
 براي افزايش امنيت سرورها و جلوگيري از هك شدن آنها مراحل

با توجه به پيشرفت روز افزون  .مطرح شده مي تواند به عنوان نقطه شروعي براي براي بهبود امنيت سرورها و سازمان ها باشد مراحل 
 .تكنولوژي، الزم است تا از چك ليست هاي امنيتي به روز استفاده كنيم

 (Manage Server Access) مديريت دسترسي به سرور

  را فراموش نكنيدامنيت فيزيكي سرور. 

 مديريت دسترسي به سرورهاي شما 

  فقط اجازه دادن به پرسنل قابل اعتماد 

 آموزش هاي كافي به كاركنان 

 (Minimize the External Footprint) كاهش دسترسي هاي خارجي

 نصب و پيكربندي صحيح فايروال ها 

 نياز به بررسي دسترسي هاي كاربر خارجي VPN و 

 م به سرورهاي حساسكاهش دسترسي مستقي 

 استفاده از IP فيلترينگ 

 محدوده آدرس IP و تعريف ليست سفيد 

 تأييد هويت مشتري ها 

 استفاده از فايروال هاي سخت افزاري و… 

 استفاده از پچ آسيب پذيري ها

 به روز رساني مرورگرها و پالگين ها 

 به روز رساني OS و ساير برنامه ها 

 كاهش سطح حمله

 ضروري را در سرورهاي خود كم كنيد نرم افزارهاي غير. 

 اجزاي سيستم عامل غير ضروري را حذف كنيد. 

 سرويس هاي غير ضروري بايد غير فعال شوند. 

 بررسي اتفاقات رخ داده شده

 مجوزهاي دسترسي به حساب ها 

 حفظ ورود به سرور 

 اسكن و حسابرسي سرور براي بررسي بدافزارها يا هك شدن آن 

 سرور برقراري ارتباطات با



 براي ارتباط خود از بهترين پروتكل هاي رمزگذاري داده ها و Cipher Sites استفاده كنيد. 

 غيرفعال كردن پروتكل هاي ناامن 

 پورت هاي باز شبكه را كاهش دهيد. 

 كم كردن مجوزهاي دسترسي كاربر

 مجوزهاي گروهي را مديريت كنيد. 

 محدود كردن دسترسي حساب كاربري ها 

  منابع باالتر فقط بايد بر اساس ضرورت انجام شوددسترسي به. 

 حذف كاربران غير ضروري سيستم عامل 

 تاكيد بيشتر براي حفاظت از مجوزها

 از برنامه هاي امنيتي مانند ضد ويروس ها و ضد تروجان ها استفاده كنيد. 

 از برنامه هاي آزمايش شده و شناخته شده استفاده كنيد. 

 روز نگه داريد برنامه هاي امنيتي را به. 

 از كلمه عبور بسيار قوي استفاده كنيد، مخصوصا براي كلمه عبور اداري خود. 

 گذرواژه ها را بصورت دوره اي تغيير دهيد و آنها را مجددا استفاده نكنيد. 

 نام حساب هاي كاربري را از “admin”  تغيير دهيد” مهمان“يا. 

 اينها مي توانند تالش غيرقانوني براي دست يابي به  يد اقدامات الزم را انجام داد زيرابعد از مشاهده الگ هاي بيش از حد تالش شده با
 .سرور باشند

 از ويژگي هاي قفل خودكار سيستم استفاده كنيد. 

 برنامه پشتيبان گيري

 پشتيبان گيري مناسب و دوره اي 

 در صورت امكان از حساب كاربري با امتيازات كمتر استفاده كنيد. 

 از قاطي شدن زمانجلوگيري 

 ساعت سرور را در به روز نگه داريد تا از زمان دقيق الگ ها اطالع داشت باشيد. 

 وصل شدن به سرور با سرويس قوي

 استفاده از سرويس SSH 

 تغيير پورت پيشفرض آن 


