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 مقدمه

شبكه ملی اطالعات، به "، 3/13/1392بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 

ها و ابها و مسیریبه همراه سوئیچ مبتنی بر قرارداد اینترنتای ، شبكهزیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشورعنوان 

دسترسی داخلی برای اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی های ای است، به صورتی که درخواستمراکز داده

 های اینترانت و خصوصی وبه هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه شوندنگهداری می

 "د.امن داخلی در آن فراهم شو

در کنار تعریف مصوب شبكه ملی اطالعات، بر اساس مصوبه دوم جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در 

 ، الزامات شبكه ملی اطالعات عبارتند از:3/13/1392تاریخ 

 ؛ های ارتباطی با مدیریت مستقل کامالً داخلیای متشكل از زیرساختشبكه 

 هبا ااز جملبه اینترنبتا ببا امكبان تعامبل       ت ببه دیگبر شببكه   شده نسبب ای کامالً مستقل و حفاظت شبكه

 مدیریت شده با آنها؛

 ای بببا امكببان عرنببه انببواو محتببوا وخببدمات ارتببباطی سراسببری بببرای آحبباد مببردم بببا تضببمین   شبببكه

 کیفیت از جمله قابلیت تحرک؛

 کلیه کاربران؛ای با قابلیت عرنه انواو خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به شبكه 

 ها و مراکز حیاتی کشور؛ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاهشبكه 

 ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلیشبكه 

 ها به سختیدگان آنها به قدری پراکنده و انبوه است که تولید کننامروزه به کمك ابزارهای نوین، تولید داده

های افزون بر این، با توسعه شبكه .ها به نحو مطلوب سود ببرندی آنها را مدیریت کنند و از ذخیرهتوانند این دادهمی

سازی، ها به سوی اطالعات یكپارچه، نیاز به فضایی برای ذخیرهداخلی و جهانی و نیز حرکت پر سرعت سازمان

از این رو مراکز  .شودها به شدت احساس میرقراری ارتباط پرسرعت و تامین امنیت دادهبندی، مدیریت، توزیع، بطبقه

بندی، مدیریت، پردازش داری، طبقههایی برای نگههای بزرگ و بسیار ایمن به عنوان انبارهها به صورت مجموعهداده

ها، اهمچون سرورهای وب، سوییچ اند. این مراکز شامل چند محیط تولید و فراوریها شكل گرفتهو توزیع داده
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های محیطی امقاومت در برابر زلزله و های داده و ...ا، تجهیزات کنترلها، تجهیزات شبكه، پایگاهها، مودممسیریاب

ها سوزی، تجهیزات برق پشتیبان و ...ا و تجهیزات امنیت دادهسوانح طبیعی، تنظیم هوا، جلوگیری از آتش

 هستند. اFirewallهمچونا

ا های کاربران رآید، مراکز داده شبكه ملی اطالعات که تمامی دادههمانطور که از تعریف شبكه ملی اطالعات برمی

چنین محاسبات، پردازش و ارتباطات را بر عهده دارد در داخل کشور ایران قرار خواهد گرفت. داری میكند و همنگه

آید و تامین امنیت این مراکز بخش ه ملی اطالعات به حساب میتوان گفت مراکز داده، هسته اصلی شبكاز این رو می

باشد. از طرفی، طی مصوبات الزامات، مراکز داده یكی های امنیتی در شبكه ملی اطالعات میها و چالشاصلی نگرانی

ضمین رایی و تباشد، از این رو تامین کااز فاکتورهای رقابتی شبكه ملی اطالعات ایران با سایر امكانات ارتباطی می

 انگیز است. برهای مهم و چالشعملكرد و پایداری مراکز داده در  شبكه ملی اطالعات از جمله بحث

، مكانی است که سیستم های کامپیوتری و تجهیزات جانبی مربوط به آن ها  (Data Center)مرکز دادهدر واقع 

هد. این مرکز، می تواند اتاقی از یك ساختمان، مانند سیستم های ذخیره سازی و ارتباطی را در خود جای می د

مراکز داده سازمانی شامل دارایی ها، برنامه های کاربردی، و داده هایی است  .طبقه ای از آن و یا کل ساختمان باشد

به علت آن که حجم بسیار بزرگی از اطالعات را در خود نگهداری می کنند، می توانند مورد تهدیدات و آسیب که 

. نقاط انتهایی از قبیل سرورهای مرکز داده اهداف مهم های جدی نیز از سوی نفوذگران حرفه ای قرار بگیرند پذیری

حمالت مخرب هستند و باید حفظ شوند. حمالت علیه سرورها می تواند موجب اخالل  در کسب و کارو از دست 

آن  بنابراین، اتخاذ تدابیر امنیتی دروصی شود. رفتن  تجارت الكترونیكی و برنامه ها و سرقت اطالعات محرمانه یا خص

 ها جهت حفاظت از اطالعات، امری نروری به شمار می رود.

به دلیل اهمیت مراکز داده، امروزه استانداردهای بین المللی نیز در این خصوص وجود دارند که مراکز داده در هر 

راحی مراکز داده استانداردهای مطرحی چون در ط .جایی که باشند، مجبور به رعایت تمامی نكات آن هستند

ANSI/TIA 942 ،GR-3123 NEBS  وANSI/BICSI 332 هایی چون ساختمان، محیط، فضا، ایمنی، امنیت و در زمینه

 جدولاند. بندی شدهطبقه TIA 942تجهیزات تغذیه مراکز داده وجود دارد. مراکز داده در چهار رده طبق استاندارد 

 کند.های متمایزکننده آنها مشخص میبندی مراکز داده را به همراه ویژگیطبقه 1-1
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 جدول رده بندی مراکز داده 1-1 جدول

 لزاماتا رده

1 
  یك مسیر توزیع بدون افزونه برای تجهیزاتIT 

 های ظرفیت بدون افزونهمولفه 

 211/99پذیری زیرساخت در یك سایت با دسترسی % 

2 
  1عالوه بر مشخصات رده 

 141/99پذیری های افزونه با دسترسیهای ظرفیت زیرساخت در سایتمولفه% 

1 

  2عالوه بر مشخصات رده 

  چندین مسیرهای توزیعی مستقل برای تجهیزاتIT 

  کلیه تجهیزاتIT ها سازگار دارای دو منبع تغذیه و سازگار با معماری سایت 

 912/99ها با قابلیت نگهداری همزمان با قابلیت دسترسی زیرساخت سایت% 

4 

  3عالوه بر مشخصات رده 

 های خنك کننده و تهویه مطبوو اتصال کلیه سیستم(HVAC) به دو منبع تغذیه 

 سازها و تجهیزات توزیع متصل به پذیری خرابی به همراه ذخیرهزیرساخت سایت با قابلیت تحمل

 %992/99پذیری منابع تغذیه مستقل با دسترس

 

های سازی آنها، مراکز داده ملزم به اجرای الزامات پدافندی هستند که در دستهبرای محافظت از مراکز داده و امن

 گیرد:رار میزیر ق

 الزامات امنیتی 

 الزامات کارایی 

 الزامات پایداری 

 الزامات عملكردی 

 کنیم ومراکز داده، ابتدا این الزامات را در قالب یك فصل مجزا بیان می الزامات امنیتیه دلیل اهمیت در ادامه ب

آورد و در نهایت تجمیعی از  سپس الزامات پدافندی مراکز داده را برای سه بخش دیگر در قالب فصلی مجزا خواهیم

 کنیم.باشد بیان میمی TIA 942این الزاامت را در قالب جدولی که بر اساس استاندارد 
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 اجزای مراکز داده 
در بخش قبل استانداردهای مختلفی برای مراکز داده معرفی شد. با توجه به این استانداردها مراکز داده دارای 

 ها و اجزای مختلفی است که امنیت آنها به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش

 به طور اجمالی آورده شده است. 1-1 جدولاجزای مراکز داده در 

 اجزای مراکز داده 1-1 جدول

 زيربخش ها توضیحات جزء

های فیزیكی مراکز داده مانند دیوارها شامل تمامی بخش فیزيكی

 و فنس ها و غیره

 هادیوارها و سقفدرها ، 

 موانع

 های جانبی و دفاترمكان ساختمان

 هادوربین

 انشعابات برق و اتصاالت جریان برق

های خنك کننده شامل کولرها، سیستم

 های آب سردکن، چیلرها و ...سیستم

 های تهویهسیستم

 های اطفای حریقسیستم

 هااتصاالت و کابل

های مدار پایش مانند دوربینهای سیستم

 بسته

 هابندیقفسه

 هاگذرگاه

 هاپریزها و پچ پنل

 هاپارکینگ
 هاورودی
 هاپنجره

UPSها و ژنراتورها 

 نفرات و کارمندان

 هاتلفن

 بسترهای فیبر نوری

 های تامین روشناییسیستم

 مخازن سوخت

 ها و مولدهاباتری

 های کنترل رطوبتسیستم

 های انتهاییدستگاه پردازشی و محاسباتی
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 زيربخش ها توضیحات جزء

های مرتبط با پردازش اطالعات در شامل تمامی بخش

 مراکز داده

 سرورها

 هاپردازنده

 backbon های مرتبط با برقراری ارتباط در مراکز دادهتمامی بخش ارتباطی

 دروازه

Core 
 هاپروتكل

 هاکابل

 های مجازیشبكه

 الیه دسترسی

 های تشخیص نفوذسیستم

 هامسیریابها و سوییچ

 هادیوار آتش

 مراکز عملیات شبكه

 هاتلفن

های سازی اطالعات و دادههای مرتبط با ذخیرهبخش سازیذخیره

 کاربران در مراکز داده

 هاانباره

 یسازرهیذخ یهاشبكه

 

 استانداردهای امنیتی مراکز داده 1-1

اند. به صورت فهرستی آورده شده 2-1 جدولدر این بخش استانداردهایی که در حوزه مراکز داده مطرح هستند در 

پوشانی های مختلف در یك حوزه مشخص همداردهای مختلف از سازمانالزم به تونیح است که ممكن است استان

 داشته باشد. 

 استانداردهای مراکز داده و حوزه کاربرد آنها 2-1 جدول

 حوزه کاربرد استاندارد رديف

1 ANSI/TIA-942-A Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Centers 

  ،معماری شبكه 

 های تغذیه الكتریكی،طراحی مولفه 

  سازی فایل، ذخیره 

 گیری و آرشیو، پشتیبان 

  ،افزونگی سیستم 

 ،امنیت و کنترل دسترسی شبكه 

  های اطالعاتیمدیریت بانك 

 میزبانی وب 
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 حوزه کاربرد استاندارد رديف

 های کاربردیمیزبانی برنامه 

 توزیع محتوا 

 های محیطیکنترل 

 ر برابر مخاطرات فیزیكی اآتش، سیل، حفاظت د

 طوفان و ..ا

 مدیریت توان اتغذیها 

2 ISO/IEC 24124 - Information Technology – Generic 

Cabling Systems For Data Centers 

   تطابق 

 ساختار عمومی سیستم کابل کشی 

 راندمان کانال 

 های سخت افزاری اتصاالتنیازمندی 

1 ISO/IEC 11131- Information technology – Generic 

cabling for customer premises 

 کابل کشی برای زوج سیم و کابلهای فیبر نوری 

 کابل کشی ساختمان های تجاری 

  کابل کشی ساختمان های صنعتی 

 کابل کشی ساخنمانهای مسكونی 

 کابل کشی با راندمان باال برای مراکز داده 

  کابل کشی شبكه های توزیع شده راه دور 

4 ANSI-BICSI-332 - Data Center Design and 

Implementation Best Practices 

 انتخاب سایت 

 طراحی محیط فیزیكی 

o سیستمهای خنك کننده 

o منابع تغذیه 

o سیستم های اطفا حریق 

o ... و 

 طراحی سیستمهای الكتریكی 

  حفاظت فیزیكی محیط پیرامونی 

1 BS EN 23342:2339 - Information technology - 

Cabling installation - Testing of installed cabling 

 مالحظات محیطهای مخابراتی 

 مالحظات انتقال اطالعات 

 مالحظات تبادل اطالعات 

 مالحظات کابلهای مخابراتی 

  مالحظات کابلهای الكتریكی 

 مالحظات نصب 

 های فیبر نوریمالحظات کابل 

 تایید صحت عملكرد کابلهای  فیزیكی تست 

6 
BS EN 23313:2313- Application of equipotential 

bonding and earthing in buildings with information 
technology equipment 

 مالحظات اتصال به زمین اEarthing ا 

  نصب الكتریكی 

 مالحظات ساختمانی 

 پردازش داده 

 سخت افزار کامپیوتر 
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 حوزه کاربرد استاندارد رديف

 تطابق مغناطیسی 

 سیستمهای منبع تغذیه 

1 
BS EN 23114-1:2339+A2:2314 -Information 

technology. Cabling installation. Installation 
specification and quality assurance 

  طراحی کابل کشی جهت پشتیبانی از سیستمهای

 آنالوگ و دیجیتال 

  طراحی کلی سیستم کابل کشی مطابق باEN 

23113 

8 
BS EN 23114-2:2339+A2:2314 

Information technology. Cabling installation. 
Installation planning and practices inside buildings 

 های کامپیوتریشبكه 

 های ارتباطیشبكه 

 تبادل اطالعات 

 پردازش داده 

 کشینصب و کابل 

o های الكتریكیکابل 

o های ارتباطیکابل 

o فیبر نوریهای کابل 

 حفاظت ابزارهای ارتباطی 

 های ارتباطیسیستم 

 داری ابزارهانگه 

 اتصاالت الكتریكی 

 اتصاالت ولتاژ پایین 

1 
BS EN 23113-2:2331  

Information technology - Generic cabling systems. 
Data centers 

 های ارتباطیشبكه 

 های ارتباطیکابل 

 های الكتریكیکشی کابلکابل 

 های فیبر نوریکشی کابلکابل 

 های ارتباطیکشی سیستمکابل 

11 
ANSI/TIA-221-B 

commercial building cabling for 
telecommunications products and services 

 کابل کشی انواو کابل ها 

 قطع کابل ها 

 های نصب شدهآزمون کابل 

 زیرساخت مراکز داده 

 افزارهاارتباط سخت 

 کابل های نوری 

11 
ANSI/TIA-232-B 

Administration Standard for Telecommunications 
Infrastructure 

 مدیریت زیرساخت ارتباطی 

 هاداری سیتمنگه 

 هازنی داراییبرچسب 

 دسترسی به اطالعات 

12 ANSI/TIA-229-C 

Telecommunications Pathways and Spaces 

 برای ارتباطات طراحی استاندارد سازمان 

 داری ابزارها با تغییر تكنولوژینگه 

 های راه دورمسیر ورودی سرویس 
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 حوزه کاربرد استاندارد رديف

 های ورودیاتاق 

 هامسیرهای ساختمان 

 های تك مستاجریساختمان 

 های چند مستاجریساختمان 

 هاها و انفصال کابلکشیکابل 

 های سرمایش و گرمایشسیستم 

 هااتاق 

 هاها و کابینرک 

11 
ANSI/TIA-231-B 

Generic Telecommunications Bonding and 
Grounding (Earthing) for Customer Premises 

 اتصاالت زیرساخت پایه و پیوند اgrounding and 

bondingا 

 باشد.این استاندارد صرفا مختص به این نوو ارتباط می

14 ANSI/TIA-121-A - Customer Owned Outside-Plant 

Telecommunications Infrastructure Standard 

 کشیزیرساخت کابل 

 های ساختمانها و فضامسیر 

 کشیکابل 

 کشیافزارهای کابلسخت 

 کشی کابلOSP های کاربردی خاصبرای برنامه 

 کشی فیبر نوری کابلOSP 

 مخاطرات موجود و حمالت شناخته شده در مراکز داده 1-2

 معرفی نمود:  3-1 جدولتوان به شرح داده را میمخاطرات موجود و حمالت شناخته شده و رایج مراکز 

 مراکز داده جيرا و شده شناخته حمالت و موجود مخاطرات  1-1 جدول

 

 مثال توضیح نوع مخاطره

 از سیستمها به دسترسی جهت به حمله یك از قبل فعالیت این کاوش يا اسكن

 .گیرد می صورت شبكه و سیستم مورد در اطالعات کشف طریق

Port scan 

ازکارانداختن 

   سرويس 

 کاربران که است ای نقطه به سرویس تنزل DoS حمله از هدف

 از لقب فعالیت دهند انجام را خود قانونی فعالیتهای نتوانند قانونی

 اطالعات کشف طریق از سیستمها به دسترسی جهت به حمله یك

 .گیرد می صورت شبكه و سیستم مورد در

Denial of Service 

attack 

ازکارانداختن 

 سرويس 

   به صورت گسترده

  DDoS حمالت در خاص حالت یك DoS تعداد آنجا در که است 

 منبع عنوان به و گیرد می ر قرا خطر معرض در سیستم زیادی

 .گیرد می قرار استفاده مورد شده سنكرون حمله یك روی ترافیك

Distributed denial-

of-service  

 بوسیله محدودشده منابع به دسترسی شامل غیرمجاز دسترسی غیرمجاز دسترسی

 .باشد می معتبر حسابهای

Backdoor 
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 می عبور شبكه خالل در راکه اطالعاتی که است قانونی غیر  روش سمع استراق

 اطالعات شامل تواند می اطالعات نماید. این می رهگیری را کند

 اقاستر رایج موارد. باشد کاربری کلمه و عبور کلمه مانند ای محرمانه

 مهم و  عادی اطالعات سمع استراق شامل داده مراکز در سمع

 .میباشد logon session مانند کاربران تبادالت

eavesdropping 

 اجرا وقتی که، هستند مخرب کدهای جزو هردو هاکرم و ها ویروس کرمها و ها ويروس

 .گذارند می تاثیر تحت سیستم روی نامطلوبی اثرات گرند، می

CodeRed, Nimda, 

and SQL Slammer 
 هستن کرمهایی از مثالهایی

 سنتر دیتا سرورهای روی که

 .گذارند می تاثیر

 به حمالت

 اينترنت زيرساخت

 ديتاسنتر  در

 های شبكه و هاسیستم بجای اینترنت ساختهای زیر به حمالت

 .دهد می قرار هدف مورد را اینترنت زیرساخت اجزای منفرد،

، DNSحمله به سرورهای 

 کالستر های مسیریابهای لبه،

 کش و سرورهای

دسترسی از جمله اهداف این  

 حمله می باشند. 

 از برداری بهره

  اعتماد

 جهت کامپیوتری سیستمهای بین که اعتمادی روابط از حمالت این

 . نمایند می برداری بهره دارد وجود یگر یكد با ارتباط

 Trust Exploitation  

 نود یك بین که است قانونی نشست یك دزدی شامل روش این  نشستها ربودن

 است. شده تشكیل قانونی میزبان یك و هدف

Session Hijacking 

 آنچه از بیش را حافظه فضای برنامه یك که دهد می رخ هنگامی  بافر سرريز حمالت

 سرریز و حافظه در اشكال موجب این که کند اشغال بود کرده رزرو

 . گرددمی اطالعات

Stack Overflow 

 

 در 2 اليه حمالت

 ديتاسنتر

 ادهپی نحوه و لینك دیتا الیه پروتكلهای های آسیب از 2 الیه حمالت

 . میكند بردار بهره 2 الیه سوییچهای بستر روی پروتكل این سازی

MAC flooding 

ARP spoofing 
VLAN hopping 
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 داده مراکز امنيتي مالحظات 

اختار شوند. ساند تشریح میدر این فصل الزامات امنیتی که در استانداردها و تجارب مفید در این حوزه معرفی شده

ترین سطح امنیت یعنی امنیت فیزیكی بوده است. سایر الزامات امنیتی باید بعد داده همیشه همراه با پایهکلیه مراکز 

تعریف، طراحی،  ITهای عملیاتی از این الیه قرار بگیرند. همچنین امنیت به عنوان یك فرآیند همچون سایر محیط

یا تجارب  ISMSه از استانداردهای مدیریت امنیت چون شود. بنابراین استفاداجرا و پایش و نظارت برای بهبود آن می

ن تریای که باید سازوکارها و فرآیندهای اجرایی در مراکز داده از ابتداییشود. بگونهتوصیه می COBITمفیدی چون 

 نقطه با رعایت این اصول همراه باشد.

 امنیتی فیزيكی الزامات 2-1

خاص،  ها به افرادزیكی به عهده دارد. دسترسی فیزیكی به سایتمهمترین نقش امنیتی در مراکز داده را امنیت فی

مه در ادا شود.بندی شده ممكن میهایی با سطوح امنیتی الیهمحدود و تایید شده از نظر امنیتی به همراه کنترل

 کنیمبرخی الزامات امنیتی در این مورد را بررسی می

 الزامات امنیتی کنترل دسترسی فیزيكی 1-2 جدول

 PH.1کد:
 

 گروه: کنترل دسترسی فیزيكی

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 موانع و دیوارهای جداکننده موانع
های استفاده از موانع و دیوارهای جدا کننده در بخش 

  TIA 942مختلف مراکز داده مطابق استاندارد

 استفاده از موانع برای جلوگیری از ورود 1کنندههای مهارمیله
 یهافنس ای و خاردار یهامیس از استفاده نمونه عنوان به

 زیت یفلز

 های غیرمجازهای راه دور برای مكانقفل 2های انسانیاستفاده از تله  تله

 استفاده از دوربین برای پایش هادوربین
و تجهیزات تشخیص  3های مداربستهبكارگیری دوربین

 حرکت

 های مختلفحضور نگهبانان در بخش نگهبانان

ها در نقاط ورودی و خروجی کلیدی در حضور نگهبان

های حیاطی ورود به نقاط مهم که در آن تجهیزات و داده

 شود.نگهداری می

                                                      
1 bollard 

2 mantraps 

3 Closed Circuit Television-CCTV 
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کنترل دسترسی خودکار و 

 پیشرفته
 استفاده ار تجهیزات کنترل دسترسی پیشرفته

از تجهیزات بیومتریك مانند اثر انگشت یا اسكن استفاده -

های ورودی/خروجی به مرکز داده در سطوح قرنیه در درب

 مختلف

 های بیومتریك، کارت هوشمند و نظایر آنقفل-

 کنندهوجود رویه ورود مالقات-

برای همه مالقات کنندگان و  IDرعایت سیستم نشان -

 پرسنل

پرسنل و مالقات کنندگان در  IDهای پوشیدن نشان-

 محدوده مرکز داده در همه اوقات حضور

های اصلی در وجود کمد قفل مستقل؛ نگهداری کلید-

NOC 
 ها و افراد مجازوجود لیست کلید-

 انشعابات برق و منابع تغذیه انشعابات و کابل کشی

لف های مختهای فیزیكی مستقل و مجزا به ایستگاهانشعاب-

 شهر/منطقهبرق 

های برق اتصال به منبع تغذیه بدون وقفه به همراه سیستم-

 هااUPSا4انطراری

به همراه تهویه هوا  UPSظرفیت کافی و مناسب -          

 و روشنایی در محل

 ها UPSبرنامه تست ماهانه حداکثر ظرفیت بار -         

ساعت  41نگهداری سوخت برای ژنراتورهای برق ا-         

 اقلا در محل و پایش مرتب آن حد

 های زمین مجزا برای پیشگیری از بروز لوپسیستم-

 و پایش راه دور آن های کابلهای جعبهدرزگیری ورودی-

های مرکزداده مدارهای محافظ برای هر رک یا ردیف رک-

، 41VDC ،223 VAC ،23A ،33Aبرق  شامل مبدل

43A  و فیلتر تغذیه در سیستمUPS 

 ساختمان

سازی استانداردهای ساختمانی مناسب از قبیل پیاده

های ندنربه، درهای ندحریق و دیوارهای شیشه

 های مقابله با فاجعهیافته و انطباق از طرحاستحكام

بودن محیط از لحاظ وقوو سیل و اخذ تاییدیه برای امن-

 زلزله و ...

ها و لرزه و طوفان در همه رکسازی در برابر زمینمقاوم-

 ها کابل

های کاذب و در نواحی حسگرهای پایش سیالب تحت کف-

 حساس دیگر

-های ساختمان محدود شود و مطابق با قوانین آتشورودی-

 آمده است.    TIA 942نشانی باشد که در استاندارد

های مشیایجاد دسترسی، مدیریت و پایش، با رعایت خط-

 های تجهیزاتامنیتی به همه ورودی

 2درون سایت 1*24حفاظت وجود -

 

 تهویه
تهویه هوای مطبوو برای تمام نقاط مراکزداده بعالوه 

 سیستم تهویه پشتیبان و افزونه 

 کنترل و پایش ونعیت محیطی -

 کننده رطوبت موجود در محیطحسگر و کنترل-

 دهنده حرارت و دودتشخیص
سوزی دهنده حرارت و دود که کلیه کدهای آتشتشخیص 

 نشانی منطقها را دارا باشدشده در سازمان آتشاتعریف 

 (VESDA)سریع دود  هشداردهنده تشخیص-

 NOCدر مراکز داده و  FM233سیستم اتفاء حریق گاز -

                                                      
4 Uninterruptible Power Supply 

 شود.میروز انجام ساعت شبانه 24روز هفته و  1در به طور دائمی که  دشواصطالحا به محافظتی اشاره می 1*24حفاطت  2
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 های کاذبهای دسترسی قابل جابجایی در کفپانل- 

 های کاذبزیر کف FM233نواحی سیستم تشخیص/-

 کشی خشك برای آبرسانی تنها به نواحی خاصسیستم لوله- استانداردکشی سازی سیستم لولهپیاده کشیلوله

 سیاست

های امنیت فیزیكی و در دسترس قراردادن مشیتدوین خط

 آنها

 

کنندگان باید بواسطه بخش پذیرش هدایت کلیه مالقت-

 شوند

 تدوین خالصه ونعیت کار در هنگام عقد قرارداد پرسنل-

 هایشوندگان و سایر بخش استفاده از عالمت برای مالقات-

 مرکز داده

 محل فیزیكی تجهیزات

 

چگونگی قرار دادن تجهیزات در محل های فیزیكی و 

 چنین چگونگی ونعیت محل های نگهداری تجهیزاتهم

ها، درهای پایش ویدیویی و حسگرهای حرکتی برای ورودی-

های تجهیزات مهم و درونی، کمد تجهیزات و کلیه محل

 مانحساس در ساخت

دار به همراه کنترل های قفلهای دارای قفل و کمدمحل-

شرایط محیط برای افرادی که نیاز به حریم خصوصی 

 بیشتری هستند

 های امنوجود اتاق-

 1*24های ورودی دارای نظارت و پایش گیت-

-های ورودی و محلهای روشنایی پشتیبان در راهسیستم-

 هاهای عبور کابل

 و پردازشی عملیاتامنیتی  الزامات 2-2

 شود.در این بخش الزامات امنیتی مرتبط با عملیات و پردازش آورده می

 دازشیالزامات امنیتی عملیاتی و پر 2-2 دولج

 P.1کد:
 

 گروه: عملیات و پردازش

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 اطالعاتی همه تجهیزات نصب شده و تنظیمات آنهابانك  بانك اطالعاتی

 

وجود بانك اطالعاتی تمامی تجهیزات نصب شده در مرکز -

 داده به همواه تنظیمات آنها

 اطالعاتی تماس با مشتریان بانك-

 پشتیبانی
های مختلف برای پشتیبانی کارها و روشوجود  راه

 امنیتی پردازنده ها در مراکز داده

 نیپشتیبانی تلف-

 های ارتباط تلفنی داخلیوجود سیستم-

 1*24 پایش سرورها و تجهیزات شبكه به صورت-

سالمت تجهیزات به همراه آالرمها و  1*24پایش -

 خبررسانی سریع در صورت خرابی و وقوو مشكل در شبكه 

 های دیوارآتشدردسترس بودن سرویس  1*24پایش -

 جایگزین NOCدردسترس بودن -

پرسنل پشتیبان سری دوم مستقر باشند تا در صورت بروز -

مشكل برای پرسنل اول، این پرسنل قادر به انجام عملیات 

 باشند. 
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 ثبت رخداد
2فرآیندهای تیكت خطا

 

 

 ایجاد و ثبت همه رخدادهای غیرعادی یا غیرمترقبه -

 وقایع به صورت خودکار  1های بزرگنماییرویه-

 ها ان و نوو خرابیهای آماری از زمگزارش-

 گیری کارایی و پایش تماس کاربران نهاییگزارش-

های مستمر به مشتریان اشامل گزارش مصرف و گزارش-

 مشكالتا

 هایی برای هر مشتری برای مدیریت هشدارنوشتن رویه-

 وجود تجهیزات یدکی  پشتیبان
تجهیزات یدکی درون سایت برای ادوات شبكه در صورت -

 افزاریخرابی سخت

 وکارسازی طرح استمرار یا تداوم کسبپیاده استمرار کسب و کار

 های روزانه پشتیبان-

صندوق امن نگهداری نوارهای پشتیبان و سایر تجهیزات -

 سازی در صورت وقایع طبیعیذخیره

 سازهای درون و برون از سایتوجود ذخیره-

  سرورها و محرمانگی در ارتباط  مشتری و داده تمامیت هويت و الزامات امنیتی احراز 2-2-1

توان به شرح جداول الزامات امنیتی احراز هویت، تمامیت داده و محرمانگی در ارتباط با مشتریان و سرورها را می

 بیان نمود: 

 الزامات امنیتی دسته  اول جهت احراز هويت، تمامیت داده و محرمانگی مشتری و سرورها 1-2 جدول

  D.1کد:
 

 و مشتری  ارتباط در محرمانگی و داده تمامیت و هويت احراز امنیتی گروه: الزامات

 سرورها

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

SSL encryption 

SSL پخش عدم و یكپارچگی محرمانگی،و هویت، احراز 

 ، سرور و مشتری بین ارتباط برای شبكه در را اطالعات

 نماید می فراهم سرور به سرور

  مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی

 سرورها و یمشتر یمحرمانگ و داده تیتمام ت،يهو احراز جهت دوم دسته  یتیامن الزامات 4-2 جدول

  D.2کد:
 

گروه: الزامات امنیتی احراز هويت و تمامیت داده و محرمانگی در ارتباط  مشتری و 

 سرورها

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

IPSec encryption 

IPSec  احراز هویت ، محرمانگی ، و یكپارچگی و عدم

پخش اطالعات را در شبكه برای ارتباط بین مشتری و 

 سرور فراهم می نمایدسرور، سرور به 

 مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی

                                                      
2 - Trouble Ticket 

1 - Escalate 
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 شبكهارتباطی و امنیتی  الزامات 2-3

 الزامات امنیتی ارتباطات و شبكه 1-2 جدول

 N.1کد:
 

 گروه: شبكه و ارتباطات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 های امنیتی تدوین شده و در دسترس شبكهمشیخط هاسیاست

 

های کلمه عبور امانند عدم اشتراک، طول مشیوجود خط-

 مناسب، تجدید اجباری، طول عمرا

های قاچاق ها مجاز به اجرای برنامه ISPکاربرد مناسب ا -

های و غیرمجاز نیستند؛ غیرمجاز بودن استفاده از برنامه

 سمع و غیرهاهك/کرک، استراق

های سازمانی مشیمستندات وظایف امنیتی کاربران در خط-

 و تقویت آن با استفاده از آموزش

 امنیت فیزیكی
 زیرساخت امنیت شبكه در محل

 

های نواحی داخلی ادیوارآتش، فیلترینگ حفاظت-

 مسیریابا

 تشخیص نفوذ-

اکلمه عبور،  1احرازاصالت و اعطای مجوز-

RADIUS/TACACS ،IDامنا های 

های پشتیبانی و بازیابی برای بعد از وقوو مشكل، تمسیس-

 مانند تسهیم بار، حفاظت از خطا

 ارزیابی مرتب زیرساخت شبكه-

 های آنارزیابی توسعه شبكه و افزونه-

 های دیگر در خارج از سایتنگهداری پشتیبان نوار یا رسانه-

 های امنیتی دارای برنامه زمانی دقیق باشندممیزی-

 بدافزارها در سرورهاحفاظت از -

BackBone 
 backboneسازی زیرساخت یا الزامات مورد نیاز برای امن

 شبكه

چندین دسترسی مستقیم به خطوط اینترنت با استفاده از -

 مسیریابهای سرعت باال

 با نسخه نهایی BGPبروز رسانی مسیریابی -

  NOCامن در شبكه و نظارت آن توسط  9ناحیه انتهایی

 فیبر مرکز داده از مسیرهای مختلف وارد شوندهای مدخل

پهنای باند کافی برای توسعه شبكه به اندازه  13تجمیع-

 نیازهای مورد تقانای مشتری

                                                      
1 - Authorization 

9 End point 

13 Aggregation 
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مشی برای استفاده از تجهیزات یا ارائه خدمت وجود خط-

 11از ظرفیتبیش

وجود تجهیزات مناسب و فرآیند مستند برای اتصال -

 های دیگر خصوصی به مرکزداده

 SLAهای مشیخط-

 وجود چند کانال کابل به مرکز داده-

 شبكه WANسازی دروازه یا الزامات مورد نیاز برای امن /WANدروازه

 های متناسب با تجهیزات شبكهمسیریاب-

 ا در مواقع پیك ظرفیتPPS12ظرفیت مناسب ا-

 وجود دیوارآتش-

 WANها و وجود تیم امنیت شبكه در بخش دروازه-

 دیوارآتش راه دورمدیریت -

 سازی الیه هسته در شبكهالزامات مورد نیاز برای امن هسته الیه

  موجود  شبكه با متناسب های سوئیچ از استفاده-

ه ها بدون هیچگونافزونگی کامل در الیه های سوئیچ و لینك-

 گلوگاه

 web cache redirectionسازی پیاده-

  reverse proxy cachingاستفاده از -

 fail-overبرای  HSRPاستفاده از فنونی مانند -

 های تشخیص و جلوگیری از نفوذسازی سیستمپیاده-

 سازی الیه توزیع در شبكهالزامات مورد نیاز برای امن توزیع الیه

 افزونگی در سطح سوئیچ و لینك بدون گلوگاه-

  13های نهانگاهسازی سیستمپیاده-

 سرورسازی سیستم توزیع بار پیاده-

 سازی سیستم مسیریابی محتوایی سرور پیاده-

 سازی الیه دسترسی در شبكهالزامات مورد نیاز برای امن دسترسی الیه
 های ظرفیت متوسطاستفاده از سوئیچ-

 14افزونگی در محل سرورها-

 هاکابل
 ها و اتصاالتسازی کابلالزامات امنیتی مورد نیاز برای امن

 آنهابین

های مناسب های کاذب و محلباید زیرکفهمه کابلها -

 کشیده شده باشند

های ناشی از ها باید به صورت فیزیكی از آسیبهمه کابل-

 گذاری مخافظت گرددکشی و لولهپیچش بواسطه کانال

 های بیت باال استفاده شودهای مناسب نرخکابل-

 های برق فاصله داشته باشندهای ارتباطی باید از کابلکابل-

 های حفاظ دار تفاده از کابلاس

 های مخصوص بسته باشندها باید با بستکلیه کابل-

                                                      
11 - Over-Subscription 

12 - Packet per Second 

13 - Caching 

14 - Dual home 
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 مراکز داده  محلی شبكه تجهیزات در امنیتی الزامات 2-1-1

 توان به شرح جداول بیان نمود: الزامات امنیتی در رابطه با تجهیزات شبكه محلی در مراکز داده را می

 

 تجهیزات شبكه محلی الزامات امنیتی دسته  اول 6-2 جدول

 A.1 کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات امنیتی الزام

ایجاد دسترسی کنترل شده به مزرعه 

 سرورها

 الیه چند معماری یك در کاربردی های برنامه اکثر

 از استفاده شامل الیه چند مدل . اند شده مستقر

 انجام را مختلف  عملیات که  است ای جداگانه سرورهای

  .داده پایگاه و کار، و کسب منطق ارائه، مانند: میدهند

 دکنن می تامین  را انافی امنیت الیه، چند سرور مزارو

  ونبد تواند می مشتری یك  که است دلیل  بدان این و

 رورس وب  با داده پایگاه و کاربردی افزار نرم به دسترسی

 . باشد ارتباط در مربوطه

 از ادهاستف با تواند می  ها الیه این بین تفكیك

VLAN ینب ارتباط در قانونی ترافیك. آید دست به 

 نف از استفاده با سرور به سرور ،  سرور به مشتری

 دسترسی کنترل های لیست مانند هایی آوری

 خصوصی های VLAN و ها، VLAN ،ا ها ACLا

گردد. بنابراین سوییچهای مربوطه می  می کنترل

 بایست این فن آوری ها را پشتیبانی نمایند. 

 تجهیزات شبكه محلی دوم دسته  یتیامن الزامات 1-2 جدول

 A.2 کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات امنیتی الزام

 Distributed denial-of-service برابرا در حفانت

(DDoS 

 

DDoS  یك حالت خاص در حمالت

DoS  است که در آنجا تعداد زیادی سیستم

در معرض خطر قرا ر می گیرد و به عنوان 

منبع ترافیك روی یك حمله سنكرون شده 

 مورد استفاده قرار می گیرد. 

سوییچهای شبكه محلی که در طراحی درمسیر 

قرار دارند باید توانایی شناسایی  DDoSترافیك 

را داشته  DDoS   گسترده  ترافیك غیر نرمال پخش

 باشند و بتوانند خطر این حمله را کاهش دهند. 

 

 هیزات شبكه محلیتج سوم دسته  یتیامن الزامات 8-2 جدول

 A.1کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

TCP/IP protocols hardening 

 واردم فاقد شبكه پروتكلهای از بسیاری

 این که باشند می خود ساختار در امنیتی

 در اطالعات کالهبرداری موجب مسیله

 TCP/IP پروتكل اینكه با. گردد می شبكه

 ر د اما میباشد امنیتی های مكانیزم دارای

 است پذیر آسیب پیچیده حمالت

 هاوپروتكل از میبایست محلی شبكه ت تجهیزا

 پروتكلها این امنیتی ارتقا جهت مكانیزمهایی

 : لشام پروتكلها این از بعضی نماید پشتیبانی
ARP inspection 

TCP SYN-COOKIEs 
 Initial Sequence Number (ISN) 

randomization, routing protocol authentication 
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 تجهیزات شبكه محلی چهارم دسته  یتیامن الزامات 1-2 جدول

 A.4کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 و ها، داده یكپارچگی سرور، و مشتری هویت احراز

 محرمانگی

 احراز با ارتباط برقراری صورتی در

 ایجادم را امكان این نباشد همراه هویت

 یجعل ماهیت ها با کننده که حمله میكند

 این که. گردند سیستم در اخالل موجب

 ار ها داده یكپارچگی و محرمانگی مسیله

 . برد می ازبین

که به سرورهای کاربردی سوییچهای محلی 

متصل هستند می بایست به طور نمونه از مكانیزم 

 و   Secure Sockets Layer (SSL)های رمز نگاری

IP Security (IPSec   پشتیبانی نمایند. این مكانیزم

ها عالوه بر احراز هویت ؛ محرمانگی و یكپارچگی 

 اطالعات را فراهم می نمایند

 

 تجهیزات شبكه محلی پنجم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

  A.1کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 تشخیص نفوذ و پیشگیری

سیستمهای هستند که می توانند فعالیت های 

ارش مونیتورینگ گزمشكوک را شناسایی و به سیستم 

دهند. این سیستمها به گونه های تنظیم میگردند که 

نفوذ درحال پیشرفت را کاهش و یا بالک کنند و در 

نهایت موجب ایمن سازی سیستم از حمالت بعدی 

 گردد.

میتوان از سیستمهای تشخیص نفوذ به دو صورت تحت شبكه 

 ای و یا تحت میزبان بر حسب نوو طراحی استفاده کرد.

 IDS  های مبتنی بر شبكه 

 IDS  های مبتنی بر میزبان 

برای تحلیل اطالعات جمع آوری شده از مدیریت سیستم 

 تشخیص نفوذ باید بهره برد. 

  مدیریتIDS 

سیستم های تكی یا چند گانه که جهت راهبری  IDSمدیریت 

و پیكر بندی حسگرها  و همچنین به جهت جمع آوری اطالعات 

ا مورداستفاده قرار می گیرد. این تجهیزات ایجاد شده از حسگره

مانند مرکز  IDSمانند نجهیزات نظارنی می باشند، ومدیریت 

کنترلی است که مراقب اطالعات تولید شده از تجهیزات نظارتی 

 است.

 

 تجهیزات شبكه محلی ششم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

  A.6کد:
 

 گروه: الزامات امنیتی تجهیزات محلی ديتا سنتر

 راهكار توضیحات الزام امنیتی
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 امنیت دستگاههای شبكه

امنیت تجیزات شبكه به شدت مبتنی بر امن نگاه 

داشتن سیستمهای مدیریتی تجهیزات شبكه است. 

 امن بایست می دیتاسنتر در شبكه تجهیزات مدیریت

 حمالت ایجاد و آن به مجاز غیر دسترسی از تا باشد

DoS  گردد گیری جلو  از. 

  
  

دسترسی مدیریت امنیت از طریف مكانیزمهای زیر صورت می 

گیرد تا امنیت در سطح تجهیزات مدیریت برقرار گردد. لذا  

 تجهیزات مربوطه میبایست این مكانیزم هارا پشتیبانی نمایند. 

ACLs 

 Authentication 
Authorization and Accounting (AAA) Secure Shell 
(SSH) Protocol 

 syslog 

 جداسازی و دسترسی به منابع ديتا سنتر  الزامات کنترل 2-1-2

 توان به شرح جداول بیان نمود: الزامات امنیتی در رابطه با تجهیزات شبكه محلی در مراکز داده  را می

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل دسته  اول الزامات 12-2 جدول

  B.1کد:
 

 جداسازی و  سنتر ديتا منابع به دسترسی کنترل گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

ACL 

ACL   ها مكانیزهای  فیلترینگ هستند که

صراحتا بر اساس اطالعات هدر تعریف می شوند تا 

ترافیك را روی یك پورت خاص اجازه ویا جلوی آنرا 

فیلتری است   ACL یا  Access Control List گیرند. 

که به وسیله آن جریان ترافیك کنترل می گردد،  به 

ا خروج به این ترتیب که چه بسته هایی اجازه ورود ی

 شبكه را دارند یا خیر. 
  

 تعریف قابلیت میبایس طراحی در مربوطه تجهیزات

ACL و VACL مكانیزم دو این طریق از. باشند داشته را 

 پورت سطح یعنی 4 الیه  سطح در را ترافیك میتوان

 .فیلترنمود

 

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل دسته  دوم الزامات 11-2 جدول

  B.2کد:
 

 جداسازی و  سنتر ديتا منابع به دسترسی کنترل گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

VLAN 
 پخش نواحی کردن ایزوله جهت ممكانیزمی

 یكدیگر از گستره

 داج عملیات برای سنتر دیتا محلی شبكه سوییچهای در

 توسط زیر های مكانیزم باید گسترده پخش نواحی سازی

 . گردد پشتیبانی سوییچها
VLAN-tagging 

Inter-Switch Link (ISLا 

13201Q across physical links 

 

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل دسته  سوم الزامات 14-2 جدول

  B.1کد:
 

 جداسازی و  سنتر ديتا منابع به دسترسی کنترل الزاماتگروه: 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی
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Private VLANs 

VLAN های اختصاصی در سرورفارمها سرورها را از هم

جدا می نماید به این ترتیب مانع ارتباط سرورهایی می گردد 

های  VLANقرار دارند. همچنین   VLANکه در یك  

می  ARP Spoofingمانند 2اختصاصی مانع حمالت الیه 

اختصاصی جایگزین بسیارمناسبی برای  هایVLANگردد. 

جداسازی محیطهای نرم افزارهای کاربردی هستند که از نطر 

فیزیكی روی یك بستر قرار دارند و همچنین میتوان 

 .قرار دارند را از هم مجزا کرد Subnetسرورهایی را که در یك 

  Vlan Privateاین امكان را به ما می دهد بدون غییر 

Subnet یا استفاده از ACL  ارتباط بین این سرورها را محدود

 .کنیم

 Privateو  ACLاستفاده از سوییچهایی که همزمان از 

Vlan پشتیبانی می نمایند 

 

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل چهارم  دسته الزامات 11-2 جدول

  B.4کد:
 

 گروه: الزامات کنترل دسترسی به منابع ديتا سنتر  و جداسازی

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

MPLS VPNs 

میتوان یك شبكه خصوصی با  MPLSبا استفاده از 

 Layer 2آدرس ناپیدا ایجاد کرد. این شبكه میتواند همانند 

VPNs  اطالعات مسیریابی را فقط برای کاربران متعلق به

 یك ناحیه ارسال نماید.

 MPLS  VPNs تكنولوژی از لبه تجهیزات پشتیبانی

 

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل دسته  پنجم الزامات 16-2 جدول

  B.1کد:
 

 دسترسی به منابع ديتا سنتر  و جداسازیگروه: الزامات کنترل 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Port security 

 که است شبكه سوییچهای روی امكانی این

 تنظیم ای گونه به سوییچ پورت یك تا دهد اجازمی

 ها بسته اعتماد قابل MAC ازآدرسهای فقط که گردد

 هب ویا دستی صورت به آدرسهایا این. نماید دریافت را

. ددگر می پیكربندی سوییچ روی دینامیكی صورت

 رسد، می قابالعتماد غیر آدرس با بسته یك وقتی

  صورت به یا خاموش را پورت تواند می هم سوییچ

. مایدن  متخلف  بسته انداختن بیرون به اقدام گزینشی

 نماید. می جلوگیری MAC flooding از مكانیزنم ایتن

 روی سوییچها Port securityپشتیبانی از فعال سازی 

 

 سنتر ديتا منابع به یدسترس کنترل ششم دسته  الزامات 11-2 جدول

  B.6کد:
 

 گروه: الزامات کنترل دسترسی به منابع ديتا سنتر  و جداسازی

 راهكار توضیحات الزام امنیتی
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IEEE 13201X 

 هاکالینت و سرورها دسترسی سطح د استاندار این

 هویت احراز همچنین و دسترسی کنترل اساس بر را

 به مجاز غیر کاربران اتصال ومانع نماید می تعریف

 . گردد می سنتر دیتا محی شبكه

و همچنین قرار  uthentication serverراه اندازی  یك 

های مختلف. به این صورت کاربران  VLANدادن  کاربران در 

های مروطه ای که در آن قرار دارند احراز  VLANبراساس 

 هویت می شوند.

 TCP/IP پروتكلی امنیتی الزامات 2-1-1

 توان به شرح جداول بیان نمود: الزامات امنیتی پروتكلی را می

 ی پروتكلیتیامن اول  دسته الزامات 18-2 جدول

  C.1کد:
 

 TCP/IP پروتكلی امنتیی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

ARP inspection 

 را امكان این که است ای مشخصه ARP بازرسی

 آدرس و IP address بین تا دهد قرامی کاربر اختیار در

MAC  نماید برقرار نگاشت یك فرض پیش دروازه. 

 غیرمجازرا ARP بسته یك سوییچی اگر بنابراین

 ARP  حمله از. اندازد می بیرون را بسته نماید دریافت

spoofing  نماید می جلوگیری. 

 مشخصه این از ها دروازه پشتیبانی

 

 ی پروتكلیتیامن دسته  دوم الزامات 11-2 جدول

  C.2کد:
 

 TCP/IP پروتكلی امنتیی الزامات: گروه

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Unicast Reverse Path 

Forwarding 

 مقصدشان آدرس اساس بر را ها بسته مسیریابها

 آدرس مانند اطالعاتی آنكه بدون نمایند می ارسال

 را بسته است قرار که تجهیزاتی آدرس یا بسته مبدا

 امكان فرایند این. نمایند بررسی را نمایند دریافت

spoofng نماید بیشترمی را .uRPF  است ای خصیصه 

 و بسته ارسال منبع تا کند می فراهم را امكان این که

 بررسی انتظار مورد واسطهای همچنین و بسته مقصد

 طور به source-address spoofng ترتیب این به گردد

 یرونب را بسته نماید دریافت. یابد می کاهش گیر چشم

 می جلوگیری  ARP spoofing  حمله از. اندازد می

 .نماید

سوییچ ها / مسیریابها باید درای ماژول خاص برای 

 باشند uRPFپشتیبانی از 

 

 ی پروتكلیتیامن دسته  سوم الزامات 21-2 جدول

  C.1کد:
 

 TCP/IP پروتكلی امنتیی الزامات: گروه
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 راهكار توضیحات الزام امنیتی

ISN randomization 

 حدس   spoofingیكی از روشهای 

است که  TCP initial sequence number (ISNا

را استراق   TCPدر آن نفوذ کننده سگمنت آغازین 

های بعدی را در پاسخ  ISNسمع میكند و سپس 

 ا.TCP SYN/ACKحدس می زندا

 ISNپشتیبانی تجهیزات شبكه از حالت تصادفی کردن 

 هنگام برقراری ارتباط است TCPدر پروتكل 

 

 ی پروتكلیتیامن دسته  چهارم الزامات 21-2 جدول

  C.4کد:
 

 TCP/IP پروتكلی امنتیی الزامات: گروه

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

TCP Connection 

State Tracking 
 هشد برقرار اتصاالت سوابق نگهداری مكانیزم

 جعلی ارتباطات از جلوگیری جهت
 همربوط مسیریابهای و سوییچها در مكانیزم این از پشتیبانی

 

 یپروتكل یتیامن پنجم دسته  الزامات  22-2 جدول

  C.1کد:
 

 TCP/IPگروه: الزامات امنتیی پروتكلی 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

VLAN Trunking Protocol 

(VTP) authentication (Cisco) 

 براساس VLAN اطالعات بدل و رد مكانیزم

 هویت احراز
 قابلیت این از سوییچها پشتیبانی

 

 یپروتكل یتیامن ششم دسته  الزامات 21-2 جدول

  C.6کد:
 

 TCP/IPگروه: الزامات امنتیی پروتكلی 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Routing Protocol 

Authentication 

 در   Neighbor route authentication  اعمال با

 وهمچنین هستند متصل ها ISP به که مسیریابهایی

 تهوی احراز از توان می سنتر دیتا شبكه هسته روی

 مسیریابی اطالعات تبادل هنگام در ها شبكه بین

 تادی شبكه هسته در هویت احراز این. کرد استفاده

 مكانیزم.رود می بكار 3 الیه های سوییچ بین سنتر

 هویت احراز براساس VLAN اطالعات بدل و رد

پروتكلهای مسیریابی که از احرز هویت استفاده می 

مواردزیر هستند که میتوان از آنها برای ارتباط کنندشامل 

 بین اجزا استفاده کرد.

(OSPF), (EIGRP), (IS-IS), (BGP) 
 

 الزامات امنیتی در آنالیز ترافیك ؛ تشخیص نفوذ و جلوگیری از نفوذ 2-1-4

 توان به شرح جداول بیان نمود: ترافیك را می آنالیزالزامات امنیتی در 
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 كیتراف زیآنال در ی دسته  اولتیامن الزامات 24-2 جدول

  E.1کد:
 

 نفوذ از جلوگیری و نفوذ تشخیص ؛ ترافیك آنالیز در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Switched Port 

Analyzer 
 مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی ورتپ چندین یا یك از ترافیك مونیتورینگ مكانیزم

 كیتراف زیآنال در دوم دسته  یتیامن الزامات 21-2 جدول

  E.2کد:

 
 نفوذ از جلوگیری و نفوذ تشخیص ؛ ترافیك آنالیز در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

VACL capture 
مكانیزمی که از طریق آن میتوان تعریف کرد چه نوو 

 ترافیكی مونیتورگردد
 مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی

 كیتراف زیآنال در سوم دسته  یتیامن الزامات 26-2 جدول

  E.1کد:
 

 نفوذ از جلوگیری و نفوذ تشخیص ؛ ترافیك آنالیز در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

NetFlow 

 و ها سوییچ در آن سازی فعال طریق از که تكنولوژی

 هک ترافیكی  از مناسبی آماری اطالعات توان می مسیریابها

 دریافت کند می عبور تجهییزات آن از

 مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی

 

 كیتراف زیآنال در چهارم دسته  یتیامن الزامات 21-2 جدول

  E.4کد:
 

 نفوذ از جلوگیری و نفوذ تشخیص ؛ ترافیك آنالیز در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

IDS analysis حسگرها از شده اخذ اطالعات آنالیز سرورهای وجود مختلف حسگرهای از اطالعات آنالیز تكنولوژی 

 

 كیتراف زیآنال در پنجم دسته  یتیامن الزامات  28-2 جدول

  E.1کد:
 

 نفوذ از جلوگیری و نفوذ تشخیص ؛ ترافیك آنالیز در امنیتی گروه: الزامات
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 راهكار توضیحات الزام امنیتی

VACL capture 
مكانیزمی که از طریق آن میتوان تعریف کرد چه نوو 

 ترافیكی مونیتورگردد
 مكانیزم این از مربوطه ها سوییچ پشتیبانی

 شبكه  امنیت تجهیزات با رابطه در امنیتی الزامات 2-1-1

واسطهای امنیتی تجهیزات می بایست امن گردد تا از دسترسی های غیر مجاز به سیستم جلوگیری گردد. کاربر 

مخرب می تواند به کنسول تجهیزات وصل شده و اقدام به تغییر پیكربندی تجهیزات و اقدام به دور زدن الیه های 

 توان به شرح جداول بیان نمود:را می هرابطه با امنیت تجهیزات شبكمالحظات امنیتی در امنیتی نماید.  

 الزامات امنیتی دسته  اول در رابطه با امنیت تجهیزات شبكه 21-2 جدول

  F.1کد:
 

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Authentication, 

Authorization, Accounting 

(AAA) 

 كهشب حساس منابع به دسترسی که است چهارچوبی

 ؛ مسیریابهاا  دارد وجود سنترها دیتا در آنچه مانند

 فتعری را.. ا  اینها مانند و سرورها؛ فایروالها؛ ها؛ سویییچ

 اعمال دسترسی، چهارچوب این. نماید می کنترل و

 کلیدی نواحی تمامی ، ممیزی مسیرهای ایجاد و قوانین،

 .نماید می کنترل را شبكه مدیریت و امنیتی

 کلمات از یااستفاده شبكه در سرور AAA از استفاده

 عملیات که سوییچها در محلی صورت به کاربری و عبور

AAA دهند انجام محلی را. 

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در دوم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

  F.2کد:
 

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Secure Shell (SSH) 

Protocol Version2 
 و نگاری رمز طریق از را دور راه از دسترسی یك

 .دهد می انجام هویت احراز

از این پروتكل این پروتكل می تواند پشتیبانی تجهیزات 

 نیز بكار رود RADIUSو    +TACACSهمراه

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در سوم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

 F.1کد: 
 

 

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات امنیتیالزام 

SNMP Version 3 

(SNMPv3) 

پرتكل الیه کاربردی است که تبادل اطالعات 

مدیریتی را بین تجهیزات شبكه تسهیل می نماید.این 

قبلی امن سازی شده و از   پروتكل نسبت به نسخه های

 از دهشون مدیریت و کننده مدیریت تجهیزات پشتیبانی

 پروتكل این



 
 

 

21 
 الزامات امنیتی مراکز داده

 

 

احراز هویت و رمز نگاری برای تبادل اطالعات استفاده 

 می کند.

 

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در چهارم دسته  یتیامن الزامات 12-2 جدول

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات  F.4کد:

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Syslog 

برای ارسال پیغام  Syslogتجهیزات شبكه از پروتكل 

رخداد های خود به یك سرور گیرنده پیغام که اصطالحاً 

Syslog Server نامیده می شود استفاده می کنند. 

 Syslog معرفی و تجهیزات در Syslog کردن فعال

Server آنها به 

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در پنجم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات  F.1کد:

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Network Time Protocol 

Version3  (NTPv3) 

 می بكار هم با شبكه تجهیزات کردن سینك جهت

 ییك. گردد می شناسایی تاریخ و زمان طریق این از. رود

 پیامهای برای زمان ثبت آن کاربردهای ایترین پایه از

syslog است 

زمان سیستمها بر اساس یكی از  پیكربندی

 UTC / GMTاستانداردهای زمانی مانند 

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در ششم دسته  یتیامن الزامات 14-2 جدول

 F.6کد:  

 
 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Cisco Express 

Forwarding 

 برقراری موجب کرمها مانند ها پذیری آسیب بعضی

 ایسوییچه در. میگردد تصادفی مقصد آدرسهای اتصاالت

 پایین و زیاد پردازش موجب تواند می مسیله این 3 الیه

 .گردد آسیب و کاری راندمان آمدن

 سوییچها سیسكو تجهیزات از استفاده صورت در

 .نمایند پشتیبانی را ماژول این میبایست

 

 شبكه زاتیتجه تیامن با رابطه در هفتم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

  F.1کد:
 

 شبكه تجهیزات امنیت با رابطه در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Hardware rate limiters 
امكان تعریف فیلتر هایی بر مبنای کیفیت سرویس 

 جلوگیری می نماید DoSرا دارد. این مكانیزم از حمالت 
 مربوطه ماژول سوییچها از پشتیبانی
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 برای ارتباط انتها به انتهای امن  SANو   LANالزامات امنیتی در مورد  2-1-6

 توان به شرح جداول زیر بیان نمود:برای ارتباط امن انتها به انتها را می SANو  LANامنیت در مورد  الزامات

 SAN و LAN مورد در یتی دسته  اولامن الزامات 16-2 جدول

 

  I.1کد:
  امن انتهای به انتها ارتباط برای SANو LAN مورد در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

امكان جداسازی ترافیك 

 سرورهای مختلف

 واز داده تشخیص را غیرنرمال های ترافیك

 کنند می جلوگیری DDoS حمالت

Virtual LANs (VLANs) on the LAN and virtual 
SANs (VSANs) on the SAN 

ACLs on the LAN and hard zoning on the 

SANEthernet 

port security on the LAN and Fibre Channel port 
security on the SAN 

 

 SAN و LAN مورد در دوم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

 

  I.2کد:
  امن انتهای به انتها ارتباط برای SANو LAN مورد در امنیتی گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

و  3و 2پروتكلهای امنیتی الیه 

 Fibre Channelامنیت 

 واز داده تشخیص را غیرنرمال های ترافیك

 کنند می جلوگیری DDoS حمالت

Virtual LANs (VLANs) on the LAN and virtual 

SANs (VSANs) on the SAN 

ACLs on the LAN and hard zoning on the 
SANEthernet 

port security on the LAN and Fibre Channel port 

security on the SAN 

 

 SAN و LAN مورد در سوم دسته  یتیامن الزامات 18-2 جدول

 

  I.1کد:
 برای ارتباط انتها به انتهای امن  SANو LANگروه: الزامات امنیتی در مورد 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

رمز نگاری اطالعات جهت 

 جلوگیری از دزدی اطالعات
 رمز نگاری اطالعات

SSL and IPSec on the LAN  

Fibre Channel Security (FCSec) (part of FCSP) on 

the SAN 

 

 SAN و LAN مورد در چهارم دسته  یتیامن الزامات 11-2 جدول

 

  I.4کد:
 برای ارتباط انتها به انتهای امن  SANو LANگروه: الزامات امنیتی در مورد 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 SPAN, RSPAN, VACL capture, NetFlow, and Call نظارت بر ترافیك جاری

Home on the LAN  
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ترافیك جهت مونیتورینگ 

 مشخص گردن فعالیتهای مخرب

SPAN, RSPAN, Fibre Channel flow statistics, Call 

Home, and RMON Threshold Alarms on the SAN 

 

 SAN و LAN مورد در پنجم دسته  یتیامن الزامات 41-2 جدول

 

  I.1کد:
 برای ارتباط انتها به انتهای امن  SANو LANگروه: الزامات امنیتی در مورد 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 ایجاد مدیریت امنیت

ایجاد مدیریت امنیت مانع از این مسیله می 

و  LANگردد که کاربران مخرب کنترل اجزای 

SAN را بدست گیرند 

AAA, SSHv2, SNMPv3, syslog, NTPv3, and RBAC 

available on both LAN devices and SAN switches. 

 

 الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات  2-4

 توان به شرح جداول بیان نمود:را می سازی اطالعاترابطه با شبكه ذخیرهی در الزامات امنیت

 اطالعات سازی رهیذخ شبكه با رابطه در ی دسته  اولتیامن الزامات 41-2 جدول

 

  G.1کد:
 

 اطالعاتگروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 سازی ذخیره شبكه سازی امن

 خارجی تهدیدات از اطالعات
مانند نفوذ کنندگان و کاربان خارجی که قصد خرابكاری 

 دارند
 مربوطه ماژول سوییچها از پشتیبانی

 

 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در دوم دسته  یتیامن الزامات 42-2 جدول

 

  G.2کد:
 گروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 سازی ذخیره شبكه سازی امن

 داخلی تهدیدات از اطالعات
 مربوطه ماژول سوییچها از پشتیبانی خطر معرض در دستگاههای و مجاز غیر کارکنان مانند
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 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در سوم دسته  یتیامن الزامات 41-2 جدول

 

  G.1کد:
 گروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

سازی امن سازی شبكه ذخیره 

اطالعات از تهدید غیر عمدی توسط 

 کاربران مجاز

 مربوطه ماژول سوییچها از پشتیبانی انسانی اشتباهات و پیكربندی در اشتباه مانند

 

 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در پنجم دسته  یتیامن الزامات 44-2 جدول

 

  G.1کد:
 گروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

Fabric access   امن سازی ارتباطFabric access  بهsfabric service 

Fibre Channel zoning:  مكانیزمی است که از طریق آن

هستند  Fibre Channelارتباط بین تجهیزاتی که در یك 

 محدود می گردد. 

Virtual SANs (VSANs) ایجاد چندین :SAN  منطقی

 روی یك کانال فیزیكی مشترک 

Inter-VSAN Routing (IVR) : ایجاد مسیرهای مجزای

های  VSANبه یك یا چند تجهیزات در   VSANامن از یك 

 مختلف.

Port security  دسترسی به :Fibre Channel  بر اساس

 احراز هویت 

Port mode security عملیات یك پورت را محدود می :

 نماید. 

Fibre Channel Security Protocol  امكان احراز هویت :

 در ارتباط میزبان به سوییچ و سوییچ به سوییچ

 

 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در ششم دسته  یتیامن الزامات 41-2 جدول

 

  G.6کد:
 گروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

SAN protocol امن سازی  ارتباط بین دو سوییچ و انجام احراز هویت 

Disruptive Reconfigure Fabric Rejection   توانایی رد :

کردن درخواست پیكربندی مجدد از سوییچی که بد پیكر 

موجود  fabricبندی شده یا از سوییچی پیكر بندی نشده و به 

  متصل شده است. 
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(FICON)Fabric Binding IBM Fiber Connection :

توانایی محدود کردن اینكه چه سوییچهایی و دامنه هایی در 

fabric شرکت نمایند 

 Fibre Channel ID Caching:  قابلیت محدود کردن

   . WWNشناسه کانالهای فیبر به 

 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در هفتم دسته  یتیامن الزامات 46-2 جدول

 

  G.1کد:

 اطالعاتگروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی 

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

IP STORAGE SECURITY 

 

 IP امنیت ذخیره سازی

 

iSCSI authentication 

Fibre Channel over IP (FCIP) 

iSCSI-initiator persistent dynamic WWN and static 

WWN allocation 

iSCSI access controls 

 

 اطالعات یساز رهیذخ شبكه با رابطه در هشتم دسته  یتیامن الزامات 41-2 جدول

 

  G.8کد:
 گروه: الزامات امنیتی در رابطه با شبكه ذخیره سازی اطالعات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 SAN مدیریت به دسترسی

 
 SAN  مدیریت به دسترسی کردن امن

Authentication, Authorization, and Accounting 

 برای تعیین سطح و احراز هویت AAAاستفاده از 
Role-Based Access Control (RBAC) 

این قابلیت برای کاربران مختلف نقشها، مسیولیتهاو محدودیتهای  

 متفاوت اعمال می کند. 

Secure Shell (SSH) Protocol Version 2  : دسترسی از راه دور

 همراه با احراز هویت و رمزنگاری

SSL Version 2 and transparent LAN services (TLS) 103 

امكان ارتباط چندین تجهیزات از چندین فروشنده را فراهم می 

 نماید

SNMPv3: امكان تبادل اطالعات مدیریتی به صورت امن را ممكن

 می کند

Syslogپروتكل از شبكه : تجهیزات Syslog پیغام ارسال برای 

 Syslog اصطالحا که پیغام گیرنده سرور یك به خود های رخداد

Server کنند می استفاده شود می نامیده. 

Network Time Protocol Version 3 (NTPv3) 

جهت سینك کردن تجهیزات شبكه با هم بكار می رود. از این 

طریق زمان و تاریخ شناسایی می گردد. یكی از پایه ایترین کاربردهای 

 است syslogآن ثبت زمان برای پیامهای 

Accounting log: کنترل پیكربندی تجهیزات 

  e-mail  قابلیت ارسال پیامهای هشدار از طریق : 
  Call Home 
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Fabric Consistency Checker مدیریت پیكربندی : 

ACLs  این قابلیت به واسطهای مدیریت ، ماژولهای گیگابیتی:

 انافه می گردد تا محدودیتیهایی را اعمال نماید. IPسرویس ذخیره 

: Switched Port Analyzer(SPAN)    این امكان را فراهم می آورد

که هر واسط را بتوان نظارت کرد و میتوان یك کپی از هر بسته ای که  

 ارسال می گردد را نگه داشت.  SPANبرای  

 الزامات معماری امنیتی و تجهیزات امنیتی 2-2

 توان به شرح جداول بیان نمود:الزامات معماری امنیتی و تجهیزات امنیتی را می

 یتیامن زاتیتجه و یتیامن یمعماردسته  اول در زمینه  الزامات 48-2 جدول

 

  H.1کد:
 امنیتی تجهیزات و امنیتی معماری گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 جهت افزایش کارایی در ارسال بسته ها سنتر دیتا در سوییچ تجهیزات

 راندمان ارسال بسته ها درسویچها باید باال باشد 

  دارای  پورتهای  1تا  4پشتیبانی از سوییچینگ از الیه 

 Gigabit 13و پورتهای پرسرعت  13/133/1333

 پشتیبانی از : 
13201s, 13201w, VLAN ACLs, SPAN, QoS, 

Multicast, uRPF in hardware 

 

 یتیامن زاتیتجه و یتیامن یمعمار نهیزم در دوم دسته  الزامات 41-2 جدول

 

  H.2کد:
 امنیتی تجهیزات و امنیتی ساختار گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 فایروال سرویسهای

استفاده از دیوار آتش جهت جلوگیری از وقوو 

وقایع رخ برخی حمالت و یا تشخیص و ممیزی 

 داده در شبكه

 

دیوار آتش ها معموال برای جدا کردن  راندمان:

مناطق امن و نا امن در یك شبكه بكار می روند. این 

عمل جداسازی طراحان را مجبور میسازد تا  فیروال 

را  در مسیر ترافیك اولیه قرار می دهد، و در نتیجه 

در معرض ترافیك  بالقوه به حجم زیادی قرار خواهد 

اساسی در طراحی گرفت. بنابراین راندمان یك عامل 

می شود تا اطمینان حاصل گردد که فایروال مطابق 

با الزامات خاصی است. بنابراین در دیتاسنتر طراحی 

ظرفیت فایروالها اراندمان ا بر اساس ترافیك ورودی 

 از اهمیت خاصی برخوردار است

 هایی با راندمان باالاز دیوار آتشاستفاده  -

 در مراکز دادهstatefulاستفاده از دیوار آتش های  -

هایی که الیه برنامه کاربردی را استفاده از دیوار آتش -

 کنند.پشتیبانی می

 های فیلترکننده بسته هااستفاده از دیوار آتش -

 های خارجی را ببندد. trace routeدیوار آتش باید تمامی  -

زی دیوار آتش باید به گونه ای باشد که تمامی بسته پیاده سا -

داخلی را که شامل سربار تعریف نشده است را  IPv2های 

drop .کند 

از آدرس های ثبت نشده  IPدیوار آتش باید قبول آدرس های  -

 و نامشخص را ناممكن کند.

دیوار آتش باید تمامی بسته هایی را که آدرس مبدا یا مقصد  -

 است را بالک کند. Localhost loopbackآنها 
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 جنبه مهم پشتبانی از برنامه های کاربردی:

ظت رل و محافدیگر قابلیت یك دیوار آتش برای کنت

،  Telnetاز یك نرم افزار خاص و یا پروتكل، مانند 

FTP ،HTTP  است. دیوار آتش انتظار می رود در

سطح نرم افزار مبادالت بسته را  درک نمایند تا 

تعیین نمایند که آیا بسته ها  رفتار برنامه را دنبال 

می کنند یا خیر  و اگر این کار را نكنند، فایروال 

 ك را خواهد گرفت.جلوی ترافی

ار دیو ديوار آتش های فیلتر کننده بسته:

آتش فیلتر بسته ،که اغلب به صورت مسیریابهای 

غربالگرهستند، دستگاه های شبكه هستند که فیلتر 

بسته را بر اساس اطالعات هدرانجام می دهند در 

 انجا ظرفیت فایروال درپردازش مهم است 

Stateful  ر آتش نوعی از دیوا ديوار آتش

 (State) است که بررسی و ردیابی ونعیت

ارتباطات شبكه را، در موقع فیلتر کردن بسته های 

دیوار آتش بیشتر  Stateful.اطالعاتی انجام می دهد

به  4کنترل و تست بسته های اطالعاتی از الیه 

پایین را انجام می دهد. در اینجا میزان نگهداری 

 اتصاالت همزمان مهم است

دیوار آتش باید از تمامی رویدادها الگ برداری کند. این الگ  -

ها باید دارای اطالعات مناسبی باشد تا موارد زیر مشخص 

 شود:

 مشخص کند رویداد در کجا اتفاق افتاده است. -

 منبع رویداد چه بوده است. -

ز شده ورودی را قبل ا fragmentدیوار آتش باید بسته های  -

 fragmentاعمال سیاست های تعریف شده برای بسته های 

 شده، به طور مناسب مجددا اسمبل کند.

در رویدادهای مرتبط با شكست در الگ برداری بر اثر اتمام  -

ا، دیوار آتش باید قدیمی ترین logging failureحافظه ا

 رکوردها را پاک کند.

 ممیزیجلوگیری دیوار آتش از دسترسی غیرمجاز به ابزار  -

 جلوگیری دیوار آتش از پاک کردن غیرمجاز ابزار ممیزی -

شده اعم از  denyدیوار آتش برای تمامی ارتباطاتی که  -

 اطالعات پورت، پروتكل و سرویس درخواستی را ثبت کند.

دیوار آتش باید پهنای باند مازاد را به منظور محدود کردن  -

 مدیریت کند. DoSتاثیرات حمالت 

اطالعات رکوردها را در سرورهای افزونه دیوار آتش باید  -

 ذخیره کرده و از آنها پشتیبان گیری کند.

 Logging Failureدر صورتی که دیوار آتش با مشكل  -

مواجه شده باشد باید این قابلیت را داشته باشد که به پرسنل 

 مشخصی این را اعالم کند.

 

 یتیامن زاتیتجه و یتیامن یمعمار نهیزم در سوم دسته  الزامات 11-2 جدول

 

  H.1کد:
 امنیتی تجهیزات و امنیتی ساختار گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 ذنفو تشخیص سیستمهای

جهت پیش گیری یا تشخیص به موقع 

 نفوذ در شبكه

 

 سخت عوامل استفاده از حسگرها:

 ای شبكه روی ترافیك که افزاری نرم و افزاری

 را انتهایی سیستمهای روی منابع  استفاده

 و نفوذ تواند می طریق از و کرده آنالیز

 کند تعریف را مشكوک فعالیتهای

سیستم های  IDSمدیریت  :IDSمديريت 

تكی یا چند گانه که جهت راهبری و پیكر بندی 

حسگرها  و همچنین به جهت جمع آوری 

اطالعات ایجاد شده از حسگرها مورداستفاده 

قرار می گیرد. این تجهیزاتمانند نجهیزات 

مانند مرکز  IDSنظارنی می باشند، ومدیریت 

کنترلی است که مراقب اطالعات تولید شده از 

 نظارتی است. از تجهیزات

 های تشخیص ناهنجاریای از رویهممیزی دوره -

- IDPS :حداقل باید در زمانهای زیر هشدار دهد 

زمانی که رویداد نفوذ سطح ریشه اتفاق می افتد و سبب ایجاد  -

 دسترسی بدون مجوز می شود.

تهدیدی توسط منابع مجاز شناسایی می شود که  زمانی که -

 نشانگر سوء استفاده و یا سوء استفاده های بالقوه است.

زمانی که وقایعی مبتنی بر تشخیص نفوذ کشف می شود که  -

 نشانگر سوء استفاده و یا سوء استفاده های بالقوه است.

 زمانی که خدمات شبكه ناشناخته ای کشف شود. -

 DoSوقوو حمله  -

بر اثر اتمام حافظه با شكست در الگ برداری  IDPSرتی که در صو -

ا مواجه شد باید قدیمی ترین رکوردها را پاک logging failureا

 کند و به الگ برداری ادامه دهد.

دچار مشكل شده و نیاز به راه اندازی مجدد  IDPSدر صورتی که  -

، log systemداشته باشد، باید تمامی اطالعات تشخیص، پیام های 
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IDS  :نیمبت حسگرهای مبتنی بر شبكه 

 شبكه به با اتصال که است سیستمی شبكه بر

 نفوذ تشخیص برای آن ترافیك بخش بازرسی و

 در تجهیزات شبكه می مشكوک های فعالیت و

 .باشد

IDS :نرم افزاری  های مبتنی بر میزبان

است که بر روی سیتمی که قرار است امن 

 اصل های ویژگی از شود نصب میگردد. یكی

 هاآن آن است که که میزبان بر مبتنی حسگر

 های آگاکننده برنامه و سیستم عامل خاص

خاص هستند. این نرم افزار در سیستمهایی 

توصیه می گردد که از جاهایی که قابل 

قبول می کند و  اطمینان نیستند اتصال را

ترافیك هایی را دریافت می کند که نمی توان 

 امن نمود. را به طرق دیگر آن

سیاست های امنیتی جازی، قواعد و امضاها را ذخیره کند و سپس 

 راه اندازی مجدد شود.

- IDPS .باید بروزرسانی ها را صرفا از تولید کننده دریافت کند 

مشاهده شد،  IDPSدر صورتی که سرویس شبكه ناشناسی توسط  -

 باید بطور کامل ثبت شود.

باید تمامی ویژگیهایی که برای عملكرد درست آن الزم  IDPSدر  -

 نیست حذف شود، مانند موارد زیر:

- DNS 

- Email Client/Server 

- FTP Server 

- Web Server 

- IDPS :باید به طور اتوماتیك موارد زیر را نصب کند 

 بروزرسانی های تعاریف امضاها که توسط سازنده ارائه شده -

- Heuristic های تشخیص 

 ولید شده توسط ارائه دهندهقوانین ت -

باید برای ابزارهای تحلیلی  IDPSفرمت خروجی های رکوردهای  -

 قابل استفاده باشد.

- IDPS :باید پیامهای خروجی زیر را بالک کند 

- ICMP Destination Unreachable 

- Redirect 

- Address Mask Reply 

- IDPS .باید کدهای مخرب را بالک کند 

- IDPS قایع رخ داده، باید رکورد های ممیزی به منظور ثبت کامل و

 را با اطالعات زیر ذخیره سازی کند:

 تونیح رویداد -

 فیلتر سیاستی، قانون یا امضایی که فراخوانی شده است -

 پورت -

 پروتكل -

 کد میزان اهمیت رویداد -

 یتیامن زاتیتجه و یتیامن یمعمار نهیزم در چهارم دسته  الزامات 11-2 جدول

 

  H.4کد:
 امنیتی تجهیزات و امنیتی ساختار گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 SSL سیستمهای
 هویت احراز و محرمانگی و رمزنگاری ایجاد در

 شود می استفاده
 وجود سوییچهایی که از دارای ماژولهای مربوطه باشند

 یتیامن زاتیتجه و یتیامن یمعمار نهیزم در پنجم دسته  الزامات 12-2 جدول

 

  H.1کد:
 امنیتی تجهیزات و امنیتی ساختار گروه: الزامات

 راهكار توضیحات الزام امنیتی

 ترافیك تشخیص سیستمهای

 نرمال غیر

 واز داده تشخیص را غیرنرمال های ترافیك

 کنند می جلوگیری DDoS حمالت
 وجود سوییچهایی که از دارای ماژولهای مربوطه باشند
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 ANSI/TIA-142استاندارد  

 

منتشر شده است. این استاندارد دارای الزاماات امنیتی  12TIAتوسط  "استاندارد زیرساخت ارتباطی برای مراکز داده"تحت عنوان  2312در سال  A-942-ANSI/TIAاستاندارد 

ارهای عملیاتی آورده شده است که در ادامه در کباشد. تمامی الزامات بیان شده در این استاندارد طی جدولی به طور خالصه و دارای راههای مختلف مراکز داده میبرای بخش

 کنید.مشاهده می 1-33 جدول

 ANSI/TIA-142الزامات امنیتی مراکز داده در استاندارد  1-11 جدول

 TIER 1 TIER2 TIER 1 TIER 4 حوزه

 مخابرات

 یعموم طيشرا

 TIA قبول مورد باید گذرگاهها و ها¬یبند ،قفسه یکش کابل

 .باشد
 بله بله بله بله

 23 حداقل یجداساز یفضا با نیگزیجا ریتعم و یورود ریمس

  متر
 دارد دارد دارد ندارد

 یدسترس از اعم سرویس گان دهنده هیارا به یدردسترس افزونگی

 ریمس از عبور تقدم حق ،یمرکز دفاتر چندگانه،
 دارد دارد ندارد ندارد

 دارد دارد ندارد ندارد هیثانو یورود یفضا

 یاریاخت ندارد ندارد ندارد هیثانو عیتوز یفضا

 دارد دارد ندارد ندارد Backbone ریمس در افزونگی

 یاریاخت ندارد ندارد ندارد یافق یکش کابل در افزونگی

                                                      
12 Telecommunications Industry Association 
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 چهاییسو و ابهایریمس یبرا ها¬پردازنده و تغذیه منبع در افزونگی

 
 دارد دارد دارد ندارد

 ابهایریمس و ها¬چییسو در افزونگی

 
 دارد دارد ندارد ندارد

 اساس بر ها یکش کابل ها،پریزهاو پنل پچ  لیبلینگ

ANSI/TIA/EIA-232-A مهینم و B ود در لیبلینگ.استاندارد نیا 

 ها¬قفسه و نتهایکاب یبرا رو و پشت سمت

 دارد دارد دارد دارد

 امن همراه به ییانتها سمت دو هر در جامپرها و کابلها لیبلینگ

 کابل سمت دو هر در اتصال نقطه
 دارد دارد دارد ندارد

-ANSI/TIA/EIA-232 اساس بر کابلها و پنل پچ سازی مستند

A مهینم و B استاندارد نیا 
 دارد دارد ندارد ندارد

 یمعمار

 سايت انتخاب

 های¬نقشه طبق زیخ لیس محدوده به نسبت تیموقع و فاصله

 حوادث مهیب یها نقشه ای یدولت لیس اخطار

 ریاخ سال133 زده لیس محدوده در نباشد زیخ لیس محدوده در ستین مهم

 اردی 133/  متر91 از کمتر ای نباشد

 ریاخ سال23 زده لیس محدوده از فاصله

 باشد نداشته

 فاصله اردی 133/  متر 91 از کمتر

 ریاخ سال 133 زده لیس محدوده از

 باشد نداشته

 اردی 133/  متر91 از کمتر فاصله ستین مهم ستین مهم سیالبها یا ساحل به نسبت تیموقع و فاصله

 نباشد

 2/1 ای لومتریک 1/3 از کمتر فاصله

 نباشد لیما

 اردی 133/  متر91 از کمتر فاصله ستین مهم ستین مهم ترافیكی یاصل های¬جاده به نسبت تیموقع و فاصله

 نباشد

 2/1 ای لومتریک 1/3 از کمتر فاصله

 نباشد لیما

 و لیما 1 ای لومتریک 2/1 نیب فاصله ستین مهم ستین مهم فرودگاه به نسبت تیموقع و فاصله

 باشد لیما 33

  لیما 2 ای لومتریک 1 نیب فاصله

 باشد لیما 33تا

 لیما 33 ای لومتریک 41 از شتریب ستین مهم ستین مهم شهرها ابر به نسبت تیموقع و فاصله

 نباشد

 لیما 13 ای لومتریک 12 از شتریب

 نباشد

 نگیپارک
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 ای حصار توسط یجداسازا یاجبار ندارد الزم ندارد الزم کنندگان مالقات از کارمندان نگیپارک یجداساز

 اوارید

 ای حصار توسط یجداسازا یاجبار

 (وارید

 ای حصار توسط یجداسازادارد دارد ندارد الزم ندارد الزم یریبارگ یسكوها از جدا

 (وارید

 اصلی ساختمان یوارهاید از کنندهها مالقات نگیپارک فاصله

 تاید مرکز

 فوت 23 – متر 3/11 فاصله حداقل فوت33  - متر 1/9 فاصله حداقل ندارد الزم ندارد الزم

 یریجلوگ جهت مانع دادن قرار با همراه

 خودروها شدن كینزد از

 نوو نبودن خطرناک صورت در مجاز مجاز ریغ کاربر چند توسط ساختمان اشغال تیقابل

 یکاربر

 کاربرها تمام كهیصورت در تنها مجاز

 ای و داده مرکز به مرتبط یشرکتها

  باشند ارتباطات

 اکاربره تمام كهیصورت در تنها مجاز

 ای و داده مرکز به مرتبط یشرکتها

  باشند ارتباطات

 ساختمان ساز و ساخت

 Type II-1hr, III-1hr or V-1hr Type I or II-FR تیمحدود بدون تیمحدود بدون سازه نوو

     آتش برابر در مقاومت نیازمندیهای

 ساعت 4 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق  قانون طبق یخارج حمال یوارهاید

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق یداخل حمال یوارهاید

 ساعت 4 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق یخارج غیرحمال یوارهاید

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق سازه حمال اسكلت

 ساعت 1 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق وتریکامپ بدون یاتاقها یداخل جداکننده یوارهاید

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق وتریکامپ یاتاقها یداخل  جداکننده یوارهاید

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق ستونها محفظه

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق کف پوشش و کف

 ساعت 2 حداقل ساعت 1 حداقل قانون طبق قانون طبق سقف پوشش و سقف

 ازین مورد ازین مورد ازین مورد ندارد ازین NFPA 12 ملزومات

 ساختمان اجزاء

 ازین مورد ازین مورد ازین مورد ندارد ازین وتریکامپ اتاق سقف و وارید ریبخارگ

 یتیامن کنترل با همراه ساختمان به یورود نیچند

 

 ازین مورد ازین مورد ندارد ازین ندارد ازین
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 یمانیس ای لیاست تماما لیاست تماما تیمحدود بدون Na کاذب کف ساخت

 میتنظ قابل چیپ میتنظ قابل چیپ تیمحدود بدون Na کف یرسازیز

 وتریکامپ محوطه یسقفها

 براق كیسرام با وجود صورت در ندارد ازین ندارد ازین کاذب سقف ساختار

 شود دهیپوش

 شود دهیپوش براق كیسرام با

 

 حداقل وا  فوت 13ا متر 3 حداقل افوت 9ا متر 1/2 حداقل افوت 2/1ا متر 2/2 حداقل سقف ارتفاو

 نیبلندتر از باالترا نچیا 11ا متریلیم423

 زاتیتجه قسمت

 

 حداقل وا  فوت 13ا متر 3 حداقل

 از باالترا نچیا 24ا متریلیم233

 زاتیتجه قسمت نیبلندتر

  سقف 

 A کالس A کالس A کالس تیمحدود بدون کالس

 اتصاالت بدونا قیحر ند صفحه تیمحدود بدون تیمحدود بدون نوو

 ایكیمكان

 بدونا هیدوال یمانیس صفحه

 (یكیمكان اتصاالت

  FM I-123 حداقل  FM I-93حداقل FM I-93  قانون طبق ازین حداقل باد برابر در مقاومت

 (فوت هر یازا به 2/1ا 1:24  حداقل افوت هر یازا به 4/1ا 1:41  حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل سقف بیش

  ها پنجره و دربها 

 4/3 حداقلا قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل آتش برابر در مقاومت درجه

 اوتریکامپ اتاق یبرا ساعت

 2/1 حداقلا قانون طبق ازین حداقل

 (وتریکامپ اتاق یبرا ساعت 1

 حداقل و قانون طبق ازین حداقل درب زیسا

 13/2 ارتفاو وا فوت 3امتر 1 پهنا

 افوت1امتر

 حداقل و قانون طبق ازین حداقل

 13/2 ارتفاو وا فوت 3امتر 1 پهنا

 افوت1امتر

 پهنا حداقل قانون طبق ازین حداقل

 ، وتریکامپ یاتاقها یبراا فوت 3امتر 1

 ارتفاو حداقل و یكیمكان و یكیالكتر

 افوت1امتر 13/2

 پهنا حداقل قانون طبق ازین حداقل

 روتیکامپ یاتاقها یبراا فوت 4امتر 2/1

 فاوارت حداقل و یكیمكان و یكیالكتر ،

 (فوت1امتر 13/2

 ربوده مانع که ای¬بگونه یطراح  و تجهیرات کردن قفل بهم

 باشد حمل قابل لیوسا شدن

 حایترج - قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل

 یفلز قاب با سخت چوب

 حایترج - قانون طبق ازین حداقل

 یفلز قاب با سخت چوب

 حایترج - قانون طبق ازین حداقل

 یفلز قاب با سخت چوب

 باشد داشته نباید باشد داشته نباید تفاوت بی تفاوت بی وتریکامپ اتاق یبرا بیرون به رو پنجره

 سیالكترومغناط امواج برابر در ساختمان یساز مقاوم

 

 الزم الزم تفاوت بی تفاوت بی
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 یورود یالب

 

 الزم الزم الزم ندارد الزم

 بله بله بله نیست الزم باشد مراکز داده  محدوده از جدا یبخش در

 مراکز داده  یبخشها ریسا از آتش گسترش یمنیا حد

 

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل

 اساعت

 2 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (ساعت

 الزم الزم ندارد الزم ندارد الزم تییامن پیشخوان

 ربوده مانع که ای¬بگونه یطراح  و تجهیرات کردن قفل بهم

 باشد حمل قابل لیوسا شدن

 

 الزم الزم ندارد الزم ندارد الزم

  مديريتی دفاتر 

 بله بله بله ندارد نیازی باشد مراکز داده  محدوده از جدا یبخش در

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل مراکز داده  یبخشها ریسا از آتش گسترش یمنیا حد

 اساعت

 2 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (ساعت

 بله بله ندارد نیازی ندارد نیازی تیامن کنترل دفتر

 بله بله ریخ ندارد نیازی باشد مراکز داده  محدوده از جدا یبخش در

 بله بله بله ندارد نیازی نگیتوریمان اتاق و زاتیتجه نسبت درجه 113 باز دید

 به چندال تخته با نگیتوریمان اتاق و زاتیتجه یساز مقاوم

 بودن گلوله ند که ییمكانها بجزا نچیا 1/2ا متریلیم 12 نخامت

 است ازین مورد

 شودیم هیتوص شودیم هیتوص شودیم هیتوص ستین الزم

 شودیم هیتوص شودیم هیتوص ستین الزم ستین الزم  مانیتورینگ و امنیتی تجیزات برای یاختصاص یتیامن اتاق

 الزم الزم ندارد الزم ندارد الزم اتیعمل مرکز

 بله بله ندارد الزم ندارد الزم باشد مراکز داده  محدوده از جدا یبخش در

 ساعت 2 ساعت 1 قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل مراکز داده   گرید یاتاقها از آتش گسترش یمنیا حد

 1 از حداکثرا میرمستقیغ یدسترس ندارد الزم ندارد الزم وتریکامپ اتاق به یكینزد

 ادرب

 مستقسم یدسترس

 قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل استراحتگاه محوطه
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 است کامپیوتر اتاق مجاور کامال اگر ریخ ریخ یبانیپشت یمكانها و  وتریکامپ اتاق به یكینزد

 نشت و نفوذ از جلوگیری تمهیدات

 .گیرد صورت باید اطالعاتی

 و بوده کامپیوتر اتاق مجاور نباید

 نشت و نفوذ از جلوگیری تمهیدات

 گیرد صورت باید اطالعاتی

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل یانبیپشت مراکز و وتریکامپ اتاق از آتش گسترش یمنیا حد

 اساعت

 2 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (ساعت

 UPS و یباطر هایاتاق

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل ندارد نیازمندی ندارد نیازمندی قطعات ضیتعو و سهایسرو ، راتیتعم انجام جهت راهرو یپهنا

 ادیمفا فوت3ا متر

   حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (دیمفا فوت4ا متر 2/1

 همجوار همجوار ندارد نیازمندی ندارد نیازمندی وتریکامپ اتاق از فاصله

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل مراکز داده  یبخشها ریسا از آتش گسترش یمنیا حد

 اساعت

 2 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (ساعت

 خروج یراهروها

 1 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل یانبیپشت مراکز و وتریکامپ اتاق از آتش گسترش یمنیا حد

 اساعت

 2 حداقلا  قانون طبق ازین حداقل

 (ساعت

 2/1 حداقل و قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل پهنا

 دیمفا فوت 4ا متر

 حداقل و قانون طبق ازین حداقل

 دیمفا فوت 2ا متر 2/1

 ازین مورد ازین مورد ازین مورد ندارد الزم کاال افتیدر و ارسال محوطه

 بله بله بله ریخ باشد مراکز داده  محدوده از جدا یبخش در

 ساعت 2 ساعت 1 قانون طبق ازین حداقل قانون طبق ازین حداقل مراکز داده  یبخشها ریسا از آتش گسترش یمنیا حد

  تخته با حداقل شده پوشاندها  بله ندارد الزم ندارد الزم باالبرها برابر در وارهاید محافظت

 اال¬سه

 واتاد ای لیاست لوله با محفظتابله

 (مشابه

 مربع متر2233 هر یازا به سكو 1 ندارد الزم یریبارگ یسكوها تعداد

 وتریکامپ اتاق مربع فوت22333 ای

 ای مربع متر2233 هر یازا به سكو 1

 لحداقا  وتریکامپ اتاق مربع فوت22333

 اسكو 2

 مربع متر2233 هر یازا به سكو 1

ا  وتریکامپ اتاق مربع فوت22333 ای

 (سكو 2 حداقل

 ازین مورد ازین مورد ندارد الزم ندارد الزم امنیتی پیشخوان

 سوخت رهیذخ محفظه و ژنراتور محوطه
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 دیبا است ساختمان داخل چنانچه ندارد نیازمندی ندارد نیازمندی یبانیپشت یمكانها و  وتریکامپ اتاق به یكینزد

 زا آتش تیسرا به نسبت ساعت 2 حدقل

 باشد زولهیا نقاط ریسا

 مخزنهای ای مجزا ساختمان یك

 جداسازی قوانین طبق آب ند یرونیب

 ساختمانها

 فوت 23/ متر 19 یجداساز حداقل فوت33/  متر 9 یجداساز حداقل ندارد نیازمندی ندارد نیازمندی یعموم یدسترس های¬محوطه به یكینزد

 تیامن

 (ساعت 1ایباطر+  ساختمان ساختمان ساختمان ندارد نیازمندی ستمیس پردازنده اس یپ وی تیظرف

 (ساعت 24ایباطر+  ساختمان اساعت 1ایباطر+  ساختمان اساعت 4ایباطر+  ساختمان ندارد نیازمندی اطالعات یآور جمع پنل UPS تیظرف

 (ساعت 24ایباطر+  ساختمان اساعت 1ایباطر+  ساختمان اساعت 4ایباطر+  ساختمان ندارد نیازمندی Field Devi ce به مربوط UPS ظرفیت

 متر 3333 هر یبرا نفر 1 حداقل ندارد نیازمندی فتیش هر در تیامن بخش نفرات

 مربع

 متر 2333 هر یبرا نفر 1 حداقل

 مربع

 متر 2333 هر یبرا نفر 1 حداقل

 مربع

  امنیتی پايش و دسترسی کنترل

 نفوذ صیتشخ یهاسامانه نفوذ صیتشخ یهاسامانه نفوذ صیتشخ یهاسامانه یصنعت قفل توسط ژنراتورها

 کارت توسط کارت توسط نفوذ صیتشخ یهاسامانه یصنعت قفل توسط MEP یاتاقها و تلفونها ، اس یپ وی

 کارت توسط نفوذ صیتشخ یهاسامانه نفوذ صیتشخ یهاسامانه یصنعت قفل توسط نوری فیبر بسترهای و مجاری

 کد هر با خروج ریتاخ کد هر با خروج ریتاخ توریمان یصنعت قفل توسط یانطرار خروج دربهای

 نفوذ صیتشخ یهاسامانه نفوذ صیتشخ یهاسامانه نفوذ صیتشخ یهاسامانه یخارج نگیتوریمان خارج از دسترس قابل های¬پنجره

 کارت توسط کارت توسط نشده تعریف نشده تعریف یتیامن اتیعمل مرکز

 کارت توسط کارت توسط نشده تعریف نشده تعریف شبكه اتیعمل مرکز

 کارت توسط کارت توسط نفوذ صیتشخ یهاسامانه نشده تعریف یتیامن زاتیتجه یاتاقها

 كیومتریب یدسترس ای کارت توسط نفوذ صیتشخ یهاسامانه یصنعت قفل توسط وتریکامپ یاتاقها به یورود یدرها

 خروج و ورود یبرا

 كیومتریب یدسترس ای کارت توسط

 خروج و ورود یبرا

 ورود صورت در کارت توسط ورود صورت در کارت توسط نفوذ صیتشخ یهاسامانه یخارج نگیتوریمان دربها محدوده

 یطراح  و تجهیرات کردن قفل بهم کارت توسط یصنعت قفل توسط طبقات به یالب از یورود یدربها

 لیوسا شدن ربوده مانع که ای¬بگونه

 با دسترسی کترل باشد حمل قابل

 شود می پیشنهاد بیومتریك

 یطراح  و تجهیرات کردن قفل بهم

 لیوسا شدن ربوده مانع که ای¬بگونه

 با دسترسی کترل باشد حمل قابل

 شود می پیشنهاد بیومتریك

     گلوله برابر در یدربها و ها¬وارها،پنجرهید مقاومت
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 3 سطح حداقل 3 سطح حداقل نشده تعریف نشده تعریف یالب تیامن بخش

 3 سطح حداقل نشده تعریف نشده تعریف نشده تعریف یباربر تیامن بخش

     بسته مدار دوربین طریق از مانیتورینگ

 ازین مورد نباز مورد ندارد الزم ندارد الزم نگیپارک و ساختمان محوطه

 ازین مورد نباز مورد نشده تعریف نشده تعریف ژنراتورها

 نباز مورد ازین مورد نباز مورد ندارد الزم دسترسی کنترل یدربها

 ازین مورد نباز مورد ندارد الزم ندارد الزم وتریکامپ یاتاقها

 ازین مورد نباز مورد ندارد الزم ندارد الزم MEP و تلفن ، اس یپ وی یاتاقها

 یتالیجید بصورت:  بله یتالیجید بصورت:  بله ندارد الزم ندارد الزم نهایدورب تمام توسط تهایفعال هیکل نبط

 23 حداقل 23 حداقل نشده تعریف نشده تعریف اهیسان در میفرا ریتصو نبط سرعت

 ساختار

 نسبت اگرچه است، قبول قابل ای منطقه هر -خیز زلزله مناطق

 .بود خواهد متفاوت پشتیبانی مكانیزمهای هزینه منطقه به

 محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون

 ،2 و 1 و صفر زونهای در محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون .شود انجام ای زلزله زون نوو اساس بر وسایل طراحی

 و شود درنظرگرفته 3 زون نیازمندیهای

 .4 زون نیازمندیهای ،4و 3 زون در

 در درصد 13 عملیاتی ونعیت با خیر خیر محلی لرزه زمین سرعت درجه -سایت پاسخگویی طیف

 اخیر سال 23 رخدادهای

 درصد 2 از بعد عملیاتی ونعیت با

 اخیر سال 133 رخدادهای در

 نسبت بودن بیشتر از اطمینان جهت همیاری – اهمیت فاکتور

 قانونی طراحی به

I=1 I=102 I=102 I=102 

 به ای نیزم به نتهایکاب و ها¬قفسه/ یمخابرات زاتیتجه اتصال

 نیزم و سقف

 کامل اتصال کامل اتصال نیزم به تنها ریخ

 یمخابرات زاتیتجه اتصال نقاط نیب یابعاد یخطا بودن محدود

 یبرق اتصاالت و
 

 بله بله ریخ ریخ

 / Wباشماره / Wباشماره  / Wباشماره شماره با نگهدارنده ینیس و برق یمهایس یجاگذار

 / Wباشماره / Wباشماره  / Wباشماره شماره با یكیمكان یستمهایس نیب اتصاالت یمجرا اتصال یاجرا
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 kPa ( 123lbf/sqft) 4/1 kPa (112lbf/sqft) 12 kPa ( 223lbf/sqft) 12 kPa ( 223lbf/sqft) 2/1 کف یسطح بار تحمل تیظرف

 102kPa ( 22lbf/sqft) 102kPa ( 22lbf/sqft) 204kPa ( 23lbf/sqft) 204kPa ( 23lbf/sqft) ریز از زانیآو یبارها نصب هنگام ریز از کف تحمل تیظرف

 (نجیا 2ا متریلیم121 انجیا 2ا متریلیم121 انجیا 2ا متریلیم121 انجیا 2ا متریلیم121 کف مانیس هیال نخامت

 الكتريكال

 یعموم

 فعال 2 رزرو 1 و فعال 1 1 1 برق انیجر تحویل یرهایمس تعداد

 منفرد هیتغذ منفرد هیتغذ انیجر یورود
 ای ولت233ا محل دو از هیتغذ

 اباالتر

 ای ولت233ا محل دو از هیتغذ

 (باالتر

     جداگانه ستگاهیا از كی هر

 بله بله ریخ ریخ ستمیس در همزمان راتیتعم انجام تیقابل

 یمخابرات و یوتریکامپ زاتیتجه یورود کابل توان
 133 تیظرف با یورود کابل كی

 درصد

 تیظرف با كی هر یورود کابل دو

 درصد 133

 تیظرف با كی هر یورود کابل دو

 درصد 133

 تیظرف با كی هر یورود کابل دو

 درصد 133

 آزمایشگاهی تست دیهییتا یدارا یبرق یستمهایس یتمام

 باشند
 بله بله بله بله

 خرابی نقطه تك

 خرابی نقطه تك چند یا یك وجود

 تجهیرات به که توزیعی سیستمهای در

 .دهند می سرویس مكانیكال و برق

 خرابی نقطه تك چند یا یك وجود

 تجهیرات به که توزیعی سیستمهای در

 .دهند می سرویس مكانیكال و برق

 در خرابی نقطه تك هیچگونه

 تجهیرات به که توزیعی سیستمهای

 دهند، می سرویس مكانیكال و برق

 ندارد وجود

 در خرابی نقطه تك هیچگونه

 تجهیرات به که توزیعی سیستمهای

 دهند، می سرویس مكانیكال و برق

 ندارد وجود

 بار انافه ای یخراب هنگام ستمیس برق نیتام نحوه

 با همراه خودکار ییجابجا چییسو

 چییسو یبانیپشت جهت پاس یبا ریمس

 ، روین نیتام در مشكل بروز هنگاه

 ژنراتور به روین منبع خودکار رییتغ

 برق قطع هنگام

 با همراه خودکار ییجابجا چییسو

 چییسو یبانیپشت جهت پاس یبا ریمس

 ، روین نیتام در مشكل بروز هنگاه

 ژنراتور به روین منبع خودکار رییتغ

 برق قطع هنگام

 با همراه خودکار ییجابجا چییسو

 چییسو یبانیپشت جهت پاس یبا ریمس

 رییتغ ، روین نیتام در مشكل بروز هنگاه

 طعق هنگام ژنراتور به روین منبع خودکار

 برق

 با همراه خودکار ییجابجا چییسو

 چییسو یبانیپشت جهت پاس یبا ریمس

 ، روین نیتام در مشكل بروز هنگاه

 ژنراتور به روین منبع خودکار رییتغ

 برق قطع هنگام

 بله بله بله بله شده نصب UPS ستمیس تیظرف با ژنراتور توان تناسب
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 اکامل سوخت مخزن باا ژنراتور یکار ساعات تعداد

 1 بنواند UPS چنانچها ساعت 1

 به باشد فعال برق قطع از بعد قهیدق

 استین ینباز ژنراتور

 ساعت 92 ساعت 12 ساعت 24

UPS 

 UPS N N+1 N+1 2N   تعداد

 UPS توپولوژی
 موازی ماجولهای یا ماجوله تك

 افزونگی بدون

 یا موازی افزونه ماجولهای

 شده توزیع افزونه ماجولهای

 ماجولهای یا موازی افزونه ماجولهای

 هافزون سیستمهای یا شده توزیع افزونه

 بالکی

 یا موازی افزونه ماجولهای

 یا شده توزیع افزونه ماجولهای

 بالکی افزونه سیستمهای

 آن هیتغذ نحوه و راتیتعم UPS اتصال نوو
 منبع از شده منشعب پاس یبا برق

 اه اس یپ وی برق و یاصل برق یكسان

 منبع از شده منشعب پاس یبا برق

 اه اس یپ وی برق و یاصل برق یكسان

 منبع از شده منشعب پاس یبا برق

 اه اس یپ وی برق و یاصل برق یكسان

 منبع از شده گرفته پاس یبا برق

UPS یگرید منبع از دو هر که رزرو 

 شوندیم هیتغذ

 UPS ولتاژ سطح و توان عیتوز

 توان تا ولت 123/231 ولتاژ

1443 kVA توان یبرا ولت413 و 

 1443kVA از باالتر

 توان تا ولت 123/231 ولتاژ

1443 kVA توان یبرا ولت413 و 

 1443kVA از باالتر

 1443 توان تا ولت 123/231 ولتاژ

kVA از باالتر توان یبرا ولت413 و 

1443kVA 

 توان تا ولت 123/231 ولتاژ

1443 kVA توان یبرا ولت413 و 

 1443kVA از باالتر

 پنل بوردهای – UPS توان توزیع
 یحرارت استاندارد یبیترک پنل

 یسیمغناط

 یحرارت استاندارد یبیترک پنل

 یسیمغناط

 یحرارت استاندارد یبیترک پنل

 یسیمغناط

 یحرارت استاندارد یبیترک پنل

 یسیمغناط

 بله بله ریخ ریخ PDUs توسط یمخابرات زاتیتجه و وترهایکامپ هیکل هییتغذ

 هاPDU در شده نصب   K فاکتور با ترانسفورماتورهای

 ترانسفورماتورهای از اگر ولی ، بله

harmonic canceling اثتفاده 

 .نیست نیازی شود،

 ترانسفورماتورهای از اگر ولی ، بله

harmonic canceling اثتفاده 

 .نیست نیازی شود،

 ترانسفورماتورهای از اگر ولی ، بله

harmonic canceling شود، اثتفاده 

 .نیست نیازی

 ترانسفورماتورهای از اگر ولی ، بله

harmonic canceling اثتفاده 

 .نیست نیازی شود،

Syncبله بله ریخ ریخ الكتریكی بار گذرگاه کردن 

 - - گردان ای ساکن  UPS طراحی ساکن UPS طراحی UPS  افزونه زاتیتجه

 - - - گردان ای ساکن  UPSطراحی M-G  گردان مبدل

 ساکن مبدل

 یبیترک ای
 - -  گردان ای ساکن  UPSطراحی

 انیجر عیتوز تابلو از مجزا UPS انیجر عیتوز یتابلو

 یمخابرات زاتیتجه و وترهایکامپ
 بله بله بله ریخ
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 Grounding   ارت

 ییروشنا حفاظت ستمیس
 NFPA ریسك تحلیل براساس

 ای بیمه ملزومات و 113

 NFPA ریسك تحلیل براساس

 ای بیمه ملزومات و 113
 بله بله

 بله بله بله بله NEC مطابق ژنراتور و یورود ستمیس نیزم اتصال

Lighting fixtures بله بله بله بله 

 الزم الزم ستین یازین ستین یازین کامپیوتر اتاق در ها¬داده مرکز زیرساخت نیزم اتصال

 وتریکامپ اتاق

 (EPO) وتریکامپ اتاق یاضطرار قطع ستمیس

 مستیس توسط یمخابرات و یوتریکامپ زاتیتجه شدن خاموش

 یانطرار قطع
 بله بله بله بله

 شدن خاموش از بعد قیحر های مهارکنندا كیاتومات سازی رها

 کامپیوتری و مخابراتی سیستمهای
 بله بله بله بله

 بله ریخ ریخ ریخ یدست بصورت یسوز آتش اعالم دوم ستمیس شدن فعال

 بله ریخ ریخ ریخ یمرکز گاهیپا از هشدار یستمهایس نمودن فعال و هایباطر قطع

 (EPO) یباطر اتاق یاضطرار قطع ستمیس

 و یخروج در یانطرار قطع یها دکمه لهیوس به شدن فعال

 یدست آتش اعالم
 بله بله بله بله

 شدن خاموش از پس  آتش اعالم ستمیس ای¬نقطه تیفعال

 یانطرار قطع
 بله بله بله بله

 های¬یبطر قطع و ای¬نقطه هشدار ستمیس نیدوم تیفعال

 بله بله ریخ ریخ دوم نقطه آتش اعالم یساز فعال و اول منطقه

 یمرکز گاهیپا از هشدار یستمهایس نمودن فعال و هایباطر قطع
 بله بله ریخ ریخ

 (EPO) یاضطرار قطع ستمیس

 بله بله بله بله وتریکامپ اتاق UPS برق محفظه کردن خاموش

 بله بله بله بله CRACs و چیلرها AC برق کردن قطع
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 برای جدا سیستمهای:  مثال عنوان بها محلی قوانین موافقت

UPS و HVAC) 
 بله بله بله بله

 سیستم پايش

 بله بله بله بله UPS در محلی شینما

 ولکنس با همراه مرکزی برق و محیطی پایش و کنترل سیستم

 های کنترل تمامی ی برا دستی لغو سیستم و دور راه مهندسی

 اتوماتیك

 بله بله ریخ ریخ

 بله بله ریخ ریخ BMS  واسط دارای

 بله ریخ ریخ ریخ دور راه از کنترل

 بله ریخ ریخ ریخ سرویس مهندس جریپ به امكیپ خودکار ارسال

 یباطر نوع و تیوضع

 ریخ ریخ ریخ بله ماجولها هیکل جهت یمعمول یسر یهایباطر

 ماجول هر یبرا یباطر یسر كی

 
 بله بله بله ریخ

 بار حداکثر زمان در هایباطر کارکرد زمان حداقل

 
 قهیدق 12 قهیدق 12 قهیدق 13 قهیدق 2

 یباطر نوع

 
 یمعمول یسرب یدیاس یباطر

(VRLA) تر باطری یا 

 یمعمول یسرب یدیاس یباطر

(VRLA) تر باطری یا 

 یمعمول یسرب یدیاس یباطر

(VRLA) تر باطری یا 

 یمعمول یسرب یدیاس یباطر

(VRLA) تر باطری یا 

 )عيما) تر یهايباطر نوع

 باز قفسه باز قفسه ینتیکاب ای ای¬قفسه ینتیکاب ای ای¬قفسه یبند قفسه

Wrapped Plates بله بله بله ریخ 

 بله بله بله بله یباطر دیاس نشت کننده جمع داشتن

 انهیسال ای كباری سال دو هر كباری سال دو هر كباری سال دو هر كباری سال دو هر باتریها حداکثری بار تست و بازرسی زمانبندی

 یباطر اتاق

 بله بله بله ریخ تابلو و UPS تجهیزات اتاق از مجزا

 بله بله بله ریخ گریكدی از هایباطر از یسر هر شدن زولهیا
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 بله ریخ ریخ ریخ اتاق درب یرو نشكن تیرو شهیش

 بله بله بله بله یباطر اتاق از خارج  یباطر قطع محفظه

 UPS محور خود پایش سیستم UPS محور خود پایش سیستم UPS محور خود پایش سیستم یباطر پایش ستمیس

 یمرکز خودکار کنترل ستمیس

 هر امپدانس و ولتاژ دما، کنترل جهت

 یباطر

 

 )ژنراتور زليد با) گردان UPS ستمیس محفظه

 بله بله ریخ ریخ جداگانه آتش ند محفظه در واحد هر

 بله بله ریخ ریخ محل خارج در سوخت مخزن

 ریخ ریخ بله بله واحد هر اتاق داخل سوخت مخزن

 رزرو مولد ستمیس

 مولد تیظرف

 فقط الزم یانرژ مناسب تیظرف

 یستمهایس  ، وترهایکامپ برای

 یكیمكان و یمخابرات یكیالكتر

 فقط الزم یانرژ مناسب تیظرف

 یستمهایس  ، وترهایکامپ برای

 یكیمكان و یمخابرات یكیالكتر

 فقط الزم یانرژ مناسب تیظرف

 یستمهایس  ، وترهایکامپ برای

 یكیمكان و یمخابرات یكیالكتر

 1+  دیتاسنتر ساختمان کل بار

 یدکی

 ریخ بله بله بله ریمس كی با ژنراتور اتصال

 بله بله بله ریخ یدکی ژنراتور كی با ستمیس هر یبرا مجزا ژنراتور كی

 بله بله بله ریخ ژنراتور هر یبرا مجزا فوت 13 نیزم حفاظت ستمیس

Loadbank for Testing 

 ریخ بله بله بله UPS ماجولهای سنجش فقط

 ریخ بله بله بله ژنراتورها سنجش فقط

 بله ریخ ریخ ریخ هم با ژنراتورها و هاUPS ماجولهای سنجش

UPS Switchgear بله ریخ ریخ ریخ 

 بله اجارهای-خیر اجارهای-خیر اجارهای-خیر یمیدا شدن نصب

 زاتیتجه تعمیر و نگهداری

 راتیتعم پرسنل
 و روز شیفت در سایت در حضور

on-call دیگر شیفتهای در 

 و روز شیفت در سایت در حضور

on-call دیگر شیفتهای در 

 ساعته 24 بصورت سایت در حضور

 در on-call و یکار یروزها در

 التیتعط

 کل ساعته 24 سایت در حضور

 هفته
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 رانهیشگیپ راتیتعم جامع برنامه محدود رانهیشگیپ راتیتعم برنامه ریخ ریخ رانهیشگیپ راتیتعم

 جامع آموزشی برنامه ریخ ریخ یآموزش هایبرنامه

 شامل جامع آموزشی برنامه

 در یدست عملیاتی های روال راهنمای

 سیستم کردن پس بای به نیاز صورت

 کنترلی

 كالیمكان

 یعموم

 زاتیهتج با مرتبط ریغ دیتاسنتر یفضا آب هیتخل ای آب ریمس

 سنتر دیتا فضای

 مجاز ریغ مجاز ریغ باشدیم مجاز یول شودینم هیتوص باشدیم مجاز یول شودینم هیتوص

 زا خارج مرتبط یفضاها و وتریکامپ اتاق در مثبت یداخل فشار

 تاید مرکز

 الزم الزم الزم ستین یازین

 الزم الزم الزم الزم وتریکامپ اتاق در ریتقط از حاصل آب هیتخل یکف

 الزم الزم الزم ستین یازین رزرو ژنراتور یكیمكان یستمهایس

 سرد آب ستمیس

 اماکن یبرا یاناف هیتهو واحد1 یاناف مطبوو هیتهو بدون مطبوو هیتهو ستمیس یداخل نالیترم

 حساس

 اماکن یبرا هیتهو دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا هیتهو دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت   وتریکامپ اتاق رطوبت کنترل 

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ یكیمكان زاتیتجه برای برق سرویس

 AC برق زاتیتجه

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ

 AC برق زاتیتجه

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 بصورت اتصال . AC برق زاتیتجه

 سرمایش افزونگی برای شطرنجی

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 بصورت اتصال . AC برق زاتیتجه

 سرمایش افزونگی برای شطرنجی

 دما کاهش

 هر یبرا یاناف یگاز کولر كی یاناف یگاز کولر بدون اامكان صورت درا یگاز کولر

 ستمیس

 اماکن یبرا یگاز کولر یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا یگاز کولر یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی
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 هر یبرا یاناف یآب کولر كی یاناف یآب کولر بدون اامكان صورت درا           بسته یهوا انیجر با یآب کولر

 ستمیس

 اماکن یبرا یآب کولر یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا یآب کولر یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 ره یبرا یاناف کندانسور پمپ كی یاناف کندانسور پمپ بدون الیس گردانده یپمپها

 ستمیس

 اماکن یبرا  کندانسور پمپ یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 یبرا  کندانسور پمپ یتعداد

 قطع هنگام در کار قابل حساس اماکن

 هیتغذ منابع از یكی برق

 سورکندان ستمیس منفرد یکش لوله یکش لوله ستمیس

 آب

 سورکندان ستمیس منفرد یکش لوله

 آب

  

 ریمس دو با  یکش لوله 

 آب کندانسور ستمیانسیجر

 ریمس دو با  یکش لوله

 آب کندانسور ستمیانسیجر

  

 کن سرد آب ستمیس

 اماکن یبرا یاناف هیتهو واحد1 یاناف مطبوو هیتهو بدون مطبوو هیتهو ستمیس یداخل نالیترم

 حساس

 اماکن یبرا هیتهو دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا هیتهو دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت   وتریکامپ اتاق رطوبت کنترل

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ یكیمكان زاتیتجه برای برق سرویس

 AC برق زاتیتجه

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ

 AC برق زاتیتجه

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 انهیپا به متصل AC برق زاتیتجه

 یاناف حرارت لیتعد و کنترل

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 انهیپا به متصل AC برق زاتیتجه

 یاناف حرارت لیتعد و کنترل

 دما کاهش

 - - آب لریچ ستمیس منفرد یکش لوله آب لریچ ستمیس منفرد یکش لوله سرد آب یکش لوله ستمیس

 انیجر ریمس دو با  یکش لوله 

 آب لریچ ستمیس

 انیجر ریمس دو با  یکش لوله

 آب لریچ ستمیس

- - 

 یبرا یاناف آب لریچ پمپ واحد1 یاناف آب لریچ پمپ بدون سرد آب پمپ

 حساس اماکن

 یبرا آب لریچ پمپ دستگاه یتعداد

 قطع هنگام در کار قابل حساس اماکن

 هیتغذ منابع از یكی برق

 

 آب لریچ پمپ دستگاه یتعداد

 هنگام در کار قابل حساس اماکن یبرا

 هیتغذ منابع از یكی برق قطع
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 اماکن یبرا یاناف لریچ واحد1 یاناف لریچ بدون سرد یهوا یلرهایچ

 حساس

 اماکن یبرا لریچ دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا لریچ دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا یاناف لریچ واحد1 یاناف لریچ بدون سرد آب یلرهایچ

 حساس

 اماکن یبرا لریچ دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا لریچ دستگاه یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 یاناف کننده خنك برج واحد1 یاناف کننده خنك برج بدون کننده خنك یبرجها

 حساس اماکن یبرا

 کننده خنك برج دستگاه یتعداد

 هنگام در کار قابل حساس اماکن یبرا

 هیتغذ منابع از یكی برق قطع

 کننده خنك برج دستگاه یتعداد

 هنگام در کار قابل حساس اماکن یبرا

 هیتغذ منابع از یكی برق قطع

 یاناف کندانسور آب پمپ كی یاناف کندانسور آب پمپ بدون کندانسور آب یپمپها

 ستمیس هر یبرا

 یبرا  کندانسور آب پمپ یتعداد

 قطع هنگام در کار قابل حساس اماکن

 هیتغذ منابع از یكی برق

 یبرا  کندانسور آب پمپ یتعداد

 قطع هنگام در کار قابل حساس اماکن

 هیتغذ منابع از یكی برق

 سورکندان ستمیس منفرد یکش لوله کندانسور آب یکش لوله ستمیس

 آب

 سورکندان ستمیس منفرد یکش لوله

  آب

 انیجر ریمس دو با  یکش لوله

 آب کندانسور ستمیس

 انیجر ریمس دو با  یکش لوله

 آب کندانسور ستمیس

 سرد یهوا ستمیس

 بخش هر یبرا هوا هیتهو واحد كی یاناف یهوا هیتهو واحد بون یخارج کنداسور/یداخل یهوا هیتهو نالیترم

 حساس

 اماکن یبرا هوا هیتهو واحد یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 اماکن یبرا هوا هیتهو واحد یتعداد

 برق قطع هنگام در کار قابل حساس

 هیتغذ منابع از یكی

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ یكیمكان زاتیتجه برای برق سرویس

 AC برق زاتیتجه

 یبرا منفرد یكیالكتر هییتغذ

 AC برق زاتیتجه

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 انهیپا به متصل AC برق زاتیتجه

 یاناف حرارت لیتعد و کنترل

 تهیسیكیالكتر انیجر ریمس نیچند

 انهیپا به متصل AC برق زاتیتجه

 یاناف حرارت لیتعد و کنترل

 وتریکامپ اتاق رطوبت کنترل

 مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت مناسب سازی رطوبت 

 HVAC کنترل ستمیس

 باعث کنترل سیستم شدن خراب HVAC کنترل ستمیس

 حساس محیزهای کردن خنك در وقفه

 .شود می

 باعث کنترل سیستم شدن خراب

 حساس محیزهای کردن خنك در وقفه

 .شود نمی

 باعث کنترل سیستم شدن خراب

 حساس محیزهای کردن خنك در وقفه

 .شود نمی

 باعث کنترل سیستم شدن خراب

 حساس محیزهای کردن خنك در وقفه

 .شود نمی
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 منبع بعالوه یاصل برق عیمن كی برق مبع كی تنها HVAC کنترل ستمیس برق منبع

 افزونه بصورت UPS برق

 منبع بعالوه یاصل برق عیمن كی

 افزونه بصورت UPS برق

 منبع بعالوه یاصل برق عیمن كی

 افزونه بصورت UPS برق

 (آب کننده خنك از گرم آب برگشت) یکش لوله

 بدون آب نیتام شبكه كی تنها ییدوتا آب نیتام شبكه

 یداخل یبانیپشت و رهیذخ منبع

 بعالوه آب نیتام شبكه دو ای كی

 یداخل یبانیپشت و رهیذخ منبع

 بعالوه آب نیتام شبكه دو ای كی

 یداخل یبانیپشت و رهیذخ منبع

 بعالوه آب نیتام شبكه دو ای كی

 یداخل یبانیپشت و رهیذخ منبع

 اتصال نقطه دو اتصال نقطه دو اتصال نقطه كی اتصال نقطه كی آب کندانسور ستمیس به اتصال نقاط تعداد

 یرسان سوخت ستمیس

 رهیذخ تانكر چند رهیذخ تانكر چند  رهیذخ تانكر چند رهیذخ تانكر كی یساز رهیذخ تانكر حجم

 با مرتبط  یکش لوله و پمپ چند مرتبط یکش لوله و پمپ كی سوخت رهیذخ تانكر یکش لوله و پمپها

 پمپ هر

 ره با مرتبط  یکش لوله و پمپ چند

 پمپ

 با مرتبط  یکش لوله و پمپ چند

 پمپ هر

 آتش مهار

 دارد دارد دارد ندارد سوزی¬آتش هشدار ستمیس

 (نیاز درصورتا پیشگیرانه اقدام انیاز درصورتا پیشگیرانه اقدام انیاز درصورتا پیشگیرانه اقدام ازین صورت در پاش آب ستمیس

 با مطابق پاک یمصرف مواد ندارد ندارد دود محو ستمیس

 NFPA 2331 استاندارد

 استاندارد با مطابق پاک یمصرف اد

NFPA 2331 

 دارد دارد دارد ندارد عیسر دود هشدار ستمیس

 دارد دارد دارد ندارد آب کمبود هشدار ستمیس

 



 
 

  

 


