
 

 

  چک لیست اتاق سرور

 1 وجود حفاظ فیزیکی در اطراف ساختمانی که اتاق سرور در آن قرارداد.

 2 رعایت سقف و کف کاذب

 3 رعایت ابعاد استاندارد

 4 روشنایی مناسب

 5 وجود نگهبانی در ورودی های ساختمان

 6 رعایت فاصله ده متری ساختمان از پارکینگ

 7 دوربین نظارت بر رفت و آمدهای اطراف و داخل اتاق سرور

 8 مقاوم سازی و ضد زلزله بودن اتاق سرور

 9 میزان آسیب پذیری اتاق سرور در سیل و آب گرفتگی

 10 میزان نزدیکی اتاق سرور به فرودگاه و بزرگراه

برق برای اتاق سروروجود زیرساخت مستقل   11 

 12 بررسی زیرساخت آب و فاضالب

 13 تعداد دیوارهای اشتراکی با دیگر اتاق ها

 14 نظارت بر ورود و خروج خودرو در اتاق سرور

 15 بررسی وجود پنجره در اتاق سرور

 16 سیستم کنترل دسترسی و احراز هویت کارکنان به اتاق سرور

 17 سیستم خودکار ثبت ورود و خروج درب اتاق سرور 

 18 میزان مقاومت درب اتاق سرور

 19 ضد سرقت و ضد حریق بودن درب اتاق سرور

 20 وجود سیستم نظارتی برای درب و اطراف درب اتاق سرور

 21 وجود سیستم نظارتی در داخل اتاق سرور

دخانیان و آب و خوراکیمانند عدم  مصرف استفاده از عالیم هشدار   22 

 23 وجود سیستم تهویه هوا در اتاق سرور

دیوارهای اتاق سرورعایق صدا بودن در و پنجره و   24 

 25 سیستم خنک کننده و کولینگ

 26 سیستم تهویه هوا و خنک کننده پشتیبان



 

 

 27 وجود سنسور دما و دماسنج  در اتاق سرور

سیستم ها با باال رفتن دمای اتاق سرور قابلیت هشدار و خاموش شدن خودکار  28 

 29 وجود رطوبت سنج در اتاق سرور

درجه سانتیگراد در اتاق سرور 23تا  17دمای بین   30 

 31 وجود سنسور رطوبت در اتاق سرور

 32 رطوبت در سطح استاندارد در اتاق سرور

 33 وجود سیستم اعالم و اطفای حریف در اتاق سرور

 34 برای اتفاء خرید  FM-200استفاده از گاز 

 35 تست دوه ای سیستم اطفای حریق در اتاق سرور

 36 ضد حریق بودن کف و دیواره های اتاق سرور

 37 جلوگیری از وجود مواد اشتعالزا در اتاق سرور

 38 تابلو برق

 39 و مکان قرارگیری آنها UPSوجود 

 40 هاPDUها و ژنراتور و UPSتست دوره ای 

 41 اتصال درست تمام تجهیزات به زمین و تعبیه چاه ارث

 42 وجود قفل و استانداردها روی رک ها

 43 رعایت فاصله گزاری بین رک ها

 44 برنلمه ریزی برای وقوع حوادث

 45 تهیه لیست افرادی که باید از حوادث مطلع شوند

 46 تعیین سیاست ورود افراد متفرقه به اتاق سرور

 Guest  47غیر فعال کردن اکانت مهمان و 

 48 استفاده از پسورد های پیچیده

 49 غیر فعال کردن اکانت پیش فرض 

 UTM 50استفاده از فایروال و 

 51 ها Firmwareبه روز رسانی مدام سیستم عامل ها و برنامه ها و 

 52 بسته شدن پورت های غیر ضروری 

 53 رسانی مدام آننصب آنتی ویروس و به روز 

 54 تحلیل دوره ای حمالت و موارد مشکوک در گزارشات آنتی ویروس

 55 و کنترل ارتباطات شبکهاستفاده از سیستم مانیتورینگ شبکه 



 

 

 

 56 میزان دسترسی های راه دور 

 57 آرشیو و پشتیبان گیری

 58 بررسی و کنترل عملکرد تجهیزات فعال شبکه

 59 گرمایشی در محلعدم وجود تجهیزات 

 60 وجود حداقل یم خط تلفن در اتاق سرور

 61 نحوه حضور کارشناس مقیم

 62 وجود سوئیچ خاموشی اضطراری

 63 آدرس IPو رم و  CPUتعداد، نوع و کاربرد سرور و تجهیزات شبکه با مشخصات 
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