلى نمى تواند براى سا

 Privileged Access+ هاى با اندازه متوسط در برابر هرگونه ریسکدر جهت کمک به ایمن سازى سازمان

Management Standard هاى ویژه، مجموعه ابزارها و کارکردهاى نام مرتبط با حساب با سکتونا نسخه جدید

کند تا به ارزش ارتقاى سکتونا پم پى ببرند و به امنیت دسترسى ها کمک مىمناسبى به همراه دارد. این نسخه به سازمان

 .هاى ویژه خود سر و سازمان دهندبه حساب

   searchsecurity.منبع

 .یریدتماس بگ 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب لطفا جهت مشاوره در

 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های 
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