
 چك ليست اتاق سرور

اين چك ليست بر اساس نيازهاي بروز يك اتاق سرور چه در حين تاسيس و چه در حين نگهداري تدوين و توسعه داده شده 
است. با اين چك ليست اتاق سرور شما ميتوانيد خيالي آسوده از ملزمات فني و همچنين ايمني و امنيت اتاق سرور خود داشته 

 .باشيد

 .باشد، در صورت عدم امكان تمامي پنجره ها پوشانده و درزها و شيار ها بدقت مسدود گردندپنجره نداشته  .١

 .درها بايستي با پهناي يك متر و ده تا يك متر و بيست و ارتفاع حداقل دو متر و نيم باشند .٢

زه هاي مقاوم در يا ساير سا pvc براي پارتيشن بندي از شيشه هاي نشكن، مقاوم در برابر گرما، و همچنين پنل هاي .٣
 .برابر گرما و فشار استفاده گردند

 .محيط كامال ايزوله شده و تمامي درزها و هرگونه امكان انتقال گردو غبار و آلودگي بايستي مسدود گردند .٤

 عايق بودن ديوارها، سقف و درها در برابر صدا .٥

 .سطوح قابل دسترس و قابل مانور باشد امكان گردگيري دائم و مستمر به شكل مناسبي فراهم گردد. براي مثال تماي .٦

 )…تمامي موارد توليد كننده ذرات ريز و گرد و غبار از محيط خارج گردند (فرش، چوب و .٧

 .اطمينان حاصل كنيد براي توسعه در آينده نيز فضاي كافي در نظر گرفته ايد .٨

 .سانتي متر باشد ٨٠متر و  ٢سقف اتاق بايستي حداقل  .٩

 .ما بايستي سقف هاي كاذب مناسب نصب گردندبه منظور كنترل گرما حت .١٠

 .متر) قرار دهيد ١اينچي (بيشتر از  ٤٢معيار خود را در چيدمان رك هاي  .١١

 .ها و اتصاالت بايستي با بسط هاي مناسب سازمان دهي شده و داراي برچسب و راهنمايي باشدتمامي سيم ها، كابل .١٢

 نظمي، احتراق و بسياريهم بود، و عدم توجه به آن خطراتي نظير بيها بسيار مها و سيمنحوه استفاده و جاگذاري كابل .١٣
 .ديگر را شامل ميشود

 .براي كاركنان و مسئوالن باشد knowledge management system هر اتاق سروري بايستي داراي يك .١٤

 .اتاق سرور بايستي در خصوص آتش، دود، آب، و رطوبت داراي سنسورها و سيستم هشدار و مهار باشد .١٥

 .سيستم سرمايش قوي و مجهز به همراه فن هاي قدرتمند حتما بايستي تهيه گردند .١٦

 .طرح مناسبي براي حذف آب ناشي از تقطير كولرها، بوسيله نيروي گرانش يا پمپ درنظر داشته باشيد .١٧

 .در خصوص سيستم سرمايشي دوباره كاري نيز بسيار مستحب بوده و توصيه ميگردد .١٨

كف اتاق سرور بايستي در كف كاذبي با ارتفاع حداقل نيم متر و با توانايي تحمل وزن سيستم هاي سرمايشي در  .١٩
 .سرورها كارگذاري گردند

 .منبع برق سيستم تهويه و سرمايش بايستي جدا از منبع برق سرورها و تجهيزات باشند .٢٠

 (نراتور، هر دو بصورت قابل اتكاو يا ژ UPS براي مثال سيستم) .منبع برق پشتيبان با اتكاي باال بايستي فراهم گردد .٢١

 .از اتصال به زمين مناسب تمام وسايل الكتريكي بايستي اطمينان حاصل شود .٢٢

مسئولين اتاق سرور بايستي آموزش هاي الزم در خصوص اقدامات مديريت گر بحران در صورت وقوع هر بحراني مانند  .٢٣
 .در آمادگي كامل باشند آتش سوزي را ديده باشند و

 ر بايستي داراي حداقل يك دستگاه سالم از اين اقالم باشد: مانيتور، كيبورد، موس، تلفن متصل به شبكهاتاق سرو .٢٤

 واحد خود تعداد تكرار در طول سال هر گزينه را انتخاب مي كنيد.نياز  شما بنابر


