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نظام مدیریت امنیت اطالعات
محمدرضا گودرزی
مصطفی تمتاجی

چکیده:

تاریخ دریافت94/05/04 :
تاریخ پذیرش94/06/10 :

توســعهی فنــاوری اطالعــات در ســازمانها ،علیرغــم مزایــای متعــدد و غیرقابــل انــکار ،بحثهــای زیــادی را نیــز بهدنبــال داشــته اســت.
ارائــهی خدمــات فنــاوری اطالعــات بــا کیفیــت مطلــوب و در بســتر امــن از جملــه دغدغههــای اساســی در ارائــهی ایــن نــوع خدمــات بــه
بخشهــای درونســازمانی و برونســازمانی اســت .اســتانداردهای مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات و مدیریــت امنیــت اطالعــات بــرای رفــع ایــن
دغدغــه توســعه یافتهانــد.
لــزوم اســتقرار ایــن دو اســتاندارد در ســازمان ،بهمنظــور تضمیــن کیفیــت خدمــات و امنیــت اطالعــات ،موضــوع بعــدی ایــن مســیر اســت .در ایــن
مقالــه ،ابتــدا مفاهیــم و اصــول ایــن دو نظــام بیانشــده ،ســپس چارچوبــی بــرای اســتقرار همزمــان آنهــا ارائهشــده اســت .چارچــوب ارائهشــده از نظــر
عملیاتیبــودن مــورد تأییــد خبــرگان قرارگرفتــه و از نظــر جامعیــت بــا محتــوای اســتانداردها ،نگاشتهشــده اســت.
این چارچوب مسیری کارا و اثربخش برای استقرار این دو نظام ارائهکرده است و موجب هزینهکردن هدفمند منابع در سازمان خواهد شد.

واژگان کلیدی:

فناوری اطالعات ،امنیت اطالعات ،نظام مدیریت خدمت

 .1مقدمه

در فضــاي پرتالطــم کنونــي بــراي ســازمانهاي تجــاري

و خدماتــي مختلــف در دنيــا ،حفاظــت از ســرمايههاي
اطالعاتــي هماننــد اطالعــات مالــی ،ســرمايهگذاري و
پرســنلي و ...بــا جنجالهــاي جــدي و پرهزينــه مواجــه

بوکار بــه
اســت .وابســتگی هرچــه بیشــتر زندگــی و کســ 
فناوریهــای جدیــد از یکســو وگســترش مســائل ،مشــکالت

و ناامنیهــا در بهرهگیــری از فنــاوری از ســوی دیگــر
ی ســاخته
نقــش امنیــت اطالعــات را بیــش از پیــش ضــرور 

اســت .از آنجــا کــه ايــن امــر کاري ســخت و پرهزينــه جهــت
دولتهــا ،ســازمانها و شرکتهاســت ،همــواره شــاهد

اعــام ســرقت و تخريــب اطالعــات از ســوي شــرکتهاي

ناظــر و توليدکننــدگان نرمافــزار امنيــت شــبکه از ســوي

هکرهــاي بينالمللــي رايانــهاي هســتيم .یکــی از موانــع
عمــده ،تهدیــدات امنیتــی شــایع ناشــی از  ، ICT2وقــوع

جــدی ایــن تهدیــدات بهشــکل حمــات اطالعاتــی و
جنــگ اطالعــات اســت ،ازای ـنرو میتــوان گفــت مرزهــای

جغرافیایــی و خــط مقــدم جبهــه مفهــوم خــود را از
 .3توسعهی کاربردی فناوری اطالعات
 .4توسعهی کاربردی فناوری اطالعات دفاعی

1

دســتداده و ســامانهها و شــبکههای حیاتــی کشــورها
نظیــر شــبکههای نظامــی ،مخابراتــی ،آب ،بــرق ،گاز،

شــبکههای بانکــی و تجــاری دچــار خدشــه وآســیبهای
شــدید میشــوند]1[.

امــروزه بــا توجــه بــه وابســتگی ســازمانها بــه اطالعــات
و سیســتمهای مربــوط بــه آن ،بــا تهدیدهــای مربــوط بــه

اطالعــات و سیســتم نیــز مواجــه هســتند کــه روزبــهروز

پیچیدهتــر میشــود .بهدنبــال ایــن موضــوع ،امنیــت
اطالعــات بــرای ســازمان ،نیــاز و یــک ضــرورت اســت.

از طرفــی رشــد چشــمگیر  ICTدر اواخــر قــرن بیســتم
و ظهــور عصــر دانایــی و اطالعــات در قــرن حاضــر ،لــزوم

توســعه و بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

(تکفــا) درســطح کشــور و نیــز در حــوزهی دفاعی(تکفــاد)

4

3

میهــن اســامی بــا عنایــت بــه نقــش و تأثیرگــذاری آن

برســامانههای  C4Iبهنحــو بــارزی احســاس میشــود.
5

بنابرایــن ،الزم اســت عــاوه بــر توســعه وکاربردیکــردن بــه
تســلطیافتن بــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بهویــژه در

حــوزهی دفاعــی پرداختــه شــود .بنابرایــن ،در ایــن مقالــه
)1. Service Management System (SMS
2. Information Communication Technology
5. Command-Communication-Computer-Control-Integrity

ضمــن بررســی اجمالــی و مــروری بــر اســتانداردهای نظــام

قالــب چارچــوب  ITILقابــل پیادهســازی هســتند .برخــي از

امنیــت اطالعــات ،1بــه موضــوع اســتقرار همزمــان آنهــا

.
.
.
.
.
.

مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات و نظــام مدیریــت

در ســازمانهای دفاعــی و چارچــوب مناســب بــرای آن
پرداختهخواهــد شــد.

 )2نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات

در ســه دهــهی اخيــر فعاليتهــاي بســياري درزمينــهی
مديريــت ســرويسهاي  ITدر دنيــا صورتگرفتــه و روشهــا

خدمــات فنــاوري اطالعــات ،صــرف کمتريــن هزينــهی

چارچوب مبتني بر بهترين تجربهها و كاركردها،

ديدگاه فرايندگرا در مقابل ديدگاه وظيفهگرا،
اجتناب از دیوان ساالری در فرايندها،

امكان پيادهسازي فرايندها بهصورت تدريجي،

حاكمبودن اصل بهبود مستمر در توسعهی فرايندها،
تمركز بر رضايت مشتريان خدمات.

 )3استاندارد برای چارچوب ITIL

در ســازمانها و شــرکتهاي امــروزي وقــوع نقــص ،حادثــه و

ممکــن و ارائـهی بهتريــن کيفيــت اســت .در اختيــار داشــتن

نيــز عــدم برنامهريــزي مناســب در ارائـهی خدمــات فنــاوري

کارگشــا نبــوده و مســئلهی بســيار مهمــي بهنــام روالهــاي

اعتبــار ســازمان لطمــه وارد ميکنــد .بــا پيچيدهترشــدن

فنــاوري پيشــرفته و نيــروي انســاني متخصــص بهتنهايــي
مديريــت خدمــات مطــرح ميشــودکه درواقــع حلقــهی

مرتبطکننــدهی فنــاوري و افــراد اســت.

بوکار و در نتيجــه
ت بهراحتــي بــه فرايندهــاي کس ـ 
اطالعــا 
ت نيــاز ســازمانها بــه روشهايــي
ت فنــاوري اطالعــا 
خدمــا 

ت را در
ت فنــاوري اطالعــا 
کــه ســطح کيفيــت خدمــا 

بهمنظــور مديريــت كارآمــد فنــاوري اطالعــات از حــدود

حــد مناســبي نگهــداري و آن را ارتقــا بخشــد ،روزبــهروز

چارچوبــي را تحــت عنــوان “ ITIL2كتابخانـهی زيرســاخت

ي اطالعــات
مناســب درزمينــهی ارائــهی خدمــات فنــاور 

مــدون از “بهتريــن تجــارب و كاركردهــا” 3از طيــف وســيعي

گذشــته ،چارچــوب  ITILيکــي از پرکاربردتريــن روشهــا

اطالعــات اســت .ايــن چارچــوب شــامل مجموعــهاي از

بوکار بــوده اســت .تعــداد محصــوالت
بــا محوريــت کســ 

دهــهی  80میــادی ،ادارهی كامپيوتــر دولــت انگلســتان

از شــركتها ،ســازمانها و افــراد خبــره درزمين ـهی فنــاوري
فرايندهــا و رويههــا در ســه ســطح راهبــردی ،تاکتیکــی

و عملياتــي در يــك ســازمان فنــاوري اطالعــات اســت كــه

بيشــتر ميشــود .اســتفاده از اســتانداردها و روشهــاي
امــري اجتنابناپذیــر بهنظــر ميرســد .در دو دهــهی
در پيادهســازي مديريــت خدمــات فنــاوري اطالعــات

نرمافــزاري کــه از ايــن چارچــوب پشــتيباني ميکننــد

روزبـهروز درحــال افزايــش اســت .پــس از مقبوليــت روزافزون

براســاس تجــارب بــه اثباترســيده ،ميتوانــد خدمــات

 ،ITILســازمان اســتاندارد جهانــي ،6اســتاندارد ISO/IEC

و پشــتيباني کنــد .درواقــع ITILســاختاري فرايندگــرا4را

مديريــت خدمــات فنــاوري اطالعــات بــه ســازمانها ارائــه

پيادهســازي ايــن چارچــوب منجــر بــه افزايــش شــفافيت

 JTC1 SC7تدویــن و در ســال  2011مــورد بازبینــی

فنــاوري اطالعــات را در ســازمان بهنحــو كارآمــدي تأميــن

جايگزيــن رويكــرد ســنتي وظيفهگــرا5کــرده اســت.

ســازماني ،بهبــود خدمــات فــاوا ،بهينهســازي اســتفاده از

منابــع ،بهينهســازي هزينههــا ،توســعهپذيري ســازمان،

افزايــش كيفيــت خدمات فــاوا و باالخــره انطباق با اســتاندارد
(ISO/IEC 20000اســتاندارد ســازماني مديريــت خدمات

 )ITخواهــد شــد .خانــوادهی اســتانداردهای ســری ISO/

 20000را جهــت ارائـهی گواهينامـهاي معتبــر در زمينـهی
کــرد .ايــن اســتاندارد ،در ســال  2005توســط ISO/IEC

قرارگرفتــه اســت .ایــن اســتاندارد براســاس اســتاندارد BS
 15000کــه قبــ ً
ا توســط شــرکت  BSIایجادشــده بــود،
تدوینشــده اســت.

بخــش اول ایــن اســتاندارد ،ISO/IEC 20000 -1 ،بــا
درنظــر گرفتــن رویکــرد فراینــد محــوری ،تــاش میکنــد

 IEC 20000مجموعــه الزامــات و راهنماییهایــی بــرای

تــا خدمــات را بهصــورت مؤثــر و مدیریتشــدهای ارائــه

)6. International Standards Organization(ISO

1. Information Security Management System-ISMS
2. IT Infrastructure Library
3. Best Practice
4. Process Oriented
5. Function Oriented

ارائــهی خدمــات فنــاوری اطالعــات ارائــه میکنــد کــه در

دهــد تــا تمامــی اهــداف کسـبوکار را در ارتبــاط بــا نیازهای
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فنــاوري اطالعــات” ابــداع کــرد .ايــن چارچــوب مجموعـهاي
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بحــران شــرکتها و ســازمانهاي ســرويسدهندهی

اســتانداردها متمايــز و اجراييتــر ميســازد ،عبارتاســت از:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و توصيههــاي گوناگونــي ارائهشــده اســت .اصلیتريــن

ن را از ســاير
ويژگيهــاي كليــدي  ISO/IEC 20000كــه آ 

مشــتری پوشــش دهــد.

از مزایــای اســتاندارد  ISO/ IEC 20000میتــوان بــه

.
.
.
.
.

مــوارد زیــر اشــاره کــرد]3[ :

را بــر پایـهی تجربیــات عملــی در مدیریــت امنیــت اطالعات،
مواجــه بــا مخاطــره و کنتــرل را در تمامــی ابعــاد سیســتم

مدیریــت امنیــت اطالعــات( )ISMSبیــان میکنــد .ایــن

ارائه روش بهینه برای استقرار همزمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات و نظام مدیریت امنیت اطالعات

تخصصیبودن برای صنعت فناوری اطالعات،

اطالعــات شــکل گرفــت .ایــن مجموعــه بهتریــن توصیههــا

ـت اطالعات
ـت امنیـ
ـام مدیریـ
ـی نظـ
ـرور کلـ
 )4مـ

اســتقرار ISO/IEC 20000
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میتــوان ISMSرا رویکــرد ســاختاریافتهای دانســت کــه

را بــا اســتفاده از ســامانههای نرمافــزاری کــه بهصــورت

مشــخص میکنــد .بهعبارتــی بــا اســتفاده از فراینــد

و منتقــل میکننــد .تراکنشهــای محرمانــهی مالــی

میکنــد .مجموعــهی  ISO/IEC 27000کــه تحــت

فروشــگاهی ،بانکــی ،پرداخــت مالیــات و عوارضهــا ،خریــد

شــامل اســتانداردهای امنیــت اطالعــات اســت کــه بهطــور

عضویــت در شــبکهی ســازمانها و شــبکههای اجتماعــی

دارای خطــوط راهنمــا بــرای اســتقرار ،الزامــات ســامانهی

اســتاندارد قابلیــت اعمــال بــه تمــام ســازمان بــا اندازههــا

توجــه ویــژه بــه خدمــات پــس از فــروش نرمافــزار و

امنیــت اطالعــات ISMS ،روشهــای بازخــورد و بهبــود

مدیریــت کیفیــت،

ســختافزار،

توجــه بــه بودجهبنــدی و کنتــرل هزینههــا در فنــاوری

کنتــرل مناســب در مراحــل مختلــف ،طراحــی ،تولیــد،

جملــه مزایــای بهکارگیــری سیســتم  ISMSمیتــوان

تحویــل و خدمــات پــس از فــروش فنــاوری اطالعــات و

نرمافــزار،

امکانسنجی مناسب و تخصصی در صنعت،

مدیریت مناسب تغییرات در فناوری اطالعات،

کنترل کیفیت نرمافزار و فناوری اطالعات.

()ISMS

چگونگــی پیادهســازی امنیــت اطالعــات را در یــک ســازمان
سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مســتمر را “طرحریــزی ،اجــرا ،پایــش و بهبــود” بــهکار
1

میبــرد ،کــه تغییــرات در تهدیــد ،آســیبپذیری و یــا

اطالعــات و نرمافــزار،

.
.
.

و اشــکال مختلــف را داراســت .بــا توجــه بــه ماهیــت پویــای

مدیریتــی بــه ســمت بهبــود مــداوم در ســازمان حرکــت

عنــوان خانــوادهی اســتاندارد  ISMSشناختهشــدهاســت،

اثــرات حــوادث امنیــت اطالعــات را هــدف میگیــرد .از

بــه مــواردی ماننــد باالرفتــن اثرپذیــری امنیــت اطالعــات،
تقویــت مشــتری محــوری ،اســتفاده از اســتاندارد جهانــی،

کاربــری امنیــت اطالعــات ،مشخصشــدن اهمیــت اجــرای

قوانیــن اشــاره کــرد.

 )5لــزوم بهکارگیــری بندهــای  ISMSدر

ســازمانها بهصــورت فزاینــدهای اطالعــات حساسشــان
مســتقیم بــه اینترنــت متصــل هســتند ،ذخیــره ،پــردازش

شــهروندان از طریــق اینترنــت بهواســطهی نرمافزارهــای
بیمــه و ســهام ،ثبــتنــام در مدرســه و دانشــگاه و نیــز بــا

مشــترک توســط ســازمان بینالمللــی استانداردســازی

مختلــف ،فــاش میشــوند .افشــایی کــه بــه واســطهی

منتشرشــدهاســت.

و ســامانههای نرمافــزاری کــه اینگونــه اطالعــات را

( )ISOو کمیســیون علــوم الکترونیکــی بینالمللــی ()IEC

ایــن اســتانداردها محصــولISO/IEC JTC1، SC27

ارتبــاط جهانــی درحــال گســترش اســت ،اطالعــات حســاس
مدیریــت میکننــد ،در کاربردهــای بدخواهانــه و غیرمجــاز

(زیــر کمیتــه  )۲۷و یــک نهــاد بینالمللــی اســت کــه در

بســیار آســیبپذیر میکننــد .بهطورکلــی ســامانههای

اســتاندارد از ایــن مجموعــه منتشرشــده و قابــل دســترس

ی بــه
فراهــم شــدهاند ،بیــش از پیــش منجــر بــه دسترســ 

حــال توســعه و آمادهســازی اســت]4[ .

بــاز و گســترده شــدهاند .مثالهــای فــوق نمونههایــی

ســال دوبــار جلســه برگــزار میکننــد .درحــال حاضــر44 ،

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد بیشــتری نیــز در

سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات ( )ISMSبــا ارائــهی

اولیــن اســتاندارد مدیریــت امنیــت اطالعات در ســال ،1995

نگــرش سیســتماتیک بــه مقولـهی ایمنســازی فضــای تبادل

نرمافــزاری و ســایر امکاناتــی کــه بهواســطهی نرمافــزار
اطالعــات حســاس (شــامل شناســههای فــردی) بهصــورت

از ارائــهی خدماتــی اســت کــه نیــاز بــه امنیــت داشــته و
ی در بســتری امــن
ضــرورت ادغــام ارائ ـهی خدمــات رایان ـها 

بــه مشــتریان را نیــاز دارد .لیکــناســتفادهی همزمــان از دو
1. Plan-Do – Check - Action

اســتاندارد ،مزایــا و معایبــی را در پــی خواهــد داشــت.

حوزههــای کاربــرد اســتانداردها را تــا حــد امــکان تنظیــم

انتشــار اســتاندارد  ISO/IEC 27013برگرفتــه ازترکیــب

کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ســامانهی مدیریــت

بیشــتری را بــه ارمغــان مــیآورد.

در طرحریــزی بــرای پیادهســازی ســامانهی یکپارچــه مــورد

اســتفاده از دو اســتاندارد بینالمللــی اســت کــه مزایــای
اســتاندارد  ISO/IEC 27013در اولیــن گام بــرای

ســازمانهایی کــه مایــل بــه افزایــش کارایــی ،بهبــود

خدمــات ،مدیریــت خدمــات و امنیــت اطالعــات هســتند،
دســتورالعمل ارائــه میدهنــد .اجــرای اســتانداردها کمــک

پایــدار نشــان دهنــد .امــروزه ســازمانها و شــرکتها در

هــر انــدازه و منطق ـهی جغرافیایــی کــه قرارداشــته باشــند،
بــا اجــرای اســتانداردها میتواننــد از مزایــای اجتماعــی و
اقتصــادی برخــوردار شــوند .مزایــای مهــم اجــرای یکپارچــه
کســب اعتبــار بــرای خدمــات کارآمــد و مطمئــن در

مشــتریان داخلــی و خارجــی ســازمان،
کاهش هزینههای برنامهی یکپارچه،

هســتند،

همـهی خدمــات و فرایندهــا و وابســتگی آنهــا در مفهــوم

ســامانهی مدیریــت یکپارچه،

عناصر هر استانداردکه میتوانند ادغام شوند،
عناصری که باید جدا بمانند،

ی و ســایر
تأثیــر ســامانهی مدیریــت یکپارچــه روی مشــتر 

ذ ینفعان،

تأثیر بر فناوری د ر حال استفاده،

تأثیر و یا مخاطره بر خدمات و مدیریت خدمت،

تأثیر و یا مخاطره بر مدیریت امنیت اطالعات،

گامها و توالی فعالیتهای پیادهسازی.

 )1-6همپوشانیهای دو استاندارد (تشابهات)

کاهــش زمــان اجــرای الزم بــرای تدویــن یکپارچــهی

مدیریــت خدمــت و مدیریــت امنیــت اطالعــات بهوضــوح

ترویج درک بین مدیریت خدمات و امنیت کارکنان،

یکــی از ســامانههای مدیریتــی برخــی جزئیــات را بیشــتر از

فرایندهــای مشــترک هــر دو اســتاندارد،
بهبود فرایند صدور گواهی.

 )6مشکالت ادغام استانداردها

وقتیکــه بهطــور همزمــان بــا دو اســتاندارد سـ روکار داریـم،
بهتــر اســت درک شــود کــه آنهــا در بیــش از یــک جهــت

دارای ویژگیهــای متفــاوت هســتند .بــرای مثــال محــدوده
و اهــداف متفاوتــی دارنــد [ 3و  .]4تفــاوت در محــدوده

میتوانــد باعــث شــود برخــی خدمــات کــه در SMSوجــود

دارنــد در  ISMSمســتثنا شــوند .بــه همــان انــدازه SMS

میتوانــد فرایندهــا و کارکردهــای  ISMSرا مســتثنا کنــد.

بــرای مثــال برخــی از ســازمانها تصمیــم میگیرنــد
یــک  ISMSرا تنهــا در توابــع عملیاتــی و ارتباطــی خــود

پیادهســازی کننــد ،درحالیکــه  SMSآنهــا ،مدیریــت

خدمــات کاربــرد را شــامل میشــود .بهطــور متنــاوب
 ISMSمیتوانــد همــهی خدمــات را پوشــش دهــد،

درحالیکــه  SMSتنهــا خدمــات بــرای مشــتریان ویــژه و

ذینفعــان را پوشــش میدهــد .توصیــه میشــود؛ ســازمان

فرایندهــا و فعالیتهــای بســیار مشــابهی دارنــد ،مگــر آنکــه
دیگــری برجســتهکرده باشــد .در ایــن خصــوص میتــوان

.
.
.
.
.
.
.
.

بــه نقــاط مشــترک زیــر اشــاره کــرد:

استفاده از چرخهی طرح اجرای بررسی اقدام،

مديريت سطح خدمت و گزارشگیری،

تعهد مديريتی،

مديريت ظرفیت،

مديريت مخاطرات طرف سوم،

مديريت تداوم و قابلیت دسترسی،

مديريت پیکربندی،

بودجهبندی و حسابداری.

 )2-6مقایســه در ســطح بندهــای دو اســتاندارد
(تفاوتهــا)

مدیریــت خدمــت و مدیریــت امنیــت اطالعــات

بهطورمعمــول بهگونــهای تلقــی میشــوند کــه نــه
متصــل و نــه وابســته هســتند .برخــی از تفاوتهــای ایــن

دو اســتاندارد بهشــرح زیــر اســت:
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ارائه روش بهینه برای استقرار همزمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات و نظام مدیریت امنیت اطالعات

.
.
.
.
.

عبــارت اســت از]2[ :

ســایر ســامانههای مدیریتــی کــه درحــال اســتفاده

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

ذینفعــان ثابــت کننــد و تعهــد خــود را بــه حفــظ توســعهی

.
.
.
.
.
.
.
.
.

نظــر قــرار گیرنــد بــه قــرار زیــر اســت]2[ :

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میکنــد تــا تولیدکننــدگان اعتبــار خــود را نــزد مشــتریان و

میتوانــد بــا موفقیــت یکپارچــه شــود .مــواردی کــه بایــد

کاربرد و منظور دارایی،

طراحی و انتقال خدمت،

مديريت و ارزيابی مخاطرات،

ارائه روش بهینه برای استقرار همزمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات و نظام مدیریت امنیت اطالعات

.
.
.
.
.
.

مديريت رخداد و مشکل،

ی ســازمان
محــدودهی آن ،قســمتهایی از فعالیتهــا 
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محــدودهی هــر دو اســتاندارد متفــاوت معنــا میشــوند.

تفاوتها در سطوح پذيرش مخاطره،

مديريت تغییر.

 )7روش بهینــهی اســتقرار همزمــان اســتانداردهای
ـت
ـت امنیـ
ـات و مدیریـ
ـاوری اطالعـ
ـات فنـ
ـت خدمـ
مدیریـ
اطالعــات

اســتاندارد  ، ISO/IEC 20000-1در ارتبــاط بــا

ویژگیهایــی بــرای طراحــی ،انتقــال ،تحویــل و بهبــود
خدمــات بــرای بــرآوردن الزامــات اســت .ایــن هــدف از

طریــق مجموعــهای از فرایندهــا حاصلشــده و محــدودهی
آن ،شــامل فرایندهــای مدیریتــی درون ســازمان و خدمــات،

اســت .اســتاندارد ، ISO/IEC 27001در ارتبــاط بــا
چگونگــی مدیریــت مخاطــرات امنیــت اطالعــات بــوده و
متقاضــی اســت کــه تمایــل دارنــد ،امــن باشــند .بنابرایــن،
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درنتیجــه پیادهســازی اســتاندارد ISO/IEC27001بــرای
محــدودهیمشــابه اســتاندارد  ISO/IEC 20000-1قابــل

اجراســت امــا اســتاندارد  ، ISO/IEC 20000-1نمیتوانــد
بــرکل ســازمان اعمــال شــود مگــر بــرای ســازمانهایی کــه
کامــ ً
ا فراهمکننــدهی خدمــت باشــند.

ســازمانی کــه درحــال طرحریــزی بــرای پیادهســازی
اســتاندارد ISO/IEC 27001و اســتانداردISO/IEC

20000-1اســت ،میتوانــد یکــی از ســه حالــت زیــر را
داشــته باشــد.

 )1-7سازمان دارای ISO/IEC 20000

بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت خدمــت میتوانــد بهســادگی
بــه کارایــی و ســودآوری مربــوط شــود ،در اکثــر مواقــع

مدیریــت خدمــت در ابتــدا پیادهسازیشــده اســت .ولــی
مدیریــت امنیــت اطالعــات در ظاهــر ،ســودآور نبــوده،

بنابرایــن ،در اغلــب مــوارد ISO/IEC 27000بهعنــوان
پای ـهای بــرای تحویــل خدمــت مؤثــر درک نمیشــود .ایــن
مــورد مبتالبــه اکثــر شــرکتها بــوده و طیــف وســیعی از

ســازمانها را شــامل میشــود .در ادامــه بــه توضيــح بيشــتر

در مــورد گامهــاي اجرايــي آن ميپردازيــم:

گام اول :ارزيابي وضع موجود

هــدف از ايــن گام شــناخت کامــل وضــع موجــود و همچنين

برنامهريــزي جهــت رســيدن بــه وضــع مطلــوب اســت .در
ايــن گام ،وضعيــت فعلــي خدمــات فنــاوري اطالعــات در

ســازمان بهطــور دقيــق مــورد ارزيابــي قرارگرفتــه و فهرســت
ي ميــزان فاصله
خدمــات اختصاصــي پــس از تحليــل و بررسـ 

بيــن وضــع موجــود و اســتانداردهاي پيشــنهادي ISO/IEC
 27000مشــخص خواهــد شــد.

گام دوم :اصالح فرايندهاي موجود

در ايــن مرحلــه ،مطالعاتــي روي چارچــوب ISO/IEC

 20000پیادهســازی و انجامشــده و تمامــی فرايندهــاي

جــاری آن كــه بــه ســه گــروه (مدیریتــی ،عملیاتــی،

پشــتیبانی) تقســیمبندی و درصــورت ضــرورت فراینــد
ی بــه دو گــروه عمــدهی تحويل خدمات و پشــتيباني
پشــتیبان 
خدمــات تقســيم ميشــوند .توصیــه میشــود ،فرايندهــاي

پشــتيباني خدمــات كــه شــامل فرايندهايي هماننــد مديريت

درخواسـتها ،مديريــت داراييهــا يــا پيكربنــدي و مديريــت

تغييــرات ،مــورد بررســي بيشــتر قرارگرفتــه و ب ـا فرايندهــا

و فعالیتهــای  ISO/IEC 27000مــورد مطابقــت قــرار

گیرنــد .ايــن خروجيهــا بهصــورت مســتندات و جلســات
آموزشــي متعــددي تهيهشــده و مقدمـهی تحليــل و طراحــي

سيســتم  ISO/IEC 27000خواهنــد بــود.

يكــي از مــوارد مهــم در تدويــن فرايندهــاي  ITILتهیــه و

اطالعرســانی فهرســتي از خدمــات قابــل ارائــه توســط تيــم
ت اســت .ارائــهی ایــن ســرویس يكــي از
فنــاوري اطالعــا 

نيازمنديهــاي مهــم فرايندهاســت كــه بــه شفافســازي

نقشهــاي ســازماني ،شــرح وظايــف و نيــز تدويــن ســطوح
خدمــات و انتظاراتــي كــه كاربــران ســرويسهاي فنــاوري
ت ســازمان دارنــد ،بســيار كمــك ميکنــد .در ايــن
اطالعــا 
مــورد از بندهــاي شــرايط خصوصــي ISO/IEC 27000

اســتفاده خواهــد شــد.

گام ســوم :طراحــي و اســتقرار فرايندهــاي ISO/
IEC 27000
ن مرحلــه شــامل طراحــي تکتــک فرايندهــا ،پيادهســازي
ايـ 

گامبــهگام  ISO/IEC 27000و همچنيــن ســنجش رونــد

پيشــرفت فرايندهــایچارچــوب  ITILرا معرفــي ميکنـد.

درنتيجــه ســازماندهي مجــدد تيــم فعلــي براســاس طــرح آمــاده و اطالعرســاني ســازماني از جملــه کارهايــي اســت کــه در ايــن
مرحلــه صــورت خواهنــد پذيرفــت .تقســیمبندی براســاس وجــوه مشــترک فعالیتهــا و فرایندهــای ایــن دو اســتاندارد اســت
ـدول( )1آورد ه شــده اســت:

کــه در جـ
جدول  :1مقايسهی مفاهیم در استاندارد  ISO/IEC 27001و استانداردISO/IEC 20000-1

 )3-1مختصISO/IEC 27000

 )1-1مختص )2-1 ISO/IEC 20000قسمتهای به اشتراک گذاشتهشده )برخی همپوشانی/
تفاوتها)

 بودجهبندی و حسابداری  مدیریت منابع

 مدیریت پیکربندی

 مدیریت روابط کسبوکار  نقشها و مسئولیتها
)(ISO/IEC 27031

 طراحی و انتقال خدمات
جدید یا تغییریافته
 مدیریت سطح خدمت

 مدیریت امنیت اطالعات
)(ISO/IEC 27014

 مدیریت تداوم خدمت
وقابلیت دسترسی

 مدیریت

رخداد

و

درخواست خدمت
 مدیریت مشکل
 مدیریت انتشار و
استقرار

 مدیریت تأمین کننده
)(ISO/IEC 27036

 )4-1قسمت مشترک (یکسان بین هر دو استاندارد)



انطباق قانونی و مقرراتی )(ISO/IEC 27002



بازنگری مدیریتی )(ISO/IEC 27002

 مدیریت مستندسازی )(ISO/IEC 27002

اســتانداردهای خانــواده  ISO/IEC 27001کــه در حــوزهی امنیــت اطالعــات تدوینشــدهاند بســیار متنــوع بــوده و اکثــر

بوکار را پوش ـشداده و درحــال توســعه نیــز هســتند .نتیج ـهی تطبیــق فرایندهــای شــکل( )1بــا
فعالیتهــای حــوزهی کس ـ 

اســتانداردهای موجــودISO/IEC 27001در جــدول ( )1ثبتشــده اســت.

در ایــن تطبیــق تــاش میشــود کــه تمامــی فعالیتهــای  ITILدر زیــر چتــر امنیتــی قــرار گیرنــد کــه در جــدول 1بــه چهــار

قســمت تقسیمبندیشــده اســت .قســمتهای ( 1-1و  )1-4بــا اســتانداردهای مربوطــه در حــوزهی ISO/IEC 27001

ی اســت .در خصــوص قســمت ( )1-2کــه هســتهی اصلــی اســتقرار بوده
تطبیــق و درجشــده و قســمت ( )1-2بهطــور ذاتــی امنیتـ 
و فرايندهــاي پشــتيباني خدمــات كــه شــامل فرايندهايــي هماننــد مديريــت درخواسـتها ،مديريــت داراييهــا يــا پيكربنــدي و
ت هســتند در ایــن خصــوص الگــوی شــکل ( )1پیشــنهاد میشــود:
مديريــت تغييــرا 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي

ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪي

شکل :1چرخهی فرايندهاي اصلي طراحيشده براي استقرار استاندارد  ISO/IEC 27001و استانداردISO/IEC 20000-1
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بهبود مستمر )(ISO/IEC 27002




(ISO/IEC 27002)PDCA
آموزش و آگاهسازی )(ISO/IEC 27002
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)(ISO/IEC 27015

)(ISO/IEC 27005

 مدیریت تغییر

 مدیریت منابع اطالعاتی
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خدمت

 ارزیابی مخاطره

 مدیریت ظرفیت

 طبقهبندی اطالعات

ی استانداردISO/IEC 27001
 )2-7سازمان دارا 

باتوجــه بــه پیادهســازی اســتاندارد ISO/IEC 27001و

ارائه روش بهینه برای استقرار همزمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات و نظام مدیریت امنیت اطالعات

وجــود زیرســاخت امنیتــی در ســازمان ،اســتقرار اســتاندارد
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 ISO/IEC 20000-1مطابــق بــا بندهــای اجرایــی
اســتاندارد انجــام و ممیــزی هــر دو اســتاندارد تحــت عنــوان

ISO/IEC 27013قابــل اجــرا خواهــد بــود.
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یــک شــرکت مــادر اســت کــه بیــش از چهــار دهــه در

ارائــهی خدمــات  ITبــه ســازمانها و شــرکتهای دولتــی

مشــغول بــه خدمــت هســتند .در ســال  1376شمســی بــا
توجــه بــه گســترش فعالیتهــای رایانــهای در ســازمانها،

شــرکت سیســتمهای اطالعاتـی ،اقــدام بــه انجــام مهندســی

ن اســتاندارد ISO/IEC
 )3-7پیادهســازی همزمــا 

مجــدد در کل شــرکت و در همیــن مــورد ،بهمنظــور جلــب

اســتقرار نظــام مديريــت امنيــت اطالعــات و فرايندهايــي

راهانــدازی ســامانهی خدمــات پــس از فــروش و ارائــهی

 27001و اســتانداردISO/IEC 20000-1

كــه بهموجــب آن در ســازمان مســتقر ميشــوند بــا توجــه

بــه اينکــه ايــن نظــام متوليانــي بــه غيــر از واحــد فنــاوري
ت ســازمان نيــز دارد ،ميتوانــد باعــث تفــاوت در
اطالعــا 
رويههــا و الزاماتــي شــود كــه بهراحتــي مــورد پذيــرش

نباشــند.

ن اســتانداردISO/IEC 27001
بــرای پیادهســازی همزمــا 

و اســتاندارد   ISO/IEC 20000-1توصیههــای زیــر
مفیــد اســت]1[ :

 -1در هم ـهی مــوارد بایــد هــدف ســازمان تولیــد مدیریــت

یکپارچــه بــادوام باشــدکه مطابقــت بــا هــر دو اســتاندارد
را امکانپذیــر ســازد .هــدف ،مقایســهی اســتانداردها یــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــرکت سیســتمهای اطالعاتــی از مجموعــه شــرکتهای

ت یــا بهتــر
مشــخصکردن اینکــه کدامیــک بهتــر اســ 

نیســت .جاییکــه تعــارض بیــن دیدگاههــا وجــود دارد،
بهتــر اســت بهگونــهای حــل شــود کــه الزامــات هــر دو

اســتاندارد را بــرآورده کنــد و اطمینــان دهــد کــه ســازمان

بــه بهبــود مســتمر در  ISMSو  SMSدســت مییابــد.

 -2ســامانهی مدیریــت یکپارچــه ایدئــال براســاس کاراتریــن

رویکردهــا از هــر دو اســتاندارد باشــد و بهطــور مناســب
اعمــال شــود.

 -3بــه هــر آنچــه بــرای مطابقــت بــا هــر دو اســتاندارد مــورد

نیــاز اسـت ،توجــه شــود.

 -4قابلیــت ردگیــری مســتند بهتــر اســت بیــن ســامانهی
مدیریــت یکپارچــه و الزامــات هــر دو اســتاندارد جداگانــه

اعمــال شــود.

-5جهــت کاهــش تــاش ،یــک مجموعه واحــد از مســتندات
میتوانــد بــرای ســامانهی مدیریــت یکپارچــه ایجــاد شــود.

 )4-7مطالع ـهی مــوردی “شــرکت سیســتمهای
اطالعاتی”

رضایــت مشــتریان و کســب ســهم بــازار بیشــتر اقــدام بــه
خدمــات گارانتــی و ورانتــی در سراســر کشــورکــرد.

در ســال  1386شمســی جهــت بهبــودو ارئــهی خدمــات
ویــژه ،اقــدام بــه برقــراری خــط ارتباطــی ویــژه E1و

بهتدریــج راهانــدازی  Help Deskبهصــورت مکانیــزه
کــرد .در ســالهای اخیــر بهمنطــور ارتقــای ســطح کیفیــت
ی  ITمطالعــات شــرکت درزمینـهی اســتقرار
خدمــات حــوزه 

 ISO/IEC 20000بــوده و بــا مشــاورهی شــرکتهای
صاحبنظــر اقــدام بــه ترجمــه و بازنگــری پنــج قســمت

از اســناد اســتاندارد ISO/IEC 20000کــرده اســت .گام

فعلــی شــرکت سیســتمهای اطالعاتــی ،یافتــن شــرکت

صادرکننــدهی گواهینامــهی ISO/IEC 20000جهــت

انجــام ممیــزی شــخص ثالــث اســت.

رشــد تدریجــی و هدفمنــد ایــن شــرکت در اســتقرار ISO/

 IEC 20000مشــهود بــوده وگام بعــدی ایجاد بســتری امن
بــرای ادامــهی حیــات آن اســت کــه ISO/IEC 27001

بهعنــوان مکملــی ایفــای نقــش خواهــد کــرد .و درنهایــت
تلفیــق ایــن دو اســتاندارد ،ضــرورت اســتاندارد ISO/IEC

27013را محقــق میســازد.

 ) 8نتایج مطالعهی موردی “شرکت آلفا”

شــرکت آلفــا از مجموعــه شــرکتهای یــک شــرکت مــادر

و دارای بیــش از چهــار دهــه ســابقه در ارائــهی خدمــات
 ITبــه ســازمانها و شــرکتهای دولتــی اســت .در ســال

 1376بــا توجــه بــه گســترش فعالیتهــای رایانــهای در
ســازمانها ،شــرکت آلفـا ،اقــدام بــه انجــام مهندســی مجــدد
در کل شــرکت و در همیــن ارتبــاط ،بهمنظــور جلــب رضایت

مشــتریان و کســب ســهم بــازار بیشــتر اقــدام بــه راهانــدازی

ســامانهی خدمــات پــس از فــروش و ارائــهی خدمــات

گارانتــی و ورانتــی در سراســر کشــو ر کــرد.

در ســال  1386جهــت بهبــود و ارئـهی خدمــات ویــژه اقــدام

نظــام مديريتــي( )ISMS , SMSو وجــود فرايندهــاي

 Help Deskبهصــورت مکانیــزه و درنهایــت اســتقرار نظــام

مشــكالتي را ايجــاد كنــد .در ایــن مقالــه تــاش شــد تــا

 ISO/IEC 20000-1کــرد.

( ISO/IEC 20000و  )ISO/IEC 27001و مزایــای

بــه برقــراری خــط ارتباطــی ویــژه E1و بهتدریــج راهانــدازی
مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات مبتنــی بــر اســتاندارد

ت ســازمان
مشــابه ميتوانــد بــراي مديريــت فنــاوري اطالعــا 

بــا ارائ ـهی مفاهیــم دو اســتاندارد مرجــع بــرای ایــن حــوزه

مشــکل بعــدی شــرکت آلفــا الــزام مشــتریان ایــن شــرکت

هریــک و بیــان ضــرورت اســتقرار همزمــان آنهــا ،بــا توجــه

و محصــوالت نهایــی شــرکت بــود .مدیــران ایــن شــرکت بــا

مواجهــه بــا ایــن موضــوع ارائــه داد .تالششــده اســت کــه

بــرای حفــظ امنیــت در تمامــی مبــادالت فنــی و تجــاری

یکدیگــر هســتند؟ آیــا اســتانداردها دارای تناقــض هســتند؟

شــامل خطــوط راهنمایــی کــه دربرگیرنــدهی هزینهکــرد

صحیــح منابــع ســازمانی اســت ،باشــد.

آیــا اصطالحــات یکســان ایــن اســتانداردها معانــی مشــابهی

مراحــل ایــن روش ،کــه بیشــتر جنب ـهی انتزاعــی و کیفــی

و اثرگــذاری آنهــا چیســت و  . ...نتایــج کار کارشناســی

آلفــا مطابقتداشــته و از نظــر عملیاتــی و بهینهبــودن مــورد

دارنــد؟ تقــدم و تأخــر آنهــا چگونــه اســت؟ دامنهی شــمول

دارد ،بــا روش اتخاذشــده توســط تیــم کارشناســی شــرکت

انجامشــده و بررســی ســایر اســتانداردهای موجــود از

تأییــد کارشناســان خبــره قرارگرفتــه اســت.

را بــه اســتفاده از روشــی مشــابه روش ذکرشــده در بنــد

 )10منابع و مراجع

جملــه اســتاندارد  ISO/IEC 27013مدیــران شــرکت
 1-7ســوق داد کــه بهصــورت کارآمــد منابــع ســازمانی را
در مســیر مشــخص هدایتکــرده و مســیر روشــنی بــرای
تخصیــص تیمهــای مجــزا و نگــرش جزیــرهای بــه ایــن
اســتانداردها ســبب موازیکاریهــای متعــدد در ســازمان،

هدررفتــن منابــع مالــی و ســرمایههای انسانیشــده و
اثربخشــی هریــک از اســتانداردها را نیــز کاهــش میدهــد.

 )9نتیجهگیری

اگرچــه ورود  ITبــه صنایــع و شــرکتها مزایــای فراوانــی
را بهدنبــال داشــته اســت؛ لیکــن فرامــوش نکنیــم “فنــاوری

اطالعــات” یــک ســکهی دوروســت ،هــم فرصــت اســت و هم
تهدی ـد! اگــر بــه همــان نســبتی کــه بــه توســعه و رواج آن

توجــه و تکیــه میکنیــم بــه “امنیــت” آن توجــه نکنیــم
میتوانــد بهســادگی و در کســری از ثانیــه تبدیــل بــه یــک

تهدیــد و مصیبــت بــزرگ شــود .بنابرایــن ،نيــاز روزافــزون
بــه اســتفاده از فناوريهــاي نويــن در عرصــهی اطالعــات
و ارتباطــات ،ضــرورت اســتقرار يــك نظــام مديريــت امنيــت

اطالعــات را بيشــتر آشــكار ميکنــد.

همچنيــن بایــد درنظــر داشــت کــه اســتقرار همزمــان دو

 .1مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات ،1392 ،انتشــارات
مؤسس ـهی آموزشــی و تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی.

2. ISO/IEC 27013:2012 Information technology-Security techniques-Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1.
3.IDS-ISO-20000 Information technology-Service
management.
4.ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Requirements.
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اســتقرار هــر دو اســتاندارد ارائــه میکنــد.
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بــه ایــن حــوزه وجــود داشــت :آیــا اســتانداردها مکمــل

روش ارائهشــده قابــل کاربــرد در صنایــع مختلــف بــوده و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

دو اســتاندارد مواجــه بودنــد .دیدگاههــای متفاوتــی نســبت

بــه وضعیــت شــرکت از نظــر تقــدم اســتقرار ،روشــی بــرای

