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 يك روز كاري براي چك ليست كاربردي

 .اگر يك روز كاري را در نظر بگيريم ميتوانيم آن را به صورت زير برنامه ريزي كنيم

 .صبح پس از رسيدن به محل كار ، اول ايميل ها را چك ميكنيم .١

 : اطمينان از امنيت تبادل اطالعات .٢

 . صالح ميكنيمارتباطاتي كه توسط فايروال كنترل ميشود را بررسي ميكنيم ، اگر مورد غير عادي ديده شد آن را ا

 .ستا بوده چه  وضعيت ترافيك شبكه از روز گذشته تا روز جاري را بررسي ميكنيم ، ميزان ترافيك ، چه ترافيكي ، مبدا و مقصد .٣

 .به روز بوده است Antivirus signature ايا ، نه يا نموده گزارش را ويروسي ، ويروس آنتي آيا –بررسي آنتي ويروس  .٤

 . Domain controller امنيتيخواندن رخدادهاي  .٥

 .جديدي ارائه شد حتما اقدام به نصب آن نماييد Patch اگر –هاي امنيتي   Patch چك كردن .٦

 .گزارش به صورت دقيق ثبت شود .٧

 .تيترهاي باال را مشاهده كرديد ، با توجه به ساختار سازمان ممكن است بخشي يه تعداد زيادي از موارد باال به كار رود

 .ير توجه كنيدبه عكس ز

 

  ساختار به اين صورت است كه ) .يل امنيتي نام سرورها نامشخص استبه دال(

 مورد بررسي قرار ميگيرد الگ تمامي سرور ها فيزيكي و ماشينهاي مجازي هر هفته 

 گرفته ميشود روزانه يا هفتگي بكاپ، امي ديتابيس ها به صورت اتوماتيكاز روي تم.  

  گرفته ميشود صورت دوره اي بكاپماشينهاي مجازي به از 

  ميشود پلن ارتقا برنامه ريزيو براي تمامي سرورها. 

را  ميزان منابع تخصصي داده شده،  ماشين مجازي و سرور فيزيكي  IP، به همراه ليست تمامي سرورهادر صفحه اي ديگر از اكسل ميتوانيد 
 .مشخص نماييد برنامه ارتقا و تاريخ آن رامشخص كنيد و 

 .وندبش نقشه و ساير مستندات شبكه بايد به روز رسانيدر صورتي كه در ساختار نودهاي شبكه تغيير ايجاد شد، نودي كم يا زياد شد 
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 :آموزش

يكي از موارد خيلي خيلي مهم در اين ساختار آموزش مستمر پرسنل ادارات ، هم به صورت عمومي و هم تخصصي براي حفظ و باالتربردن 
 .براي كاركنان سازمان ضروري است مهندسي اجتماعيبخصوص آشنايي با  .كارايي است

 . چك ليستهاي تهيه شده بايد به صورت مدارم مورد بررسي قرار بگيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


