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مرکز داده ،امنیت فیزیکی ،کنترل ،استانداردسازی ،مرکز داده استاندارد

 .1مقدمه

پیــش از طراحــی هرگونــه طــرح امنیتــی ،طراحــان مرکــز

داده بایــد آنالیــز ریســک دقیقــی از جایــگاه فعلــی و

آینــدهی ســایت تهیــه کننــد و ایــن طــرح را بــا توجــه

بــه تمامــی ریســکهای شناختهشــده در آنالیــز خــود،
تهیــه نماینــد .پیــش از طراحــی هــر مرکــز داده در حیــن
ســاخت آن ،بررســی و تحلیــل امنیتــی کاملــی از اوضــاع

تجهیــزات ،ســاالنه ایــن کار را انجــام دهنــد .مســئولین،

مهندســین و معمــاران امنیتــی بایــد مــوارد زیــر را ارزیابــی

کــرده و توصیههــای خــود را بهصــورت مکتــوب ارایــه

دهنــد.

هــدف از ایــن مقالــه ،بررســی چالشهــای اصلــی کنتــرل
و تأمیــن امنیــت فیزیکــی و راهکارهــای موردنیــاز بــرای

حفــظ محرمانگــی ،1صحــت 2و در دســترس بــودن مرکــز
داده اســت .در حــال حاضــر شــرکتهای زیــادی در حــال

ایجــاد اتاقهــا یــا ســاختمانهای اختصاصــی مرکــز
داده ،بــا مجــوز خصوصــی یــا نیمهخصوصــی هســتند

کــه امــکان کنتــرل بیشــتر اپراتــور بــر امنیــت فیزیکــی
ســاختار ،تجهیــزات و افــرادی کــه در آن کار میکننــد،

فراهــم میشــود.

* دکتری مدیریت صنعتی
** دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندس کنترل و ابزاردقیق ،دانشگاه شهید بهشتی

طــرح امنیــت فیزیکــی بایــد هــم بــرای مرکــز داده و هــم

ســاختمانی کــه مرکــز داده در آن قــرار دارد ،تهیــه و اجــرا

شــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ ضمانتــی بــرای امنیــت کامــل
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وجــود نــدارد ،ولــی هماهنگــی و اجــرای الزامــات اســتاندارد،
باالتریــن ســطح قابــل قبــول از امنیــت را فراهــم میکنــد.

بهطــور خالصــه بخشهــای زیــر در زمینــه امنیــت فیزیکــی
مراکــز داده دیــده بایــد لحــاظ شــوند:

• امنیت کارمندان،
• تجهیزات ،IT
• شبکه،

• تجهیزات ارتباطی،

• سایت و ساختمانی که شامل این امکانات است.

واضــح اســت کــه هیــچ راهکاری بــه تنهایــی نمیتوانــد
امنیــت مؤثــری را ارایــه نمایــد .تمامــی پارامترهــای امنیتــی
معمــاری ،عملیاتــی و فیزیکــی کــه در تصویــر فهرســت

شــدهاند (شــکل  ،)1یــک یــا چنــد مــورد از کارهــای زیــر را

بــا هــم یــا بــه تنهایــی انجــام میدهنــد:
• به تأخیر انداختن،
• مانع شدن،
• تشخیص،

1. Confidentiality
2. Integrity

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

نیــاز اســت و میبایســت پــس از راهانــدازی و قــرار دادن

 2طرح امنیت فیزیکی

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

تمامی نیازمندیهای امنیتی ساختمانی ،اتاق ،ناحیه اطراف و کل سایت نیاز باشد .در این مقاله مهمترین چالشهای کنترلی و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بسیار باال و ذخیرهسازی تشکیل شدهاند .بسته به نوع و اندازه مرکز داده ،جهت تأمین امنیت فیزیکی ممکن است که به

شــکل ( )1پارامترهایــی کــه بایــد در هــر کــدام از حوزههــای

• تصمیمگیری،
• عکسالعمل.

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

امنیــت فیزیکــی در نظر داشــت را مشــخص کرده اســت.

ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزي
روﺷﻨﺎﯾﯽ
درﻫﺎ ،ﻗﻔﻞﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﺸﻪاي
ﻫﻮاي ﻣﺼﺮﻓﯽ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎي اﻣﻦ
ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ

ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ

روشﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ

ﺳﺨﺘﯽ

ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎي ﺿﺮوري

ﺿﺒﻂ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺪﯾﻮي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ

ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ

ﺻﻮت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

شکل  :1پارامترهای امنیتی
88

 1-2امنیت فیزیکی در مرکز داده

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مراکــز داده جدیــد از الیههایــی از فضــای تکنیکــی (فنــی)،

پشــتیبانی و نیــروی اجرایــی پشــتیبان اتــاق رایانــه بــا

قابلیــت پــردازش بســیار بــاال و ذخیرهســازی تشــکیل

شــدهاند .بســته بــه نــوع و انــدازه مرکــز دادهای کــه
میخواهیــد امنیــت فیزیکــی داشــته باشــد ،ممکــن اســت

کــه بــه تمامــی نیازمندیهــای امنیتــی ســاختمانی ،اتــاق
 ،ناحیــه اطــراف و کل ســایت نیــاز داشــته باشــید .ایــن

نیازمندیهــا عبارتنــد از:

• تجهیزات کنترل دسترسی،
• معماری،

• موانع ورودی برای سایت،

• تجهیزات تشخیص و اعالم خطر،
• خدمات استحفاظی /نگهبانی،
• نظارت بر سایت.

 2-2امنیت فیزیکی و IT

بــا توجــه بــه پیچیدگــی تهدیدهــای موجــود بــرای مرکــز
داده کارمنــدان بایــد هــم بــرای حفــظ امنیــت تجهیــزات ،IT

و هــم بــرای امنیــت فیزیکــی آمــوزش ببیننــد و نمیتواننــد
تحلیــل امنیــت  ITرا جــدای از امنیــت فیزکــی انجــام دهند.

 3-2طراحی امنیت در حوزه  ITیا Cyber

طراحــی امنیــت در حــوزه  ITیــا  ،Cyberامنیــت دادههــای

ذخیرهشــده و دادههــای در حــال انتقــال در شــبکه را
تأمیــن کــرده و آنهــا را در مقابــل حمــات و تهدیدهایــی
کــه الزامــات محرمانگــی  ،صحــت و در دســترس بــودن را

نقــض میکننــد ،محافظــت میکنــد .برنامهریــزی بــرای
امنیــت  ITاز محــدوده ایــن بخــش خــارج اســت و در بخــش
سیســتم امنیــت اطالعــات مرکــز داده مــورد بررســی قــرار

میگیــرد.

 4-2طرح امنیتی برای مرکز داده

3

طــرح امنیتــی بایــد جامــع ،ولــی شــفاف و ســاده باشــد ،تــا

بــه ســادگی خواندهشــده و قابــل فهــم باشــد .ایــن طــرح را
بایــد طبــق برنامـهی زیــر ،بازبینــی و بــه روزرســانی کــرد:
• ساالنه یکبار،

• بعــد از هرگونــه ســاخت و یــا تغییر اساســی در مرکــز داده،
و فضاهــای مرتبــط با آن،

3. Data Center Security Plan

• بعــد از هرگونــه ســاخت و یــا تغییر اساســی در مرکــز داده،

سیســتمها ،جلوگیــری شــود.

منظوره مســتقر شــده اســت،

• روشهــای مجــاز بــرای ازبینبــردن اســناد چاپشــده،

هنگامــی کــه مرکــز داده در یــک زمیــن یــا ســاختمان چنــد

طرح امنیتی ،میتواند شامل موارد زیر باشد:

• بعــد از هرگونــه اختــال امنیتــی یــا خرابــی واردشــده بــه

مغناطیســی و ســایر مدیاهــا،

• هنگامــی کــه تغییــر امنیتــی در ســطوح محلــی ،منطقهای

بــاز و جابهجــا شــوند،

پیــش از طراحــی هرگونــه طــرح امنیتــی ،طراحــان مرکــز

دیســکهای نــوری و هاردهــای قابــل انتقــال،

سیستم ،

و یــا ملــی ایــن الــزام را ایجــاد کنــد.

• بســتههای رســیده در کجــا و توســط چــه کســانی بایــد
• دسترســی و جابهجایــی مدیاهــای قابــل انتقــال ماننــد

طــرح امنیتــی مرکــز داده بایــد وظایــف دپارتمانــی هــر جــز
را مشــخص کنــد  ،از جملــه:

• مدیریت،

مرتبــط بــا CCTVهــا،

• برنامــهی دقیــق بههمــراه جزئیــات بــرای اعــام ،پاســخ
عملیــات ،هنــگام رویدادهــای فــوری در کنــار مشــخص

• امنیت ،IT

کــردن خطــرات طبیعــی (ماننــد ســیل ،زلزلــه ،بــرف ،یــخ،

• امور مالی،

شــن ،رع دوبــرق و  ،)...فنــی (ماننــد انفجــار ،آتــش ،فروریختــن

• تجهیزات،

• منابع انسانی،

ســونامی ،طوفــان ،گرمــا /ســرمای شــدید ،طوفــان خــاک و

ســاختمان ،اختالالت ارتباطــی و  )...و انســانی (مانند اقتصادی،

• فناوری اطالعات،

تروریســتی و ،)...

• خریدها،

میتــوان انجــام داد تــا مرکــز داده بــرای ایــن گونــه حــوادث

• امنیت فیزیکی،

در طــرح امنیتــی نقــش و وظایفــی کــه امنیــت  ITیــا شــبکه
میتوانــد در حمایــت از امنیــت فیزیکــی انجــام دهــد بایــد
مشــخص شــود .پــان امنیــت مرکــز داده بایــد جزئیــات

• اســتفاده از سیســتمها و فرایندهایــی کــه پیــش از حادثــه
آمــاده شــود و بتوانــد در مقابــل آنــان مقاومــت کنــد و پــس
از حادثــه ،بـهکار خــود ادامــه دهــد،

• قســمت بازســازی ســانحه ( ) DRو عملیــات پــس از آن،
4

بایــد ســالی یکبــار و پــس از هــر کــدام از مــوارد زیــر

راهکارهــای مقابلــه بــا خطــرات بــرای محافظــت از هریــک از

بازبینــی شــود:

• محافظت از جان نیروهای مرکز داده،

• تغییر قوانین،

مــوارد زیــر را در خــود گنجانــده باشــد:

• محافظت از اموال فیزیکی،

• محافظت از اموال الکترونیکی.
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• تشخیص حوادث جدید،
• تغییر ساختارها،

• تغییرات اساسی در سایت ،کمپ و یا ساختمان.

کارکنــان بایــد در مــوارد امنیتــی مرتبــط بــه آنــان ،آمــوزش

همچنیــن هــر مرکــز داده بایــد پیــش از طراحــی و در حیــن

انجامشــده و در زمانهــای مختلــف ،تجدیــد شــود.

داشــته باشــد و پــس از راهانــدازی و قــرار دادن تجهیــزات،

ببیننــد .ایــن آمــوزش بایــد در طــول اجــرای طــرح،
ســرویسدهندگان امنیتــی ،هنــگام کار بــر روی تجهیــزات

آن ،بررســی و تحلیــل امنیتــی کاملــی از اوضــاع خــود را
ســاالنه ایــن کار را انجــام دهــد .مســئولین ،مهندســین

اعــام خطــر ،بایــد کنتــرل شــوند .در ایــن طــرح بهتــر اســت

و معمــاران امنیتــی بایــد مــوارد زیــر را ارزیابــی کــرده و

بیــان شــود تــا از انجــام عملیــات غیرمجــاز روی ایــن

عناویــن ایــن گــزارش بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:

کــه جزئیــات دســتور کار ســرویس الزم روی ایــن سیســتمها

توصیههــای خــود را بهصــورت مکتــوب ارایــه دهنــد
4. Disaster Recovery

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

• عملیات.
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ریســکهای شناختهشــده در آنالیــز خــود ،تهیــه نماینــد.

• راهنمــای مکتــوب بــرای پاســخ بــه اعــام خطرهــای

ســایت تهیــه کننــد و ایــن طــرح را بــا توجــه بــه تمامــی

ذخیرهشــدهی دوربینهــای ،CCTV

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

داده بایــد آنالیــز ریســک دقیقــی از جایــگاه فعلــی و آینــدهی

• کنتــرل ،جابهجایــی ،انبــار و نگهــداری از فیلمهــای

• مشــخص کــردن امکانــات  ،تجهیــزات و نیروهــای مرکــز

محیــط ،خــود از پارامترهایــی اســت کــه بــه افزایــش امنیــت

• استخراج تهدیدات طبیعی  ،فناوری و انسانی،

داده ،بهکارگیــری راهبردهــا و پیشــنهادات افزایــش امنیــت

داده،

• احتمال ریسک،

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

• خرابیهای گذشته و احتمالی آینده ساختمان،

• راهکارهای احتمالی،

 1-4کنترل دسترسی طبیعی

• آنالیز فایده /هزینه این کارها.

 3الزامات قانونی

ورود و خــروج بــه ســایت ،ســاختمان ،اتــاق و یــا هــر محیــط

کنتــرل دسترســی طبیعــی بــرای هدایــت عابــران هنــگام

محافظــت از دادههــا و تجهیــزات رایانــهای کــه دادههــا در

مرتبــط بــا مرکــز داده اســتفاده کننــد؛ ماننــد قــراردادن درها

قانونــی بهشــمار مــیرود .بســته بــه انــدازه ســازمان و

عبــوری را محــدود میکنــد.

آن قــرار دارنــد و یــا در آن پــردازش میشــوند ،از الزامــات

وابســتگی آن بــه  ،ITســازگاری آن بــا قوانیــن دولتــی بایــد
در مدیریــت اســناد و منابــع شــما ،اثــر مثبتــی داشــته باشــد.

قوانیــن و الزامــات در کشــورها و مناطــق مختلــف متفــاوت

اســت .طراحــان بایــد از ایــن قوانیــن کــه بــه حفــظ
محرمانگــی دادههــا ،خــروج تصادفــی یــا عمــده دادههــای

مالــی ،پزشــکی ،شــخصی و امنیــت ملــی مرتبــط میشــود،
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میآینــد ،اصــول طراحــی براســاس  CPTEDاســت.

معمــاران یــا طراحــان امنیــت مرکــز داده ،بایــد از مزیتهــای

 1-3مقررات یا قانونهای مؤثر امنیتی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از طریــق طراحــی محیطــی ( ، ) CPTEDکمــک بســیاری
8

بــه امنیــت مرکــز داده میکنــد .ســه اصلــی کــه در ادامــه

• اثرات بالقوه این خرابیها و ریسک آنان،

90

کمــک میکنــد .در طــول طراحــی و یــا بازســازی مرکــز

آگاه باشــند .برخــی از ایــن پارامترهــا کــه در طراحــی مرکــز
داده تأثیرگــذار اســت را میتــوان اینگونــه نــام بــرد:

• ،Sabanes- Oxley

در محلهــای خــاص ،اســتفاده از موانعــی کــه مســیرهای
هرکــدام از نواحــی مرکــز داده ،بــا توجــه بــه حساســیت
تجهیــزات و امکانــات موجــود در آن ،بایــد بــه ســطوح

حفاظتــی تقســیمبندی شــوند .در واقــع ،تمامــی نواحــی

از جملــه اتاقهــای پشــتیبانی ،اتاقهــای اداری ،البیهــا،

نواحــی اختصاصیافتــه بــه ســرویس دهنــدگان ،اتــاق
تجهیــزات و ...

 2-4نظارت طبیعی

مفهــوم نظــارت طبیعــی ،بــه ایــن معناســت کــه بــا اســتفاده
از ویژگیهــای محیطــی و فیزیکــی ،ماننــد قــراردادن

• اســتانداردهای مخصــوص برخــی از صنایــع ویــژه( ماننــد

توآمــد عابــران
مســیرهای عبــوری ،فضاهــای بــاز ،الگــوی رف 

• استاندارد پردازشی فدرالی 5آمریکا،

محیــط را توســط بیرونیهــا و فعالیــت بیــرون را توســط

صنایــع نظامــی)،

و مناطــق کاری بهصورتهــای خــاص ،فعالیــت داخــل

• ( )HIPAAبیمه سالمت و رفتار جوابگویی، 6

افــراد داخــل ســایت ،قابــل دیــدن کنیــم .بدیــن صــورت کــه

هــدف اصلــی ایــن قوانیــن ،حفــظ ســرمایهگذاران ،کارمنــدان

طراحــی اتاقهــا ،مســیرهای عبــوری ،فضاهــا و ســایتها،

شــخصی تــا فروریختــن کل ســازمان اســت .طراحــان و

توآمدهــای غیرمجــاز ،وجــد داشــته باشــد.
رفتــار و یــا رف 

• استانداردهای حریم خصوصی اروپا.7

و عمــوم کارمنــدان از تهدیداتــی مثــل انتشــار اطالعــات

احســاس دیدهشــدن در تمامــی ایــن نواحــی ایجــاد شــود.

بایــد بهگونــهای باشــد کــه راههــای زیــادی بــرای کنتــرل

مهندســین امنیــت مرکــز داده ،نبایــد دیــد مکانیکــی و

تــا حــد امــکان ،کارکنــان مرکــز داده ،بایــد احســاس امنیــت

از نــگاه آنالیــز ریســک از بــاال بــه پاییــن نــگاه کــرد.

 3-4ایجاد احساس مالکیت

چکلیســتی بــه ایــن قوانیــن داشــته باشــند .بایــد بــه آنــان

 4افزایش امنیت با استفاده از طراحی طبیعی

موانــع طبیعــی و یــا احســاس دیدهشــدن ناخــوداگاه در

و راحتــی در محیــط خــود داشــته باشــند.

مفهمــوم ایجــاد احســاس مالکیــت ،بدیــن معناســت کــه
فضایــی ایجــاد شــود تــا کارکنــان آن محیــط ،احســاس

تعلــق و یــا عضویــت داشــته باشــند .بهصورتیکــه اگــر
5. Federal Processing Standrd
6. Health Insurance and Accoutability Act
7. European Privacy Standards
)8. Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED

فــردی غیرمجــاز ،اتفاقــی و یــا عمــدی وارد آن محیــط

انســانی بــا بخشــی کــه آن فــرد در آن شــاغل بــوده اســت ،به

ایجادشــده و کامــا قابــل تشــخیص باشــد .ایــن کار باعــث

الزم در سیســتم ،ســریعا اعمــال شــود.

شــد ،احســاس قرارداشــتن در جــای نامناســب ،برایــش

میشــود کــه افــراد غیرمجــازی کــه قصــد ورود آنــان بــه

نواحــی محــدود شــود .بــرای نمونــه ،میتــوان بــا قــراردادن

مســئول سیســتمهای دسترســی اطــاع دهــد تــا تغییــرات
در صــورت امــکان ،عالئــم هشــداردهندهای نیــز از طــرف

سیســتم کنتــرل دسترســی بــه جایــی دیگــر (محلی یــا دور)

عالئــم و مرزهایــی مشــخص ،نواحــی کنترلشــده و عمومــی

ارســال شــود تــا پاسـخهای الزم نیــز از آنــان دریافــت شــود.

ناحیــه دسترســی محــدود شــود ،افــراد مجــاز زیــادی او را

• شرکت دیدهبانی دورافتادهی طرف قرارداد،

را از یکدیگــر جــدا کــرد ،بهگونــهای کــه اگــر کســی وارد

• ایستگاه نگهبانی اصلی مجزا،

 5کنترل دسترسی

• ایستگاه نگهبانی در همان ساختمان.

تمامــی سیســتمهای کنتــرل دسترســی ،بایــد اجــازهی

در طــرح امنیــت ،طــرح  DRو سیســتمهای کنتــرل

قابــل اعمــال ســاختمان مطابــق اســت ،در اختیــار قــرار

هــم تمهیداتــی دیــده شــود ،بــرای نمونــه ،سیســتم کنتــرل

خــروج اضطــراری تجهیــزات را تــا جایــی کــه بــا قوانیــن

دهنــد .طــراح مرکــز داده ،بایــد بــا تمامــی قوانیــن AHJ
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ســازگار باشــد.

دسترســی ،بایــد بــرای اعتصــاب احتمالــی کارگــران مرکــز

دسترســی ،محدودیتهایــی بــرای آن کارگــران ایجــاد

نمایــد تــا اوضــاع بــه حالــت عــادی برگــردد.

تمامــی نقــاط دسترســی شــامل ورودیهــای پشــتیبانی،

 1-5مکانیسمهای قفل

نوعــی کنتــرل دسترســی اســتفاده کننــد.

کــه هرکــدام ،انــواع و ســطوح امنیتــی خــاص خــود را دارنــد:

درهــای ورود تجهیــزات و خروجیهــای اضطــراری ،بایــد از

مکانیس ـمهای قفــل ،بــه دو دســته تقســیمبندی میشــوند

روشهــای احــراز هویــت ،بایــد شــامل یــک یــا چنــد مــورد

 -مکانیکی:

• نــوع  :1چیزهایــی کــه شــخص موردنظــر دارد (ماننــد

• اهرمی،

• نــوع  :2چیزهایــی کــه او میدانــد (ماننــد کلمــات عبــور،

• زبانه ویفری،

• نــوع  :3هویــت او (ماننــد تشــخیص توســط نگهبــان،

• وســایل مکانیکــی بــرای تجهیــز درگاههــای ورودی 10و

در صــورت امــکان ،اتــاق رایانــه و دیگــر مناطق حســاس ،باید

 -ترکیبی -الکتریکی و مکانیکی

بیومتریــک اســت ،اســتفاده کنــد ،مثــا اســتفاده از کارت

• چفت الکتریکی،

از مــوارد زیــر باشــد:

کدهــا و ،)...

دادههــای بیومتریــک ،اثــر انگشــت و .)...

از احــراز هویــت چندگانــه کــه یکــی از آنــان ،ویژگیهــای

• دندانهدار،

• زبانه پینی،

• رمزی از نوع شمارهگیر،
ســیمها،11

• قفل کلیدی الکتریکی،

الکترونیکــی اثــر انگشــت بــرای احــراز هویــت بهمنظــور

• کوبهی الکتریکی،

توصیــه میشــود کــه فهرســتی از کارکنــان و افــراد طــرف

• مجموعه قفل الکتریکی،

باشــند و کلیــد ،کارت ،کلمــات عبــور و ماننــد آن را در

• قفل تیغهای.

ادامــهی دسترســی آنــان وجــود نــدارد ،دپارتمــان منابــع

مناســب بــرای هــر منطقــه ،یــک ارزیابــی کامــل از میــزان

ورود بــه اتــاق رایانــه.

قــرارداد کــه بایــد بــه نواحــی خاصــی دسترســی داشــته
اختیــار دارنــد ،تهیــه شــود و هــرگاه کــه دیگــر نیــازی بــه
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• پلکانی،

• قفل الکترومغناطیسی،

طــرح امنیــت مرکــز داده بایــد قبــل از انتخــاب قفلهــای

 .9سازمان یا ارگانی که قدرت قانون گذاری دارد ،مثال شهرداری که میتواند در طرح ساختمانها قوانین خاصی را اعمال کند ()Authority Having Jurisdiction
10. Ports
11. Cords

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

کلیدهــا ،کارتهــا و ،)...

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

• ایستگاه نگهبانی در ساختمان دیگر،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ببیننــد.

ایــن مکانهــا معمــوال شــامل مــوارد زیــر اســت:

ریســک و آســیبپذیری داشــته باشــد.

انتخــاب نــوع قفلهــا در برنامهریــزی مرکــز داده بــه

هشــدار آتــش بهصــورت دســتی دوبــاره تنظیــم نشــود ،در

• تعداد کل قفلها،

• بــا شــروع فراینــد آزادســازی یــک هشــدار شــنیداری و /یــا

پارامترهــای متفاوتــی وابســته اســت ،ماننــد:

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

• دستهبندی فضاها،

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

یــک ســیگنال دیــداری در نزدیکــی در فعــال شــود،

• جمعیتشناســی و میــزان تغییــر در تعــداد کارمنــدان و

• نوع امکانات و تجهیزات،

• درهــای خروجــی بایــد بــا دوربیــن کنتــرل شــوند تــا

• آنالیز ریسک،

بــا بررســی فایــل آرشیوشــده ،بــه بررســی و تحلیــل آن

افــراد طــرف قــرارداد،

• آمار جرائم محلی،

• بهکارگیری امکانات دیگر در امنیت فیزیکی.

انجــام شــود،

در صــورت هرگونــه اتفــاق ،کارمنــدان امنیــت بتواننــد
حادثــه بپردازنــد .زمــان تأخیــر ،بایــد بــا توجــه بــه زمــان

مهــارت الزم بــرای بازکــردن قفــل و اثــر روانشــناختی

پاســخگویی کارمنــدان حراســت و اطفــا محاســبه شــود.

آســیبپذیریهای قفلهــای مکانیکــی ماننــد فشــار ،جــدا

سیســتمهای کنتــرل دسترســی الکترونیکــی ()12EAC

آنهــا را بایــد هنــگام انتخــاب قفــل در نظــر داشــت.

کننــد .هــر یــک از کارکنــان ،بایــد کــد احــراز هویــت ،کارت

نــوع قفــل انتخابــی ،بایــد در نظــر گرفتــه شــود .برخــی از
شــدن خــود درب از چهارچــوب  ،کپــی از کلیدهــا و دزدیــدن

مقــررات زیــر کــه توســط  AHJاصالحشــده و پذیرفتــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــاز نگــه داشــته میشــود،

• بعــد از آزادســازی ،قفلشــدن تنهــا بهوســیله دســت

 2-5درها
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بهطــور خــودکار بــاز میشــود و تــا زمانــی کــه سیســتم

شــده اســت ،بهطــور کامــل بــه کار خواهــد رفــت:

 3-5کنترل دسترسی الکترونیکی

بایــد بتواننــد حــرکات را مســتقال از نقــاط مختلــف ردیابــی

و یــا هــر وســیله احــراز هویــت فیزیکــی یــا الکترونیکــی
مخصــوص بــه خــود را داشــته باشــد تــا سیســتم کنتــرل

دسترســی الکترونیکــی خــودکار بتوانــد مــوارد زیــر را کنترل

توصیــه مــی شــود کــه درهــای مرکــز داده و اتــاق رایانــه،

و ذخیــره کنــد:

• نصــب حســگری در ســمت خروجــی ،در را بــرای عابــری

• هویت فرد واردشونده،

• سیستم قفل از نوع مقاومت به خرابی باشد،

بــرای کنتــرل دسترســی میتــوان از سیســتمهای لمســی

شــرایط زیــر را بــرآورده کننــد:

کــه بــه آن نزدیــک میشــود بــاز کنــد،

• ساعت ورود و خروج،

• مکانیسم اجازه،ی دسترسی به افراد.

• مــداری مســتقل بایــد وجــود داشــته داشــته کــه در

دیجیتــال( 13کــه بــرای بازشــدن ،کــد ورودی میخواهنــد)،

• بازکننــدهی دســتی ،در کنــار در قــرار دارد کــه هنــگام

اثــر انگشــت ،تشــخیص چهــره و چشــم) و یــا ترکیبــی از

شــرایط اضطــرار ،ماننــد آتشســوزی ،بتوانــد در را بــاز کنــد،

درخواســت بازشــدن دســتی در ،مســتقیما بــه مــدار قفــل
دســتور بازشــدن داده و کمینــه  30ثانیــه در را بــاز نگــه

دارد،

کارت الکترونیکــی 14و سیســتمهای بیومتریکــی( 15ماننــد

اینهــا ،کمــک گرفــت.

 6آالرمها

• سیســتم آالرم آتــش بایــد بتوانــد درهــا را بــاز کــرده و تــا

حســگرهای صوتــی معمــوال در نواحــی اطــراف مرکــز

در مــواردی کــه امنیــت شــدیدتری بــرای مرکــز داده مــورد

محافظتشــده را تشــخیص و ذخیــره نماینــد و صداهــای

بــود (مثــا  40ثانیــه بیــن هــر بــار بازشــدن)،

ارتباطــی ،فیلتــر کننــد و درصورتیکــه تمــاس ،بــرش و یــا

راهانــدازی مجــدد دســتی سیســتم ،درهــا را بــاز نگــه دارد؛

نیــاز اســت ،تأخیــر در بازشــدن مجــدد در ،مفیــد خواهــد
• با شــروع شــرایط هشــدار در سیســتم هشــدار آتشســوزی
ســاختمان یــا فعالســازی سیســتم آبپاشــی ســاختمان ،در

داده اســتفاده میشــوند تــا صداهــای اطــراف محــل
اضافــی ناشــی از ترافیــک و یــا هــوا را در اطــراف مســیرهای
اثــری دیگــر بــر روی ایــن مســیرها تشــخیص داده شــد،

اعــام خطــر نماینــد.

)12. Electronic Access Control (EAC
13. Touchpads
14. Card Systems
15. Biometrics

حســگرهای خازنــی بــرای کنتــرل میدانهــای الکترونیکــی

دوربینهــای  CCTVهســتند .دوربینهــای مــدار بســته یــا

تــا تجهیــزات حســاس بــه ایــن تغییــرات ،کنتــرل شــوند.

بهطــور همزمــان کنتــرل کنیــم .گزارشــی از وقایــع هنــگام

و صفحــات فشــاری و مغناطیســی ،حرکــت و فشــار ناشــی از

هرگونــه جــرم ،ســندی قابــل دفــاع بــرای مرکــز داده ارایــه

در نواحــی خاصــی از ســایت مرکــز داده اســتفاده میشــوند

حســگرهای الکترومکانیکــی ماننــد برخــی کابلهــا ،فویــل
حرکــت را کنتــرل میکننــد .حســگرهای شیشــه نیــز ،کــه

شکســتگی شیش ـهها را کنتــرل میکننــد ،بایــد نســبت بــه
اختــاالت الکترومغناطیســی ایمــن باشــند.

 CCTVایــن امــکان را فراهــم میکننــد کــه چنــد منطقــه را
حــوادث و یــا بــروز آالرمهــا داشــته باشــیم و در مــوارد بــروز

د هیم .

پارامترهایــی چــون مــکان دوربینهــا ،تعــداد فریــم در

ثانیــه ،شــفافیت تصویــر ،نــور محیــط و مــوارد دیگــر ،بایــد با

حفاظهــای فیزیکــی اســتفاده میشــد (حاشــیه مراکــز

دوربینهــای  CCTVرا تأییــد کــرد .نــور محیــط ،بهویــژه

کننــد .همچنیــن در جادههایــی کــه پیــش از ایــن تنهــا از
داده ،حفرههــای کنترلــی بــرای تجهیــزات و ماننــد آن) ،مــی
تــوان از ایــن حســگرها اســتفاده کــرد .شــرایطی کــه باعــث

ایجــاد آالرمهــای ناخواســته میشــوند عبارتنــد از:

• تغییرات ناگهانی دما،

محیطــی ،عملیاتــی و فنــی بهــره گرفــت و پــس از آن ،طــرح

در محیطهــای بــاز ،بــرای تشــخیص چهــره ،اتومبیلهــا و
فعالیتهــای خــاص ،بســیار اهمیــت دارد و در بهرهگیــری

آینــده از رکوردهــای ثبتشــده ،بســیار تعیینکننــده اســت.
جانمایــی دوربینهــا نیــز بایــد بهگونــهای باشــد کــه در

• نور مستقیم خورشید،

مقابــل ســرقت و آســیب ایمــن باشــد .بــه درســتی در جــای

• اختالالت فرکانسی رادیویی.

باشــد ،در محفظه ای امن قرار داده داشــته و در مقابل ســرما

• حشرات،

خــود محکــم شــود ،از دســترس عابــران و اتومبیلهــا دور

شــوند و شکســتگی آنــان کنتــرل شــود اســتفاده میشــوند.

اگــر از دوربینهــای  IPاســتفاده میشــود ،پروتــکل SNMP

بــرف و بــاران شــدید و یــا عبــور حیوانــات ایجــاد میشــود.

معلــوم شــود.

داده ،جایــی کــه بایــد طیفــی از نورهــای نامرئــی مانیتــور

آالرمهــای ناخواســته بــا برخــی شــرایط محیطــی ماننــد

بــا ریســک بــاال از آالرمهایــی مخصــوص اســتفاده نمــوده و

بــرای آنــان فعــال شــود کــه در صــورت جداشــدن از شــبکه

حســگرهای فراصوتــی و ماکروویــو ،ماننــد PIRهــا عمــل

در انتخــاب دوربیــن نیــز بایــد پارامترهــای کارایــی آن

حســاس هســتند.

قابلیتهــای  IPو  PoEبررســی شــود.

میکننــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه نســبت بــه امــواج صوتــی

ماننــد شــفافیت ،نســبت ســیگنال بــه نویــز ،انــدازه فیزیکــی،

حســگرهای لرزشــی در جاهایــی کــه امــکان خرابــی و یــا

دوربینهــای ثابــت ،یــک بــار تنظیمشــده و ســپس محیــط

اســتفاده میشــوند ،ماننــد اتــاق انبــار.

قابلیــت کنتــرل جهــت و عدســی را دارنــد کــه در صــورت

نفــوذ از دیــوار و یــا کــف در اتاقهــای مهــم وجــود دارد،

 7کنترل و نظارت

تعیینشــده را کنتــرل میکننــد .دوربینهــای ،17PTZ
لــزوم ،میتــوان نقاطــی را کــه بــه کنتــرل بیشــتری در زمــان
خاصــی نیــاز دارد ،تحــت پوشــش در آورد .در مکانهایــی

امنیــت ،از دو نــوع نظــارت بهــره میگیــرد ،فیزیکــی و فنــی.

کــه نــور کافــی ندارنــد ،بایــد از دوربینهــای خــاص ایــن

کــه خــارج از محــدودهی ایــن اســتاندارد اســت .نظــارت فنی

روز تصویــر رنگــی و در شــب ،تصویــر تــک رنــگ از محیــط

نظــارت فیزیکــی اساســا توســط انســانها انجــام میشــود
از تجهیــزات الکترونیکــی اســتفاده میکنــد کــه عمدتــا

محیطهــا اســتفاده کــرد ،بــرای نمونــه ،دوربینهایــی کــه در

ارایــه میکننــد ،دوربینهــای فروســرخ کــه بــا نــوری کــه بــا
16. Passive Infrared
17. Pan – Tik - Zoom
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چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

حســگرهای فتوالکتریــک در داخــل و یــا خــارج مرکــز

و گرمــا محافظــت شــود ،در صــورت لــزوم ،در موقعیتهــای
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توآمدهــا را کنتــرل
آنــان قــرار داشــته باشــند تــا بتواننــد رف 

در مــورد تعییــن مناطــق حســاس و ارزیابــی پارامترهــای

قــرار میگیرنــد کــه عابــران در مرکــز داده ،حتمــا در دیــد

مشــخص شــود .بهتــر اســت کــه از یــک مشــاور امنیــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حســگرهای پســیو فروســرخ ( ، )16PIRمعمــوال در جاهایــی

توجــه بــه ارزیابــی ریسـکهای ممکــن و خطــرات احتمالــی

چشــم دیــده نمیشــود ،تصویــری واضــح از محیــط تاریــک

 8موانع فیزیکی

برخــی دوربینهــا ،آنالیزکننــدهی شــکل دارنــد کــه

ایــن ترتیــب هســتند:

از ایــن دوربینهــا بــرای نواحــی بســیار حســاس ،یــا دارای

دسترســی بــه چیــزی ،یــا کســی ،اعــم از حیوانــات ،وســایل

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

تهیــه میکنــد.

تعاریــف مــورد اســتفاده در مــورد بهکارگیــری موانــع بــه

میتواننــد حرکاتــی خــاص را تشــخیص دهنــد .میتــوان

مانــع :یــک مانــع مصنوعــی یــا طبیعــی کــه بــرای کنتــرل

ریســک بــاال و یــا مکانهایــی کــه ثبــت تمامــی لحظــات در

نقلیــه ،یــا هــر شــیء متحــرک دیگــر اســتفاده میشــود.

بهتــر اســت کــه ترکیــب نظــارت  CCTVبــا سیســتم آالرم

یــک مانــع در بیــرون از ســاختمانها یــا هــر شــکل از

شــود .بــرای نمونــه ،فعالشــدن و تمرکــز دوربیــن  PTZدر

بخشبندیکــردن :جداســازی امــوال و داراییهــا از

نفــر بــا یــک کارت هویــت وارد مرکــز داده میشــوند.

راهکارهایــی دیگــر ،شــامل موانــع فیزیکــی.

 24ســاعت روز و  7روز هفتــه لزومــی نــدارد ،اســتفاده کــرد.

منطقــهی شفافسازیشــده /آزاد :18جداســازی منطقــهای،

کنتــرل دسترســی ،در پــان امنیــت مرکــز داده گنجانــده

اختفــای طبیعــی یــا مصنوعــی.

هنــگام وقــوع آالرم در مکانــی خــاص و یــا هنگامــی کــه دو

خطــرات احتمالــی مربــوط بــه طراحــی ســاختمان یــا

اســتفاده از  SNMPشــدیدا توصیــه میشــود ،بــرای نمونــه،

طراحــی الیــهای :بهکاربــردن الیههــای متعــدد

در مــواردی کــه دسترســی غیرمجــاز بــه زیرســاخت فیزیکی

جداکنندههــا و موانــع ،دیگــر راهکارهــا ،یــا ترکیبــی از هــر

زیرســاخت فیزیکــی شناســایی شــود ،بــه موقــع اطــاع داده

شــکل زیــر ،ایــن الیههــا را نمایــش میدهــد (شــکل .)2

دوربینهــا رخ داده و تالشــی در اضافــه یــا کمکــردن
شــود.

دو اســت تــا ممانعــت و تأخیــر را بــه بیشــترین حــد برســاند.
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شکل  :2الیههای امنیت

18. Clear Zone

مانــع طبیعــی :هــر چیــز طبیعــی کــه مانــع از دسترســی

میشــود ،شــامل کوههــا ،دریاچههــا ،بیابانهــا ،باتالقهــا.

مانــع روانــی :یــک قطعــه ،مانــع یــا فقــدان مانــع کــه

حضــورش بــه تنهایــی از دسترســی یــا نفــوذ غیرمجــاز

ثانویــه انفجــار در فواصــل مختلــف را نشــان میدهــد:
جدول  :1ضخامت دیوار بتنی برای محافظت در برابر انفجار[]1

69

610

245

152

457

178

274

305

127

716

152

64

ممانعــت میکنــد.

مانــع ســاختاری :چیــزی کــه بهصــورت فیزیکــی از

دسترســی ،فعالیــت ،تخریــب ،یــا جابهجایــی امــوال مرکــز

داده جلوگیــری میکنــد.

ســه دســتهی کلــی مانــع را میتــوان بهعنــوان موانــع
فیزیکــی نــام بــرد:

• دیوارههای بیرونی ساختمان،
• حصارها،

• سازههای سنگی.

موانــع ســاختاری غیــر قابــل نفــوذ نیســتند ،امــا عمدتــا برای

تأخیــر در ورود بــهکار میرونــد ،تــا سیســتمهای دیگــر

بتواننــد شناســایی انجــام دهنــد و بــه کارکنــان ،نگهبانــان،
ایســتگاههای کنتــرل ،یــا عوامــل اجــرای قانــون اطــاع
دهنــد .اســتفاده خــوب از موانــع ،کمینــه فــرد مزاحــم را

مجبــور بــه تــرک مواضــع نفــوذ و رهاســازی همزمــان یــک

اقــدام انســانی یــا الکترونیکــی میکنــد.

موانــع محافــظ بــرای محافظــت در برابــر انفجارهــای عمــدی

طراحــی خــود بــه مقاومــت نســبی کــه موانــع گوناگــون در

برابــر انفجــار و مــوج پــس از آن از خــود نشــان میدهنــد
نیــز توجــه کنــد .در فهرســت زیــر مقاومتریــن موانــع در

برابــر انفجــار آورده شــدهاســت:

• دیوارهای بتنی ضخیم تقویتشده،

• دیوارهــای بتنــی یــا آجــری ضخیــم بــدون اینکــه تقویــت

شــده باشــد،

• دیوارهای بتنی تقویتشده،
• سنگرهای خشتی ضخیم،

• دیوارهای ساختمانی با چارچوب آهنی،
• دیوارهای چوبی محکم،

• دیوارهای آجری معمولی،

• شیشههای تقویتشده با سیم،
• شیشههای معمولی.

جــدول ( )1ضخامــت موردنیــاز دیــوار بتنــی در مقابــل اثرات

و سیســتمهایی کــه محافظــت شــدید نیــاز دارنــد ،داخــل
الیههــای متعــددی قــرار گیرنــد تــا دسترســی بــه آنــان تــا

حــد ممکــن بــا تأخیــر باشــد .ایــن موانــع بایــد نســبت بــه
خــروج تجهیــزات یــا جابهجایــی غیرمجــاز نیــز عکسالعمــل

نشــان دهنــد و آن را بــه تأخیــر اندازنــد و مانــع شــوند .موانع

بایــد بــرای جلوگیــری و تأخیــر در دسترســی یــا آســیب بــه
ســایت ،ســاختمانها یــا مناطــق مرکــز داده ب ـهکار رود.
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همچنیــن ایــن موانــع میتواننــد از دسترســی بصــری بــه
ســاختمان یــا امــوال جلوگیــری کننــد .موانــع دسترســی
بصــری ،متجــاوز بالقــوه را از شناســایی موقعیــت امــوال یــا

وجــود آن ،بــاز خواهــد داشــت .همچنیــن میتــوان از ایــن

موانــع بهگون ـهای اســتفاده کــرد کــه دسترســی بصــری بــه

مرکــز داده را نیــز محــدود کنــد ،بهصورتیکــه دیگــران
از وجــود مرکــز داده در آن محــل مطلــع نشــوند ،ماننــد
قــراردادن مرکــز داده در میــان انبــاری قدیمــی یــا جنگلــی

انبــوه کــه هیــچ نشــانی از مرکــز داده و وجــود آن نمایــان
نشــود.

موانــع بایــد ســه نــوع از نفــوذ را بــه تأخیــر اندازنــد یــا
جلوگیــری کننــد:
• اجباری،

• با فریب و پنهانکاری،
• تصادفی.

زمانــی کــه موانــع در بیــرون از ســاختمان ب ـهکار میرونــد،

یــک منطقــهی شفافسازیشــده کــه اختفــا را از خــود
نشــان میدهــد ،ماننــد درختــان ،علفهــای هــرز ،زبالــه،

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

و تصادفــی بـهکار مـیرود .طــراح امنیــت مرکــز داده بایــد در

موانــع را بایــد بهصــورت الیـهای طراحــی کــرد و تجهیــزات
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فاصله تا انفجار ()m

سرعت ()m/s

ضخامت دیوار
بتنی ()mm

ســاختمانهای کوچــک یــا وســایل نقلیــ ه محافظــت

اتصــاالت زمیــن.

دســتورالعملهای مناطــق شفافسازیشــده اطــراف موانــع

توانایــی قســمت خارجــی ســاختمان در بــه تأخیــر انداختــن

• مناطــق شفافسازیشــده بایــد از هــر دو طــرف

طراحــی مرکــز داده ،بایــد عملکــرد همـهی ســطوح خارجــی

• قســمت بیرونــی مانــع بایــد کمینــه  6متــر (20فــوت)

ســاختارهای موجــود بازسازیشــده بهعنــوان مرکــز داده،

رودخانههــا ،پارکینگهــا و اشــیای طبیعــی ماننــد درختــان،

معمــاری موجــود کــه در طــول طراحــی و ســاخت اولیــه

میشــوند.

مــورد اســتفاده در پارامترهــای ســایت مرکــز داده شــامل:

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

محافظــت شــوند،

دورتــر از همــهی موانــع بصــری ،ماننــد ســاختمانها،
صخرههــا و تپههــا باشــد،
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ســاختمان بهعنــوان موانــع امنیتــی ارزیابــی شــود .در مــورد

بایــد یــک بررســی دقیــق از ســاختار فیزیکــی و نقش ـههای
ایجــاد شــدهاند ،انجــام شــود.

• قســمت داخلــی موانــع مــورد اســتفاده بــرای یــک

کمینــه  15متــر ( 50فــوت) دورتــر از ســاختمانها یــا دیگــر

مــوارد زیــر در نظــر گرفتــه شــوند:

محــدودهی دفاعــی ،بایــد ناحی ـهای را محافظــت کنــد کــه
امــوال و داراییهــا باشــد.

 1-8موانع وسیلهی نقلیه

کارایــی هــر دیــوار ،ســقف ،یــا کــف ســاختمان ،کمینــه بایــد

• میــزان فضــای موجــود بیــن دیوارهــا ،ســقف و کــف
اتا قهــا،

• احتمــال خطــر شناختهشــده توســط فضاهــای تأمیــن

اســتفاده از وســایل نقلیــه و آســیب کلــی وارده بــه

هــوای موجــود یــا مطابــق بــا ، HVAC

بگیــرد.

• ضعفهای مشخصشده در طول بررسی فیزیکی،

ســاختمانها و اشــخاص اعــم از عمــدی و ســهوی را در نظــر
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حمــات احتمالــی بــه مرکــز داده بایــد ارزیابی شــود .هنگام

بهمنظــور ارزیابــی نقشــههای معمــاری و بررســی فیزیکــی

طــراح امنیــت مرکــز داده بایــد در طراحــی خــود افزایــش
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 2-8قسمت خارجی ساختمان

• اصالح و تعمیر دیوارها ،سقف و کف اتاقهای اصلی،

موانعــی کــه بایــد هنــگام طراحــی موانــع حفاظتــی بــرای

• دسترسی به پشتبام از ساختارهای مجاور،

و ســاختمانها در نظــر گرفتــه شــوند شــامل مــوارد زیــر

• دسترســی بــه موتورخانــه از طریــق تونلهــای شــبکه

ورودیهــا و دیگــر مناطــق آســیبپذیر ســایت مرکــز داده
اســت:

• حصارها ،

• دسترسی به موتورخانه از طریق تونلزدن،

فاضــاب ،متــرو و دیگــر راهروهــای زیرزمینــی.

بهمنظــور افزایــش مقاومــت در برابــر نفــوذ ،شــش قســمت

19

• میلههای محافظ فلزی،20

هــر اتــاق ســاختمان مرکــز داده (کــف ،ســقف و چهــار دیــوار

• موانع بتنی،

تقویتکننــده ترکیــب شــوند.

عمــودی) ،بایــد بــا بتــن تقویتشــده یــا دیگــر مــواد بنایــی

• موانع نقلیه بتنی،
• تیرکهای فلزی،

• ترکیبــی از مــواد ماننــد تایرهــا ،تراورسهــای راهآهــن و
جدول :2آسیبپذیری موانع گوناگون در برابر وسایل نقلیه
آزمایشات موانع

وسایل نقلیه

آسیب موانع

آسیب وسایل نقلیه

آسیب سرنشینان

نردههای زنجیرهای

کامیون پیکاب  3/4تنی

نفوذ زیاد

رنگ خراشیده شده

بدون آسیب

دروازه دو سمت بازشو

کامیون پیکاب  3/4تنی

نفوذ زیاد

فرورفتگیهای اندک

بدون آسیب

کامیون پیکاب  3/4تنی

نفوذ زیاد /ایست وسایل
نقلیه

آسیب وسیع در قسمت
جلو

خطر آسیب

مانع پوشش بتن

کامیون پیکاب  3/4تنی

بدون نفوذ

آسیب زیاد

خطر آسیب

الستیکها

کامیون پیکاب  3/4تنی

بدون نفوذ

آسیب زیاد

خطر آسیب

نردههای زنجیرهای

کابل(W/19mm (0.75in

19. Fences
20. Metal Highway Guard Rails

 3-8دیوارهای بتنی

نــوع روش تقویتــی باشــند کــه عمومــا شــامل پرکــردن

دیوارهــای بتنــی ،موانعــی بســیار مفیــد هســتند کــه نفــوذ
فیزیکــی را بــا تأخیــر زیــادی مواجــه میکننــد .کارایــی ایــن
دیوارهــا ،بــه ضخامــت دیــوار و مــوادی کــه بــرای تقویــت

بتــن اســتفاده میشــود ،بســتگی دارد .دســتورالعملهای
کلــی بــرای دیوارهــای بتنــی در بخشهــای زیــر آورده

میشــود.

دیوارهــای بتنــی یــا بلوکــی کــه بــرای محافظــت بارهــای

نشــدهاند .دیوارهــای بتنــی تقویتشــده حفاظــت کمــی در

برابــر نفــوذ از خــود نشــان میدهنــد .بــرای امنیــت مرکــز
داده ،همــهی دیوارهــای بتنــی بایــد بــا میلههــای آهنــی
تقویــت شــوند .جــدول ( )3ســرعت نفــوذ در یــک دیــوار 30

ســانتیمتری بتنــی تقویتشــده را نشــان میدهــد.

دیوارهــای بتنــی بلوکــی کــه هیــچ مــاده تقویتکننــدهای

ندارنــد ،تقریبــا هیــچ مقاومتــی در برابــر نفــوذ بــا اســتفاده
از ابــزار دســتی کوچــک ندارنــد .هنــگام ســاخت مرکــز داده،

• دیوارهــای بتنــی تقویتشــده ضخیــم  100میلیمتــری
( 4اینچــی) عمدتــا بــرای دیــوار اتــاق بــهکار میرونــد و

مقاومــت کمــی را در برابــر نفــوذ بــا ابــزار دســتی ایجــاد
میکننــد.

• دیوارهــای بتنــی تقویتشــده ضخیــم  150میلیمتــری
( 6اینچــی) تأخیــر بیشــتری را از خــود نشــان میدهنــد،

امــا هنــوز در برابــر ابــزار دســتی و انفجارهــای کوچــک
آســیبپذیر هســتند.

• دیوارهــای بتنــی تقویتشــده ضخیــم  200میلیمتــری
( 8اینچــی) عمومــا بهعنــوان دیوارهــای محافــظ و
تحملکننــده بــار هســتند و همچنیــن بــا اســتفاده از ابــزار
دســتی میتــوان در آنهــا حفــره ایجــاد کــرد.

• دیوارهــای بتنــی بزرگتــر از  200میلیمتــر ( 8اینچــی)
معمــوال تنهــا در احــداث طاقهــا یــا انبارهــای مهمــات

مقــاوم در برابــر انفجــار یافــت میشــوند.
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دیوارهــای بلوکــی بتنــی مــورد اســتفاده بایــد دارای چنــد
جدول  :3سرعت نفوذ در دیوار بتنی

8/4

2/8

(22 )48

مواد منفجره ،صفحهی تامپر ،هیدرولیک دستی

2

8/4

2/8

(18 )39

مواد منفجره ،هیدرولیک دستی ،پیچهای قطعکننده

2

5/85

1/95

(102 )225

مواد منفجره ،پالتر

1

45/0

15/0

(73 )161

چکش روتو ،ضربهگیر ،قطعکننده پیچ با نیروی
هیدرولیکی دستی ،ژنراتور

2

4/2

1/4

(69 )153

مواد منفجره ،صفحهی تامپر ،قطعکننده پیچ با نیروی
هیدرولیکی دستی

2

(kg (lb

ورودیهــای ســاختمان معمــوال بــرای یکــی از اهــداف زیــر

تعبیــه مــی شــود:

• ورودی (انسان و اتومبیل)،

• خروجی (انسان و اتومبیل)،
• تأمین نور طبیعی،
• ایجاد جریان هوا،

• جابهجایی وسایل و تجهیزات،

• خروج آب و امثال آن.

هــر ورودی ســاختمان کــه کمتــر از  5/5متــر از زمیــن ارتفاع

دارد و بزرگتــر از  62000میلیمتــر مربــع اســت بایــد
بــا موانعــی ،محافظتشــده و مانیتــور شــود .ورودیهــای

ســاختمان بایــد ماننــد دیوارهــا و ســقف ،بــه ســختی قابــل

نفــوذ باشــند .جــدول ( )4زمــان الزم بــرای نفــوذ بــه درهــای
صنعتــی را نشــان میدهــد.

درهــا معمــوال از یکــی از مــواد زیــر و یــا ترکیبــی از آنهــا

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

بیشینه زمان
دقیقه

کمینه زمان
دقیقه

وزن تجهیزات

نیاز تجهیزات

نیاز مردم

 4-8ورودیهای ساختمان

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

تأخیــر کافــی بهعنــوان یــک مانــع مؤثــر و کارامــد طراحــی

یــا هــر دو هســتند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وارد بــر ســاختمان بــهکار میرونــد لزومــا بــرای ایجــاد

هســتههای تــو خالــی بــا بتــن یــا مــاط ،کارگــذاری میلــه،

ســاخته میشــوند:

• لــوال و پیچهــای آن بایــد همیشــه در ســمت

• شیشه،

• لوالهــا را بایــد پــرچ نمــود یــا بهصورتــی پوشــاند کــه

هنــگام طراحــی درهــای مرکــز داده ،بایــد بــه مــوارد زیــر

• چارچــوب در را بایــد بــه صورتــی امــن بــه دیوارهــا متصــل

محافظتشــدهی درهــا قــرار گیــرد.

• چوب،
• فلز.

چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

توجــه داشــت:

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نمو د .

جدول  :4زمان نفوذپذیری درهای صنعتی
زمان مورد نیاز (دقیقه)

منطقه اصابت

Boise dB

روش نفوذ

1/5-0/5

صفحۀ در

-

مواد منفجره

صفحۀ در

76-70

حرارتی ()Oxy-Lance

6-2

صفحۀ در

64-60

حرارتی()Cutting torch

0 /5

اهرم پانیک

-

نیروی مته

اهرم پانیک

110-72

 Axeبهوسیله فلز

اهرم پانیک

100-76

 Axeبهوسیله شیشه

قفل

-

انتخاب قفل

قفل

-

آچار

0/5

قاب قفل شده

76-74

اهرم میله

1/5-0/5

لوال

73-60

حرارتی ()Cutting torch

3-1

لوال

75-72

چکش و ضربه

2/5-1

لوال

-

مواد منفجره

شبکه /پنجره

100-60

اهرم

2/5-1/5

1/5-0/5
0 /5

5-0/25
0 /5
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دسترســی غیرمجــاز بــه آن غیــر ممکــن شــود.

2-0/5

21

پنجرههایــی کــه در دیــواره خارجــی مرکــز داده تعبیــه

پنجرههــای خارجــی ،بایــد در آنالیــز ریســک امنیتــی در

میشــوند تــا نــور طبیعــی ،جریــان هــوای طبیعــی و

نظــر گرفتــه شــوند و مــواد الزم بــرای تقویــت و ایجــاد

رایانــه و اتاقهــای امــن مرکــز داده موردنیــاز نیســتند بلکــه

را تــا حــد امــکان بــا تأخیــر مواجــه کننــد.

دسترســی بصــری را تأمیــن کننــد ،نــه تنهــا بــرای اتــاق

اصــا توصیــه هــم نمیشــوند.

ســاختارهای مســتحکم بــر روی آنــان بررســی شــود تــا نفوذ
اگــر یــک یــا تعــداد بیشــتری از دیوارهــای اتــاق رایانــه،

توســازهای
انــواع پنجرههــای مــورد اســتفاده در ساخ 

دیــوار خارجــی محســوب میشــود نبایــد پنجــرهای روی آن

• پنجرههای سایبانی،

 5-8مقاومسازی شیشهها

جدیــد شــامل مــوارد زیــر هســتند:

• پنجرههای تک لنگه،

وجــود داشــته باشــد.

22

مقاومســازی پنجرههــا و شیشــههای استفادهشــده

• پنجرههای کشویی افقی،

در ســاختمان مرکــز داده ،بایــد در طراحــی و امنســازی

• پنجرههای تصویری،

عبــارت اســت از نوســازی تعویــض شیش ـهها یــا ورقههــای

• پنجرههای کرکرهای،
• پنجرههای طرحدار.

پنجرههــای تصویــری بایــد تنهــا در دیوارههــای خارجــی
چارچــوب مرکــز داده کار گذاشــته شــوند.

مرکــز داده در نظــر گرفتــه شــود .مقاومســازی شیشــهها

روکــشدار شیشــهای یــا پالســتیکی بهمنظــور افزایــش
ســطح ســاختمان (بهویــژه پنجرههــا و درهــا) و افزایــش
مقاومــت آن در برابــر انفجــار و امــواج ناشــی از آن،
21. Panic
22. Glazing

آتشســوزی و دیگــر خطرهــا.

ضخامتهــای گوناگــون از  19میلیمتــر ( 3.4اینــچ) تــا

هنگامــی کــه بــرای پرکــردن ورودیهــای ســطح خارجــی،

 119میلیمتــر ( 4.7اینــچ) قابــل دســتیابی و قابــل ســاخت

شیشــه اســتفاده میشــود ،بایــد خطــرات احتمالــی بــرای

اهمیــت اســت .گســترهی حمــات میتوانــد از حملــهی

میافتــد در نظــر گرفتــه شــود .اگــر شیشــههای داخلــی

توپهــا ،تانکهــا یــا موشــکها باشــد .احتمــال ارزیابــی

یــا ورودیهــای دیوارهــای داخلــی ســاختمان مرکــز داده از

ســاکنان و تجهیــزات ،هنگامــی کــه یــک انفجــار اتفــاق
یــا خارجــی شکســته شــوند ،حــوادث ناخوشــایند زیــر رخ

میدهــد:

افــراد بــا ســنگ یــا چکــش تــا تفنگهــای بســیار قــوی،
ریســک و خطــر قبــل از انتخــاب شیش ـهی مقــاوم در برابــر

گلولــه بســیار مهــم اســت.

طراحــان امنیتــی بایــد هشــت ســطح از مقاومــت

میشــوند،

موقعیــت و قالبگیــری گلولــه تعییــن میشــوند:

تیــز ،بهویــژه هنگامــی کــه در اثــر انفجــار در هــوا پرتــاب

میــزان مقاومــت بــر پایـهی مهمــات مــورد اســتفاده و تعیین

• خســارت مالــی بــه تجهیــزات مرکــز داده ناشــی از خــرده

• ســطح  :1دارای ضخامــت  4/8میلیمتــر ( 3/16اینــچ)،

• خســارت مالــی و جانــی ناشــی از خــرده شیشــههای

( )50000psiیــا  9میلیمتــری بــا پوســته تمــام مســی و

مطابــق و همــگام بــا الزامــات منطقـهای و مقــررات امنیتــی،

( -)1.175ft/sســه گلولــهای،

پنجرههــا و درهــای مرکــز داده اســتفاده کــرد .شیش ـههای

ســرعت  381متــر بــر ثانیــه ( -)1,250ft/sســه گلول ـهای،

شیشــههای تیــز پرتابشــده در هــوا در اثــر انفجــار،

ریختهشــده.

همــواره بایــد از شیشــههای تقویتشــده بــا گرمــا در

جامــد ،فــوالد  ...بــا قــدرت کششــی  345000کیلوپاســکال

هســته ســربی 124 ،گرینــی در ســرعت  358متــر بــر ثانیــه
• ســطح  :2مگنــون صــاف ســربی  158 ،0/358گرینــی در

مقاومشــده  3تــا  5بــار قویتــر از شیشــههای معمولــی

• ســطح  :3مگنــون ســربی  ،0/44دســتگاه بــرش دو

آسیبرســانی و خطــر خــرده شیشــههای ناشــی از انفجــار

( -)1/350ft/sسه گلولهای،

هســتند و بهدلیــل اثــرات فراینــد مقاومســازی ریســک

الیــهای 240 ،گرینــی در ســرعت  411متــر بــر ثانیــه

• ســطح  :4تفنــگ کالیبــر 0/30بــا هســته ســرب و ســر

طــراح بایــد اســتفاده از شیشـههای بــر پایـهی آکریلیــک و

صــاف 180 ،گرینــی در ســرعت ( -)2/540ft/sیــک گلولـهای

جانبــه و مقاومــت آنهــا در برابــر شکســتن در نظــر گیــرد.

و پوســته مــس 150 ،گرینــی 838 ،متــر بــر ثانیــه

پلیکربنــات را در درهــا و پنجرههــا ،بهدلیــل قــدرت همــه

• ســطح  :5تفنــگ  7/62میلیمتــری بــا هســته ســرب

ایــن مــواد امنیــت را بهبــود میبخشــند و در مقایســه بــا

( -)2/750ft/sیک گلولهای،

هستند .

پوســته کامــا مســی 124 ،گرینــی 427 ،متــر بــر ثانیــه

شیش ـههای ضخیــم در برابــر شکســتن  17مرتبــه مقاومتــر

 6-8شیشههای مقاوم در برابر گلوله یا تقویتشده

• ســطح  :6تفنــگ  9میلیمتــری بــا هســته ســرب و
( -)1/400ft/sپنج گلولهای،

در مــواردی کــه خطــر شــلیک گلولــه نیــز وجــود دارد،

• ســطح  :7تفنــگ  7-5/56میلیمتــری بــا هســته ســرب

داده در نظــر گرفتــه شــود .آنچــه اهمیــت دارد ،بررســی

( -)3/080ft/sپنــج گلولــهای،

شیش ـههای مقــاوم در برابــر گلولــه بایــد در طراحــی مرکــز

و پوســته کامــا مســی 55 ،گرینــی 939 ،متــر بــر ثانیــه

دقیــق خطــرات احتمالــی و ســپس انتخــاب شیشــهی

• ســطح  :8تفنــگ  8-7/62میلیمتــری بــا هســته ســرب

شیشــههای مقــاوم در برابــر گلولــه اســتفاده نشــود.

( -)2/750ft/sپنــج گلولــهای.

مناســب بــرای مرکــز داده اســت تــا قبــل از ارزیابــی درســت،

از آنجایــی کــه شیشــههای مقــاوم بــه گلولــه در
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• خســارت فیزیکــی و جانــی ناشــی از خــرده شیشــههای

تعریفشــده در  UL 752را در نظــر بگیرنــد کــه در آنهــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• دسترسی غیرمجاز،

هســتند ،ارزیابــی کامــل نــوع و ماهیــت حمــات حائــز

 7-8شیشـههای مقــاوم در برابــر ورود غیرمجــاز
یا تقویتشــده

وجــود تجهیــزات گــران قیمــت در مرکــز داده ،ریســک

ســرقت را نیــز بــاال میبــرد .از ایــن جهــت ،مقاومــت

پنجرههــا و دیگــر ورودیهــای مرکــز داده در برابــر ورود بــا
چالشهای کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

اعمــال زور بــا ابزارهــای متفــاوت ،نیــز بایــد ســنجیده شــود.
برخــی از معیارهــای مــورد اســتفاده بــرای ارزیابــی مقاومــت

شیشــه در برابــر ورود بــا اعمــال زور شــامل:
• آزمون اثر تک فوتی،

• آزمون اثر چند فوتی،
• آزمون اثر پرانرژی،
• آزمون کارایی.

طــراح امنیــت مرکــز داده همچنیــن بایــد از پنــج دســته

از تعاریــف محافظــت  ASTM F1233مطلــع باشــد کــه

روشهــای مقاومســازی را از ســه جهــت  )1حملــه
بالســتیکی  )2ورود بــا اعمــال زور و  )3ترکیبــی از دو روش
قبــل ارزیابــی و مقایســه میکننــد.
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 8-8حصارها و موانع فلزی

بـهکار گیــری حصــار در اطــراف ســاختمان مرکــز داده ،بایــد

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــا تمهیداتــی دیگــر همچــون بهکارگیــری آالرمهــا همــراه
باشــد .چــرا کــه بــه تنهایــی بــرای مانعشــدن از ورود و

خــروج افــراد غیرمجــاز کافــی نیســتند.

طراحــان بایــد در نظــر داشــته باشــند که حصــاری بــه ارتفاع

 2/4متــر بــا ســه ردیــف از ســیم خــاردار در کمتــر از 10

ثانیــه نفوذپذیــر اســت .عــاوه بــر آن ،بایــد در نظــر داشــت

کــه لزومــا حصارهــای بـهکار رفتــه بــرای اتومبیلهــا ،مانعــی

بــرای انســانها نخواهــد بــود و برعکــس .از حصارهــا ،بیشــتر
بــرای نمایــش حــدود مالکیــت ،ممانعــت از ورود حیوانــات و

اتومبیــل ،و ایجــاد احســاس محیــط حفاظتشــده اســتفاده

میشــود.

ورودیهــای مرکــز داده نیــز نبایــد بیشــتر از حــد لــزوم

باشــد کــه مشــکالت عملیاتــی همچــون بــاز مانــدن درهــا و
قفلنشــدن را بههمــراه خواهــد داشــت.

 9نتیجهگیری و جمعبندی

مراکــز داده مکانهــای امنــی بــرای پــردازش و نگهــداری

اطالعــات بــا قابلیــت اطمینــان و دسترســی بــاال هســتند.

اســتفاده از ایــن مراکــز باعــث میشــود کــه تشــکیالت

اقتصــادی و ســازمانهای مهــم بتواننــد بــا اطمینــان از حفظ

امنیــت دادههــای خــود در برابــر دسترســیهای غیرمجــاز

و ســایر حــوادث غیرمترقبــه ،امــکان ارایــهی بیوقفــه
ســرویسهای خــود بــه مشــتریان را داشــته باشــند .لــذا

بایــد بیشــینه امنیــت فیزیکــی در طراحــی آنهــا در نظــر
گرفتــه شــود .برخــی از مراکــز داده هیــچ پنجــره و منفــذی

بــه بیــرون ندارند و برخــی از مراکــز داده حســاس از جدارهها

و پارتیشــنهای شیشــهای ضدگلولــه اســتفاده میکننــد و
برخــی نیــز بــرای محافظــت ،از دیوارهــای دوجــداره اســتفاده

میکننــد .دوربینهــای مــدار بســته و قفلهــای امنیتــی

چنــد الیــه نیــز در آنهــا بــه وفــور اســتفاده میشــود.

همچنیــن بــا توجــه بــه لــزوم قابلیــت دسترســی و بازدهــی
بــاال و کمینــه زمــان از کارافتادگــی ،عالوهبــر اســتفاده از
فناوریهــای روز بــرای تجهیــزات مرکــز داده ،افزونگــی 23و

پشــتیبانی نیــز درنظــر گرفتــه میشــود.

 10منابع

 1مقررات داراییها ASIS ،جهانی
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6 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
• CENELEC EN 50173-1, Information technology Generic Cabling Systems – Part 1: General
Requirements (2007);
• CENELEC EN 50173-5, Information technology Generic Cabling Systems - Part 5 Data Centres (2007);
• CENELEC EN 50174-2, Information technology Cabling installation - Installation planning and practices inside buildings (2009);
7 European Telecommunications Standards Institute
(ETSI)
• ETSI EN 300-019, Equipment Engineering (EE) Environmental conditions and environmental tests for
telecommunications equipment
8- Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE)
• IEEE 142-2007 (The IEEE Green Book), Recommended Practice for Grounding for Industrial and
Commercial Buildings;
• IEEE 450-2002, IEEE Recommended Practice for
Maintenance, Testing, and Replacement of Vented
LeadAcid Batteries for Stationary Application;
• IEEE 484-2002, IEEE Recommended Practice for Installation Design and Installation of Vented Lead-Acid
Batteries for Stationary Applications;
• IEEE 493-2007 (The IEEE Gold Book), Recommended Practice for Design of Reliable and Commercial Power Systems;
• IEEE 1100-2005 (The IEEE Emerald Book), Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment;
• IEEE 1106-2005, IEEE Recommended Practice for
Maintenance, Testing and eplacement of NickelCadmium Batteries for Stationary Applications;
• IEEE 1115-2000, IEEE Recommended Practice for
Sizing Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications;
• IEEE 1184-2006, IEEE Guide for the Selection and
Sizing of Batteries for Uninterruptible Power Systems;
• IEEE 1187-2002, IEEE Recommend Practice for Installation Design and Installation of Valve-Regulated
Lead-Acid Batteries for Stationary Applications;
• IEEE 1188-2005, IEEE Recommended Practice for
Maintenance, Testing and Replacement of Valve Regulated Lead-Acid Batteries (VRLA) for Stationary Applications;
• IEEE 1189-2007, IEEE Guide for the Selection of
Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications;

• IEEE 1491-2005, IEEE Guide for Selection and Use
of Battery Monitoring Equipment in Stationary Applications;
• IEEE 1578-2007, IEEE Recommended Practice for
Stationary Battery Electrolyte Spill Containment and
Management;
9- International Electrotechnical Commission (IEC)
• IEC 61280-4-1:2009(E), Fibre-optic communication
subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable
plant - Multimode attenuation measurement;
• IEC 61280-4-2:1999, Fibre Optic Communication
Subsystem Basic Test Procedures - Part 4-2: Fibre Optic Cable Plant - Single-Mode Fibre Optic Cable Plant
Attenuation;
• IEC 61935-1:2005, Generic cabling systems-Communication cabling in accordance with ISO/IEC
11801- Part 1: Installed cabling;
• IEC 62305-3: 2006, Protection against lightning Part 3: Physical damage to structures and life hazard;
10- International Organization for Standardization
(ISO)
• ISO/IEC 11801:2002, Information technology - Generic cabling for customer premises;
• ISO/IEC TR 14763-2:2000, Information technology
– Implementation and operation of customer premises
cabling – Part 2: Planning and installation of copper
cabling;
• ISO/IEC 14763-3:2006, Information technology—
Implementation and operation of ustomer premises
cabling-Part 3: Testing of optical fibre cabling;
• ISO/IEC 24764:2010, Information technology - Generic cabling systems for data centres;
National Electrical Contractors Association (NECA)
• ANSI/NECA/BICSI 607, Telecommunications
Bonding and Grounding Planning and Installation
Methods for Commercial Buildings (2010);
11- National Fire Protection Association (NFPA)
• NFPA 12, Carbon Dioxide Fire Extinguishing Systems (2008);
• NFPA 12A, Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
(2009);
• NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems (2010);
• NFPA 20, Installation of Stationary Pumps for Fire
Protection (2010);
• NFPA 70, The National Electrical Code® (NEC®)
(2008);
• NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the
Workplace (2004);
• NFPA 72, National Fire Alarm Code (1999);
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• NFPA 75, Standard for the Protection of Information
Technology Equipment (2009);
• NFPA 76, Recommended Practice for the Fire Protection of Telecommunications Facilities (2009)
• NFPA 1600, Standard on Disaster/Emergency Management Business Continuity Programs (2007);
• NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems (2008);
• NFPA Fire Protection Handbook (2003);Telcordia
• Telcordia GR-63-CORE, NEBS Requirements:
Physical Protection (2006);
• Telcordia GR-139, Generic Requirements for Central
Office Coaxial Cable (1996);
• Telcordia GR-3028-CORE (2001), Thermal Management in Telecommunications Central Offices: Thermal
GR-3028-CORE;
12- Telecommunication Industry Association (TIA)
• ANSI/TIA TSB-155-A, Guidelines for the Assessment and Mitigation of Installed Category 6 Cabling to
Support 10GBASE-T (2010);
• ANSI/TIA-526-14-A OFSTP-14 Optical Power Loss
Measurement of Installed Multimode Fiber Cable
Plant (1998);
• TIA-569-B, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (2004).
• ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard
for Commercial Telecommunications Infrastructure
(2002);
• ANSI-J-STD-607-A, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications (2002);
• ANSI/TIA-862, Building Automation Cabling Standard for Commercial Buildings (2002);
• ANSI/TIA-942, Telecommunications Infrastructure
Standard for Data Centers (2005);
Underwriters Laboratories (UL)
• ANSI/UL 497-2001, Standard for Safety Protectors
for Paired-Conductor Communications Circuits;
• UL 60950-1 2003, Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General equirements;
13- Other Standards and Documents
• Americans with Disabilities Act (ADA) (1990);
• EU Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency, Version 1.0 (2008);
• EU Best practices for EU Code of Conduct on Data
Centres, version 1.0 (2008);
• International Building Code (IBC), 2009;
• International Fuel Gas Code (IFGC), 2009;
• International Mechanical Code (IMC), 2009;

