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 و سرور چك ليست نگهداري شبكه

 تهيه بكاپ به صورت دوره اي .١

و   Acronis backup از مهمترين سرويسها به صورت دوره اي بكاپ تهيه كنيد . براي اينكار ميتوانيد ميتوانيد از ابزارهاي بكاپ گيري مانند
را به عنوان مثال ذكر كردم ) . يكي از قابليتهاي اين نرم استفاده كنيد . ( البته نرم افزارهاي بكاپ گيري زيادي وجود دارند دو نمونه  KLS يا

به عالوه ميتوانيم نوع بكاپ را هم در اين  . افزارها تعريف پلن بكاپ به صورت روزانه ، هفتگي ، ماهانه در ساعتي كه ما مشخص ميكنيم هست
ويژه اگر يكي از مسيرها در يكي از درايوهاي سروري باشد  قرار دهيد . به دو مسيرسعي كنيد فايل بكاپ گرفته شده را در  .پلن تعريف كنيم

 .سرور اصلي محل آرشيو بكاپها نباشددر كل توصيه ميشود  .كه از آن بكاپ تهيه ميكنيد

 بررسي مصرف ديسك .٢

  ، فايلهاي غيرضروري را پاك كنيد

  شده اند بكاپ گرفته و از روي سرور برداريد ، قديمي از فايلهايي كه 

تا حد زيادي باعث كاهش سطح امنيت سرور خواهد شد . بهتر است اجازه ندهيد مصرف هارد در سرور  افزارهاي قديمي و غير ضرورينرم وجود 
 . درصد برسد قطعا سرور دچار اختالالتي خواهد شد ٩٠به 

  .باشد NTFS فرمت درايوهابهتر است 

 ).ابزارهاي مختلفي از جمله بيت الكر ميتوانيم استفاده كنيم بر روي ديسك و درايوهاي حساس قفل بگذاريم. براي اينكار از(

  

 شده RAID چك كردن هاردهاي .٣

د و يا كه خطايي در آن رخ داده نشده باشهاست  RAID يكي از مواردي كه بايد در چك ليست پشتيباني شبكه شما ديده شده باشد بحث
ندي ، رنگ بروي شناخت بيشتري از هاردها. كه اين نكات را ميتوانيد از شود جايگزينه اگر شده باشد بايد هاردي دچار خرابي نشده باشد ك

 . چراغ هارد ها و.. متوجه شويد

 به روز رساني مداوم سيستم عامل .٤

يري ذآسيب پ. ه روز رساني مرتب سيستم عامل استيكي از عوملي كه ميتواند تا حدي وضعيت شبكه را از مخاطرات زيادي در امان نگه دارد ب
تا حدي زيادي ميتواند از  ها امنيتي patchو نصب هاي زيادي روزانه از سيستم عامل هاي مختلف گزارش ميشود كه دنبال كردن آن ها 

در شبكه  WSUS اگر سيستم عامل ها را به صورت خودكار به روز رساني نميكنيد و از سرويسهايي همانن  بروز مشكالت جدي جلوگيري كند
اني ساستفاده نميكنيد حداقل كاري كه ميتوانيد بكنيد اين است كه به صورت دوره اي عمليات به روز رساني را انجام دهيد. البته اين به روز ر

 .هم هست شامل نرم افزارها و كنترل پنلها
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سيستم عامل باعث جلوگيري از آسيب پذير شدن . بنابراين به روز سازي مكرر گزارش ميشود حفره هاي امنيتيبراي سيستم عاملها مرتبا 
عمليات به روز رساني در مورد نرم افزارهاي  .بررسي قرار بگيرد و تمامي رخداد ثبت شود مورد الگهاي سيستمبهتر است  .سيستم عامل ميشود

 .نصب شده نيز صدق ميكند

 خطاها سخت افزاري را بر طرف كنيد .٥

ايي هشداره. بررسي است برطرف كردن خطاهاي گزارش شدهبررسي الگها و يكي از مهم ترين كار مديران شبكه و يا كارشناسان تحت امر آنها 
 …و مانند گرم شدن، مشكل ديسك، پايين بودن كارايي سخت افزار

 بررسي مرتب كارايي سرور .٦

 .عامل مهم بررسي كارايي را درگير ميكنند ٤پردازشهايي اين  خيلي مهم است و اينكه چه CPU و RAMبررسي شبكه ، هارد ، 

 بررسي حسابهاي كاربري .٧

.كاربري كه به هر دليلي از سازمان اشراف كامل به وضعيت كاربران استهم مورد بررسي قرار ميگيرد  ISMS يكي از نكات مهم كه در دوره هاي
بهتر است  .دوره اي رمزها يكي از مهم ترين مواردي است كه بايد به آن توجه داشتشما رفته شناسه كاربري فعالي نداشته باشد. تغييرات 

 .نيز بايد در حد اختيارات محدود شود سطح دسترسي به منابع ذخيره سازيداشته باشند نه بيشتر.  به اندازه نيازشان اختياراتكاربران 

 به روز رساني آنتي ويروس .٨

 .باشد تا بتواند تمامي سيستم هاي شبكه را حفاظت كند آنتي ويروس به روز

 پيكربندي مناسب فايروال .٩

قبل از هرچيزي بايد توسط  ورودي به شبكهتمامي ارتباطات   .فايروال عضو بسيار مهمي در شبكه است كه بايد به درستي پيكربندي شود
 . باشد فايروال مورد بررسي قرار بگيرد و سياستهاي درستي در آن تنظيم شده

، مستند سازي اهميت زيادي دارد. داشتن چك ثبت اين رويدادهاستدر تمامي مواردي كه در باال به آن پرداخته شد موضوع پر اهميت 
  .پيدا ميكند مستند سازي معناليست پشتيباني شبكه با داشتن تمامي اين موارد در كنار 

  : ١نكته 

  netstatو با استفاده از ابزارهاي مختلف از وضعيت پورتها مطلع شويم . مانند ابزار پورتهاي اضافه را غير فعال كنيمبهتر است 

 .و همين امنيت را تا حد بيشتري براي ما تامين ميكند پورتهاي مهم را تغيير دهيمبه عالوه ما ميتوانيم 

 .شود غير فعال  telnetسرويسبهتر است 

 Lock screen فعال كردن .١٠
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خارج شود و زماني كه مورد استفاده قرار ميگيرد  Log inزماني كه براي مدت طوالني از سيستم استفاده نميشود الزم است كه از حالت 
 .دوباره الگين كنند

 : ١نكته 

 .كنيم ادمين پيش فرض را غير فعالكنيم و كاربر  كاربري با دسترسي ادمين ايجادبهتر است 

 : ٢نكته 

  .كنيم كاربراني كه مورد استفاده قرار نميگرند را غير فعالبهتر است 

 : تقسيم بندي شبكه  .١١

شبكه محلي را نسبت به كار خود طبقه بندي كنيم زيرا عيب يابي در اين صورت سريع تر خواهد بود و اگر مشكلي براي بخشي از شبكه پيش 
 .آمد اين مشكل منتشر نخواهد شد

 : جمع بندي چك ليست امنيتي شبكه 

 به روز رساني مداوم سيستم عامل و نرم افزارها .١

 پيكربندي امن دستگاهها مانند روترها و فايروال ها .٢

 پسورد قويتنظيم  .٣

 بكاپ گيري مداوم .٤

 بررسي الگ ها به صورت دوره اي .٥

 استفاده از داكت براي حفاظت از كابل شبكه .٦

 سوييچ روتر مانند –قرار دادن دستگاهها در رك قفل دار  .٧

 SSID مخفي كردن Mac filtering براي مودم ها و IP filtering اعمال .٨

 استفاده از متدهاي رمزنگاري .٩

 لي به جاي وايرلساستفاده از شبكه كاب .١٠

  

  

  

  

  

  

  


