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، صدا و فایل الکترونیکیچاپی، فتوکپی، (لبی ی و در هر قاکلی یا جزئگونه تکثیر یا تولید مجدد آن به مام حقوق این اثر محفوظ است و هرت
.شرعاً حرام و ممنوع استمحمد مهدي واعظی نژادبدون اجازه کتبی از ) تصویر

09360895848: تلفن مرکز پخش

به نام خداوندي که به 

انسان برخاسته از خاك، خرد 

بخشید؛ از روح خود در او دمید 

زمین و او را خلیفه خویش در

قرار داد و پیامبرانش را با دالیل 

ها را آشکار فرو فرستاد تا انسان

به سعادت و هدایت، بر پایه 

.تفکر و تعقل رهنمون گردانند
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مقدمه-1
نیاز به اطالعات یکپارچه،داشتنها به سويسازمانشتابحرکت پرهاي داخلی و جهانی وشبکهگسترده توسعه مروزه با ا

ها هر سازمانوهاهاي تولید شده توسط شرکتداده. شودبه شدت احساس میهاو نگهداشت امن دادهسازيفضایی براي ذخیره

به هم است که تولیدکنندگان آنها شدهها به قدري پراکنده و انبوهکمک ابزارهاي نوین، تولید دادهو باروز در حال افزایش است

برايهاییانبارهعنوانبههادادهمراکز،اینرواز.ببرندبهرهو از ذخیره آنها به نحو مطلوب ردهرا مدیریت کآنهاتوانندسختی می

سازمانیانباشت اطالعاتدر نهایتسازي ویکپارچهامر مهم و نقشی اساسی را در این هادادهتوزیعو، مدیریتپردازش،نگهداري

.بر عهده دارند

نیزاین مراکزموجود در ها، اهمیت حفاظت از اطالعات گیري و گسترش استفاده روز افزون از مراکز داده در سازمانبا شکل

در عصر هاهاي رقابتی سازماناز مهمترین مزیتتوانرا میها و اطالعات قابل اطمینانداشتن داده. شودبه شدت احساس می

.استدر مراکز داده ه کارگیري تدابیر شدید کنترلی و ایمنی نیازمند بکه قاعدتاًآوردفناوري به شمار

موجود درمراکز دادههاي ایمنیرلبررسی وضعیت کنت، لیست ارزیابی ایمنی مرکز دادهچکسندتدوین و ارایهاز هدف 

بهمربوط ایمنیهاي سازي کنترلپیادهو نحوه از میزان ارزیابی بسیار دقیق و جامعیتواند میسنداین . استهاشرکتها و سازمان

سازمانی و برون رون دمراکز داده ایمنیتوان براي انجام هر گونه ارزیابیمیلیستچکاز این .ارایه کندیسازمانکز دادهامر

.ادقرار دو پایش ارزیابیهمواره موردرا نسازمادادهایمنی مرکز خودارزیابی، وضعیت فراینداز طریقواستفاده کرد

کنم نظرها و پیشنهادهاي اصالحی یا تکمیلی و خوانندگان گرامی درخواست میاطالعاتدر پایان، از تمام کارشناسان امنیت

.مد نظر قرار گیردسندهاي بعدي این با اینجانب در میان گذارند تا در اصالحInfo@mvaezi.irخود را از طریق ایمیل 

خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

محمد مهدي واعظی نژاد

1396تابستان
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لیست ارزیابی ایمنی مرکز دادهچک-2
هاي ها و سازماندر شرکتمراکز دادهایمنیبررسی وضعیت فعلی هدف که باایمنی مرکز دادهلیست ارزیابی چکسند

هايکنترلسازيپیادهسازي نقاط ضعف احتمالی و همچنین براي شناسایی و برطرفمبنایید توانمینگاشته شده استایرانی 

،هر شاخصاست کههاي مختلفشاخص ارزیابی در زمینه8حاوي سنداین .قرار گیرداین مراکز مد نظرآتیامنیتیایمنی و 

ماهیت و جنس . دهدمیرا در آن شاخص نشانیا شرکت سازمان ایمنی مرکز دادهاست که وضعیتسؤالخود شامل تعداي 

ایمنی مرکز دادهاز وضعیت راکلیي، سعی بر آن دارند که برآورداستگانه آمده8هاي هایی که در هر یک از این شاخصسؤال

یا شرح عدم ) ذکر موارد رعایت شده(ها شواهد و یافتهشامل تواند ها میپاسخ به این سؤال.مورد ارزیابی نشان دهندشرکت/سازمان

8اینهايبعد از تکمیل پرسشنامه.شونددرج که باید در ستون مربوطهباشد) ذکر موارد رعایت نشده(فرصت بهبود /انطباق

.آیدها به دست میهر یک از حوزهدر ایمنی مرکز داده، شماي کلی از وضعیتشاخص

شود توصیه می. ها و نیز در حوزه تعریف شده در دامنه مورد ارزیابی، قابل اجرا استها و شرکتسازمانبراي تمامسنداین 

و استقالل طرفیبیلواصبا رعایت کنند، میایمنی مراکز داده سند اقدام به ارزیابی با استفاده از مفاد این ی کهابانارزیممیزان و

رده و از تحت تأثیر قرار ه، مصاحبه و بررسی مستندات در قسمت مربوطه یادداشت کهاي خود را بر اساس مشاهد، یافتهکامل

همچنین الزم است منابع کافی براي انجام .نگرفتن یا دستکاري آنها توسط مالکان اطالعات و فرایندها اطمینان حاصل کنند

را در نظر گرفته و از آندهی و توزیعگزارشسازي،ها، تحلیل، ذخیرهآوري دادهجمعهمچونگیري هاي ضروري اندازهفعالیت

.رسانی و صالحیت الزم برخوردار باشندآموزش، آگاهی

لیستچکمفاد - 1- 2

.استآورده شدهگانه 8هاي در حوزهایمنی مرکز دادهلیست ارزیابیهاي چک، سؤال1شمارهدر جدول


