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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 گفتارپیش 

های تخصصی، ، با تشکیل کارگروهاساسنامه خود  7ماده  28و  27 ،26 ،23در اجرای مفاد بندهایسازمان فناوری اطالعات ایران، 

 عیارمانتشار تدوین و نظرات صاحبان صنعت مرکز داده در ایران، اقدام به ارب جهانی و نیز دریافت نقطهجهترین تاستفاده از ب

 DC-100 هایتوسط کمیتهاین معیار  سازی شده است.تدوین و نهایی توسط سازمان فناوری اطالعات ؛ این معیارده استکر 

 .دشومیبار، بازنگری حداقل دو سال یک یا زوم، در صورت لایران تخصصی سازمان فناوری اطالعات

 باشند:های تخصصی ذکر شده، متشکل از افراد ذیل میکارگروه

 وقت عنوان سازمانی / شرکت سازمان نام و نام خانوادگی

 و محتوایی کارگروه نظارت علمی
 ربخشی فناوری اطالعاتتوسعه صنعت و اعتبا سرپرست معاونت سازمان فناوری اطالعات ایران همدانلومسعود 

 مدیر پروژه اعتبار بخشی سازمان فناوری اطالعات ایران زهرا شقاقی

 بندی و تدوین نهاییجمعطراحی، دهی، کارگروه سازمان
 مدیر حوزه کسب و کار فناوری اطالعات شرکت توف نٌورد ایران ایمان خراسانی راد

 مرکز داده توسعهطراحی و  مدیر خدمات شرکت آریاهمراه سامانه فرحامد معین

 مقدمه 

پوشش دهنده نیازهای برقراری مراکز داده از مرحله طراحی آن الزامات و شده  تنظیممراکز داده  ارزیابیمنظور به DC-100معیار 

 باشد.برداری میتا مرحله بهره

توان ت لزوم و برای درک بیشتر الزامات، میباشد و در صوربرای برقراری الزامات، مناسب می آغازینی به عنوان نقطه معیاراین 

 به استانداردهای راهنمای منتشر شونده نیز مراجعه نمود.

رای گذاری انجام شده صرفاً بشمارهسازی آنها نیست. ، نشان دهنده اهمیت آنها و نیز ترتیب پیادهمعیارترتیب ارائه الزمات این 

 رفته است. گذاری موارد بکارنشانه

 استاندارد رددامنه کارب 

نماید. تمامی مراکز داده واقع در ایران، اعم مشخص میرا مراکز داده با کاربردهای مختلف  ایجاد، الزامات الزم برای معیاراین 

 توانند از این معیار برای ارزیابی انطباق استفاده نمایند.یاز دولتی و خصوصی، م

 باشد.بیان شده در این سند نمی الزاماترا نماید، مجاز به کنارگذاری هر یک از حاضر  معیارای ادعای انطباق با چنانچه مرکز داده

 باشند.های ذکر شده، اختیاری میبدیهی است انتخاب توصیه
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 مراجع الزامی 

 ادی کهاسناند. برای جع الزامی در این سند مورد استفاده قرار گرفتها، به عنوان مرو یا بخشی از این مستندات مستندات ذیل

 .باشدمی د مذکور،اسناانتشار و ویرایش آخرین تاریخ تاریخ و ویرایش آنها مشخص نشده است، مالک 

در صورتیکه مستندی به عنوان مرجع معرفی شده در الزامات، ذکر گردد، به معنی استناد به آنها برای انطباق با معیار می باشد. 

ه ها و موارد مشابان باشد، به معنی استناد به مدارک، مستندات، گزارشهمچنین در صورتیکه مرجع معرفی شده یک نهاد یا سازم

 باشد.ارائه شونده از سوی آن مرجع، می

- ANSI / BICSI 002:2014 

Data Center Design & Implementation Best Practices 

- ANSI / TIA 942 A-:2012 

Telecommunication Infraustructure Standard for Dta acenters 

- German BSI - Federal Office for Information Security - IT-Grundschutz - v13:2013 

IT-Grundschutz Catalogues 

- EN 50600 -1:2012 & 2-1 to 2-4:2014 & 2-5:2015 & 2-6:2014 

Information technology: Data centre facilities and infrastructures 

- EU VDE Regulations 

The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies 

- EU VDS Publications & Guidlines 

Independent Institution for safety and trust in the fields of fire protection and security 

- BS EN 13501-1:2007+A1:2009 

Fire classification of construction products and building elements. Classification using test 

data from reaction to fire tests 

- BS EN 1627:2011 

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar resistance. 

Requirements and classification 

- BS EN 62305-1:2011 

Protection against lightning. General principles 

 1393:  4ویرایش  - 2800استاندارد  -مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  -

 ها در برابر زلزلهآئین نامه طراحی ساختمان

 1387 -نشریه شماره  -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  -

 محیطیطبقه بندی شرایط اقلیمی و 
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 ای الکترومغناطیسهاجرایی پدافند غیر عامل در حوزه بحران نامهآیین -

 گانه 22مباحث  -دفتر امور مقررات ملی ساختمان  -

 ات و تعاریفحاصطال 

 روند:بکار می، معیاربرای مقاصد این اصطالحات و تعاریف ذیل 

 مرکز داده -4-1

 .سازیذخیره و مخابراتی هایسامانه قبیل از آن با مرتبط اجزاء و ایرایانه هایسامانه میزبانی برای است محلی

 دامنه کاربرد -4-2

 :باشد ذیل خدمات همه یا چند یک، شامل تواندمی که نامهگواهی دریافت متقاضی نظر مورد خدمات ارایه محدوده

 1عمومی ابری خدمات -

 2مکانیهم خدمات -

 )نوع خدمت باید ذکر شود( 3خدمات خاص درون سازمانی -

 (IT)های فناوری اطالعات اتاق -4-3

در آن نصب و مورد  ITیا زیرساخت  ITکنندگان نهایی است که مصرف ( شامل کلیه فضاهاییITطالعات )های فناوری ااتاق 

 باشد:گیرند. این تجهیزات و زیرساخت شامل و نه محدود به موارد زیر میبرداری قرار میبهره

 تجهیزات پردازشی 

 گیریسازی و پشتیبانتجهیزات ذخیره 

 تجهیزات شبکه و امنیت شبکه 

  

                                                      
1 Public Cloud Services 

2 Colocation Services 

3 Specific In-house Services 
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 (UT)های تأسیسات اتاق -4-4

های فناوری تاقا از عملیات صحیح پشتیبانی و حصول اطمینان هایی که تأسیسات و زیرساخت فیزیکی مورد نیاز برایکلیه مکان

های اتاقشوند. ها عضو حیاتی مرکز داده شناخته میباشند. این اتاقهای تأسیسات میگیرند، اتاقاطالعات در آنها قرار می

 شامل و نه محدود به موارد زیر باشد: دتوانسیسات میأت

 اتاق تابلوهای برق 

  اتاقUPS و باتری 

 فضاهای نصب ژنراتور 

 فضاهای نصب تجهیزات بیرونی دفع گرما 

 (OP)های عملیات اتاق -4-5

 شد.بای آنها میبرعهده رکنان و افرادی است که مسئولیت مدیریت و نگهداری مرکز دادهکاهای استقرار های عملیات، محلاتاق

 Nافزونگی  -4-6

ها، حداقل به اندازه تعداد [ آن× های یک سیستم به نحوی است که مجموع ] ظرفیت نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول

ه ب های آن سیستم بوده و با خروج هر ماجول از سیستم، باقیمانده سیستم قادر به ادامه ارائه سرویسگیرندهمجموع بار سرویس

 ها نخواهد بود.گیرندهمجموع بار سرویس

 N+1افزونگی  -4-7

تعداد ( [، حداقل به اندازه  – 1× ) های یک سیستم به نحوی است که مجموع ] ظرفیت نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول

س به ر به ادامه ارائه سرویهای آن سیستم بوده و با خروج هر ماجول از سیستم، باقیمانده سیستم قادگیرندهمجموع بار سرویس

 ها خواهد بود.گیرندهمجموع بار سرویس

 N+2افزونگی  -4-8

تعداد ( [، حداقل به اندازه  – 2× ) های یک سیستم به نحوی است که مجموع ] ظرفیت نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول 

ل از سیستم، باقیمانده سیستم قادر به ادامه ارائه های آن سیستم بوده و با خروج هر ترکیب دو ماجوگیرندهمجموع بار سرویس

 ها خواهد بود.گیرندهسرویس به به مجموع بار سرویس

 2Nافزونگی  -4-9

تعداد ( [، حداقل به اندازه  / 2× ) های یک سیستم به نحوی است که مجموع ] ظرفیت نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول 

، با خروج هر مجموعه، باقیمانده Nم بوده و ضمن ایجاد دو مجموعه مستقل با افزونگی های آن سیستگیرندهمجموع بار سرویس

 ها خواهد بود.گیرندهسیستم قادر به ادامه ارائه سرویس به به مجموع بار سرویس
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 2N+1 افزونگی -4-10

تعداد ( [، حداقل به  - 1)  / 2× ظرفیت  های یک سیستم به نحوی است که مجموع ]نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول

، با خروج همزمان هر Nهای آن سیستم بوده و ضمن ایجاد دو مجموعه مستقل با افزونگی گیرندهاندازه مجموع بار سرویس

 ها خواهد بود.گیرندهمجموعه و یک ماجول ثالث، باقیمانده سیستم قادر به ادامه ارائه سرویس به به مجموع بار سرویس

 (N+1)2 افزونگی -4-11

[، حداقل به  تعداد ( - 2)  / 2× ظرفیت  های یک سیستم به نحوی است که مجموع ]نوع طراحی، تعداد و ظرفیت ماجول

، با خروج همزمان N+1های آن سیستم بوده و ضمن ایجاد دو مجموعه مستقل با افزونگی گیرندهاندازه مجموع بار سرویس

هد ها خواگیرندهمانده سیستم قادر به ادامه ارائه سرویس به مجموع بار سرویسیک مجموعه و هر ماجول از مجموعه دیگر، باقی

 بود.

 بندی مراکز دادهطبقه 

شروع  3 تبهر این سطوح از .گردندمیتقسیم  ،، به سه سطححاضر معیارمراکز داده، پس از انجام فرآیند ارزیابی انطباق مبتنی بر 

 باشد:طوح مذکور به شرح ذیل مید. تعریف سنشو، منتهی می1 رتبهشده و به 

 قرار دارد. کمینهو در سطح حفاظتی است برقرار نموده در سطح کمینه، را  معیارمات االزمرکز داده،  :3 رتبه

 قرار دارد. بهینهرا در سطح بهینه برقرار نموده است و در سطح حفاظتی  معیارمات ا: مرکز داده، الز2 رتبه

 قرار دارد. مطلوبرا در سطح مطلوب برقرار نموده است و در سطح حفاظتی  معیارمرکز داده، الزامات  :1 رتبه

های باشد و رتبه نهایی مرکز داده، کمترین رتبه دریافتی در بین رتبهیکی از موارد ذکر شده می، الزامهر رتبه مرکز داده در 

 شود.نظر گرفته می در دریافتی

ی اضاف ییارهای اختیاری، انطباق با الزامات مذکور به عنوان سطح برآورده شدهسازی برخی از معهمچنین در صورت برآورده

 + الزامات پدافند غیرعامل( 1 رتبهتخصیص داده شده به مرکز داده اضافه خواهد شد. )مثالً  رتبهبه 
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 الزامات 

 بندی الزاماتگروه -6-1

 باشند:های مذکور به شرح ذیل میاند. حوزهبندی شدهمحوزه تقسی)بیست(  20، به معیارمات ارزیابی مراکز داده در این االز

 بندی الزاماتگروه

 نام انگلیسی نام فارسی کد

 Physical Infrastructure زیرساخت فیزیکی

LOC جغرافیایی موقعیت Geographical Location 

STR و معماری ساختمان Structure & Architecture 

FPR حفاظت در برابر آتش Fire Protection 

PHS نظارت تصویری و امنیت فیزیکی Physical Security & Surveillance 

PWR زمین اتصال و برق Power & Grounding 

MCH تهویه و مکانیک Cooling & Mechanical 

PSV ارتباطات و شبکه غیر فعال Network & Telecom. Passive 

EMP حفاظت الکترومغناطیس Electromagnetic Protection 

MON فیزیکی مدیریت و پایش زیرساخت Physiscal Infrastructure Management & Monitoring 

 Information Technology Infrastructure زیرساخت فناوری اطالعات

NET ارتباطات و شبکه فعال Network & Telecommunication Active 

NTS امنیت شبکه فعال Network Security 

CDS پردازشی تجهیزات Computing Devices 

STG گیریسازی و پشتیبانذخیره Storage and Backup 

ITS خدمات پایه فناوری اطالعات IT Base Services 

DBS های دادهخدمات پایگاه Database Services 

IMN مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعات IT Infrastructure Management & Monitoring 

 Management مدیریت

ENG طراحی و مهندسی Design & Engineering 

OAM راهبری و نگهداری Operation & Maintenance 

SVM مدیریت خدمت Service Management 

SCM مدیریت امنیت Security Management 

 باشند:ذیل می به شرحخواهد شد،  مرکز داده اضافه رتبهسازی آن به رآوردهتوصیه که ب قابلهمچنین موارد 



 
 

 146 از 9 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 توصیه قابلموارد بندی گروه

 نام انگلیسی نام فارسی کد
PSD پدافند غیرعامل Passive Defense 

EGY و حفظ محیط زیست مدیریت انرژی Energy Management & Environmental Protection 

د سازی آن به رتبه مرکز داده اضافه خواه، موارد الزامی که برآوردهو در نهایت در صورتیکه مرکز داده دارای سایت پشتیبان باشد

 باشند:شد، به شرح ذیل می

 ایت پشتیبانسبندی گروه

 نام انگلیسی نام فارسی کد
BST سایت پشتیبان Backup Site 

 تند:مذکور، موارد ذیل قابل توجه هساند. در تشریح الزامات مات هر گروه تشریح شدهاالز ،در ادامه

 کد گروه:

 بندی الزامات اختصاص یافته است.کدی که در جدول فوق به گروه

 نام گروه:

 بندی الزامات که بر اساس جدول فوق درج شده است.نام فارسی و انگلیسی گروه

 شماره معیار:

 ترکیبی از کد گروه و یک سریال، که نمایانگر یک شناسه برای معیار خواهد بود.

 عنوان معیار:

 درج شده است. کالن از الزام در گروه ذکر شده، که به صورت خالصه یتهخواس

 شرح معیار:

 کند.تر بیان میتوضیحی بر عنوان معیار، که منظور الزام را واضح

 الزامات:

 الزامات برقراری مرکز داده در معیار مرتبط، که به تفکیک سطح مرکز داده ذکر شده است.

  



 
 

 146 از 10 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 فیاییجغرا الزامات گروه موقعیت -6-2

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC01 خیزاز مناطق سیل اجتناب 

 شرح

 باید اجتناب شود. از مناطق دارای خطر سیل

 ابل قبول باشد.بر مبنای نتایج تحلیل مخاطرات، مخاطره موقعیت مرکز داده، باید در سطح ق  3 رتبه الزامات

 بر مبنای نتایج تحلیل مخاطرات، مخاطره موقعیت مرکز داده، باید در سطح قابل قبول باشد.  2 رتبه

 ه باید درنظر گرفت ،اقدامات زیرساختی الزم برای حفاظت در برابر نفوذ آب، در زمان وقوع سیل

 شده باشد.

 باشند.ساله دارند، قابل قبول می 100ه بازگشت با دور مناطقی که خارج از محدوده آبریز سیل  1 رتبه

 سازی سازه در برابر جریانات آبی، اقدامات زیرساختی الزم برای حفاظت در برابر نفوذ آب و مقاوم

 باید درنظر گرفته شده باشد.

 LOC02 بع ارتعاشاز منا اجتناب 

 شرح

 از منابع ارتعاش باید اجتناب شود.

 نگاری، میزان ارتعاشات محیط، باید در حد پذیرش استانداردگیری محیطی لرزهبنای نتایج اندازهبر م  3 رتبه الزامات

 باشد.  مرتبط

های دارای تواتر های نورد، خیاباناز هر نوع منبعی در مجاورت و همسایگی سایت، همانند کارخانه  2 رتبه

ود، مگر آنکه سازه در برابر اتعاشات آهن و غیره، باید دوری شباالی ترافیک سنگین یا خطوط راه

 .محیطی حفاظت و ایزوله شده باشد

های دارای تواتر های نورد، خیاباناز هر نوع منبعی در مجاورت و همسایگی سایت، همانند کارخانه  1 رتبه

آهن و غیره، باید دوری شود، مگر آنکه سازه در برابر اتعاشات باالی ترافیک سنگین یا خطوط راه

 حیطی حفاظت و ایزوله شده باشدم

  محل احداث مرکز داده باید خارج از مناطق دارای خطر نسبی زلزله خیلی زیاد مطابق با استاندارد

 ایران باشد. 2800

  وباشد، احداث شود میزیاد  در آن مناطق نسبتاً خطر زلزله ی کهقطمرکز داده باید خارج از منا 

 باشد. 2800استاندارد الزامات مطابق با 

   



 
 

 146 از 11 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC03 های حامل مواد منفجرههای تولید و انبارش مواد منفجره و یا لولهسایتاز  اجتناب 

 شرح

 درنظر گرفته شود.با توجه به نوع و اندازه مواد منفجره، فاصله مطمئن از منبع مرتبط باید 

)صد( متر از  100های حامل مواد منفجره و حداقل قاصله )پنجاه( متر از لوله 50حداقل فاصله   3 رتبه الزامات

 های تولید و یا انبارش مواد منفجره باید تضمین شود.سایت

سازی باید صورت )صد( متر، اقدامات مقاوم 100)دویست و پنجاه( و باالی  250برای فاصله زیر   2 رتبه

 پذیرد.

 )دویست و پنجاه( متر باید تضمین شود. 250حداقل فاصله   1 رتبه

 LOC04 های منتشر کننده آلودگیسایتاز  اجتناب 

 شرح

 های منتشر کننده آلودگی که در جهت باد غالب از منبع آلودگی قرار دارند، پرهیز شود.باید از مجاورت سایت

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

)آلودگی ویژه( قرار داشته  5گروه سطح آلودگی یباید خارج از محدودهمرکز داده محل احداث   2 رتبه

 باشد.

 و ذرات گرد و غبار که موجب آلوده  اقدامات فنی مناسب جهت جلوگیری از ورود جریان هوای

 شود، انجام شده باشد. الل در عملیات مرکز داده میتاخ

)آلودگی ویژه و آلودگی  5و  4 آلودگیگروه سطح  یباید خارج از محدودهمرکز داده محل احداث   1 رتبه

 خیلی سنگین( قرار داشته باشد.

 که موجب  و ذرات گرد و غبار آلوده اقدامات فنی مناسب جهت جلوگیری از ورود جریان هوای

 شود، انجام شده باشد.الل در عملیات مرکز داده میتاخ

  نداشته باشد مرکز داده، سایت آلوده کننده وجودپیرامون یک کیلومتر در محیط. 

   



 
 

 146 از 12 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC05 حمل و نقل کاالهای خطرناکباالی تردد با سطح پرمسیرهای از  اجتناب 

 شرح

آهن باربری، های اصلی، خطوط راهحمل و نقل مواد خطرناک، همانند بزرگراهباالی ح بالقوه تردد با سطپراز مسیرهای 

 ها، باید دوری شود.ها، و فرودگاهآبراه

صد )یک 150آهن، )هفتاد و پنج( متر از شریانات تردد اصلی و خطوط راه 75حداقل فاصله باید   3 رتبه الزامات

)دو( کیلومتر در  2ت شود. در خصوص فرودگاه، فواصل کمتر از ها، رعایو پنجاه( متر از آبراه

 د.باش است که اقدامات جبران کننده در برابر مخاطرات مرتبط، انجام شدهصورتی قابل قبول 

صد )یک 150آهن، )هفتاد و پنج( متر از شریانات تردد اصلی و خطوط راه 75حداقل فاصله باید   2 رتبه

 )دو( کیلومتر از فرودگاه رعایت شود. 2ها، و و پنجاه( متر از آبراه

)دویست و  250آهن، صد( متر از شریانات تردد اصلی و خطوط راه)یک 100حداقل فاصله باید   1 رتبه

 )پنج( کیلومتر از فرودگاه رعایت شود. 5ها، و پنجاه( متر از آبراه

 LOC06 دارد.که احتمال حمله وجود نواحی به مجاورت از  اجتناب 

 شرح

 دوری شود.باشد، به آنها باال میحمله  احتمالسیساتی که أها و تمکان به از مجاورتباید 

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

صد( )یک 100باشد، باید بیشتر از هایی که احتمال حمله به آنها باال میفاصله مرکز داده تا مکان  2 رتبه

 متر باشد.

)دویست(  200باشد، باید بیشتر از هایی که احتمال حمله به آنها باال میمرکز داده تا مکان فاصله  1 رتبه

 متر باشد.

 LOC07  رویدادهای بزرگ یا مسیرهای دسترسی به آنها های برگزاریمکاندوری از 

 شرح

ها، ، کنفرانسهاانند نمایشگاه)هم آنها و یا مسیرهای دسترسی به های برگزاری رویدادهای بزرگاز مجاورت با مکان

 تظاهرات و موارد مشابه( باید اجتناب شود.

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 .کاربرد ندارد  2 رتبه

یورش احتمالی، باید تضمین شود. اقدامات الزم به منظور ایجاد یا حفاظت مرکز داده در برابر حمله   1 رتبه

 رسی به سایت باید صورت پذیرد.موانع موقت برای جلوگیری از دست

 



 
 

 146 از 13 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC08 های مرتفعسازهریزش ناشی از  ساختمانی هایسقوط خرابه ی احتمالخارج بودن از حوزه 

 شرح

 باشد.مرتفع های سازهریزش های ساختمانی ناشی از سقوط خرابه یموقعیت مرکز داده باید خارج از حوزه

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

ه ، تضمین شود. این فاصلو ریزش تخریب و محتمل بههای نامطمئن از سازه یفاصله مطمئنباید   2 بهرت

 سازه باشد.ریزش ناشی از ساختمانی های باید بیشتر از حوزه سقوط خرابه

 .وجود نداشته باشد و ریزش تخریبو و محتمل به های نامطمئن )پانصد( متری، سازه 500تا شعاع   1 رتبه

 LOC09 بهمنریزش های مصنوعی و مسیرهای های پائین دست دریاچهدوری از مسیل 

 شرح

 باشد.همن، ریزش بهای مصنوعی و مسیرهای دریاچه های پائین دستاز مسیر مسیل موقعیت مرکز داده باید خارج

نیز  های مصنوعی وز دریاچههای پائین دستی ناشی ااقدامات حفاظتی مناسب در برابر مسیلباید   3 رتبه الزامات

 در نظر گرفته شود.بهمن، مناطق محتمل به ریزش  قرارگیری در

در نظر گرفته شود و های مصنوعی در مسیر پائین دستی دریاچه نباید مرکز دادهمحل احداث   2 رتبه

 .باشد بهمن صورت گرفته محتمل به ریزش اقدامات حفاظتی مناسب در مناطقباید

های مصنوعی و مناطق های سطحی دریاچهدر مسیر پائین دستی آبنباید مرکز داده ل احداث مح  1 رتبه

 .در نظر گرفته شود.بهمن، محتمل به ریزش 

 LOC10 برداری، ارزیابی و تحلیل ریسکبازدید محل احداث یا بهره 

 شرح

 .شود ینتعی ریسکبازدید، ارزیابی و تحلیل  ز طریقاباید  از مرکز داده بردارییا بهره مرکز داده مناسب بودن محل احداث

 .باشد گزارش بازدید و ارزیابی ریسک وجود داشتهباید   3 رتبه الزامات

، مستندگزارش بازدید برداری از مرکز داده، ماه قبل از احداث مرکز داده یا بهره 6باید حداکثر تا   2 رتبه

 شده باشد.تهیه 

  برداری مشابه، تدوین شده باشد.با هدف بهره ،مستند ارزیابی ریسکباید 

 های زیر باشد:ارزیابی ریسک باید شامل سنجش مخاطرات در حوزه  1 رتبه

 مخاطرات طبیعی -

 مخاطرات انسانی -

 مخاطرات تکنولوژیک -
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC11 طبیعی یهای گستردهفشانی و حریقدوری از مراکز آتش 

 شرح

های گسترده خطر حریق یخطر مراکز آتش فشانی و نیز خارج از محدوده یمحدودهموقعیت مرکز داده باید خارج از 

 .طبیعی باشد

 .های فعال قرار گرفته باشدمرکز داده باید خارج از محدوده خطر مستقیم آتش فشان  3 رتبه الزامات

 .باشد های فعال قرار گرفتهمرکز داده باید خارج از محدوده خطر مستقیم آتش فشان  2 رتبه

 باشد های فعال و غیر فعال باید ارزیابی شدهفشانخطر کلیه آتش یمحدوده. 

 .های فعال قرار گرفته باشدخطر مستقیم آتش فشان یمرکز داده باید خارج از محدوده  1 رتبه

 باشد های فعال و غیر فعال باید ارزیابی شدهفشانخطر کلیه آتش یمحدوده. 

 قرار  ،شده و یا دارای ریسک بروز حریق گستردهر نزدیکی مناطق طبیعی حفاظتمرکز داده نباید د

 گرفته باشد.

 LOC12 دوری از مناطق بادخیز شدید 

 شرح

 .شوداجتناب باید از مناطق دارای احتمال وقوع انواع تندباد، گردباد و توفان موسمی 

باالتر از متوسط  کیلومتر بر ساعت 16برابر بادهایی با سرعت های آن باید در مرکز داده و زیرساخت  3 رتبه الزامات

 .مقاومت داشته باشد ،ساله در آن منطقه 100سرعت بادهای با دوره بازگشت 

کیلومتر بر ساعت باالتر از متوسط  32های آن باید در برابر بادهایی با سرعت مرکز داده و زیرساخت  2 رتبه

 .مقاومت داشته باشد ،ساله در آن منطقه 100سرعت بادهای با دوره بازگشت 

کیلومتر بر ساعت باالتر از متوسط  48های آن باید در برابر بادهایی با سرعت مرکز داده و زیرساخت  1 رتبه

 .مقاومت داشته باشد ،ساله در آن منطقه 100سرعت بادهای با دوره بازگشت 

   



 
 

 146 از 15 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC13 شرایط پایداری محیط طبیعی 

 شرح

 .های زیرزمینی مد نظر قرار گیرندباید شرایط محیط طبیعی از جمله رانش زمین، پایداری خاک، آب

د. سیسات را داشته باشأهای زیرین زمین باید قابلیت تحمل بار مرکز داده و تپایداری خاک: الیه  3 رتبه الزامات

 .شده و یا اقدامات تحلیلی مناسب، ارزیابی شده باشد روزهشرایط زمین باید با استناد به مراجع ب

د. سیسات را داشته باشأهای زیرین زمین باید قابلیت تحمل بار مرکز داده و تپایداری خاک: الیه  2 رتبه

 .ه و یا اقدامات تحلیلی مناسب، ارزیابی شده باشدشد روزهشرایط زمین باید با استناد به مراجع ب

 های شده، داده روزهرانش زمین: پایداری زمین محل احداث مرکز داده باید با استناد به مراجع ب

 .شناسی و یا اقدامات تحلیلی مناسب، ارزیابی شده باشداخیر زمین

د. سیسات را داشته باشأبار مرکز داده و ت های زیرین زمین باید قابلیت تحملپایداری خاک: الیه  1 رتبه

 .شده و یا اقدامات تحلیلی مناسب، ارزیابی شده باشد روزهشرایط زمین باید با استناد به مراجع ب

 های شده، داده روزهرانش زمین: پایداری زمین محل احداث مرکز داده باید با استناد به مراجع ب

 مناسب، ارزیابی شده باشدشناسی و یا اقدامات تحلیلی اخیر زمین

 LOC14 دوری از مناطق صاعقه خیز 

 شرح

 داشته باشند.در معرض خطر جدی صاعقه قرار نباید شوند میجهت احداث مرکز داده انتخاب که مناطقی 

ز داده بر تجهیزات و ارتباطات مورد استفاده در مرک 1های با نرخ فالش بیش از ثیر صاعقهأباید ت  3 رتبه الزامات

 .ارزیابی و مستند شود

بر تجهیزات و ارتباطات مورد استفاده در مرکز داده  1های با نرخ فالش بیش از ثیر صاعقهأباید ت  2 رتبه

 .ارزیابی و مستند شود

  یا کمتر انتخاب شوند 10نرخ فلش های با ثبت صاعقهبا  مناطقیباید. 

بر تجهیزات و ارتباطات مورد استفاده در مرکز داده  1بیش از های با نرخ فالش ثیر صاعقهأباید ت  1 رتبه

 .ارزیابی و مستند شود

 یا کمتر انتخاب شوند 10های با نرخ فلش ثبت صاعقهبا  مناطقی باید 

   



 
 

 146 از 16 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC15 سب به مرکز دادهمسیرهای دسترسی منا 

 شرح

 .افزونگی و زیرسازی مسیرهای دسترسی به مرکز داده باید متناسب با نوع تردد و بار حمل شده به آن باشد

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 .ترین شریان اصلی تردد باشدسایت باید دارای حداقل دو مسیر دسترسی جدگانه از نزدیک  2 رتبه

 .ترین شریان اصلی تردد باشدباید دارای حداقل دو مسیر دسترسی جدگانه از نزدیکسایت   1 رتبه

  متر جهت عبور وسایل حمل و  4.3در طول هر مسیر دسترسی باید حداقل فاصله مجاز ارتفاعی

 باشد. رعایت شده ،نقل سنگین

 داده را در  ززیرسازی هر مسیر دسترسی باید قابلیت تحمل وزن وسایل حمل و نقل سنگین به مرک

 .باشد هر شرایط آب و هوایی داشته

 

 
LOC16 نزدیکی به مراکز خدمات عمومی و تخصصی 

 شرح

 .باشد ( قرار داشتهو فنی اورژانس، نشانیمرکز داده باید در نزدیکی مراکز ارائه خدمات عمومی )پلیس، آتش

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 .کیلومتر باشد 8ه از اولین مرکز پلیس باید حداکثر فاصله مرکز داد  2 رتبه

 کیلومتر باشد 8نشانی باید حداکثر فاصله مرکز داده از اولین مرکز آتش. 

 .کیلومتر باشد 8فاصله مرکز داده از اولین مرکز پلیس باید حداکثر   1 رتبه

 کیلومتر باشد 8نشانی باید حداکثر فاصله مرکز داده از اولین مرکز آتش. 

  کیلومتر باشد 16فاصله مرکز داده از اولین مرکز خدمات درمانی اضطراری باید. 

  کیلومتر باشد 5فاصله مرکز داده از اولین مرکز خدمات فنی باید. 

 

 
  



 
 

 146 از 17 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

LOC موقعیت جغرافیایی (Geographical Location) 

 معیار

 عنوان شماره

LOC17 رسانید برقهای موجووضعیت زیرساخت 

 شرح

 .باشد رسانی مناسب به مرکز داده را داشتهمین زیرساخت برقأمحل احداث مرکز داده باید قابلیت ت

اخت مرکز داده، باید ظرفیت کافی در زیرسمورد نیاز نهایی توان بینی مین توان فعلی و پیشأجهت ت  3 رتبه الزامات

 .باشد رسانی منطقه وجود داشتهبرق

اخت مرکز داده، باید ظرفیت کافی در زیرس مورد نیازنهایی توان  بینیمین توان فعلی و پیشأجهت ت  2 تبهر

 .باشد رسانی منطقه وجود داشتهبرق

 باشد رسانی به مرکز داده وجود داشتهباید دو ورودی مستقل دارای ظرفیت کافی جهت برق. 

اخت مرکز داده، باید ظرفیت کافی در زیرسمورد نیاز نهایی ن توابینی مین توان فعلی و پیشأجهت ت  1 رتبه

 .باشد رسانی منطقه وجود داشتهبرق

 باشد رسانی به مرکز داده وجود داشتهباید دو ورودی مستقل دارای ظرفیت کافی جهت برق. 

 باشد صورت مستقل وجود داشتهمین برق از دو ترانس اصلی بهأباید امکان ت. 

   



 
 

 146 از 18 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ه ساختمان و معماریالزامات گرو -6-3

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR01 ارای خطر بالقوه در داخل ساختماننواحی داز  اجتناب 

 شرح

و  (UT)تأسیسات های اتاق ،(IT) های فناوری اطالعاتخطر بالقوه برای اتاق ،شاندهایی که عملکرباید از مجاورت اتاق

های اتصال مواردی همچون اتاق اجتناب شود.با نواحی مذکور،  ،شان داردرهای عبورییمسو  (OP)های عملیات اتاق

 حاوی مواد قابل اشتعال وهای اتاقانبار و دارای خطر بالقوه انفجار، یا  های تولیدسالنسات حرارتی مرکزی، یگاز، تأس

 سایر موارد مشابه.

وجود ندارد، مگر آنکه  (IT)فناوری اطالعات های نواحی دارای خطر بالقوه باال در مجاورت اتاق  3 رتبه الزامات

 جبران شده باشد. ،مخاطرات اضافه شده بوسیله اقدامات متقابل مناسب

تأسیسات های و اتاق (IT)های فناوری اطالعات نواحی دارای خطر بالقوه باال در مجاورت اتاق  2 رتبه

(UT)  وجود ندارد، مگر آنکه مخاطرات اضافه شده بوسیله اقدامات متقابل مناسب، جبران شده

 باشد.

تأسیسات های و اتاق (IT)های فناوری اطالعات نواحی دارای خطر بالقوه باال در مجاورت اتاق  1 رتبه

(UT) های عملیات و اتاق(OP)  شده بوسیله اقدامات وجود ندارد، مگر آنکه مخاطرات اضافه

 متقابل مناسب، جبران شده باشد.

 STR02  های ساختمانانتقال حریق بین فضاممانعت از منظورمعماری بهپالن طراحی منطقی 

 شرح

ای )فناوری اطالعات( باید رعایت شده باشد. اجزحساسیت بیشتر )فنی( و  ی با حساسیت کمترهااصل جداسازی بین اتاق

 صب شده باشند.نکه دارای اقدامات مناسب حفاظتی در برابر آتش باشند،  جزاییهای مدر اتاق افزونه باید

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 باشند.به خود مختص در برابر آتش  منطقه حفاظتدارای  (IT)های فناوری اطالعات اتاقباید   2 رتبه

  قرار مجزا قدامات حفاظت در برابر آتش با ادیگری در اتاق اجزای الکتریکی افزونه، باید

 .باشندداشته

و  (IT)های فناوری اطالعات جداسازی فیزیکی بطور کامل و استوار برای تمامی اتاقباید   1 رتبه

 .باشدسازی شدهپیاده (UT) تأسیسات

   



 
 

 146 از 19 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان مارهش

STR03 ابعاد کافی برای ناحیه، ارتفاع، سازه 

 شرح

 .باشدوجود داشته ،جابجایی بدون محدودیت و بدون مانعامکان ، باید افزارهاسختتعمیر و نگهداری جهت 

پذیر کانراحتی امبهافزاری ی سختای انجام شده که تعمیر و نگهداری تمامی اجزاگونهجانمایی به  3 رتبه الزامات

 باشد. می

 گردش هوا مسدود نیست.ای است که گونهارتفاع اتاق و طبقه به 

پذیر راحتی امکانافزاری بهاجزای سختای انجام شده که تعمیر و نگهداری تمامی گونهجانمایی به  2 رتبه

 باشد.می

 ای است که گردش هوا مسدود نیست.گونهارتفاع اتاق و طبقه به 

 هشت( کیلو نیوتن بر متر مربع  8بار طبقه مرتبط، حداقل یت تحمل فظر((8 kN/sqm)  درنظر

 (kgf/sqm 816) گرفته شده است.

پذیر راحتی امکانبه افزاریاجزای سختای انجام شده که تعمیر و نگهداری تمامی گونهجانمایی به  1 رتبه

 باشد. می

  پذیر است.بدون مانع امکان ،افزارهاسختجابجایی 

 ای است که گردش هوا مسدود نیست.گونهارتفاع اتاق و طبقه به 

 ده( کیلو نیوتن بر متر مربع  10یت تحمل بار طبقه مرتبط، حداقل فظر((10 kN/sqm)  درنظر

 (kgf/sqm 1020) گرفته شده است.

 STR04 جداگانه برای کارکنان فنی )برق و مکانیک( و فناوری اطالعات دسترسی هایمسیر 

 رحش

 (IT)و فناوری اطالعات  (UT)فنی تأسیسات های نقاط دسترسی مجزایی برای اتاق بصورتی باشد که ها، بایداتاق تعیین 

 ایجاد شده باشد.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 نیست. (IT)های فناوری اطالعات ، از طریق اتاق(UT)های تأسیسات نقاط دسترسی به اتاق  2 رتبه

ای گونهبه (IT)های فناوری اطالعات و همچنین اتاق (UT)تأسیسات های نقاط دسترسی به اتاق  1 بهرت

د نتوانها فقط به اتاق مرتبطشان )مثالً فنی یا فناوری اطالعات( میاند که تکنسیندرنظر گرفته شده

 وارد شوند.

   



 
 

 146 از 20 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR05 ساختمان با کاربری انحصاری مرکز داده 

 شرح

باشند. کاربرد هر نوع دفتر  های خودشان قرار داشتهباید در ساختمان (UT)تأسیسات و  (IT)های فناوری اطالعات اتاق

 ممکن، قابل قبول است.مات مرتبط فناوری اطالعات و محدود شده به حداقل دکاری، تنها برای خ

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 .رنداهای خودشان قرار ددر ساختمان (UT)تأسیسات ( و ITفناوری اطالعات )های اتاق  1 رتبه

 مات مرتبط فناوری اطالعات و محدود شده به حداقل دکاربرد هر نوع دفتر کاری، تنها برای خ

 است.

 STR06 عدم وجود ساکنین متفرقه در داخل ساختمان 

 شرح

 بردار مرکز داده باشد.به منظور کنترل محیط، تمامی نواحی ساختمان باید منحصراً در اختیار بهره

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

من ند و ضها وجود دارساکنین متفرقه )غیر مرتبط( در حداقل ممکن به نسبت فضای ساختمان  2 رتبه

 بردار مرکز داده است.اینکه کل فضا، در مالکیت بهره

 ها وجود ندارد.در ساختمان متفرقهساکنین    1 رتبه

 STR07 های فناوری اطالعات خارجی اتاق هایعدم وجود پارکینگ نزدیک دیواره(IT) 

 شرح

مجاور( قرار طبقه آن یا در زیر آن )سقف ، روی (IT)ات های فناوری اطالعقخارجی اتا هاینباید پارکینگی نزدیک دیواره

 داشته باشد.

، و یا در زیر (، روی سقف آنITاطالعات )های فناوری های خارجی اتاقپارکینگی نزدیک دیواره  3 رتبه الزامات

 مقاومتیبه منظور حفاظت در برابر آتش، پوشش الزم ارد، مگر آنکه اقدامات دنآن )مجاور( قرار 

 ها صورت گرفته باشد.خودرو کنترل ترددارها و دیو

، و یا در زیر (، روی سقف آنITفناوری اطالعات )های های خارجی اتاقپارکینگی نزدیک دیواره  2 رتبه

 .ارددنآن )مجاور( قرار 

 امکانات پارک کردن در ساختمان مرکز داده و نیز در مجاورت ساختمان وجود ندارد.   1 رتبه

 شده قرار دارد. محصورمحوطه  زدر خارج ا پارکینگ 

 



 
 

 146 از 21 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR08  مقاومساخت و ساز 

 شرح

 ها باید به منظور عایق بودن در برابر بخارات گازی و حفاظت در برابر آتش و نفوذکاری سقفها و عایقجداسازی اتاق

 صورت گیرد.سازی ساختمان ر اساس استانداردهای مقاومب فیزیکی

 سازی شده باشند.باید به شکل متداول مقاوم (IT)های فناوری اطالعات حداقل اتاق  3 رتبه الزامات

 سازی شده باشند.باید به شکل متداول مقاوم (IT)های فناوری اطالعات حداقل اتاق  2 رتبه

 تأسیساتهای سازی شده باشند. اتاقمقاوم بصورت مشخص باید (IT)های فناوری اطالعات اتاق  1 رتبه

(UT) سازی شده باشند.باید به شکل متداول مقاوم 

 STR09  مواد و مبلمان قابل اشتعال در داخل ساختمان استفاده از اجتناب از 

 شرح

استفاده شود.  (UT)های تأسیسات و اتاق (IT)های فناوری اطالعات تا حد ممکن، باید از مواد غیر قابل اشتعال در اتاق

 اطالعات نباید کاالیی انبار شود.های فناوری در اتاق

غیر ، (UT)های تأسیسات ( و اتاقITهای فناوری اطالعات )اتاقبکار رفته در مواد از  %70حدود   3 رتبه الزامات

 هستند.قابل اشتعال 

 نشده است.کاالیی انبار  ،های فناوری اطالعاتدر اتاق 

غیر ، (UT)های تأسیسات ( و اتاقITفناوری اطالعات )های اتاقبکار رفته در مواد از  %80حدود   2 رتبه

 هستند.قابل اشتعال 

 نشده است.کاالیی انبار  ،های فناوری اطالعاتدر اتاق 

غیر ، (UT)های تأسیسات ( و اتاقITهای فناوری اطالعات )اتاقبکار رفته در مواد از  %90حدود   1 رتبه

 هستند.قابل اشتعال 

 نشده است.کاالیی انبار  ،طالعاتهای فناوری ادر اتاق 

   



 
 

 146 از 22 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR10  ،و دود آتشها در برابر دریچه و هاپنجرهحفاظت درها 

 شرح

ومت در برابر آتش را داشته باشند. در معادل یک ساعت نرخ مقا EN13501از استاندارد  R30سطح  حداقلدرها باید 

معادل دو ساعت نرخ  EN13501از استاندارد  R90خطر آتش، درها باید سطح با احتمال زیاد محل اتصال بین دو اتاق 

 مقاومت در برابر آتش را داشته باشند.

مقاومت در برابر  ساعت نرخ (یک) 1معادل  EN13501از استاندارد  R30داقل سطح ح دردرها   3 رتبه الزامات

 اند.شدهو نصب تهیه آتش 

معادل یک ساعت نرخ مقاومت در برابر  EN13501از استاندارد  R30داقل سطح ح دردرها   2 رتبه

 اند.شدهو نصب تهیه آتش 

 سطح  درخطر آتش، درها  با احتمال زیادر محل اتصال بین دو اتاق دR90  از استاندارد

EN13501  اند.شده و نصب تهیهنرخ مقاومت در برابر آتش ساعت  (دو) 2معادل 

معادل یک ساعت نرخ مقاومت در برابر  EN13501از استاندارد  R30داقل سطح ح دردرها   1 رتبه

 اند.شدهتهیه و نصب آتش 

 سطح  درخطر آتش، درها  با احتمال زیادر محل اتصال بین دو اتاق دR90  از استاندارد

EN13501  اند.شدهتهیه و نصب عت نرخ مقاومت در برابر آتش سا (دو) 2معادل 

 های فناوری اطالعات اتاق(IT) های تأسیسات و اتاق(UT)  های الکتریکی )همانند سیستممجهز به

 (BAS)های کنترل خودکار ساختمان ، کنترل دما و رطوبت، سیستم(UPS)سیستم برق اضطراری 

، در برابر دود (WESDA)حساس تشخیص دود خیلی های دارای سیستم اتاقبا و موارد مشابه(، 

  اند.شده غیر قابل نفوذ

 STR11 در فضاهای بازشوی ورودی و خروجی آتشهای بازدارندهصحیح  اجرای 

 شرح

ای گونههای آتش به صورت صحیح و مناسب اجرا شوند، بهورودی و خروجی، باید بازدارنده یبرای تمامی فضاهای بازشو

 ا کامالً بسته باشند.که فضاه

 ،های آتش به صورت صحیح و مناسبورودی و خروجی، بازدارنده یتمامی فضاهای بازشوبرای   3 رتبه الزامات

 هستند، اجرا شده است.ای که فضاها کامالً بسته گونهبه

 ،اسبهای آتش به صورت صحیح و منورودی و خروجی، بازدارنده یتمامی فضاهای بازشوبرای   2 رتبه

 هستند، اجرا شده است.ای که فضاها کامالً بسته گونهبه

 ،های آتش به صورت صحیح و مناسبورودی و خروجی، بازدارنده یتمامی فضاهای بازشوبرای   1 رتبه

 هستند، اجرا شده است.ای که فضاها کامالً بسته گونهبه

 



 
 

 146 از 23 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR12 ه مجاورآتش در ناحیوجود  هنگام ،محدوده دما و رطوبت حفظ 

 شرح

باید تضمین شود که حرارت اضافه شونده روی دیوار یا سقف، منجر به وقفه در عملیات فناوری اطالعات نخواهد شد. 

از استاندارد  R90، رعایت سطح باز هستند %10کمتر از آن ، که دیوارها و سقف خیلی کوچک بازشویهای برای مکان

EN13501  است. الزامیی، ساعت بازدارندگ)دو(  2معادل 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

های مجاور، با ایزوله کردن اضافی در برابر آتش )بیشتر از سطح خطرات ناشی از آتش در اتاق  2 رتبه

R90  از استانداردEN13501 -  ساعت( کاهش یافته است. (دو) 2معادل کیفیت 

 فراهم شده است. سطح کیفیت ضد حریق بودن دیوارها و سقف،  1 رتبه

 STR13  از فضای مجاور آبورود حفاظت سازه در برابر 

 شرح

در معرض خطر آب قرار دارند، اقدامات زیرساختی باید به  (IT)های فناوری اطالعات ویژه اتاق، بهحیاتیهای اگر اتاق

 منظور پیشگیری از نفوذ آب انجام شود.

و  (IT)های فناوری اطالعات آب )از داخل و خارج( اتاق نفوذ برابر خطر اقدامات زیرساختی در  3 رتبه الزامات

 انجام شده است. (UT)های تأسیسات اتاق

و  (IT)های فناوری اطالعات آب )از داخل و خارج( اتاق نفوذ اقدامات زیرساختی در برابر خطر  2 رتبه

 انجام شده است. (UT)های تأسیسات اتاق

و  (IT)های فناوری اطالعات آب )از داخل و خارج( اتاق نفوذ یرساختی در برابر خطراقدامات ز  1 رتبه

 انجام شده است. (UT)های تأسیسات اتاق

 های فناوری اطالعات آب از سقف برای اتاق نفوذ ین اقدامات شامل خطرا(IT)  باشد.مینیز 

   



 
 

 146 از 24 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STR ساختمان و معماری (Structure & Architecture) 

 معیار

 عنوان شماره

STR14 های فناوری اطالعات اجتناب از لوله حاوی مایعات در اتاق(IT) 

 شرح

اجتناب  (IT)های فناوری اطالعات ای حاوی مقدار مشخصی از مایعات، در اتاقتا حد امکان باید از وجود هر نوع لوله

ر آن عالوه ب ترین خطر نصب شوند.ی رک( باید در کوتاهترین مسیر و با کمهاهای الزامی )همانند خنک کنندهشود. لوله

 امکان تفکیک مدار مایع خراب شده، وجود داشته باشد.باید

مشروط بر اینکه اقدامات الزم برای جلوگیری های حاوی مایعات غیر مرتبط با سیستم تهویه لوله  3 رتبه الزامات

 . .ابل قبول هستندقاز نشتی آنها صورت گرفته باشد، 

اقدامات الزم برای جلوگیری  مشروط بر اینکههای تهویه های حاوی مایعات منتهی به یونیتلوله  2 رتبه

 ..قابل قبول هستند از نشتی صورت گرفته باشد،

مشروط بر اینکه اقدامات الزم برای جلوگیری های تهویه های حاوی مایعات منتهی به یونیتلوله  1 رتبه

 قابل قبول هستند. ز نشتی صورت گرفته باشد،ا

 STR15 شدهو میزان سوخت ذخیره تعیین محل نصب دیزل ژنراتور 

 شرح

 کافی نصب شودشده میزان سوخت ذخیرهبا  یا در اتاقک مخصوصتجهیزات دیزل ژنراتور باید در فضای داخلی 

 .ص نصب شودوخصتجهیزات دیزل ژنراتور باید در اتاقک م  3 رتبه الزامات

 در بار کامل مرکز داده کافی باشد ،ساعت کارکرد 8شده باید برای حداقل  میزان سوخت ذخیره. 

 .ص نصب شودوتجهیزات دیزل ژنراتور باید در اتاقک مخص  2 رتبه

 در بار کامل مرکز داده کافی باشد ،ساعت کارکرد 24شده باید برای حداقل  میزان سوخت ذخیره. 

 .تجهیزات دیزل ژنراتور باید در فضای داخلی با رعایت کلیه فواصل پیرامونی نصب گردد  1 رتبه

 در بار کامل مرکز داده کافی باشد ،ساعت کارکرد 72شده باید برای حداقل  میزان سوخت ذخیره. 

 باشد ساعت کارکرد اضطراری مورد نیاز در بار کامل مرکز داده باید ارزیابی و ثبت شده. 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 زامات گروه حفاظت در برابر آتشال -6-4

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR01 4ترین فناوری ممکنحریق با مناسب ماستفاده از سیستم اعال 

 شرح

أمین . همچنینداشته باشد ،مناسبهای  5گرنصب حس با استفاده از را حریق باید قابلیت جداسازی نواحی مسیستم اعال

 سازی شده باشد.پیاده آن به شکل امن و مطمئنمنبع برق و خطوط انتقال سیگنال 

داشته  ،گرهای مناسببا استفاده از نصب حس را حریق باید قابلیت جداسازی نواحی مسیستم اعال  3رتبه  الزامات

 .باشد

 سازی شده باشد.ل امن و مطمئن پیادهتأمین منبع برق و خطوط انتقال سیگنال آن به شک 

داشته ،گرهای مناسببا استفاده از نصب حسرا حریق باید قابلیت جداسازی نواحی  مسیستم اعال  2رتبه 

 .باشد

 سازی شده باشد.تأمین منبع برق و خطوط انتقال سیگنال آن به شکل امن و مطمئن پیاده 

 به )مثل ایستگاه داخلی/ اتاق فرماندهی بحران و نشانی یا واحد مشاحریق به آتش مسیستم اعال

 شود.موارد مشابه( منتهی می

اشته گ های مناسب دبا استفاده از نصب حس را حریق باید قابلیت جداسازی نواحی مسیستم اعال  1رتبه 

 .باشد

 سازی شده باشد.تأمین منبع برق و خطوط انتقال سیگنال آن به شکل امن و مطمئن پیاده 

 نشانی یا واحد مشابه )مثل ایستگاه داخلی/ اتاق فرماندهی بحران و حریق به آتش مم اعالسیست

 شود.موارد مشابه( منتهی می

   

                                                      
4 State-Of-Art 

5 Sensor 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR02  پایش نواحی فناوری اطالعات(IT)  و تأسیسات(UT) 

 شرح

الزم برای پشتیبانی از فناوری اطالعات، باید به منظور تشخیص  (UT)و همچنین تأسیسات  (IT)نواحی فناوری اطالعات 

، ملی ساختمان و VDSهای د، استاندارNFPAهای دوجود آتش، پایش شوند. )در صورتیکه مقرارت ذکر شده در استاندار

 .آور نباشند(نشانی الزامسازمان آتش

فناوری اطالعات،  پشتیبانی ازالزم برای  (UT)( و همچنین تأسیسات ITنواحی فناوری اطالعات )  3به رت الزامات

 شوند.میبه منظور تشخیص وجود آتش، پایش 

فناوری اطالعات،  پشتیبانی ازالزم برای  (UT)( و همچنین تأسیسات ITنواحی فناوری اطالعات )  2رتبه 

 شوند.میبه منظور تشخیص وجود آتش، پایش 

 شوند.میبه منظور تشخیص وجود آتش، پایش های تأمین و توزیع نیز اتاق 

فناوری اطالعات،  پشتیبانی ازالزم برای  (UT)( و همچنین تأسیسات ITنواحی فناوری اطالعات )  1رتبه 

 شوند.میبه منظور تشخیص وجود آتش، پایش 

 شوند.میظور تشخیص وجود آتش، پایش به مننیز برق های مسیر عبور تأمین و توزیع اتاق 

 فضاهای بیرونی  و رسانیهای هواهای کابل، کانالکلیه فضاهای اداری، بارگیری، مسیرها و سینی

 شوند.سیسات مرتبط با مرکز داده( پایش میأساختمان )محل قرارگیری ت

 FPR03 های مجاورپایش اتاق 

 شرح

یز های باال و پائین ناحیه نشامل اتاق مناطق تشخیص وجود آتش، پایش شوند. این تمامی نواحی همجوار، باید به منظور

 سوزی هستند نیز باید پایش شوند.خطر آتشاحتمال زیاد که دارای  همجوار های غیرشود. حتی اتاقمی

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 .شوندمیش تمامی نواحی همجوار، به منظور تشخیص وجود آتش، پای  2رتبه 

 شوند.میسوزی هستند نیز پایش خطر آتشاحتمال زیاد که دارای  غیر همجوارهای اتاق 

 .شوندمیتمامی نواحی همجوار، به منظور تشخیص وجود آتش، پایش   1رتبه 

  ،شود. های باال و پائین ناحیه نیز میشامل اتاقپایش 

 شوند.سوزی هستند نیز پایش میتشخطر آاحتمال زیاد که دارای  غیر همجوارهای اتاق 
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR04 6تراکم کافی آشکارسازها 

 شرح

فای طدر عین حال، الزامات سیستم ای ناحیه مورد پایش را پوشش دهد. بیشترین گستره، تنهایی هر آشکارساز باید به

 حریق موجود )همانند دو برابر کردن تراکم آشکارسازها(، باید درنظر گرفته شود. 

، ملی ساختمان و VDSهای د، استاندارNFPAهای دمقرارت و استاندارمطابق الزامات ذکر شده در   3رتبه  الزامات

 .نشانیسازمان آتش

)سی( متر مربع و برای سقف و کف  30، پایش هر آشکارساز در داخل اتاق یبیشترین گستره   2رتبه 

 باشد.)چهل( متر مربع می 40کاذب 

( متر مربع و برای سقف و ج )بیست و پن 25پایش هر آشکارساز در داخل اتاق، ی بیشترین گستره  1رتبه 

 باشد.)چهل( متر مربع می 40کف کاذب 

 FPR05 های سیستم اعالم و اطفای حریقییدیهأت 

 شرح

 های معتبر باشند. ییدیهأها و اجزای سیستم اطفای حریق استفاده شده باید دارای تها، پنلرها، ماژولگحس

می CEهای ییدیهأدارای ت ،ها و اجزای سیستم اطفای حریق استفاده شدهها، پنلگرها، ماژولحس  3رتبه  الزامات

ملی ساختمان  ،VDSستاندارهای ا ،NFPA)در صورتیکه مقرارت ذکر شده در استاندارهای باشند.

 .نشانی الزام آور نباشند(و سازمان آتش

 LPCBهای ییدیهأها و اجزای سیستم اطفای حریق استفاده شده دارای تها، پنلگرها، ماژولحس  2رتبه 

 باشند.می

و یا  ULهای یهییدأها و اجزای سیستم اطفای حریق استفاده شده دارای تها، پنلگرها، ماژولحس  1رتبه 

VDS اشند.بمی 

   

                                                      
6 Detector 



 
 

 146 از 28 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR06 سریع دود بسیار های آشکارساز استفاده از سیستم(VESDA) 

 شرح

 روند. سریع دود بکاربسیار های آشکارساز ، باید سیستم(IT)در نواحی فناوری اطالعات 

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

ها و تجهیزات ها )با استفاده از لولههرکدام از رکباید برای ، (IT)در نواحی فناوری اطالعات   2رتبه 

 . سریع دود بکار روند بسیارهای آشکارساز سیستم،مخصوص(

ها و تجهیزات )با استفاده از لولههرکدام از رک ها باید برای ، (IT)در نواحی فناوری اطالعات   1رتبه 

 .سریع دود بکار روند بسیارهای آشکارساز سیستم،مخصوص(

  در نواحی فناوری اطالعات(IT) فضای اصلی، سقف و کف باید برای ، سیساتأهای تو اتاق

 .سریع دود بکار روند بسیارهای آشکارساز سیستم،کاذب

  ها و تجهیزات وهای برق )با استفاده از لولههرکدام از تابلباید برای ، سیساتأتدر نواحی

 .سریع دود بکار روند بسیارهای آشکارساز سیستم،مخصوص(

 FPR07 نوع سیستم اعالم حریق 

 شرح

 پذیر باشد.یا آدرس تواند از نوع متعارفنوع سیستم اعالم حریق بر اساس رتبه می

 استفاده شده است.  ،تعارفهای اعالم و اطفای حریق ماز پنل  3رتبه  الزامات

 پذیر استفاده شده است.از پنل اعالم حریق آدرس  2رتبه 

 های اطفای حریق متعارف استفاده شده است.از پنل 

 ارتباط برقرار می ،پذیرهای اطفای حریق متعارف با واسط مناسب با پنل اعالم حریق آدرسپنل

 کنند.

 استفاده شده است.پذیر از پنل اعالم حریق آدرس  1رتبه 

 پذیر استفاده شده است.های اطفای حریق آدرساز کارت 

 100پذیر دارای های لوپ پنل اعالم حریق آدرسپردازشگر و کارت% Redundancy باشد.می 

 ییدیه أهای اطفای حریق دارای تکارتUL  و یاVDS .هستند 

 شوند.رینگ پایش میهای مانیتوافزارتمامی اجزای سیستم اعالم حریق بر روی نرم 

   



 
 

 146 از 29 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR08 حل جایگزینهای اطفای حریق یا پیشگیرانه خودکار یا راهسیستم 

 شرح

 Waterخودکار اطفای حریق )سیستم باید سیسات، أو ت (IT)منظور محدود کردن خسارت به نواحی فناوری اطالعات به

Mist  مستقر شود. سیستم پیشگیرانهو یا مبتنی بر گاز( یا 

و  WaterMistسیسات، سیستم خودکار اطفای حریق )أو ت (IT)نواحی فناوری اطالعات جهت   3رتبه  الزامات

 .شده استیا مبتنی بر گاز( یا سیستم پیشگیرانه مستقر 

و  WaterMistسیسات، سیستم خودکار اطفای حریق )أو ت (IT)عات نواحی فناوری اطالجهت   2رتبه 

 .شده استیا مبتنی بر گاز( یا سیستم پیشگیرانه مستقر 

  ر )در صورتیکه مقرارت ذک. باشندمیفضاهای اداری مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار مناسب

 .ر نباشند(آونشانی الزام، ملی ساختمان و سازمان آتشNFPAشده در استاندارهای 

و  WaterMistسیسات، سیستم خودکار اطفای حریق )أو ت (IT)نواحی فناوری اطالعات جهت   1رتبه 

 .شده استیا مبتنی بر گاز( یا سیستم پیشگیرانه مستقر 

  در صورتیکه مقرارت . شده استفضاهای اداری مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار مناسب(

 .آور نباشند(نشانی الزام، ملی ساختمان و سازمان آتشNFPAذکر شده در استاندارهای 

 های برق، دیزل ژنراتورها و چیلرها مجهز به سیستم اطفای حریق داخل تابلوهای برق، پست

 .، شده استاتوماتیک مناسب

 FPR09 پایش، تعمیرات و نگهداری سیستم اعالم و اطفای حریق 

 شرح

 ریق باید به منظور بررسی صحت عملکرد، پایش شود.کلیه اجزای سیستم اعالم و اطفای ح

ملی ، VDSاستاندارهای  ،NFPA)در صورتیکه مقرارت ذکر شده در استاندارهای کاربرد ندارد.   3رتبه  الزامات

 .آور نباشند(نشانی الزامساختمان و سازمان آتش

رد، بصورت ماهیانه پایش میاجزای سیستم اعالم و اطفای حریق به منظور بررسی صحت عملک  2رتبه 

 شود.

اجزای سیستم اعالم و اطفای حریق به منظور بررسی صحت عملکرد، بصورت ماهیانه پایش می  1رتبه 

 شود.

  ،ت از طریق سیستم های مدیریاجزای سیستم اعالم و اطفای حریق به منظور بررسی صحت عملکرد

 شود.پایش می و مانیتورینگ

 



 
 

 146 از 30 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR10  فضا 7یکپارچگیتست 

 شرح

برای کلیه فضاهایی که مجهز به سیستم خودکار  یکپارچگی ، باید تستTotal Floodingدر صورت استفاده از مفهوم 

 صورت پذیرد. ،باشنداطفای حریق می

ملی ، VDSاستاندارهای  ،NFPA)در صورتیکه مقرارت ذکر شده در استاندارهای کاربرد ندارد.   3رتبه  الزامات

 .آور نباشند(نشانی الزامو سازمان آتشساختمان 

فضاهایی که  یبرای کلیهیکپارچگی  ، باید تستTotal Floodingدر صورت استفاده از مفهوم   2رتبه 

 صورت پذیرد. ،باشندمجهز به سیستم خودکار اطفای حریق می

فضاهایی که  یی کلیهبرایکپارچگی ، باید تست Total Floodingدر صورت استفاده از مفهوم   1رتبه 

 صورت پذیرد. ،باشندمجهز به سیستم خودکار اطفای حریق می

 FPR11 فشار یهای کاهندهدریچه 

 شرح

برای فضاهایی که مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار گازی هستند، باید مجهز به ساز آتش فشار  یهای کاهندهدریچه

 باشند. 8های فنری بازگشتیکنندهلفعاهمانند  ،و کار بسته شدن کنترل شده

ملی ، VDSاستاندارهای  ،NFPA)در صورتیکه مقرارت ذکر شده در استاندارهای کاربرد ندارد.   3رتبه  الزامات

 .آور نباشند(نشانی الزامساختمان و سازمان آتش

ق خودکار گازی فشار آتش برای فضاهایی که مجهز به سیستم اطفای حری یهای کاهندهدریچه  2رتبه 

، مجهز به ساز و کار بسته شدن کنترل شده همانند )درصورتیکه مطابق محاسبات نیاز باشد( هستند

 باشند.میهای فنری بازگشتی کنندهفعال

فشار آتش برای فضاهایی که مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار گازی  یهای کاهندهدریچه  1رتبه 

، مجهز به ساز و کار بسته شدن کنترل شده همانند سبات نیاز باشد()درصورتیکه مطابق محا هستند

 باشند.میهای فنری بازگشتی کنندهفعال

  اند.نصب شده ،های اگزاستخروج گاز از فضا کانالبه منظور. 

   

                                                      
7 Integrity 

8 Spring Return Actuators 



 
 

 146 از 31 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR12  اگزاست 9خلیه دودتسیستم  

 شرح

دود قبل از عملکرد سیستم اطفای گازی و یا گازهای سیستم اطفای گازی پس از تخلیه، باید سیستم  یجهت تخلیه

 های مناسب نصب گردد. کشی و مجموعه فنها، موتور دمپرها، دمپرها، کانالاگزاست مناسب شامل دریچه

ملی ، VDSاستاندارهای  ،NFPAرتیکه مقرارت ذکر شده در استاندارهای )در صوکاربرد ندارد.   3رتبه  الزامات

 .آور نباشند(نشانی الزامساختمان و سازمان آتش

دود قبل از عملکرد سیستم اطفای گازی و یا گازهای سیستم اطفای گازی پس از  یجهت تخلیه  2رتبه 

دمپرها، کانال کشی و مجموعه فنها، موتور دمپرها، تخلیه، سیستم اگزاست مناسب شامل دریچه

 . شده استنصب  ،های مناسب

 ییدیه أای ترموتور دمپرها و دمپرها داUL  و یاVDS .است 

دود قبل از عملکرد سیستم اطفای گازی و یا گازهای سیستم اطفای گازی پس از  یجهت تخلیه  1رتبه 

کشی و مجموعه فنمپرها، کانالها، موتور دمپرها، دتخلیه، سیستم اگزاست مناسب شامل دریچه

 . شده استنصب  ،های مناسب

 ییدیه أموتور دمپرها و دمپرها دادای تUL  و یاVDS .است 

 شوند.اجزای سیستم اگزاست توسط سیستم مانیتورینگ پایش می یکلیه 

   

                                                      
9 Exhaust 



 
 

 146 از 32 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

FPR  حفاظت در برابر آتش(Fire Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

FPR13 های دارای تابلوی برقسوزی در اتاقآتشی از حفاظت پیشگیر 

 شرح

خطرات آتش  ،عالوهسوزی باشند. بههشدار آتشهای یستمسمرسوم ابلوی برق باید مجهز به پایش تحاوی های اتاق

 سوزی باید با اقدامات بیشتر کمینه شوند.

 کابرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 هستند.خالی از بار قابل اشتعال برق تابلو حاوی های اتاق  2 رتبه

  10پویش دمانگاریIR شود.میای انجام رهبه صورت دو، هاپنل 

 هستند.خالی از بار قابل اشتعال برق تابلو حاوی های اتاق  1 رتبه

  11پویش دمانگاریIR شود.میای انجام به صورت دوره، هاپنل 

 سیستم  هیا اتاق بشوند. میپایش  ،دودزودهنگام  های تشخیصیستمس ةمجزا به وسیل هایتوزیع

 است.اطفای حریق مجهز 

   

                                                      
10 IR thermography Scanning 

11 IR thermography Scanning 



 
 

 146 از 33 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 گروه نظارت تصویری و امنیت فیزیکیالزامات  -6-5

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS01 مجاورطق امنیتی امن 

 شرح

 د.باش (OP)عملیات و (UT)، تأسیسات (IT)های فناوری اطالعات طق امنیتی باید شامل اتاقامن

 .مجاور هستند ،با یک فضای واسطتنها ، (OP)و عملیات ( ITهای فناوری اطالعات )اتاق  3 رتبه الزامات

 هستند.مجاور ، (OP)یات عمل، و (ITهای فناوری اطالعات )اتاقحداقل   2 رتبه

طقه امنیتی و من مجاور هستند  (OP)وعملیات  (UT)، تأسیسات (ITهای فناوری اطالعات )اتاق  1 رتبه

 اند.را شکل داده

 PHS02 رون ساختماندهای عدم آشکارسازی و نمایش موقعیت 

 شرح

اید از مسیر ب مشخص شده باشد. نواحی امنیتی را در نظر گرفته نواحی امنیتی داخل ساختمان شده، بندیطق ناحیهاباید من

تی، هایی از وجود و موقیعت نواحی امنیور باشند. نباید نشانهعبوری بازدیدکنندگان، کارکنان عمومی و نواحی تحویل کاال د

 وجود داشته باشند.

 برای نواحی امنیتی وجود دارد.  شده بندیمنطق ناحیه  3 رتبه الزامات

 امنیتی وجود ندارد. نواحی  یافشا کننده یعالمت و نشانه 

  برای نواحی امنیتی وجود دارد.شده بندی منطق ناحیه  2 رتبه

 های نواحی امنیتی از مسیر عبوری بازدیدکنندگان، کارکنان و نواحی تحویل دور نیستند ولی کنترل

 سازی شده است.مناسبی در قبال مخاطرات مرتبط، پیاده

 امنیتی وجود ندارد.نواحی  یافشا کننده یعالمت و نشانه 

 برای نواحی امنیتی وجود دارد. شده بندی منطق ناحیه  1 رتبه

 واحی امنیتی از مسیر عبوری بازدیدکنندگان، کارکنان و نواحی تحویل دور هستند. ن 

 امنیتی وجود ندارد.نواحی  یافشا کننده یعالمت و نشانه 

   



 
 

 146 از 34 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS03 منیتیمحدوده ا 

 شرح

 لک، م یوجود داشته باشد. همراستا با محدوده ،استشده  محصور باز بین ساختمان و نواحی عمومی، که  یباید فضای

 درنظر گرفته شود.خودروها نیز  مسیر تردد  باید

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 . رد، وجود دامحصور شده استی عمومی، که باز بین ساختمان و نواح یفضای  1 رتبه

 است. شدهدرنظر گرفته مسیر تردد خودروها ملک،  یهمراستا با محدوده 

 PHS04 برای ناحیه فناوری اطالعات فیزیکی سازی محوطه امنیتی در برابر نفوذ مقاوم(IT) 

 شرح

بنظر گرفتن کل سازه، در فناوری اطالعات، با در یو با تمامی محوطهمجزا صورت ، به(IT)های فناوری اطالعات اتاق

 سازی شوند.مقاومفیزیکی در برابر نفوذ باید ها، ها و داکتها، پنجره

 ،و نفوذ افراد غیر مجاز، از طریق حفاظت فیزیکی مناسب سرقتاقدامات محافظت در برابر   3 رتبه الزامات

 گرفته است. تصور

، بر اساس سطح کیفیت ارتباط دارند به محوطه عمومی اًمستقیمکه ی داخلی و خارجرزهای م  2 رتبه

RC2  استانداردEN1627 اند.اجرا شده 

 های خصوصی که کارکنان غیرمجاز به آن دسترسی دارند، در برابر دزدی مرزهای منتهی به اتاق

 رد.را دا الزمکه کل اتاق یا ناحیه، سطح کیفیت ده است ای مقاوم شگونهبه

، بر اساس سطح کیفیت ارتباط دارند به محوطه عمومی اًمستقیمکه داخلی و خارجی  رزهایم   1 هرتب

RC3  استانداردEN1627 اند.اجرا شده 

 بر اساس سطحهای خصوصی که کارکنان غیرمجاز به آن دسترسی دارند، مرزهای منتهی به اتاق 

 را دارد. RC2یفیت اند یطوریکه کل اتاق یا ناحیه، سطح کاجرا شده RC2کیفیت 

 که در سطح کیفیت  برای تمامی اجزای سازهRCx  در برار دزدی محافظت شده، یک گواهینامه

 آزمایش و گواهینامه مستقل نصاب در دسترس هستند.

   



 
 

 146 از 35 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS05 تأسیسات  یسازی ناحیهامن(UT) 

 شرح

ها، بفناوری اطالعات، با درنظر گرفتن کل سازه، در یو با تمامی محوطهمجزا صورت ، به(UT)های تأسیسات اتاق

 سازی شوند.مقاومفیزیکی در برابر نفوذ باید ها، ها و داکتپنجره

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 ،و نفوذ افراد غیر مجاز، از طریق حفاظت فیزیکی مناسب سرقتامات محافظت در برابر اقد  2 رتبه

 گرفته است. تصور

 های تأسیسات که اتاقناقدامات تضمین کننده ای(UT)  یا کل محوطه تأسیسات(UT) در هر ،

 حالتی قفل هستند، انجام شده است.

 های تأسیسات های اتاقبتمامی در(UT) هستند. مجهز به دستگیره 

بر اساس سطح کیفیت ، ارتباط دارند به محوطه عمومی اًمستقیمکه داخلی و خارجی رزهای م  1 رتبه

RC2  استانداردEN1627 اند.اجرا شده 

 بر اساس سطحهای خصوصی که کارکنان غیرمجاز به آن دسترسی دارند، مرزهای منتهی به اتاق 

 را دارد. WK1ناحیه، سطح کیفیت  اند یطوریکه کل اتاق یااجرا شده RC1کیفیت 

  های تأسیسات اتاق کند کهدیگری تضمین میاقدامات(UT)  یا کل محوطه تأسیسات(UT) در ،

 هر حالتی قفل هستند.

 های تأسیسات های اتاقبتمامی در(UT) .مجهز به دستگیره هستند 

 که در سطح کیفیت  برای تمامی اجزای سازهRCx ه، یک گواهینامه در برار دزدی محافظت شد

 آزمایش و گواهینامه مستقل نصاب در دسترس هستند.

 PHS06  پنجره در نواحی امنیتینصب اجتناب از 

 شرح

اوری ، دیوارهای نواحی فندهدافزایش می پذیری در برابر نفوذ، آتش، گرما، و قابل دید بودن را از آنجائیکه پنجره، آسیب

 باشند. تهداش نباید پنجره (IT)اطالعات 

، یزیکیف نفوذهای مرتبط در برابر در صورت وجود پنجره، اقدامات حفاظتی برای پوشش ضعف  3 رتبه الزامات

 ، انجام شده است.آتش، گرما و قابل دید بودن

، یزیکیف نفوذهای مرتبط در برابر در صورت وجود پنجره، اقدامات حفاظتی برای پوشش ضعف  2 رتبه

 ، انجام شده است.ل دید بودنآتش، گرما و قاب

 پنجره ندارند. (IT)فناوری اطالعات  هایاتاق  1 رتبه

 



 
 

 146 از 36 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS07 های بیرونیها، رایزرها و دریچهاز داکتفیزیکی در برابر خرابکاری عمدی و نفوذ  تحفاظ 

 شرح

به آنها فیزیکی نفوذ  یال بالقوه، که احتم(UT)یا تأسیسات  (IT)های بیرونی نواحی فناوری اطالعات ها و دریچهداکت

متناسب با موارد ذکر شده در الزامات و و افراد غیر مجاز سارق ورودی، در برابر ورود  ی، باید در محدودهوجود دارد 

 به صورت مناسب، محافظت شوند. (UT)و تأسیسات  (IT)های فناوری اطالعات برای حفاظت محوطهپیشین 

 صورت گرفته است. PHS05و  PHS04مشابه و متناسب با اقدامات   3 رتبه الزامات

 صورت گرفته است. PHS05و  PHS04اقدامات مشابه و متناسب با   2 رتبه

 صورت گرفته است. PHS05و  PHS04اقدامات مشابه و متناسب با   1 رتبه

 PHS08  12های برق و دادهنقاط تحویل شبکهحفاظت دسترسی برای 

 شرح

 به داخل ساختمان، باید محافظت شوند. های برق و دادهرود سرویسومسیرهای 

 ،فیزیکیه داخل ساختمان، در برابر خسارات های برق و داده بعبور و ورود شبکهمسیرهای   3 رتبه الزامات

 اند.محافظت شده

فیزیکی،  های برق و داده به داخل ساختمان، در برابر خساراتمسیرهای عبور و ورود شبکه  2 رتبه

 اند.محافظت شده

های برق و داده به داخل ساختمان، در برابر خرابکاری و خسارات مسیرهای عبور و ورود شبکه  1 رتبه

 اند.فیزیکی، محافظت شده

 PHS09  همراه با منبع برق اضطراری بالکتریکی درکنترل 

 شرح

  شود.تأمین بان، پشتی یاز طریق منبع تغذیهبرق این اجزا اید ب ،کنترل تردداجزای فنی سیستم در صورت الکتریکی بودن 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 باشد.پشتیبان می یها، مجهز به منبع تغذیهبدر کنترل ترددسیستم   2 رتبه

 باشد.پشتیبان می یها، مجهز به منبع تغذیهبدر کنترل ترددسیستم   1 رتبه

   

                                                      
12 Suplly Grids / Demarcation Points 



 
 

 146 از 37 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 روهعنوان گ کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS10  مسیر خروج اضطراری تعیین 

 شرح

، مسیرهای خروج اضطراری باید توسط عالئم (OP)و عملیات  (UT)، تأسیسات (IT)های فناوری اطالعات در اتاق

 شده باشند.تعیین  ،مشخص

، (OP)و عملیات  (UT)(، تأسیسات ITهای فناوری اطالعات )مسیرهای خروج اضطراری در اتاق  3 رتبه لزاماتا

 اند.تعریف شده ،توسط عالئم مشخص

، (OP)و عملیات  (UT)(، تأسیسات ITهای فناوری اطالعات )مسیرهای خروج اضطراری در اتاق  2 رتبه

 اند.تعریف شده ،توسط عالئم مشخص

، (OP)و عملیات  (UT)(، تأسیسات ITهای فناوری اطالعات )مسیرهای خروج اضطراری در اتاق  1 تبهر

 اند.تعریف شده ،توسط عالئم مشخص

 PHS11 ترین فناوری ممکنبا مناسب کنترل ترددیستم استفاده از س 

 شرح

اید بیستم . این سگرددنصب  کنترل ترددستم یفناوری اطالعات، باید س های()یا اتاق هایبه منظور دسترسی به حوزه

وضعیت های دسترسی باید مبتنی بر باشد. گزینه شدهحفاظت  ،کامالًداشته باشد و در برابر دستکاری ییقابلیت دسترسی باال

 ، پایش شوند.بودن بسته

 ابر دستکاری برخوردارسازی آن باید از سطح متوسطی از حفاظت در برو پیاده کنترل ترددیستم س  3 رتبه الزامات

 باشد.مین انرژی ایمن میأد که شامل یک حفاظت بنیادین در برابر خرابکاری و تنباش

 سازی آن باید از سطح متوسطی از حفاظت در برابر دستکاری برخوردارو پیاده کنترل ترددیستم س  2 رتبه

 باشد.ایمن می مین انرژیأباشد که شامل یک حفاظت بنیادین در برابر خرابکاری و ت

د که نسازی آن باید از حفاظت باالیی در برابر دستکاری برخوردار باشو پیاده کنترل ترددیستم س  1 رتبه

مین انرژی ایمن، رویه رمزگذاری ایمن و ارسال عالمت أشامل حفاظت در برابر خرابکاری، ت

 باشد. ،ریزی نشدههای برنامههنگام باز شدن

   



 
 

 146 از 38 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 گروهعنوان  کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS12  مرکزی 13تابلویحفاظت 

 شرح

 حفاظت شود.م ،باید در برابر دسترسی غیرمجاز کنترل ترددسیستم مرکزی تابلوی 

ز حفاظت که در برابر دسترسی غیرمجا شده استنصب در اتاقی  کنترل ترددسیستم مرکزی تابلوی   3 رتبه الزامات

 شود.می

ز حفاظت که در برابر دسترسی غیرمجا شده استدر اتاقی نصب  کنترل ترددسیستم مرکزی تابلوی   2 رتبه

رد عملک ی هتنها به وسیل این اتاقورود به  گردد.می هشدار پایش یسامانه بوسیله شود و می

 رد.گیمیانجام  کنترل تردد

ز حفاظت که در برابر دسترسی غیرمجا شده استدر اتاقی نصب  کنترل ترددسیستم مرکزی تابلوی   1 رتبه

کنترل د عملکر یهتنها به وسیل این اتاقورود به  گردد.میهشدار پایش  یسامانه بوسیله شود و می

 گیرد.میانجام  تردد

 PHS13 ابر خرابکاریها و حفاظت آنها در برنصب و پایش کابل 

 شرح

 قابل تشخیص باشند.باید  ،کوتاه اتصالا یهای کابل باید در برابر دستکاری حفاظت شود. قطعی رؤیتکشی قابل کابل

 اند.ده، در برابر دستکاری حفاظت شیتؤرقابل های کشیکابل  3 رتبه الزامات

 هستندکوتاه قابل تشخیص  اتصالهای کابل یا قطعی. 

 اند.ده، در برابر دستکاری حفاظت شیتؤرقابل های کشیکابل  2 رتبه

 هستندکوتاه قابل تشخیص  اتصالهای کابل یا قطعی. 

ها و انتقال در شبکه فناوری اطالعات باید رمزگذاری شده باشد یا ارتباط بین متمرکزکننده  1 رتبه

 م گیرد.در یک شبکه مجزای ایمن انجا کنترل ترددهای خادم سیستم رایانه

  کابل کشی باید دارای عملکرد پایشی در برابر خرابکاری باشد. اگر سیگنال خرابکاری مشاهده

 برخورد کرد. نفوذشد، باید با آن به صورت سازمانی و به عنوان هشدار 

   

                                                      
13 Panel 



 
 

 146 از 39 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS14 ثیر قرار دهدأتتحت را  کنترل ترددیستم قطع برق نباید عملکرد س 

 شرح

مرکزی باید به تابلوی و  15ها، متمرکز کنندههاکنندهویژه الکترومغناطیسی(، کنترل)به 14های نگهدارندهبازکننده در، دستگاه

 یک منبع برق ایمن متصل باشند.

 د ندارد.اربرک  3 رتبه الزامات

ها و نندهها، متمرکزککنندهویژه الکترومغناطیسی(، کنترلهای نگهدارنده )به، دستگاهببازکننده در  2 رتبه

 .هستندبه یک منبع برق ایمن متصل  ،تابلوی مرکزی

ها ندهکنها، متمرکزکنندهویژه الکترومغناطیسی(، کنترلهای نگهدارنده )به، دستگاهبدر یبازکننده  1 رتبه

 .هستندو تابلوی مرکزی به یک منبع برق ایمن متصل 

 PHS15  مناسب خوانکارتاستفاده از 

 شرح

 نباید قابل ردیابی یا قابل مشاهده باشد.ورودی  16عبورحفاظت شود. کد م ،، باید در برابر باز شدنخانکارت

 اربرد ندارد.ک  3 رتبه الزامات

 شود.میحفاظت مباز شدن  ، در برابرخانکارت  2 رتبه

  نیست.قابل ردیابی یا قابل مشاهده عبور ورودی کد 

 شود.می، در برابر باز شدن حفاظت  خانکارت  1 رتبه

  نیست.قابل ردیابی یا قابل مشاهده عبور ورودی کد 

 است.یکپارچه آن  17یو محفظه باشدمیخرابکاری  شناساییگر دارای حس خانکارت 

 د.شومیبرخورد نفوذ  هشداربا و  رسمید، با آن به صورت وابکاری مشاهده شاگر سیگنال خر 

   

                                                      
14 Holding 

15 Concentrator 

16 PIN Code 

17 Case 



 
 

 146 از 40 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS16  18شناساییابزار امنیت 

 شرح

باید اند دهکه شخصی نش شناساییابزار و مورد استفاده قرار گیرد. شده در صاخاص  بطوربرای شخص باید  شناساییابزار 

 .شوندامنی نگهداری  یدر محل ذخیره

 اربرد ندارد.ک  3 رتبه الزامات

 .گیردو مورد استفاده قرار میشده صادر  بطور خاص برای شخص شناساییابزار   2 رتبه

  شوندمیامنی نگهداری  یدر محل ذخیره تخصیص داده نشده شناساییابزار. 

 گیرد. و مورد استفاده قرار میشده صادر  بطور خاصبرای شخص  شناساییابزار   1 رتبه

 شوندمیامنی نگهداری  یدر محل ذخیره تخصیص داده نشده ابزار شناسایی. 

  مورد قصور قرار نگرفته استده و در نظر گرفته شبه صورت امن فرآیند رمزگذاری. 

 PHS17 هاردیابی ورودی 

 شرح

 د.نباید ثبت شوآن تاریخ و زمان  ،IMTکد در ازای هر تالشی برای ورود، حداقل 

 شوند.می، تاریخ و زمان آن ثبت IMTدر ازای هر تالشی برای ورود، کد   3 رتبه الزامات

 شوند.میروز نگهداری  8حداقل به مدت  ،سوابق 

 شوند.می، تاریخ و زمان آن ثبت IMTود، کد در ازای هر تالشی برای ور  2 رتبه

 شوند.میروز نگهداری  8حداقل به مدت  ،سوابق 

 شوند.می، تاریخ و زمان آن ثبت IMTدر ازای هر تالشی برای ورود، کد   1 رتبه

 شوند.میروز نگهداری  30حداقل به مدت  ،سوابق 

 اند.قرار گرفتهتوجه مورد  ،مرکزی کنترل ترددسیستم های ناموفق در تالش 

   

                                                      
18 IDD (ID Device) 



 
 

 146 از 41 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS18 شناسایی کاربر توسط عامل ثانوی 

 شرح

 د.درنظر گرفته شوبرای دسترسی باید یک عامل ثانوی )دانش یا بیومتریک(  ،IMTبه جز نگهداری 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 هد، یک عامل ثانوی )دانش یا بیومتریک( برای دسترسی درنظر گرفته شIMTبه جز نگهداری   1 رتبه

 PHS19 بندیناحیهسازی مفاهیم پیاده 

 شرح

 نشان داده شود.، ترددصدور مجوز باید توسط  ،امننواحی  یهگستر

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 ده است.، نشان داده شتردد صدور مجوزگسترة نواحی امن، توسط   2 رتبه

 .دهسازی شپیاده ،شده میان مناطق امنیتیکنترل انتقالا حداقل کلمه عبور ی افشای عدمساز و کار   1 رتبه

 زمانی هستندیت محدودبر اساس دسترسی  یهدارای گزین ،کنترل ترددهای سیستم. 

 PHS20 بپایش زمان باز شدن در 

 شرح

های راهبردی مهم )به عنوان مثال مرکز کنترل امنیت فنی( به مدت طوالنی فناوری اطالعات یا اتاقاتاق متعلق به  باگر در

باید یز نمت هشدار عال ،باز بماند، باید عالمت هشدار داخلی به صدا درآید. اگر در بیش از یک دقیقه باز نگه داشته شود

 به صدا درآید.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

های راهبردی مهم )به عنوان مثال مرکز کنترل فناوری اطالعات یا اتاقاتاق متعلق به  باگر در  2 رتبه

 آید. میامنیت فنی( به مدت طوالنی باز بماند، عالمت هشدار داخلی به صدا در

 آید.میبه صدا درنیز عالمت هشدار  ،باز نگه داشته شود بیش از یک دقیقه باگر در 

های راهبردی مهم )به عنوان مثال مرکز کنترل فناوری اطالعات یا اتاق اتاق متعلق به باگر در  1 رتبه

 آید. میامنیت فنی( به مدت طوالنی باز بماند، عالمت هشدار داخلی به صدا در

 آیدمیبه صدا در نیز عالمت هشدار ،شته شودبیش از یک دقیقه باز نگه دا باگر در. 

 ان کارکندر تمامی اوقات، که  یدقیقه باز بماند، هشدار به  ایستگاه 2 مدت زمان بیش از باگر در

 شود.میدر واکنش به هشدار، اقدامات سازمانی انجام و  یابدمینیز انتقال  در آن حضور دارند

 



 
 

 146 از 42 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS21 ترین فناوری ممکنبا مناسبنفوذ هشدار یستم یک س استفاده از -نفوذ هشدار یستم س 

 شرح

های غالب در حالت مسلح و غیرمسلح باشد. عالئم باید باید دارای حفاظتی مضاعف در برابر تالش نفوذ،هشدار یستم س

 ، به نمایش درآید.، کارکنان در آن حضور دارندتاوقا یتمام در در ایستگاهی که

 باشد. یممسلح و غیر مسلح  نفوذهای هشدار نفوذ، دارای حفاظتی مضاعف در برابر تالشسیستم   3 رتبه الزامات

  ید.آمی، به نمایش در ، کارکنان در آن حضور دارندتاوقا یتمامدر عالئم در ایستگاهی که 

  حداقلClass B  ازVDS .دریافت شده است 

های غالب در حالت مسلح و غیر تالشسیستم هشدار نفوذ، دارای حفاظتی مضاعف در برابر   2 رتبه

 باشد. میمسلح 

  ید.آمی، به نمایش در ، کارکنان در آن حضور دارندتاوقا یتمامدر عالئم در ایستگاهی که 

  حداقلClass B  ازVDS .دریافت شده است 

 های غالب در حالت مسلح و غیرسیستم هشدار نفوذ، دارای حفاظتی مضاعف در برابر تالش  1 رتبه

 باشد. میمسلح 

  ید.آمی، به نمایش در ، کارکنان در آن حضور دارندتاوقا یتمامدر عالئم در ایستگاهی که 

  حداقلClass C  ازVDS .دریافت شده است 

  تصل م، شامل خرابکاری قطعات سیستممربوط به خود  منیتیعملکردهای انفوذ بر هشدار سیستم

 ظارت دارد.نگرها، و حس کنندهمسلحتجهیزات  همانند

  د.نشومیدر صورت بروز هشدار، به منظور ردیابی فوری هشدارها، اقدامات سازمانی انجام 

   



 
 

 146 از 43 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS22 با واکنش مضاعفمناسب گرهای حس استفاده از -نفوذ هشدار یستم س 

 شرح

ملیاتی عاز را تضمین کنند و  منبه هدف پایش انتخاب شوند، کشف/تشخیص ا با توجهگرهای مورد استفاده باید حس

 نمایند.، اطمینان حاصل میو بدون هشدارهای غیر واقعیپایدار 

 .انددهانتخاب ش ،به هدف پایش با توجهگرهای مورد استفاده حس  3 رتبه الزامات

 عملیاتی پایدار و بدون هشدارهای  ازکنند و میکشف/تشخیص امن را تضمین گرها، این حس

 نمایند.غیر واقعی، اطمینان حاصل می

   حداقلClass B  ازVDS .دریافت شده است 

 اند.دهانتخاب ش ،به هدف پایش با توجهگرهای مورد استفاده حس  2 رتبه

 عملیاتی پایدار و بدون هشدارهای  ازکنند و میضمین کشف/تشخیص امن را تگرها، این حس

 نمایند.غیر واقعی، اطمینان حاصل می

   حداقلClass B  ازVDS .دریافت شده است 

 اند.دهانتخاب ش ،به هدف پایش با توجهگرهای مورد استفاده حس  1 رتبه

 و بدون هشدارهای  عملیاتی پایدار ازکنند و  میکشف/تشخیص امن را تضمین گرها، این حس

 نمایند.غیر واقعی، اطمینان حاصل می

   حداقلClass C  ازVDS .دریافت شده است 

 های تشخیص دهندهاسپری به  پاشیدن )به عنوان مثال .شوندگرها مشخص میدستکاری در حس

 ها(.تشخیص دهندهشکستگی یا حرکت 

   



 
 

 146 از 44 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS کی نظارت تصویری و امنیت فیزی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS23 فناوری اطالعات هاییا اتاق های حرکت در نواحیدهندهتشخیص استفاده از -نفوذ هشدار یستم س 

 شرح

عنوان ت بهرکحهای دهندهتشخیصباید آسان باشد، بر دیوارهای اطراف،  تسلط یکهبرای یافتن عوامل خرابکار یا در صورت

 .یکدیگر را پوشش دهند حرکت باید های دهندهتشخیص شود.نصب ، ایتلهسیستم مراقبتی و 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

، آسان باشد بر دیوارهای اطراف یکه تسلطبرای یافتن عوامل خرابکار یا در صورت  2 رتبه

 اند.ده، نصب شایهتلعنوان سیستم مراقبتی و های حرکت بهدهندهتشخیص

 دهندیکدیگر را پوشش میهای حرکت دهندهتشخیص. 

، آسان باشد بر دیوارهای اطراف یکه تسلطبرای یافتن عوامل خرابکار یا در صورت  1 رتبه

 اند.ده، نصب شایتلهعنوان سیستم مراقبتی و های حرکت بهدهندهتشخیص

 ددهنیکدیگر را پوشش میهای حرکت دهندهتشخیص. 

 PHS24 های تجهیزات فنیپایش اتاق -نفوذ هشدار یستم س 

 شرح

ارای ا چند اتاق دی ناحیههنگام پایش یک  شوند.، پایش نفوذهشدار یستم س یباید به وسیله های تجهیزات فنیاتاق

 یک اتاق صرف نظر کرد. ةتوان از پایش جداگانتجهیزات فنی، می

 د.کاربرد ندار  3 رتبه الزامات

 شوند.می( پایش تهویه مطبوع و راریطبرق اضهای فنی با عملکردهای مرکزی )حداقل اتاق  2 رتبه

 شوند.میهای تجهیزات فنی یا کل محیط فنی پایش تمام اتاق  1 رتبه

   



 
 

 146 از 45 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS25 وییئسیستم مراقبت وید 

 شرح

ویی پایش ئهای ویدهای فناوری اطالعات دسترسی دارند باید توسط دوربینهای خارجی و راهروهایی که به اتاقمحیط

روز ( 30سی ) منتقل شده و به مدت کارکنان در آن حضور دارند، در تمامی اوقات،ی که باید به ایستگاهر یتصاوشوند. 

 شوند. نگهداری

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 در سایت اختصاصی جهت گشت، حراست و نظارت بر فضاهای مذکوراگر پیمانکار امنیتی   2 رتبه

 صرف نظر کرد. نظارت تصویریتوان از حضور داشته باشد، می

سترسی دارند توسط های فناوری اطالعات دهای خارجی و راهروهایی که به اتاقمحیط  1 رتبه

 .شوندمیویی پایش یهای ویددوربین

 30منتقل شده و به مدت  در تمامی اوقات، کارکنان در آن حضور دارند، ی کهر به ایستگاهیتصاو 

 شوند.میروز نگهداری 

 PHS26  بیرونینواحی نظارت محیط یا 

 شرح

 تشخیص داده شود.ملک  هاییا عبور از مرز نفوذش ای پایش کرد که هر گونه تالمحیط پیرامون را باید به گونه

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 تواند بخش جلویی ساختمانی باشد که مرکز داده در آن قرار دارد.محیط مورد پایش می  2 رتبه

ص یکه هر گونه تالش نفوذ یا عبور از مرزهای ملک تشخ شودمیای پایش محیط پیرامون به گونه  1 رتبه

 داده شود.

   



 
 

 146 از 46 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS27 19یک نفره کنترل تردد 

 شرح

 فناوری اطالعات ایجاد شود. هایاتاقیک نفره )تله انسانی( باید برای دسترسی به  کنترل ترددیک 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه ماتالزا

سازمانی انجام داد، به عنوان  ی هفنی و یک جنب یهتوان با ترکیبی از یک جنبسازی را میپیاده  2 رتبه

 از راه دور. یک درب و باز کردن نظارت تصویریمثال 

ده جاد شالعات ایفناوری اط های()اتاق یک نفره )تله انسانی( برای دسترسی به نواحی کنترل تردد  1 رتبه

 است.

 PHS28  اصولیبازرسی تعمیرات و نگهداری و 

 شرح

رائه ا مشخصات مطابق ،اصولیو تعمیرات نگهداری  یکنندهنصب شده که تضمین قرارداد نگهداری برای اجزای امنیتی

 باید تهیه گردد. باشد،می حداقل ساالنه(و بطور سازنده شده توسط

ولی؛ اصو تعمیرات نگهداری  یکنندهکه تضمین، شدهنصب  داد نگهداری برای اجزای امنیتیقرار  3 رتبه الزامات

 .شده استباشد، تهیه میحداقل ساالنه  و بطور سازنده ارائه شده توسط مشخصات مطابق

مند )برابر قاعدهو تعمیرات یک قرارداد نگهداری برای اجزای نصب امنیتی، اینکه نگهداری   2 رتبه

 ماید.نمیات سازنده، اما حداقل ساالنه( انجام خواهد شد را تضمین مشخص

 ی؛ و تعمیرات اصولنگهداری  یکنندهکه تضمین، شدهنصب  قرارداد نگهداری برای اجزای امنیتی

 .شده استباشد، تهیه میحداقل ساالنه  و بطور سازنده ارائه شده توسط مشخصات مطابق

مند )برابر قاعدهو تعمیرات رای اجزای نصب امنیتی، اینکه نگهداری یک قرارداد نگهداری ب  1 رتبه

 ماید.نمیمشخصات سازنده، اما حداقل ساالنه( انجام خواهد شد را تضمین 

 ی؛ و تعمیرات اصولنگهداری  یکنندهکه تضمین، شدهنصب  قرارداد نگهداری برای اجزای امنیتی

 باشد، تهیه شده است.میحداقل ساالنه  و بطور سازنده ارائه شده توسط مشخصات مطابق

 توان با استفاده از کارکنان ها را میبازرسی شوند.میهای فصلی )سه ماه یک بار( انجام بازرسی

 .شوندمیثبت  ها. نتایج بازرسیانجام دادداخلی 

   

                                                      
19 Single Person 



 
 

 146 از 47 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS29 شناسایی ابزار 21برای امور مدیریتی 20های کاریسازی ایستگاهامن 

 شرح

یستم رسانه و نیز سمدیریت صورت امن نگهداری شوند، باید به ابزارهاباید رسمی و شفاف باشد. شناسایی ابزار صدور 

های کاری فناوری اطالعات در هنگام ایستگاه عالوه بر آنصورت گیرد.  صدور مجوز از قبل، تنها باید پس از  کنترل تردد

 شده باشند.کلمه عبور، امن با  فعال نبودن باید

 است.شناسایی رسمی و شفاف  ابزارصدور   3 رتبه الزامات

 تنها پس از  کنترل ترددشوند، مدیریت رسانه و نیز سیستم میصورت امن نگهداری به ابزارها 

 گیرد. میصورت  از قبل، صدور مجوز

 اند.های کاری فناوری اطالعات در هنگام فعال نبودن با کلمه عبور، امن شدهایستگاه 

 است.شناسایی رسمی و شفاف  ابزارصدور   2 رتبه

 تنها پس از  کنترل ترددشوند، مدیریت رسانه و نیز سیستم میصورت امن نگهداری به ابزارها

 گیرد. میصورت  صدور مجوز از قبل،

 اند.های کاری فناوری اطالعات در هنگام فعال نبودن با کلمه عبور، امن شدهایستگاه 

 است.شناسایی رسمی و شفاف  ابزارصدور   1 رتبه

 تنها پس از  کنترل ترددشوند، مدیریت رسانه و نیز سیستم میصورت امن نگهداری به ابزارها

 گیرد. میصورت  صدور مجوز از قبل،

 اند.های کاری فناوری اطالعات در هنگام فعال نبودن با کلمه عبور، امن شدهگاهایست 

 است. کنترل ترددگیرد، دارای شناسایی صورت میابزار سازی و صدور در آن شخصیی که اتاق 

 PHS30 پیمانکار امنیت 

 شرح

 .ودشترل با پرسنل تمام وقت است، قرارداد منعقد به منظور ردیابی هشدارها، باید با پیمانکار امنیت که دارای یک مرکز کن

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

خدمت منتقل واحد آماده به به یک  دتوانمیهمچنین هشدارهای خارج از ساعات معمول کاری   2 رتبه

 .شود

ام وقت رسنل تمیک پیمانکار امنیت که دارای یک مرکز کنترل با پبا به منظور ردیابی هشدارها،   1 رتبه

 ده است.است، قرارداد منعقد ش

                                                      
20 Workstation 

21 Adminstration 



 
 

 146 از 48 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

 PHS31  در سایت)حراست( کارکنان امنیتی 

 شرح

ر داشته باشند. در ایستگاه امنیتی حداقل باید دو نف حضور تمام وقت در سایت به صورتباید )حراست( کارکنان امنیتی 

 حضور داشته باشند.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

و کوتاه بودن زمان مداخله، ایستگاه امنیتی  در نزدیکی موضوع مورد  نظارت تصویریوجود با   2 رتبه

 دارد.پایش قرار 

 رند.دا حضور تمام وقت در سایت به صورت)حراست( کارکنان امنیتی   1 رتبه

 ارند.در ایستگاه امنیتی حداقل دو نفر حضور د 

 PHS32  کنترل ترددطراحی سیستم 

 شرح

 استفاده شود. از سیستم کنترل تردد باید (UT)، تأسیسات (IT)فناوری اطالعات  های()اتاق دسترسی به فضاهایمنظور به 

ه داستفاده ش Readerاز  (UT)، تأسیسات (IT)جهت دسترسی به فضاهای فناوری اطالعات   3رتبه  الزامات

 .است

  .در مسیرهای خروج از دکمه استفاده شده است 

 .ه استداستفاده ش Readerمرکزداده از  فضاهایکلیه به  ورود و خروججهت   2رتبه 

 .در مسیرهای خروج از دکمه اضطراری استفاده شده است 

 .ه استداستفاده ش Readerمرکزداده از  فضاهایکلیه به  ورود و خروججهت   1رتبه 

 .در مسیرهای خروج از دکمه اضطراری استفاده شده است 

 ( ریدرهاReader اجزای )ها از کنترلرهای مرکزی که در بوده و بر تمامی درب غیر هوشمند

 فضایی امن نصب شده است استفاده شده است.

   



 
 

 146 از 49 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS33 ها نصب و پایش کابل 

 شرح

 باید پایش گردد. ،هامحافظت گردند. همچنین قطعی و یا اتصال کوتاه کابل بایدها در برابر دستکاری و یا خرابکاری بلکا

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 گردند.میها در برابر دستکاری و یا خرابکاری محافظت کابل  2رتبه 

 گردد.میها پایش قطعی و یا اتصال کوتاه کابل 

 گردند.میها در برابر دستکاری و یا خرابکاری  محافظت کابل  1به رت

 گردد.میها پایش قطعی و یا اتصال کوتاه کابل 

  شده است. رمزنگاریارتباطات 

 سیستم آالرم مرکزی عمل خواهد کرد. ،درصورت وجود خرابی و یا قطعی 

 PHS34 عملکرد سیستم در زمان قطع برق 

 شرح

 مین برق مطمئن متصل باشند.أبه منبع ت بایدتمامی اجزا 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 .باشدمیمین برق مطمئن متصل أبه منبع ت تمامی اجزا  2 رتبه

 باشد.مین برق مطمئن متصل میأتمامی اجزا به منبع ت  1 رتبه

 PHS35 هاردگیری ورود و خروج 

 شرح

 ذخیره گردد. باید ،روجورود و خبه منظور ها تمامی تالش

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 گیرد.سازی برای مدت هشت روز صورت میذخیره  2 رتبه

 گیرد.سازی برای مدت سی روز صورت میذخیره  1 رتبه

 شوند.های ناموفق در سیستم ثبت و ذخیره میتالش 

   



 
 

 146 از 50 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS کی نظارت تصویری و امنیت فیزی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS36 طریقه شناسایی 

 شرح

 های کد، کارت یا بیومتریک باید استفاده شود.حداقل دو روش از روش

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 .ه استیا بیومتریک استفاده شد های کد، کارتحداقل دو روش از روش  2 رتبه

 .ه استیا بیومتریک استفاده شد های کد، کارتحداقل دو روش از روش  1 رتبه

 PHS37  22بندیناحیهاجرای مفهوم 

 شرح

 توسط پروفایل دسترسی مشخص شده باشد. بایدهای تو در تو دسترسی افراد به اتاق

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 . استاجرا شده   Anti-Passbackروش   1 رتبه

  وجود داردورود و خروج به منظور های زمانی تیتنظیم محدودامکان 

 PHS38 هاپایش وضعیت باز بودن درب 

 شرح

 به صدا در بیاید. مرتبط آالرم ، بایدها برای بیش از دو دقیقهدرب ندر صورت باز ماند

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 ربرد ندارد.کا  2 رتبه

 یاید.میبه صدا در مرتبط آالرم  ،ها برای بیش از دو دقیقهدرب ندر صورت باز ماند  1 رتبه

   

                                                      
22 Zoning 



 
 

 146 از 51 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS39 فضاهای تحت پوشش سیستم دوربین مداربسته 

 شرح

 داربسته باشد.متحت پوشش سیستم دوربین  باید ،فضاهای حساس مراکز داده

از سیستم دوربین مداربسته   (OP)و عملیات  (UT)، تأسیسات (IT)های فناوری اطالعات در اتاق  3 رتبه الزامات

 .استاستفاده شده 

 شود.نفرات مشخص می یای است که هویت و چهرهگونهها بهتعداد و محل قرارگیری دوربین 

 مرکزداده از سیستم دوربین مداربسته استفاده شده است.های اتاقکلیه در   2 رتبه

  دارد.برای هر دوربین حداقل یک دوربین دیگر وجود دارد که آن دوربین را تحت پوشش خود 

 شود.نفرات مشخص می یای است که هویت و چهرهگونهها بهتعداد و محل قرارگیری دوربین 

 مرکزداده از سیستم دوربین مداربسته استفاده شده است.های اتاقکلیه در   1 رتبه

  داردبرای هر دوربین حداقل یک دوربین دیگر وجود دارد که آن دوربین را تحت پوشش خود. 

 نفرات، فعالیت یای است که عالوه بر هویت و چهرهگونهها بهتعداد و محل قرارگیری دوربین

 شود.یشان نیز مشخص میهای ا

 PHS40 تردد تک نفری 

 شرح

 همزمان جلوگیری شود.بطور باید از امکان ورود چند نفر  ،(IT)فناوری اطالعات  ها، نواحی، ...()اتاق جهت دسترسی به فضاهای

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

همزمان جلوگیری بطور از امکان ورود چند نفر  (IT)فناوری اطالعات های اتاقجهت دسترسی به   1 رتبه

 .ه استشد

 PHS41 پایش، تعمیرات و نگهداری سیستم امنیت فیزیکی 

 شرح

 های تعمیرات و نگهداری اطمینان حاصل کرد.قرارداد انعقاد از طریق، بایدهای امنیت فیزیکیاز عملکرد صحیح سیستم

 ربرد ندارد.کا  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

های تعمیرات و نگهداری قرارداد انعقاد از طریق ، بایدهای امنیت فیزیکیاز عملکرد صحیح سیستم  1 رتبه

 .شده استاطمینان حاصل 

 



 
 

 146 از 52 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PHS  نظارت تصویری و امنیت فیزیکی(Physical Security & Surveillance) 

 معیار

 عنوان شماره

PHS42 هاپایش وضعیت باز بودن درب 

 شرح

 گردند.ارچه یکپ ،زیرساختتوسط یک  بایدو اعالم حریق ، نظارت تصویری مدیریت و مانیتورینگ کنترل ترددهای سیستم

بطور خودکار باز شده و قبل از اطفا خروج اضطراری  درب فضاها در مسیر ،در زمان وقوع حریق  3 رتبه الزامات

 شود.بسته می

 ود.شثبت می ،کنترل تردددر پایگاه داده سیستم  افراد، تصویر آن لحظه ورود و خروج  هنگام   2 رتبه

 بطور خودکار باز شده و قبل از اطفا  خروج اضطراریدرب فضاها در مسیر  ،در زمان وقوع حریق

 شود.بسته می

 شود.ثبت می ،کنترل تردددر پایگاه داده سیستم افراد، تصویر آن لحظه  ورود و خروج هنگام   1 رتبه

  باز شده و قبل از اطفا  بطور خودکار خروج اضطراریدر زمان وقوع حریق درب فضاها در مسیر

 شود.بسته می

 های ورود و خروج امکان جستجو بر اساس نام افراد و زمان ،هادر پایگاه داده دوربین

 .داردهمچنین دسترسی به تصاویر مربوطه وجود ،ایشان

 دنماینمیثانیه قبل شروع به ضبط تصاویر  20ها از کلیه دوربین ،در زمان وقوع حریق و یا آالرم. 

 های اضطراری تصویر محل آالرم بصورت نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ در زمان درPup-Up 

 شود.نمایش داده می

   



 
 

 146 از 53 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 زمیناتصال الزامات گروه برق و  -6-6

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR01 رونیهای بیحفاظت در برابر صاعقه و جرقه 

 شرح

، باید متصل به است روی بام نصب شدههای بیرونی محافظت شوند. هر آنچه که ساختمان باید در برابر صاعقه و جرقه

ر، ای که در برابر اثرات صاعقه مستقیم، حفاظت شده باشند. اتصال زمین متناظگونهسیستم حفاظت در برابر صاعقه باشند به

 باید تضمین شده باشد.

 IEC EN 62305استاندارد  (level III)نصب موارد ذکر شده، متناظر با سطح حفاظتی سه   3رتبه  اماتالز

 متر 15در  15، گذاری شبکهباشد. )یعنی فاصلهمی)استاندارد حفاظت در برابر صاعقه( 

 (15 x 15)پانزده( متر(. 15گیر هر های صاعقه، میله( 

 IEC EN 62305استاندارد  (level II)با سطح حفاظتی دو  نصب موارد ذکر شده، متناظر  2رتبه 

 متر 10در  10، گذاری شبکهباشد. )یعنی فاصلهمی)استاندارد حفاظت در برابر صاعقه( 

 (10 x 10)ده( متر( 10گیر هر های صاعقه، میله( 

 IEC EN 62305استاندارد  (level I)نصب موارد ذکر شده، متناظر با سطح حفاظتی یک   1رتبه 

، (x 5 5)متر  5در  5، گذاری شبکهباشد. )یعنی فاصلهمی)استاندارد حفاظت در برابر صاعقه( 

 )ده( متر( 10گیر هر های صاعقهمیله

   



 
 

 146 از 54 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR02 اضطراری روشنایی 

 شرح

 ،سطح روشنایی مناسب برای مسیرهای خروج اضطراری یاضطراری با عملکرد مطمئن و فراهم آورندهایی روشنسیستم 

رانی، های بحدر اتاق تعبیه شود.باید وجود داشته باشد،  ،کارکنان امکان خروج اضطراری، در هر زمان برای ای که گونهبه

 ه فعال شوند.)یک( ثانی 1های روشنایی اضطراری باید در کمتر از سیستم

سطح روشنایی مناسب برای  یاضطراری با عملکرد مطمئن و فراهم آورنده روشناییسیستم   3 رتبه الزامات

کارکنان امکان خروج اضطراری، در هر زمان برای  ای که گونهبه ،مسیرهای خروج اضطراری

 ده است.وجود داشته باشد، تعبیه ش

 شوند.می)یک( ثانیه فعال  1یی اضطراری در کمتر از های روشناهای بحرانی، سیستمدر اتاق 

سطح روشنایی مناسب برای  یاضطراری با عملکرد مطمئن و فراهم آورنده روشناییسیستم   2 رتبه

کارکنان وجود امکان خروج اضطراری، در هر زمان برای  ای کهگونهبه ،مسیرهای خروج اضطراری

 ده است.داشته باشد، تعبیه ش

 شوند.می)یک( ثانیه فعال  1های روشنایی اضطراری در کمتر از های بحرانی، سیستمدر اتاق 

سطح روشنایی مناسب برای  یاضطراری با عملکرد مطمئن و فراهم آورنده روشناییسیستم   1 رتبه

کارکنان وجود امکان خروج اضطراری، در هر زمان برای  ای کهگونهبه ،مسیرهای خروج اضطراری

 ده است.باشد، تعبیه شداشته 

 شوند.می)یک( ثانیه فعال  1های روشنایی اضطراری در کمتر از های بحرانی، سیستمدر اتاق 

   



 
 

 146 از 55 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR03  شکلTN-S شبکه الکتریکی 

 شرح

، عایق بندی 23خنثی جدا شده باشند.از یکدیگر  Nو  PEسیمی باشد.  پنجاساس یک شبکه  تامین انرژی ساختمان باید بر

دارای مقطع عرضی کاهش یافته نیست. باید یک مفهوم  N 24در اتصال اصلی زمین وصل شود. رسانای PEنها به تشده و 

 اتصال زمین برای اتصال زمین مرکزی شده طراحی شود.

 فناوری اطالعات شود.های اتاقست محدود به ممکن ا  TN-S 3 رتبه الزامات

 شده است.ساز انجام های یکساناقداماتی برای جلوگیری از جاری شدن جریان 

 شوند.می)یک( ثانیه فعال  1های روشنایی اضطراری در کمتر از های بحرانی، سیستمدر اتاق 

 ده است.انجام شتامین انرژی ساختمان بر اساس یک شبکه پنج سیمی   2 رتبه

 PE  وN اند.از یکدیگر جدا شده 

  خنثی، عایق بندی شده و تنها بهPE ده است.در اتصال اصلی زمین وصل ش 

  رسانایN  .دارای مقطع عرضی کاهش یافته نیست 

 ده است.یک مفهوم اتصال زمین برای اتصال زمین مرکزی شده طراحی ش 

 انجام شده است.سیمی  تامین انرژی ساختمان بر اساس یک شبکه پنج  1 رتبه

 PE  وN اند.از یکدیگر جدا شده 

  خنثی، عایق بندی شده و تنها بهPE ده است.در اتصال اصلی زمین وصل ش 

  رسانایN  .دارای مقطع عرضی کاهش یافته نیست 

 .یک مفهوم اتصال زمین برای اتصال زمین مرکزی شده طراحی شده است 

   

                                                      
23 Neutral 

24 Conductor 



 
 

 146 از 56 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  تصالا برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR04  25حلقه اصلیتغذیه کننده نیروی برق، حداقل 

 شرح

حلقوی ها باید به عنوان یک مدار کنندهرسانی، تغذیهقطع نیروی برق یا اشکاالت خدماتصورت در دامه فعالیت به منظور ا

اصلی یا دو خط انتقال باید به صورت حلقوی سازی شوند. مدار پیاده ،یاصلحلقوی  خط / مدارزیر دواصلی یا به شکل 

 جداگانه و یا با حفاظ فیزیکی مخصوص عمل کنند.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

ها به عنوان یک مدار حلقوی اصلی یا به شکل دو زیرخط / مدار حلقوی اصلی، کنندهتغذیه  1 رتبه

 اند.دهسازی شیادهپ

 به صورت جداگانه و یا با حفاظ فیزیکی مخصوص عمل  ،مدار حلقوی اصلی یا دو خط انتقال

 کنند.می

 PWR05 سوزیحفاظت مسیرهای برق در برابر دستکاری و آتش 

 شرح

قابل شناسایی ت خطراسوزی، در صورتی که مسیرهای برق در مناطق نیمه عمومی باید در برابر آسیب فیزیکی و آتش

 باشند، حفاظت شوند.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 اند.دهحفاظت ش، مسیرهای برق در مناطق نیمه عمومی در برابر آسیب فیزیکی و آتش سوزی  2 رتبه

 اند.دهحفاظت ش، مسیرهای برق در مناطق نیمه عمومی در برابر آسیب فیزیکی و آتش سوزی  1 رتبه

 ن، مسیرهای برق باید در برابر خرابکاری حفاظت شوند.عالوه بر ای 

 PWR06 PDU  کننده و بدون شاخهخودشان تغذیه های فناوری اطالعات با اتاقهای 

 شرح

 شوند.تغذیه اختصاصی  LV / UPSتوسط توزیع کننده باید فناوری اطالعات های اتاق

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کنترل اپراتور مرکز داده قرار داشته باشد.تحت قابل پذیرش خواهد بود در صورتی که  یک شاخه  2 رتبه

 شوند.میاختصاصی تغذیه  LV / UPSهای فناوری اطالعات توسط توزیع کننده اتاق  1 رتبه

 
                                                      

25 Ring Main 



 
 

 146 از 57 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  تصالا برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR07 مین فناوری اطالعاتأبرای ت منحصراً ،اصلی توزیع برق در منطقه امنیتی تابلوهای 

 شرح

دیگر برق به تابلوهای ای کند و یا دارای شاخهمین نیرو نمیأخارجی تیستم زیع اصلی در منطقه امنیتی، برای هیچ ستو

 باشد.میننواحی 

 .کندتوزیع اصلی در منطقه امنیتی، برای هیچ سیستم خارجی تأمین نیرو نمی  3 رتبه الزامات

  باشد.نمیدیگر نواحی ای به تابلوهای برق دارای شاخههمچنین 

 .کندتوزیع اصلی در منطقه امنیتی، برای هیچ سیستم خارجی تأمین نیرو نمی  2 رتبه

  باشد.نمیدیگر نواحی ای به تابلوهای برق دارای شاخههمچنین 

 .کندتوزیع اصلی در منطقه امنیتی، برای هیچ سیستم خارجی تأمین نیرو نمی  1 رتبه

  باشد.نمیدیگر نواحی ای برق ای به تابلوهدارای شاخههمچنین 

 PWR08 ایمنی برق رک در برابر کشیده شدن تصادفی 

 شرح

هنگام کار در سطح باالتر از کف زمین، وجود  ، مثالًتصادفیگونه ای طراحی شوند که احتمال کشیده شدن اتصاالت باید به

 بینی شود.نداشته باشد و در صورت نیاز خالصی مناسب کشش پیش

و در صورت رد که احتمال کشیده شدن تصادفی وجود ندا انددهگونه ای طراحی شاتصاالت به  3 رتبه اماتالز

 ده است.بینی شنیاز خالصی مناسب کشش پیش

و در صورت رد که احتمال کشیده شدن تصادفی وجود ندا انددهگونه ای طراحی شاتصاالت به  2 رتبه

 است. دهبینی شنیاز خالصی مناسب کشش پیش

و در صورت رد که احتمال کشیده شدن تصادفی وجود ندا انددهگونه ای طراحی شاتصاالت به  1 رتبه

 ده است.بینی شنیاز خالصی مناسب کشش پیش

   



 
 

 146 از 58 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR09 مین أتA/B  افزونهرق ببرای آداپتورهای 

 شرح

به صورت  ،سوزیحفاظت در برابر آتشا توجه به مین برق باید بأ. مسیرهای تباید ایجاد شوند مین برق مجزاأمسیر ت دو

فناوری اطالعات را داشته مورنیاز بار  درصد( 100)ارائه صد مین برق باید قابلیت أسازی شوند. هر مسیر تجداگانه پیاده

 باشد.

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 قابل قبول است. LVجداسازی مسیرهای برق پشت توزیع   2 رتبه

 انجام شده است. ترانسفورماتورهاشامل جداسازی کامل   1 رتبه

 بار را  ( درصد50، پنجاه )ریکه در حین عملیات عادی، هر مسده ای انجام شگونهتقسیم بار به

 حمل کند.

 PWR10 مین برق الکتریکیأمحافظ نوسان برای ت 

 شرح

به دلیل اختالالت  بکار گرفته شود.( Cیا  دوو نوع  Bیا  یکبرای تامین انرژی باید یک محافظ متوسط و محکم )نوع 

های توزیع نلپزیر نیاز به یک محافظ نوسان متوسط دیگر در  ،خطوط برق بلند آبشاری الکترومغناطیسی بالقوه، احتماالً 

 د.خطوط انتقال دارن

ده ( بکار گرفته شCو نوع دو یا  Bیک محافظ متوسط و محکم )نوع یک یا ، برای تامین انرژی  3 رتبه الزامات

 است.

  ،های به یک محافظ نوسان متوسط دیگر در زیر پنل ،نیازدر صورت خطوط برق بلند آبشاری

 اند.مجهز شدهتوزیع خطوط انتقال 

ده ( بکار گرفته شCو نوع دو یا  Bمتوسط و محکم )نوع یک یا  یک محافظ، برای تامین انرژی  2 رتبه

 است.

  ،های به یک محافظ نوسان متوسط دیگر در زیر پنل ،نیازدر صورت خطوط برق بلند آبشاری

 اند.مجهز شدهتوزیع خطوط انتقال 

ده گرفته ش ( بکارCو نوع دو یا  Bیک محافظ متوسط و محکم )نوع یک یا ، برای تامین انرژی  1 رتبه

 است.

  ،های به یک محافظ نوسان متوسط دیگر در زیر پنل ،نیازدر صورت خطوط برق بلند آبشاری

 اند.مجهز شدهتوزیع خطوط انتقال 

   



 
 

 146 از 59 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR11 ارهای مدکنندههای قطعکنترلکردن  امن 

 شرح

عنوان گیرد، )بهمورد استفاده قرار می Bو  Aهای سیستمهای اصلی مدار کنندهسازی قطعاگر تنها یک کنترل به منظور فعال

 خطا ساخته شود.تحمل مثال هنگام قطع برق و عملکرد ژنراتور(، باید با دسترسی باال و با 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 دارد.کابرد ن  2 رتبه

مورد استفاده  Bو  Aهای های اصلی مدار سیستمکنندهسازی قطعاگر تنها یک کنترل به منظور فعال  1 رتبه

 ده است.با دسترسی باال و با تحمل خطا ساخته شگرفته، قرار 

 PWR12 ترین راه ممکناتصال به زمین تمامی اتصاالت فلزی با کوتاه 

 شرح

ه منظور کاهش اثرات نشت و جریانبری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، های فناودر درون اتاق

ها، های کابل، لولهسینی ،هاهای فلزی فاقد جریان مثل رکمی باشد. تمامی محفظه 26نیاز به باس بارها های یکسان ساز،

 شوند. متصل باس بارهاهای باالتر از سطح زمین و غیره، باید به این پایه

 های فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، باس بارهادر درون اتاق  3 رتبه الزامات

 اند.تعبیه شده

 اند.دهبه این باس بارها متصل ش ،های فلزی فاقد جریانتمامی محفظه 

 قاومت پایین، باس بارهاهای فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مدر درون اتاق  2 رتبه

 اند.تعبیه شده

 اند.دهبه این باس بارها متصل ش ،های فلزی فاقد جریانتمامی محفظه 

 های فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، باس بارهادر درون اتاق  1 رتبه

 اند.تعبیه شده

 اند.دهرها متصل شبه این باس با ،های فلزی فاقد جریانتمامی محفظه 

   

                                                      
26 Busbars 



 
 

 146 از 60 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR13 ترین راه ممکناتصال به زمین تمامی اتصاالت فلزی با کوتاه 

 شرح

کاهش اثرات نشت و جریان ه منظوربهای فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، در درون اتاق

ها، های کابل، لولهسینی ،هاهای فلزی فاقد جریان مثل رکمی باشد. تمامی محفظه 27نیاز به باس بارها های یکسان ساز،

 متصل شوند. باس بارهاهای باالتر از سطح زمین و غیره، باید به این پایه

 ی یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، باس بارهاهای فناوری اطالعات، برادر درون اتاق  3 رتبه الزامات

 اند.تعبیه شده

 اند.دهبه این باس بارها متصل ش ،های فلزی فاقد جریانتمامی محفظه 

 های فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، باس بارهادر درون اتاق  2 رتبه

 اند.تعبیه شده

 اند.دهبه این باس بارها متصل ش ،اقد جریانهای فلزی فتمامی محفظه 

تعبیه  بارهاهای فناوری اطالعات، برای یک اتصال هم ظرفیت با مقاومت پایین، باسدر درون اتاق  1 رتبه

 اند.شده

 اند.دهبه این باس بارها متصل ش ،های فلزی فاقد جریانتمامی محفظه 

 PWR14  28 ازاجتنابRCD های مرکزی 

 شرح

 .شوداجتناب  ،های مرکزیها برای پریزهای فناوری اطالعات و کنترل RCDباید از 

 ده است.های مرکزی، اجتناب شها برای پریزهای فناوری اطالعات و کنترل RCDاز   3 رتبه الزامات

 ده است.های مرکزی، اجتناب شها برای پریزهای فناوری اطالعات و کنترل RCDاز   2 رتبه

 ده است.های مرکزی، اجتناب شها برای پریزهای فناوری اطالعات و کنترل RCDاز   1 رتبه

   

                                                      
27 Busbars 

28 Residual Current Device 



 
 

 146 از 61 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR15 UPS مرکزی 

 شرح

 .شود حفاظت مجزا، اقات یک در مرکزی UPS یک توسط باید اطالعات فناوری کنندگانمصرف انرژی مینأت

تأمین شده  مجزا، اتاق یک در مرکزی UPS یک توسط اطالعات فناوری کنندگانمصرف انرژی  3 رتبه الزامات

 است.

تأمین شده  مجزا، اتاق یک در مرکزی UPS یک توسط اطالعات فناوری کنندگانمصرف انرژی  2 رتبه

 است.

تأمین شده  مجزا، اتاق یک در مرکزی UPS یک توسط اتاطالع فناوری کنندگانمصرف انرژی  1 رتبه

 است.

 PWR16 دو UPS متفاوت حریق مناطق در مرکزی 

 شرح

( 100صد ) حداقل و ودهب UPS یک با جداگانه UPS اتاق یک دارایباید  A/B برق مینأت در مسیرها از یک هر

 (.شود ریزیبرنامه دبای هاذخیره برای) دهند پوشش را اطالعات فناوری باردرصد 

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 باشند.می UPS یک با جداگانه UPS اتاق یک دارای A/Bبرق  تأمین در مسیرها از یک هر  1 رتبه

 دهندمی پوشش را اطالعات فناوری بار ( درصد100داقل صد )ح 

 PWR17 جداسازی UPS متفاوت حریق اطقمن در هاباتری و 

 شرح

 گیرد. انجام جداسازی باید( سوزیآتش خطرات گاز، خروج دما،) جانبه دو ةمداخل از جلوگیری منظور به

 .است اجباری جداسازی گیرند، می قرار استفاده مورد باز هایباتری چنانچه

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 طق حریق مختلف صورت گرفته است.ها در مناو باتری UPS جداسازی  2 رتبه

 ها در مناطق حریق مختلف صورت گرفته است.و باتری UPS جداسازی  1 رتبه

 های باز استفاده نشده است.از باتری 

   



 
 

 146 از 62 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR18 اتاق نما تهویه UPS ژنراتور با 

 شرح

 .کنند عمل ژنراتور یک توسط ،برق قطع حین در باید UPS هایاتاق هوای ةتهوی هایدستگاه

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 2 رتبه
 هایاتاق هوای تهویة هایدستگاه UPS کنندمی عمل ژنراتور یک توسط برق، قطع حین در. 

 کنندمی عمل ژنراتور یک توسط برق، قطع حین در UPS هایاتاق هوای تهویة هایدستگاه  1 رتبه

  تهویه بیرونیUPS  به عنوان مثال توسط دستگاه های تهویه مطبوع( با افزونگی(n+1 سازی پیاده

 اند.شده

 PWR19 29اسیدی هایباتری از اجتناب 

 شرح

 شده، سازیبهینه ویژه صورت به آن پایش و پذیریدسترس هایویژگی که انرژی ذخیرهیستم س یک از باید

 .کرد استفاده

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 سازینهبهی ویژه صورت به آن پایش و پذیریدسترس هایویژگی که انرژی سیستم ذخیره یک از  1 رتبه

 شده است. استفاده شده،

 PWR20 یک پیکربندی UPS ظرفیت ذخیره شده با ایستا 

 شرح

 .شود ایجاد قطعات عملکرد در امنیتی ذخایر باید پایانی، مرحله در

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 سازینهبهی ویژه صورت به آن پایش و پذیریدسترس هایویژگی که انرژی سیستم ذخیره یک از  1 رتبه

 شده است. استفاده شده،

   

                                                      
29 Valve Regulated Lead Acid (VRLA) 



 
 

 146 از 63 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ن گروهعنوا کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR21 ژنراتور 

 شرح

 نیروی منبع نوانع به الکتریکی، شبکه پراتورتأسیساتی / ا ازخدمات مستقل باید امنیتی برق ةکنند تامین یک

 .شود مهیا ،جایگزین

 منبع عنوان هب الکتریکی، شبکه تأسیساتی / اپراتور ازخدمات تقلمس ،امنیتی برق کنندةتامین یک  3 رتبه الزامات

 ده است.ش مهیا جایگزین، نیروی

 منبع عنوان هب الکتریکی، شبکه تأسیساتی / اپراتور ازخدمات مستقل ،امنیتی برق کنندةتامین یک  2 رتبه

 ده است.ش مهیا جایگزین، نیروی

 منبع عنوان هب الکتریکی، شبکه تأسیساتی / اپراتور ازخدمات تقلمس ،امنیتی برق کنندةتامین یک  1 رتبه

 ده است.ش مهیا جایگزین، نیروی

 PWR22 ژنراتور افزونگی 

 شرح

( 100صد ) پذیرش قابلیت که باشد خود مختص ژنراتور دستگاه دارای باید A/B برق تامین مسیرهای از یک هر

 .شوند ساخته یکدیگر از مستقل باید هادستگاه یکنترلتجهیزات . باشد داشته را بار درصد

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 کاربرد ندارد.  2 رتبه

 پذیرش قابلیتهستند و  خود مختص ژنراتور دستگاه دارای A/B برق تامین مسیرهای از یک هر  1 رتبه

 رند.دا را بار ( درصد100صد )

 اند.دهش ساخته یگریکد از مستقل هادستگاه تجهیزات کنترلی 

   



 
 

 146 از 64 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PWR زمین  اتصال برق و(Power & Grounding) 

 معیار

 عنوان شماره

PWR23 ژنراتور سوخت ةذخیر 

 شرح

 موردنیاز بار پیوسته عملکرد برای مجموع، در) کامل بار زیر عملیات برای کافی سوخت که شود تضمین باید

 دخالت بدون الذکر،فوقپیوسته  عملیاتمناسب  باید ژنراتور. است شده ذخیره ساعت، 48 مدت به( داده مرکز

 .باشد خدمات، کارکنان

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

ن قابل اطمینان سوخت در صورت بروز موارد یمأتمنظور همین بأت ةنامارائه شواهد موافقت  2 رتبه

پیوسته ساعت عملیات  24تر از حجم مورد نیاز برای سوخت به کم ةاضطراری، در صورتیکه ذخیر

 قابل قبول خواهد بود. ،زیر بار کامل تنزل نیابد

 یوستهپ عملکرد برای مجموع، در) کامل بار زیر عملیات برای کافی سوخت که ده استش تضمین  1 رتبه

 . است شده ذخیره ساعت، 48 مدت به( داده مرکز موردنیاز بار

 باشدمی خدمات، کارکنان دخالت بدون الذکر،پیوسته فوق عملیاتا بمناسب  ژنراتور. 

 PWR24 جدید سیساتأت اندازیراه حین در بار زیر آزمایش 

 شرح

 .شود مستندسازی و انجام باید جدید سیساتأت برای بار زیر آزمایش یک

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

 ده است.ش مستندسازی و انجام جدید سیساتتأ برای بار زیر آزمایش یک  2 رتبه

 ده است.ش مستندسازی و انجام جدید تأسیسات برای بار زیر آزمایش یک  1 رتبه

   



 
 

 146 از 65 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه تهویه و مکانیک -6-7

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH01  های فناوری اطالعاتدما و رطوبت در اتاق ینانقابل اطمانطباق با مقادیر 

 شرح

 .های فناوری اطالعات منطبق شوندمحیطی اتاق )دما و رطوبت( باید با الزامات عملیاتی سیستمشرایط 

 پایش و کنترل دما الزامی است.  3رتبه  الزامات

 پایش و کنترل دما و رطوبت الزامی است.  2رتبه 

 ترل دما و رطوبت الزامی است.پایش و کن  1رتبه 

 MCH02 اجزای فنی کافی سرمایش/تهویه 

 شرح

ها، باید مبدل و باتری ،UPSژنراتور، همانند جزای فنی اجانمایی کافی برای عملیات امن و منطبق با  یسرمایش/تهویه

 تضمین شود.

 .ده استجانمایی اجزای فنی تضمین شکافی برای عملیات امن و منطبق با  یسرمایش/تهویه  3رتبه  الزامات

 .ده استکافی برای عملیات امن و منطبق با جانمایی اجزای فنی تضمین ش یسرمایش/تهویه  2رتبه 

 .ده استکافی برای عملیات امن و منطبق با جانمایی اجزای فنی تضمین ش یسرمایش/تهویه  1رتبه 

  سرمایش باید دارای افزونگیn+1 .باشد 

 MCH03 ی تهویه مطبوعهابهینه دستگاهی هنصب ایمن و تهوی 

 شرح

گردش بدون ای باید انجام شود که گونهها بههای رکو ترتیب ردیف 30های رایانههای تهویه مطبوع اتاقنصب دستگاه

 تضمین شود. هاسهولت تعمیر و نگهداری دستگاهایجاد از نواحی گرم و  دوریمانع هوا، 

 ، از طریقهاگردش بدون مانع هوا، اجتناب از نواحی گرم و سهولت تعمیر و نگهداری دستگاه  3به رت الزامات

 ، تضمین شده است.هاهای رکهای تهویه مطبوع و ترتیب ردیفنصب دستگاه

 ، از طریقهاگردش بدون مانع هوا، اجتناب از نواحی گرم و سهولت تعمیر و نگهداری دستگاه  2رتبه 

 ، تضمین شده است.هاهای رکهای تهویه مطبوع و ترتیب ردیفهنصب دستگا

 ، از طریقهاگردش بدون مانع هوا، اجتناب از نواحی گرم و سهولت تعمیر و نگهداری دستگاه  1رتبه 

 ، تضمین شده است.هاهای رکهای تهویه مطبوع و ترتیب ردیفنصب دستگاه

 
                                                      

30 CRAC 



 
 

 146 از 66 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH04  ندر برابر آ وری اطالعات و تأسیسات الکتریکیفنایافتن نشتی و حفاظت اتاق های 

 شرح

 شوند.محدود آن  یگسترهو از تبعات آن جلوگیری و یا شوند  شناساییحتماً ها باید نشتی

ایعات مدائرشده نشتی و نیز محدودسازی تشخیص  تبط با، اقدامات مرفناوری اطالعاتهای در اتاق  3رتبه  الزامات

 ستند.نشت کننده، الزامی ه

 گیرند.میقرار ، مورد توجه های حاوی مایعاتلولهفناوری اطالعات دارای  هایتمامی اتاق 

عات دائرشده ماینشتی و نیز محدودسازی تشخیص  تبط با، اقدامات مرفناوری اطالعاتهای در اتاق  2رتبه 

 نشت کننده، الزامی هستند.

 مورد توجه های حاوی مایعاتلولهیکی دارای فناوری اطالعات و تأسیسات الکتر هایتمامی اتاق ،

 گیرند.میقرار 

عات دائرشده ماینشتی و نیز محدودسازی تشخیص  تبط با، اقدامات مرفناوری اطالعاتهای در اتاق  1رتبه 

 نشت کننده، الزامی هستند.

 مورد توجه ، های حاوی مایعاتلولهفناوری اطالعات و تأسیسات الکتریکی دارای  هایتمامی اتاق

 گیرند.میقرار 

 MCH05 مطبوع ییستم تهویهپیکربندی افزونه در تمام اجزای س 

 شرح

های خنکبرجهمانند  31این امر در مورد اجزای فعال شود.افزونه ایجاد جانمایی بر اساس مفهوم و اجزای نصب، باید 

 کند.ا، صدق میهو پمپتهویه مطبوع اتاق کامپیوتر های کننده، چیلرها، دستگاه

 باشند. n+1 باید دارای افزونگی ،مطابق تعریف ذکر شدهاجزای فعال   3رتبه  الزامات

 باشند. n+1 باید دارای افزونگی ،مطابق تعریف ذکر شدهاجزای فعال   2رتبه 

 باشند. 2n باید دارای افزونگی ،مطابق تعریف ذکر شدهاجزای فعال   1رتبه 

 در عملیات نشود اختاللنه ای انجام شود که یک نشتی منجر به ایجاد گوکشی باید بهلوله 

   

                                                      
31 Active 



 
 

 146 از 67 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH06 باالتر با کیفیتی 32منفردسازی عناصر غیر فعال پیاده 

 شرح

پیاده یباالی، با کیفیت نادرست نشتی و عملکرد خطر کاهش باید به منظور فردهای آب خنک و سایر اجزای منکنندهتوزیع

 ناشی از نشتی را محدود کنند. خسارت ی هشوند که گستربندی بخشای گونهکشی باید بهلولههای یستمسازی شوند. س

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 کاربرد ندارد.  2رتبه 

نشتی و عملکرد نادرست،  خطر کاهش ب خنک و سایر اجزای منفرد به منظور های آکنندهتوزیع  1رتبه 

 اند.دهسازی شپیاده باالییبا کیفیت 

 دود خسارت ناشی از نشتی را مح ی هکه گستراند دهبندی شای بخشگونهکشی بههای لولهسیستم

 کنند.می

 MCH07  عملیات وقفه درایجاد بدون  ،نگهداریتعمیر و پیکربندی برای 

 شرح

 در هر زمانی و بدون ایجاد وقفه در عملیات،، نگهداری اجزای فعالتعمیر و شود که انجام ای گونهنصب باید بهپیکربندی 

 .باشدانجام  قابل

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 کاربرد ندارد.  2رتبه 

نگهداری اجزای فعال در هر زمانی و بدون  که تعمیر وده است شانجامای گونهنصب بهپیکربندی   1رتبه 

 .باشدمیانجام قابل ایجاد وقفه در عملیات، 

   

                                                      
32 Singular Passive Elements 



 
 

 146 از 68 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH08 مطبوع تهویههای سیستمو اتاق رایانه مطبوع  یتهویههای در دستگاه 33ی ذرات ریزفیلترهای هوا 

 شرح

نباید گرد و غبار ناشی از کاهش ظرفیت را انباشت کنند. در تهویه مطبوع اتاق رایانه های در دستگاههای گرما کنندهتبادل

 نفوذ نکنند.فناوری اطالعات عین حال هوای تازه ورودی باید فیلتر شود تا ذرات غبار به اتاق 

گرد و غبار ناشی از کاهش ظرفیت را  ،ه مطبوع اتاق رایانهویهای تهدستگاه های گرما درکنندهتبادل  3رتبه  الزامات

 کنند. نمیانباشت 

  کنند.نمیذرات غبار به اتاق فناوری اطالعات نفوذ و شود میفیلتر به صورت همزمان هوای تازه 

  فیلترها حداقل باید با کالسG4 منطبق باشند. 

گرد و غبار ناشی از کاهش ظرفیت را  ،ه مطبوع اتاق رایانهویهای تهگاههای گرما در دستکنندهتبادل  2رتبه 

 کنند. نمیانباشت 

  کنند.نمیذرات غبار به اتاق فناوری اطالعات نفوذ و شود میفیلتر به صورت همزمان هوای تازه 

  فیلترها حداقل باید با کالسF5 منطبق باشند. 

گرد و غبار ناشی از کاهش ظرفیت را  ،ه مطبوع اتاق رایانهویهای تههای گرما در دستگاهکنندهتبادل  1رتبه 

 کنند. نمیانباشت 

  کنند.نمیذرات غبار به اتاق فناوری اطالعات نفوذ و شود میفیلتر به صورت همزمان هوای تازه 

  فیلترها حداقل باید با کالسF5 منطبق باشند. 

 MCH09  فناوری اطالعاتهای اتاقغبار به گرد و از نفوذ دود و جلوگیری 

 شرح

 سازی شوند.صورت ضد دود پیادهباید به UPSهای الکترونیک یا های دارای کنترلو نیز اتاقفناوری اطالعات  اتاق

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

دود  صورت ضدبه UPSهای الکترونیک یا های دارای کنترلاتاق فناوری اطالعات و نیز اتاق  2رتبه 

 اند.دهسازی شپیاده

صورت ضد دود به UPSهای الکترونیک یا های دارای کنترلاتاق فناوری اطالعات و نیز اتاق  1رتبه 

 اند.دهسازی شپیاده

 باید دارای فشار مثبت باشند.فناوری اطالعات های تاقا 

   

                                                      
33 Fine Particulate Air Filters 



 
 

 146 از 69 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH10 ورودیی هپایش هوای تاز 

 شرح

از طریق جذب هوای تازه، باید تشخیص داده شود. کالهک فناوری اطالعات های غبار به داخل اتاقگرد و نفوذ دود و 

 ورودی هوای تازه باید به صورت خودکار با تشخیص آلودگی بسته شود )عملیات بازگردش هوا(.

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

های فناوری اطالعات از طریق جذب هوای تازه، تشخیص نفوذ دود و گرد و غبار به داخل اتاق  2رتبه 

 شود. میداده 

  شودمیکالهک ورودی هوای تازه به صورت خودکار با تشخیص آلودگی بسته. 

ت از طریق جذب هوای تازه، تشخیص های فناوری اطالعانفوذ دود و گرد و غبار به داخل اتاق  1رتبه 

 شود. میداده 

  شودمیکالهک ورودی هوای تازه به صورت خودکار با تشخیص آلودگی بسته. 

 MCH11 مرکزی یکنندهجداسازی داخلی اجزای دستگاه خنک 

 شرح

رل، بطور های برق و کنتژولهای سوئیچ برق و مابرای کاهش خطر انتشار مستقیم حریق داخلی به سایر اجزا، باید دستگاه

 مجزا نصب شوند.

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 اند.شده برق و کنترل، مجزا نصبهای ولژهای سوئیچ برق، مادستگاه  2رتبه 

 سازی شود.کننده مرکزی باید پیادهدستگاه خنک )دو(  2 1رتبه 

 MCH12 های خنک کننده در برابر خرابکاریحفاظت برج 

 شرح

های یستمسایجاد حصار، مواردی از قبیل  باید پیشگیری مؤثر صورت پذیرد. های خنک کنندهز دسترسی غیرمجاز به برجا

 باید صورت پذیرد. بیرونیعوامل پیشگیری از دستکاری تشخیص نفوذ فیزیکی، و هر اقدام دیگری به منظور 

ای هدر برابر خرابکاری حفاظت شده باشند، محافظت از برج هاها و کنترلکه کابلدر صورتی  3رتبه  الزامات

 وسیله یک حصار هم سطح طبقه هم کف، قابل قبول خواهد بود.کننده بهخنک

 قدامات مؤثر در برابر دسترسی غیر مجاز مطابق متن باال انجام شده است.ا  2رتبه 

 باال انجام شده است. قدامات مؤثر در برابر دسترسی غیر مجاز مطابق متنا  1رتبه 

   



 
 

 146 از 70 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH13 کننده و نصب امن آنهاهای خنکابعاد مناسب برای برج 

 شرح

دش هوای بهینه، از افت و نصب آنها با گرای، جانمایی شده کننده با توجه به درجه حرارت شدید منطقههای خنکبرج

 کند.عملکرد جلوگیری می

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

و نصب آنها با گردش شده  جانمایی ،ایدرجه حرارت شدید منطقه با توجه بههای خنک کننده برج  2رتبه 

 .کندمی از افت عملکرد جلوگیری ،هوای بهینه

و نصب آنها با گردش شده  ای جانماییه حرارت شدید منطقهدرج با توجه بههای خنک کننده برج  1رتبه 

 .کندمی از افت عملکرد جلوگیری ،هوای بهینه

 MCH14 خنک کننده هاییستمنگهداری س درسهولت ایجاد با ، پیکربندی منطبق با طراحی و نصب 

 شرح

عویض و تنگهداری ها باید یستمنصب س کننده باید با الزامات محاسبه شده انطباق داشته باشد.ظرفیت محسوس خنک

 انع را تأمین نماید.بدون م

 شود.تنها پیکربندی سیستم ارزیابی می  3رتبه  الزامات

 دارد.ظرفیت محسوس خنک کننده با الزامات محاسبه شده انطباق   2رتبه 

 نماید.می نگهداری و تعویض بدون مانع را تأمین ،هانصب سیستم 

 دارد.محسوس خنک کننده با الزامات محاسبه شده انطباق ظرفیت   1رتبه 

 نماید.می نگهداری و تعویض بدون مانع را تأمین ،هانصب سیستم 

 MCH15 سیستم تهویه مطبوعمین نیروی الکتریکی امن برای اجزای أت 

 شرح

 شود.)بحرانی(، ب های تهویه مطبوعی اصلییستممنجر به محدودیت در ستأمین نباید قطعی برق یک مسیر 

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 مبدل دستی، در صورتکیه محدودیت در عملیات ایجاد ننماید، قابل قبول است.  2رتبه 

های تهویه مطبوع اصلی )بحرانی(، منجر به محدودیت در سیستم ،قطعی برق یک مسیر تأمین  1رتبه 

 شود.نمی

  تأمین آن، عالوه برA/B های الکتریکی شامل موارد نصب شده بیرونی، کننده( تمامی مصرف)افزونه

 .شده استفراهم 

 



 
 

 146 از 71 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH16 های خنک کننده با پاشش آبمین امن آب برای برجتأ 

 شرح

 عملیات، تضمین شود.ساعت  (8) هشت برای حداقل مدت ،آب ی هذخیرمنبع توسط یک اتصال افزونه یا باید ین آب تأم

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

ساعت  (8) هشت آب، برای حداقل مدت ی همین آب توسط یک اتصال افزونه یا منبع ذخیرأت  2رتبه 

 ده است.عملیات، تضمین ش

ساعت  (8) هشت آب، برای حداقل مدت ی همین آب توسط یک اتصال افزونه یا منبع ذخیرأت  1رتبه 

 عملیات، تضمین شده است.

 MCH17 های مناسباز طریق کنترل 34یل گلوگاهعدم تشک 

 شرح

ای طراحی گونهطراحی شوندیا به مورد نیاز، برقمین أپذیری باال و با لحاظ کردن تهای ضروری باید با دسترسکنترل

ها دستی تن ی هفعال شود. مداخل جایگزین،کنترل اضطراری از طریق یک راه حل ، شدن برق  قطعشوند که در صورت 

 د، امکان پذیر است.ندار حضور دائم در سایتبطور  کارکنانرد فرآیندهای بسیار کند و یا هنگامی که در مو

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 مین نیرو شوند.أت ،UPSباید توسط  اندازی،راههای طوالنی با زمان مواردویژه به ،های مرتبطکنترل  2رتبه 

یا  اندهدطراحی ش مورد نیاز برقپذیری باال و با لحاظ کردن تأمین دسترس باهای ضروری کنترل  1رتبه 

، کنترل اضطراری از طریق یک راه حل شدن برق که در صورت قطعاند دهای طراحی شگونهبه

 .شودمیجایگزین، فعال 

 یتادائم در س کارکنان بطوردستی تنها در مورد فرآیندهای بسیار کند و یا هنگامی که  یهمداخل 

 وجود دارد.د، ندار حضور

   

                                                      
34 Single Point of Failure (SPoF) 



 
 

 146 از 72 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH18 پایش عملیات 

 شرح

طورکلی پایش پایش و مستند شوند. به گیرد،میکه در آن انتقال ای شرایط عملیاتی مهم اجزای اصلی و نیز رسانهباید 

 شود.جریان انبوه مینرخ و یستم ا، رطوبت، شرایط بار، فشارهای سشامل دم

 باشد.میکنترل و مستندسازی دستی جامع قابل قبول   3رتبه  الزامات

 باشد.میکنترل و مستندسازی دستی جامع قابل قبول   2رتبه 

 شوند.یمیرد، پایش و مستند گای که در آن انتقال میشرایط عملیاتی مهم اجزای اصلی و نیز رسانه  1رتبه 

 MCH19 پایش مستقل دما و رطوبت 

 شرح

های ط هوای اتاقو مستقل شرای بیشتر، باید از طریق پایش سیستم تهویه مطبوع ی هکشف نشدص ئمخاطرات مرتبط با نقا

 .کاهش یابند فناوری اطالعات،

 شود.دمای اتاق، پایش می  3رتبه  الزامات

 شوند.و رطوبت اتاق، پایش میدما   2رتبه 

 شوند.دما و رطوبت اتاق، پایش می  1رتبه 

 MCH20 بندی، حفاظت در برابر خوردگی و عایق35سختی هایشواهد آزمایش 

 شرح

سازی حفاظت در برابر خوردگی و پیادهشواهد و نیز های فشار/سختی ویژه شواهد آزمایشپذیرش، بهات کامل مستند

 راهم شود.فباید  بندیعایق

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

ت سازی حفاظهای فشار/سختی و نیز شواهد پیادهویژه شواهد آزمایشمستندات کامل پذیرش، به  2رتبه 

 موجود است. ،بندیدر برابر خوردگی و عایق

ت سازی حفاظهد پیادههای فشار/سختی و نیز شواویژه شواهد آزمایشمستندات کامل پذیرش، به  1رتبه 

 موجود است. ،بندیدر برابر خوردگی و عایق

   

                                                      
35 Tightness 



 
 

 146 از 73 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH21  مند سیستم تهویه مطبوعقاعدهنگهداری تعمیر و 

 شرح

، چیلرها، اتصاالت و غیره باید کنهای خنک برجکامپیوتر،  نصب شده، همانند دستگاه تهویه مطبوع اتاقتمام اجزای 

 .گردند تعمیر و نگهداری ،و بازرسی حداقل یکبار در سال،  بصورت اصولی

 .شوندمی تعمیر و نگهداریبازرسی و  ،صورت اصولیهب و بار در سال حداقل یکتمام اجزای نصب شده،   3رتبه  الزامات

 شوند.صورت اصولی، بازرسی و تعمیر و نگهداری میه، حداقل یک بار در سال و بهتمام اجزای نصب شد  2رتبه 

 شوند.صورت اصولی، بازرسی و تعمیر و نگهداری میتمام اجزای نصب شده، حداقل یک بار در سال و به  1رتبه 

 MCH22 های کاری تمام وقتهای خرابی به ایستگاهپیامرسال ا 

 شرح

ارسال شوند و کارکنان کنند کار میتمام وقت که به صورت های کاری باید به صورت امن به ایستگاه، فنی خرابیهای پیام

 فراخوانده شوند. خرابی و بازسازی،منظور ارزیابی بالفاصله بهباید ماهر 

 شده است.اعالم  ،باشخدمت اضطراری آمادهیک   3رتبه  الزامات

 شده است.اعالم  ،باشخدمت اضطراری آمادهیک   2رتبه 

 شوندمیهای کاری تمام وقت ارسال های خرابی فنی، به صورت امن به ایستگاهپیام  1رتبه 

 شوند.میمنظور ارزیابی خرابی و بازسازی، بالفاصله فراخوانده کارکنان ماهر به 

 MCH23 باتری اتاق تهویه و هوا گردش 

 شرح

 شود. حاصل اطمینان ها،باتری ةسازند ةتوصی طابقم ،هوا گردش مناسب میزان از باید

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 ده است.ش حاصل اطمینان ها،باتری سازندة توصیة مطابق هوا، گردش مناسب میزان از  2رتبه 

 ده است.ش حاصل اطمینان ها،باتری سازندة توصیة مطابق هوا، گردش مناسب میزان از  1رتبه 

 شده است.درجه سانتی گراد، اطمینان حاصل  20دمای ثابت حدود  از وجود 

   



 
 

 146 از 74 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MCH  تهویه و مکانیک(Colling & Mechanical) 

 معیار

 عنوان شماره

MCH24 الکتریکی سیساتأت منظم نگهداری 

 شرح

 نگهداری باید شود،می تنظیم جداگانه صورت به اجزاء از یک هر برای که الکتریکی سیساتأت برای نگهداری قرارداد یک

 (.ساالنه حداقل) کند تضمین را اجزا از یک هر منظم

 اند.دهها و ژنراتور ارائه شباتری ،UPSحداقل، شواهد قراردادهای نگهداری   3رتبه  الزامات

 نظیمت جداگانه رتصو به اجزاء از یک هر برای که الکتریکی تأسیسات برای نگهداری قرارداد یک  2رتبه 

 .کندمی تضمین را اجزا از یک هر منظم نگهداریشده، 

 نظیمت جداگانه صورت به اجزاء از یک هر برای که الکتریکی تأسیسات برای نگهداری قرارداد یک  1رتبه 

 .کندمی تضمین را اجزا از یک هر منظم نگهداریشده، 

   



 
 

 146 از 75 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه ارتباطات و شبکه غیر فعال -6-8

 عنوان گروه روهکد گ

PSV ارتباطات و شبکه غیر فعال (Network & Telecom Passive) 

 معیار

 عنوان شماره

PSV01 های بیرونیمسیر امن عبور کابل 

 شرح

و در  اجرا شود داخل با یکدیگرابل تا رسیدن به مرکز داده، باید بدون تکساختمان، مسیرهای عبور  یدر خارج از محوطه

 ف وارد ساختمان شود.نقاط مختل

 کاربرد ندارد.  3 رتبه الزامات

داخل با ساختمان، مسیرهای عبور کابل تا رسیدن به مرکز داده، بدون ت یدر خارج از محوطه  2 رتبه

 ده است.اجرا شیکدیگر 

ا داخل بساختمان، مسیرهای عبور کابل تا رسیدن به مرکز داده، بدون ت یدر خارج از محوطه  1 رتبه

 ده است.اجرا شیکدیگر 

  ،اند.دهدر نقاط مختلف وارد ساختمان شمسیرهای عبور کابل مذکور 

 PSV02 های کابلمند سینینصب نظام 

 شرح

های حمل کابل، باید ایزوله شوندیا از مند انجام شود. در صورت امکان، کابل برق و داده، در سینیها باید نظامنصب کابل

 یری شود.نمایند، باید جلوگهایی که ایجاد میدان الکترومغناطیسی مین برق استفاده شود. از تداخل کابلکابل جریان پائی

 ده است.مند انجام شها نظامنصب کابل  3 رتبه الزامات

 ده است.مند انجام شها نظامنصب کابل  2 رتبه

 کابل جریان پائین برق استفاده شده است های حمل کابل ایزوله شده است و یا ازکابل برق و داده، در سینی. 

 ده است.مند انجام شها نظامنصب کابل  1 رتبه

 های حمل کابل ایزوله شده است و یا از کابل جریان پائین برق استفاده شده است.کابل برق و داده، در سینی 

 نمایند. تداخل ندارند.هایی که ایجاد میدان الکترومغناطیسی میکابل 

   



 
 

 146 از 76 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه گروه کد

PSV  ارتباطات و شبکه غیر فعال(Network & Telecom Passive) 

 معیار

 عنوان شماره

PSV03 های برق و دادهحفظ فاصله ایمنی بین کابل 

 شرح

یس طهای برق و داده باید دارای فاصله ایمنی مناسب به منظور جلوگیری از تداخل امواج و نویزهای الکترومغناکلیه کابل

 در فاصله عرضی و ارتفاعی باشند

 متر باشد.سانتی 15حداقل فاصله عرضی و ارتفاعی برابر با   3 رتبه الزامات

 متر باشد.سانتی 20حداقل فاصله عرضی و ارتفاعی برابر با   2 رتبه

 متر باشد.سانتی 20حداقل فاصله عرضی و ارتفاعی برابر با   1 رتبه

 PSV04 ولتاژ پایینهای ارتباطات و کابلبرای  محافظ نوسان 

 شرح

محافظ  مجهز به یک ،ورودی ساختمان ةباید در نقط، CCTV، و EAC، نفوذ، هشدار ارتباطات شامل، فلزیهای تمامی کابل

 .بشوند 36نوسان

 اند.شده SPDهای فلزی، در نقطة ورودی ساختمان، مجهز به یک تمامی کابل  3 رتبه الزامات

 اند.شده SPDهای فلزی، در نقطة ورودی ساختمان، مجهز به یک تمامی کابل  2 بهرت

 اند.شده SPDهای فلزی، در نقطة ورودی ساختمان، مجهز به یک تمامی کابل  1 رتبه

   

                                                      
36 Surge Protection Device (SPD) 



 
 

 146 از 77 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه حفاظت الکترومغناطیس -6-9

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP01 اجتناب از منابع الکترومغناطیس 

 شرح

فشار قوی  های انتقال برق، خطوط برقاز منابع الکترومغناطیس باال یا تشعشعات الکترومغناطیس باال همانند ایستگاهباید 

 و موارد مشابه دوری شود.

 نظر گرفته شده است. گیری از اختالل در عملیات دراقدامات حفاظتی )شیلد( به منظور جلو  3رتبه  الزامات

 فاصله مجاز ایمنی در برابر تشعشعات الکترومغناطیس در نظر گرفته شده است.  2رتبه 

فاصله مجاز ایمنی در برابر تشعشعات الکترومغناطیس در نظر گرفته شده است. همچنین اقدامات   1رتبه 

 نظر گرفته شده است. اختالل در عملیات درحفاظتی )شیلد( به منظور جلوگیری از 

 EMP02 شیلدینگ 

 شرح

 .باید شیلد شوند (OP)و عملیات  (UT)سیسات أ(، تIT)های اتاقحیاتی مرکز داده شامل فضاهای 

 درنظر گرفته شده است. (ITهای )اتاق( db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (UT)سیسات أ( و تITهای )اتاق( db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده (OP)و عملیات  (UT)سیسات أ(، تITهای )اتاق (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 EMP03 فیلتر برق جهت حفاظت از ولتاژهای فشار قوی EMP-EMC 

 شرح

 .برق باشدورود به فضای شیلد در اتاق  بدوو در در مسیر برق اصلی مرکز داده باید دارای فیلتر برق 

 درنظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

   



 
 

 146 از 78 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP04  فیلترEMI 

 شرح

 .نصب گردد EMIفیلتر باید  ،های باالتابلوهای دارای سوئیچینگ و جریانبرای 

 درنظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aطح س  1رتبه 

 EMP05  یتهویهفیلتر ( مبتنی بر آب سردCW) 

 شرح

قبل نیز های فلزی ورودی به فضای شیلد و لوله دنهای استیل فیلتر شوای باید با توریمخازن آب به صورت چند مرحله

 .دنو بعد از شیلد ارت شو

 درنظر گرفته شده است.( db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده استها ارت لوله. 

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده استها ارت لوله 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 اند.دهها حفاظت شمخازن و لوله 

   



 
 

 146 از 79 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP ت الکترومغناطیس حفاظ(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP06  فیلتر( تهویه مبتنی بر انبساط مستقیمDX) 

 شرح

 .حفاظت شودمارتینگ و قفس فارادی  باید بوسیله ،در صورتی که برق سیستم از مرکز داده باشد

 ه است.درنظر گرفته شد (db40<حفاظت ) Cسطح   3رتبه  الزامات

 انجام شده است. هاارت لوله 

 انجام شده است. کنترل کابل برق تا کندانسورها 

 درنظر گرفته شده است. (db60<حفاظت ) Bسطح   2رتبه 

 انجام شده سات.ها ارت لوله 

 انجام شده است. کنترل کابل برق تا کندانسورها 

 درنظر گرفته شده است. (db80<حفاظت ) Aسطح   1رتبه 

 اضافه شده است. و به فضای شیلدایجاد شده است ارادی برای کندانسورها قفس ف 

 EMP07  مبتنی بر کانال هوافیلتر تهویه 

 شرح

گاز و هر نوع کانال ارتباطی هوا از بیرون به داخل شیلد و بالعکس  یهوای تازه، فشار مثبت، تخلیه یهای تهویهکانال

 .توری یا النه زنبوری در مسیر ورودی برای حفاظت استفاده شود یالیهبا ساختار چند  یاز فیلترهایباید 

 درنظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 EMP08 ادهکابل د 

 شرح

در غیر این صورت باید از ایزوالتورهای نوری های مسی به داخل فضای شیلد مرکز داده اجتناب شود، د از ورود کابلبای

 .استفاده نمود

 درنظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

   



 
 

 146 از 80 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP09 های حفاظت شدهدرب سالن 

 شرح

 مناسب رلیهای کنتسیستماز های حفاظت الکترومغناطیس باید فلزی و محافظ در برابر بمب الکترومغناطیس باشند و درب

 .مند باشدبهره

 درنظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 استفاده شده است. طرفه و مقاوم در برابر انفجار 4های از قفل و زبانه 

 EMP10 37اتاق تله 

 شرح

از طریق سیستم ، های ورودی به اتاق تلهکنترل درب تله ایجاد گردد.باید فضای  ،برای حفاظت در زمان ورود و خروج

 های ورودی دیگر اجازه باز شدن نداشته باشندای باشد که با باز بودن درب اول دربهای هوشمند، باید به گونه

 درنظر گرفته شده است. (db40<) ظتحفا Cسطح   3رتبه  الزامات

 درنظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 درنظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 EMP11 چاه ارت ایمپالسی شیلدینگ 

 شرح

ظر گرفته در نکس تطبیق امپدانس چاه ارت مجزا به همراه باباید  ،در صورت عایق بودن دو الیه شیلد، برای هر الیه شیلد

 شود.

 ایجاد شده است. یک چاه ایمپالسی  3رتبه  الزامات

 ایجاد شده است. یک چاه ایمپالسی  2رتبه 

 دو چاه مستقل ایمپالسی  1رتبه 

   

                                                      
37 Trap 



 
 

 146 از 81 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP12  چاه ارت ایمپالسیPower 

 شرح

 .باید تعبیه شود چاه با پاسخ فرکانسی باال و اتصاالت فرکانس باال به همراه باکس تطبیق امپدانس

 اند.تعبیه شده بندهای معمولی همچاه  3رتبه  الزامات

 ایجاد شده است. چاه ایمپالسی  2رتبه 

 اند.به شدهتعی بند ایمپالسیهای همچاه  1رتبه 

 EMP13 هاچاه ارت ایمپالسی غالف کابل 

 شرح

 .باید تعبیه شود چاه با پاسخ فرکانسی باال و اتصاالت فرکانس باال به همراه باکس تطبیق امپدانس

 ایجاد شده است. یک چاه ایمپالسی  3رتبه  الزامات

 ایجاد شده است. یک چاه ایمپالسی  2رتبه 

 اند.ایجاد شده ایمپالسی مستقلسه چاه   1رتبه 

 EMP14 گیرصاعقه 

 شرح

، گیر معمولی با پوشش مخروطیصاعقه /گیر اکتیو هوشمند که در حالت عادی غیر اکتیو است با پوشش شعاعی صاعقه

 باید در نظر گرفته شود.

 نصب شده است. معمولیگیر صاعقه  3رتبه  الزامات

 نصب شده است. وشمنداکتیو هگیر صاعقه  2رتبه 

 نصب شده است. اکتیو هوشمندگیر صاعقه  1رتبه 

   



 
 

 146 از 82 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP15 گیرچاه ارت صاعقه 

 شرح

 ، در نظر گرفته شود.های ارت دیگرهمتر از تجهیزات و چا 15با فاصله حداقل باید گیر چاه ارت صاعقه

ده های ارت دیگر، در نظر گرفته شمتر از تجهیزات و چاه 15گیر با فاصله حداقل چاه ارت صاعفه  3رتبه  الزامات

 است.

های ارت متر از تجهیزات و چاه 15خیلی بیشتر از با فاصله ایپالسی بوده و گیر چاه ارت صاعفه  2رتبه 

 ده است.رفته شدیگر، در نظر گ

های ارت متر از تجهیزات و چاه 15خیلی بیشتر از با فاصله ایپالسی بوده و گیر چاه ارت صاعفه  1رتبه 

 ده است.دیگر، در نظر گرفته ش

 EMP16  ساختمان بدنةچاه ارت 

 شرح

، در نظر گرفته های ساختمانوشههای مستقل در گکوبی همراه با چاهبه صورت رینگ و میلهباید چاه ارت بدنة ساختمان 

 شود.

 شده است. کوبیارتینگ بدنه ساختمان میله  3رتبه  الزامات

 شده است. کوبیارتینگ بدنه ساختمان میله  2رتبه 

 کوبی شده است.میله چهار گوشه و رینگ شاملاطراف ساختمان   1رتبه 

 EMP17 های ارتاستقالل یا تجمیع چاه 

 شرح

بوده و فواصل آنها از  EMP10 ،EMP11 ،EMP12 ،EMP14 ،EMP15 مرکز داده، شامل الزاماتای ارت چاه ه

هر چه دورتر باشد بهتر  ،های دیگرگیر از چاهچاه صاعقه یمتر و مستقل از هم باشند. فاصله 15حداقل باید یکدیگر 

 است.

 در نظر گرفته شده است. (db40<حفاظت ) Cسطح   3رتبه  الزامات

  وجود دارند. (کنندد از یک چاه استفاده نتوانهای شیلد و پاور میچاه مستقل )چاه 4حداقل 

 ( در نظر گرفته شده است.db60<حفاظت ) Bسطح   2رتبه 

  وجود دارند. چاه مستقل 5حداقل 

 در نظر گرفته شده است. (db80<حفاظت ) Aسطح   1رتبه 

  وجود دارند. چاه مستقل 5حداقل 

 



 
 

 146 از 83 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP18 تشعشع آزمایش 

 شرح

متر )بسته به نوع فرکانس( بر روی  2حداقل  یتشعشع با فاصله آزمایش ،GHz 18تا  MGz 100باید از فرکانس حدود 

 .گزارش شود نتایج شیلد انجام شده و

 در نظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 گرفته شده است. در نظر (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 در نظر گرفته شده است. (db80<حفاظت ) Aسطح   1رتبه 

 EMP19 هدایت آزمایش 

 شرح

 شودانجام  (KV 10 ،KAmp 200)هدایتی یا القایی با دستگاه پالس ژنراتور  آزمایش MGz 100 تا فرکانسباید 

 در نظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 در نظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 در نظر گرفته شده است. (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 EMP20 شوک مکانیکی فیلترها آزمایش 

 شرح

 دنمقاوم باش ،های الکتریکیهای مکانیکی ناشی از شوکدر مقابل شوکفیلترها باید 

 نجام شده است.ا Kvolt10 آزمایش  3رتبه  الزامات

 انجام شده است. Kvolt10 آزمایش  2رتبه 

 انجام شده است. Kvolt10 آزمایش  1رتبه 

   



 
 

 146 از 84 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EMP  حفاظت الکترومغناطیس(Electromagnetic Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EMP21 38درزگیر درب 

 شرح

 درزگیری شوند. رهای الکترومغناطیسی )اسفنجی ، فنری و ...(های شیلد باید از طریق درزگیتمامی درب

 در نظر گرفته شده است. (db40<) حفاظت Cسطح   3رتبه  الزامات

 نصب شده است. یک الیه درزگیر 

 در نظر گرفته شده است. (db60<) حفاظت Bسطح   2رتبه 

 .یک الیه درزگیر نصب شده است 

 نظر گرفته شده است.در  (db80<) حفاظت Aسطح   1رتبه 

 .دو الیه درزگیر نصب شده است 

 EMP22  از خطوط برق و دیتا در محیط آزادحفاظت 

 شرح

 باید حفاظت شود. های تهویهاز خطوط برق و دیتا در محیط آزاد و همچنین کانال

 مرتبط با کارکنان داده شده است. آموزش تعمیرات و بکارگیری مجدد  3رتبه  الزامات

 اند.عیق شده ها و تجهیزاتکابل  2رتبه 

 در دسترس قرار ندارند. و تجهیزات در فضای آزاد هاکابل  1رتبه 

 EMP23 های گرافیتی از نوع پودریبمب 

 شرح

 شود.استفاده های گرافیتی از نوع پودری بمب( EMP06در مسیرهای ورود و خروج هوای آزاد )باید 

 اند.نصب شده رهای گرافیتیفیلت  3رتبه  الزامات

 اند.نصب شده فیلترهای گرافیتی  2رتبه 

 اند.نصب شده فیلترهای گرافیتی با دبی هوای مجاز  1رتبه 

   

                                                      
38 Gasket 



 
 

 146 از 85 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 فیزیکی الزامات گروه مدیریت و پایش زیرساخت -6-10

 عنوان گروه کد گروه

MON فیزیکی مدیریت و پایش زیرساخت (Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON01 سیسات مکانیکیأت - های تحت پوشش سیستم مدیریت و مانیتورینگسیستم 

 شرح

های سرمایش شامل های آبرسانی، چیلرها، کلکتورهای آبرسانی، دستگاهها، پمپسیسات مکانیکی شامل هواسازها، فنأت

In-Row  وCRAC اید توسط سیستم مرکزی مدیریت شوند.هر کدام در صورت وجود ب 

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

های آبرسانی، چیلرها، کلکتورهای آبرسانی، دستگاهها، پمپسیسات مکانیکی شامل هواسازها، فنأت  2رتبه 

 شوند.هر کدام در صورت وجود مانیتور می CRAC یا و In-Rowهای سرمایش شامل 

 شوند.سال ذخیره می 2ت ها برای مدتمامی داده 

 شوند.در صورت وجود کنترل و مانیتورمی های آبرسانیپمپ و هاهواسازها، فن  1رتبه 

 باشند. پارامترهای مرتبط با بندی و مدیریت جهت مدیریت استهالک میچیلرها دارای سیستم زمان

 شوند.چیلرها به سیستم مرکزی جهت مدیریت و مانیتورینگ ارسال می

 ی تمامSet Point های چیلرها توسط سیستم مرکزی قابل تنظیم است. 

 مجهز به سنسورهای دما و فشار  ،های آب در صورت وجودو انشعاب کلکتورهای آبرسانی کلیه

 هستند. 

 های سرمایش شامل دستگاهIn-Row یا و CRAC شوندهر کدام در صورت وجود مانیتور می. 

  تمامیSet Point مایش شامل های سردستگاه هایIn-Row یا و CRAC  هر کدام در صورت

 توسط سیستم مرکزی قابل تنظیم است ،وجود

   



 
 

 146 از 86 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON02 زیرساخت برق - رینگهای تحت پوشش سیستم مدیریت و مانیتوسیستم 

 شرح

توسط سیستم  بایدها  UPSهای اصلی، دیزل ژنراتور، تابلوهای توزیع و زیر ساخت برق مرکز داده شامل پست برق، تابلو

 مرکزی مدیریت شوند.

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

سیستم مرکزی پایش میهای برق توسط عملکرد، دما و پارامترهای مرتبط با توان ورودی پست  2رتبه 

 شوند.

  وضعیت کلیدهای اصلی و پارامترهای مرتبط با توان ورودی و خروجی تابلوهای اصلی توسط

 شوند.سیستم مرکزی پایش می

  وضعیت و عملکرد دیزل ژنراتورها وUPSشوند.ها توسط سیستم مرکزی پایش می 

 شود.میزان سوخت مخازن پایش می 

 شوند.رامترهای مرتبط با توان ورودی پستهای برق توسط سیستم مرکزی پایش میعملکرد، دما و پا  1رتبه 

  وضعیت کلیدهای اصلی و پارامترهای مرتبط با توان ورودی و خروجی تابلوهای اصلی و توزیع

 شوند.ها( توسط سیستم مرکزی پایش می)فیدرهای تامین برق رک

  وضعیت و عملکرد دیزل ژنراتورها وUPSشوند.تم مرکزی پایش میها توسط سیس 

 شود.میزان سوخت مخازن پایش می 

 .امکان پر کردن مخازن فرعی بصورت خودکار وجود دارد 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON03 محیطی - سیستم مدیریت و مانیتورینگهای تحت پوشش سیستم 

 شرح

پایش  توسط سیستم مرکزی بایدشرایط محیطی شامل دما، رطوبت، فشار، حرکت نفرات، کیفیت هوا، لرزش و نشت آب 

 شوند.

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

دما و رطوبت  سنسورهای (OP)و عملیات  (UT)، تأسیسات (IT)های فناوری اطالعات در اتاق  2رتبه 

 شود.نصب شده است و توسط سیستم مرکزی پایش می

 ت تنظیم حد باال و پایین دما را دارد و در صورت گذر از حدود یریت و مانیتورینگ قابلیسیستم مد

 آید.صدا در می آالرم مرکزی و محلی به

 رکزی پایش باشند و توسط سیستم مها در ورودی هوای خود دارای سنسورهای دما میتمامی رک

 شود.می

 فناوری اطالعات های آب در داخل فضاهای های لولهدر تمامی انشعاب(IT) از سنسورهای  ،برق و

 شود.تشخیص نشت آب استفاده شده است و توسط سیستم مرکزی پایش می

سنسورهای دما و رطوبت  (OP)و عملیات  (UT)، تأسیسات (IT)های فناوری اطالعات در اتاق  1رتبه 

 شود.نصب شده است و توسط سیستم مرکزی پایش می

  سیستم مدریت و مانیتورینگ قابلت تنظیم حد باال و پایین دما را دارد و در صورت گذر از حدود

 آید.صدا در میآالرم مرکزی و محلی به

 باشند و توسط سیستم ها در ورودی هوای خود دارای دو سنسور دما در دو سطح میتمامی رک

 شود.ایش میمرکزی پ

  در راهروهای سرد و گرم هر دو متر یک سنسور ترکیبی دما و رطوبت نصب شده است و توسط

 شود.سیستم مرکزی پایش می

  های فناوری اطالعات اتاقدر(IT) تأسیسات ،(UT)  در فضای اصلی و کف کاذب )در صورت

 وا استفاده شده است.( از تعداد مناسب سنسور اختالف فشار هDown Flowاستفاده از سیستم 

  های فناوری اطالعات اتاقروشنایی(IT) تأسیسات ،(UT)  و عملیات(OP)  توسط سنسورهای

 شود. حرکتی کنترل می

  های فناوری اطالعات اتاقدر(IT) تأسیسات ،(UT)  در فضای اصلی از تعداد مناسب سنسور کیفیت

 هوا استفاده شده است.

 سنسور لرزش استفاده شده است.از  ،های حساس به لرزشبرای رک 

 فناوری اطالعات های آب در داخل فضاهای های لولهدر تمامی انشعاب(IT) برق از سنسورهای  و

 شود.تشخیص نشت آب استفاده شده است و توسط سیستم مرکزی پایش می

 



 
 

 146 از 88 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON04 ها و تابلوهادرب رک -های تحت پوشش سیستم مدیریت و مانیتورینگ سیستم 

 شرح

 دد.گرها و تابلوهای مهم، توسط سیستم مرکزی پایش میوضعیت باز و بسته بودن و کنترل باز کردن درب رک

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 گردد.ها و تابلوهای مهم، توسط سیستم مرکزی پایش میباز و بسته بودن درب رک  2رتبه 

 گردد.ای مهم، توسط سیستم مرکزی پایش میها و تابلوهباز و بسته بودن درب رک  1رتبه 

 گرددها و تابلوهای مهم، توسط سیستم مرکزی کنترل میباز شدن درب رک 

 MON05 های تحت کنترلتردد از درب – های تحت پوشش سیستم مدیریت و مانیتورینگسیستم 

 شرح

 .گرددیمتوسط سیستم مرکزی پایش داده های تحت کنترل مرکز بسته بودن و کنترل باز کردن درب وضعیت باز و

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 گردد.سیستم مرکزی پایش میتوسط  ،های تحت کنترل مرکز دادهباز و بسته بودن درب  2رتبه 

 گیری استسوابق تردد برای سه ماه ثبت و قابل گزارش. 

 گردد.سیستم مرکزی پایش میتوسط  ،های تحت کنترل مرکز دادهباز و بسته بودن درب  1رتبه 

 گیری استسوابق تردد برای یک سال ثبت و قابل گزارش. 

 MON06 های ایمنی و امنیتیسازی با سیستمتجمیع – های تحت پوشش سیستم مدیریت و مانیتورینگسیستم 

 شرح

 ود.های ایمنی و امنیتی تجمیع شسیستم مدیریت و مانیتورینگ با سیستمالزم است 

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

مدیریت و مانیتورینگ نمایش داده آالرم اولیه، آالرم و خطای پنل اعالم و اطفای حریق در سیستم   2رتبه 

 شود.می

مدیریت و های ارتباطی در سیستم تمامی اطالعات پنل اعالم و اطفای حریق بوسیله پروتکل  1رتبه 

 شود.نمایش داده میکی بصورت گرافی ،مانیتورینگ

 های اعالم و اطفای حریق، امنیتی و یا مانیتورینگ، تصاویر دوربیندر صورت بروز آالرم در سیستم

 شود.نمایش داده می Pop Upبصورت  ،های آن اتاق
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON07 های سیستم مدیریت و مانیتورینگنوع کنترلر 

 شرح

 متناسب با اجزای مرتبط با آن باشد. بایدتعداد و نوع کنترلرهای سیستم مدیریت و مانیتورینگ 

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 سیستم مدیریتبر روی نرم افزار  اًمستقیم بایدری نافزاافزاری و سختهای نرمهیچکدام از سیگنال  2رتبه 

 و مانیتورینگ انتقال داده شوند و هر یک باید حداقل به یک کنترلر متصل باشد.

  فضاها باشد.و  هامتناسب با تعداد سیگنال بایدتعداد کنترلرها 

 سیستم مدیریتوی نرم افزار بر ر اًمستقیم بایدافزاری نافزاری و سختهای نرمهیچکدام از سیگنال  1رتبه 

 و مانیتورینگ انتقال داده شوند و هر یک باید حداقل به یک کنترلر متصل باشد.

  باشد. ها، فضاهامتناسب با تعداد سیگنال بایدتعداد کنترلرها 

 .برای هر کنترلر یک سطح افزونگی درنظر گرفته شده است 

 MON08 افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم 

 شرح

 قابلیت نمایش بهینه پارامترها را داشته باشد. بایدافزار سیستم مدیریت و مانیتورینگ نرم

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 قابلیت نمایش بهینه پارامترها را دارد. ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم  2رتبه 

 سال دارد. 2پارامترها را به مدت  قابلیت ذخیره ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم 

 های مجموعه قابلیت ارائه مقادیر ذخیره شده در فرمت ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم

Microsoft Office .را دارد 

 شود.از سرور و اطالعات این نرم افزار حفاظت می 

 پارامترها را دارد. قابلیت نمایش بهینه ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم  1رتبه 

 سال دارد. 2قابلیت ذخیره پارامترها را به مدت  ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم 

 های مجموعه قابلیت ارائه مقادیر ذخیره شده در فرمت ،افزار سیستم مدیریت و مانیتورینگنرم

Microsoft Office .را دارد 

 ود.شاز سرور و اطالعات این نرم افزار حفاظت می 

  نرم افزار بر روی سرورها بصورتVirtual اندنصب شده. 

 



 
 

 146 از 90 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON09 39ساخت مرکز دادهزیرمدیریت  نرم افزار و سیستم 

 شرح

 افزار مدیریت زیرساخت مرکز داده باشد.مرکز داده باید مجهز به نرم

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 کاربرد ندارد.  2رتبه 

 G00258256 Gartnerهای لیست شده در سند یکی از شرکت DCIMافزار نرم یارائه دهنده  1رتبه 

 های معتبر داخلی با محصول مشابه باشد.یا شرکت

 افزار امکان نرمModeling اجزای برقی، معماری، مکانیکی و  یکلیهIT .موجود در مرکز داده را دارد 

 افزار توانایی تشخیص نرمHot Spot  ها را بصورتOffline  یا با استفاده مقادیر سنسورهای

 مرتبط دارد.

 افزار توانایی نمایش نرمAir Velocity  ها را بصورتOffline  یا با استفاده مقادیر سنسورهای

 مرتبط دارد.

 افزار توانایی محاسبه و نمایشنرمPUE  و پارامترهای دیگر مرتبط با راندمان مرکزداده را با استفاده

 تبط دارد.مقادیر سنسورهای مر

 قابلیت دارای افزار نرمColocation  باشدمی. 

 قابلیت دارای افزار نرمChange Management  باشدمی. 

  باشدمیافزار مدیریت و مانیتورینگ پذیری با نرمقابلیت تجمیعدارای نرم افزار. 

 MON10  های عملیبرای بخش 40تفاضلیپایش جریان 

 شرح

سوزی و نیز به منظور تشخیص از القاء الکترومغناطیسی یا خطرات آتش پیشگیرینشده به منظور  پایش جریان نشت کنترل

 باید صورت پذیرد. تجهیزات دارای نقص

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 پایش اتصال اصلی زمین کافی است.  2رتبه 

 پذیرد.میپایش جریان نشت کنترل نشده صورت   1رتبه 

   

                                                      
39 DCIM 

40 Diffrential 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON11 پایش نیروی برق 

 شرح

های نشتی( نیروی برق فناوری اطالعات باید به ، مقدار جریان42، همسازها41مقادیر عملکرد )ولتاژ، جریان، کسینوس فی

 مرکزی ثبت شوند. صورت

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 آوری و کنترل دستی منظم مقادیر قابل قبول است.جمع  2رتبه 

  است.جمع آوری یک فرآیند دائمی   1رتبه 

 شود.میگزارش ن از آخطی و تده به صورت خودکار پایش شتحمل  ةآستان 

 MON12 ژنراتور آزمایش عملکردی منظم 

 شرح

 .شود آزمایش منظم صورت به باید ژنراتور عملیاتی آمادگی

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 .شودمی آزمایش منظم صورت به ژنراتور اتییعمل آمادگی  2رتبه 

 .شودمی آزمایش منظم صورت به ژنراتور اتییعمل آمادگی  1رتبه 

 MON13 عملیاتی شرایط پایش 

 شرح

 برق ولتاژ پذیریدسترسهمچنین  و( ها RCMS / ها SPD / ژنراتور/  UPS) ی برقنیرو مینأت مهم عملیاتی شرایط

 .گیرند قرار پایش مورد باید

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 کندهای آنها، کفایت میلفهؤالذکر و مکنترل و مستندسازی دستی جامع اجزای فوق  2رتبه 

ستگاه با یبه یک ا های انحرافپیامارسال های آنها و نیز لفهؤالذکر و مفوق پایش خودکار اجزای  1رتبه 

 شود.انجام میپرسنل تمام وقت، 

   

                                                      
41 Cos Phi 

42 Harmonics 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

MON  مدیریت و پایش زیرساخت فیزیکی(Physical Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

MON14 وقت تمام کاری ایستگاه بهخرابی  هایپیام 

 شرح

 .یابند انتقال وقت تمام کاری ایستگاه یک به باید فنی خرابی )نقص( هایپیام

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 معرفی کرد.باش را توان یک خدمت اضطراری آمادهمی  2رتبه 

 .یابندمی نتقالا وقت تمام کاری ایستگاه یک به فنی خرابی )نقص( هایپیام  1رتبه 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ارتباطات و شبکه فعالالزامات گروه  -6-11

 عنوان گروه کد گروه

NET ارتباطات و شبکه فعال (Network & Telecommunication Active) 

 معیار

 عنوان شماره

NET01 افزونگی در ارتباطات اینترنت 

 شرح

 اتصال به شبکه اینترنت باید دارای افزونگی باشد.

 کاربرد ندارد.  3 تبهر الزامات

 .شده استاز بیش از یک لینک ارتباطی برای سرویس اینترنت استفاده   2 رتبه

 از بیش از یک لینک ارتباطی برای سرویس اینترنت استفاده شده است.  1 رتبه

 دهنده فراهم نشده است.از یک سرویس  فقط ارتباطات 

 NET02 43لبه افزونگی در بخش  

 شرح

 .شود در نظر گرفته ،شبکه یزونگی در بخش لبهافباید 

 .شده استاستفاده  آتش یدیوارهو  هاشبکه اعم از مسیریاب یاز تجهیزات افزونه در بخش لبه  3 رتبه الزامات

 .شده استآتش استفاده  یها و دیوارهاز تجهیزات افزونه در بخش لبه شبکه اعم از مسیریاب  2 رتبه

 شده استشبکه رعایت  یهای ارتباطی بخش لبهلینک افزونگی در کلیه. 

ای که از ایجاد نقطه واحد شکست در نزدیک به صفر به گونه Down Timeبا  HAهای از مکانیزم  1 رتبه

 شده است.شبکه جلوگیری شود، استفاده 

   

                                                      
43 Edge 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NET ارتباطات و شبکه فعال (Network & Telecommunication Active) 

 معیار

 عنوان شماره

NET03 44هسته افزونگی در بخش 

 شرح

 باید پیش بینی گردد. ،شبکه هستهافزونگی در بخش 

 .شده استشبکه استفاده  Coreهای افزونه در بخش از سوئیچ  3 رتبه الزامات

 .شده است شبکه استفاده  Coreهای افزونه در بخش از سوئیچ  2 رتبه

 های ارتباطی بخش ر کلیه لینکافزونگی دCore  شده است شبکه رعایت. 

 (ریتیمدی ماژول تغذیه، منبع فن، مانند) هسته بخش تجهیزات شاسی داخل حد در افزونگی بودن دارا  1 رتبه

 های از مکانیزمHA  باDown Time ای که از ایجاد نقطه واحد شکست در نزدیک به صفر به گونه

 شده است.استفاده شبکه جلوگیری شود، 

 NET04 افزونگی در بخش تجمیع 

 شرح

 باید پیش بینی گردد. ،شبکه تجمیعافزونگی در بخش 

 .شده استهای افزونه در بخش تجمیع شبکه استفاده از سوئیچ  3 رتبه الزامات

 .شده استهای افزونه در بخش تجمیع شبکه استفاده از سوئیچ  2 رتبه

 شده استهای ارتباطی بخش تجمیع شبکه رعایت ینکافزونگی در کلیه ل. 

 (ریتیمدی ماژول تغذیه، منبع فن، مانند) هسته بخش تجهیزات شاسی داخل حد در افزونگی بودن دارا  1 رتبه

 های از مکانیزمHA  باDown Time از ایجاد نقطه واحد شکست در ای که نزدیک به صفر به گونه

  شده است.شبکه جلوگیری شود، استفاده 

   

                                                      
44 Core 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NET ارتباطات و شبکه فعال (Network & Telecommunication Active) 

 معیار

 عنوان شماره

NET05 ی شبکههاافزونگی در بخش سرویس 

 شرح

 پیش بینی گردد. باید ،شبکه هایسرویسافزونگی در بخش 

تجهیزات و  های توزیع بارهای شبکه اعم از دیوارآتش، دستگاهرویساز تجهیزات افزونه در بخش س  3 رتبه الزامات

 .شده استاستفاده  ضدنفوذ

 های توزیع بار و تجهیزاتهای شبکه اعم از دیوارآتش، دستگاهاز تجهیزات افزونه در بخش سرویس  2 رتبه

 .شده استضدنفوذ استفاده 

 شده استبکه رعایت های شهای ارتباطی بخش سرویسافزونگی در کلیه لینک. 

ای که از ایجاد نقطه واحد شکست در نزدیک به صفر به گونه Down Timeبا  HAهای از مکانیزم  1 رتبه

 شده است.شبکه جلوگیری شود، استفاده 

 NET06  افزونگی در ارتباطاتWAN 

 شرح

 استفاده شود. WANاز دو لینک برای ارتباطات باید جهت افزونگی حداقل 

 شده است.استفاده  WANاز دو مسیریاب افزونه جهت ارتباطات   3 رتبه الزامات

 .است شده استفاده WAN ارتباطات برقراری در پویا مسیریابی هایپروتکل از  2 رتبه

 از بیش از یک لینک ارتباطی برای ارتباطات WAN  شده است.استفاده. 

 .شدبانمیارتباطات از یک سرویس گیرنده   1 رتبه

 NET07 های دسترسیافزونگی در بخش سوئیچ 

 شرح

 بینی گردد.شبکه باید پیش های دسترسیسوئیچافزونگی در بخش 

 .شده استهای دسترسی شبکه استفاده های افزونه در بخش سوئیچاز سوئیچ  3 رتبه الزامات

ها و  uplinkشبکه اعم از  های دسترسیهای ارتباطی بخش سوئیچافزونگی در کلیه لینک  2 رتبه

downlink  شده استها رعایت. 

ای که از ایجاد نقطه واحد شکست در نزدیک به صفر به گونه Down Timeبا  HAهای از مکانیزم  1 رتبه

 شده است.شبکه جلوگیری شود، استفاده 

 



 
 

 146 از 96 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NET ارتباطات و شبکه فعال (Network & Telecommunication Active) 

 معیار

 عنوان شماره

NET08 45تجهیزات شبکه مدیریتهای اختصاصی برای استفاده از کانال 

 شرح

 فراهم گردد. OOBامکان مدیریت تجهیزات به صورت ید با

این پورت به سوئیچی که برای این  ،ها دارای پورت مدیریت مجزا هستنددر صورتی که دستگاه  3 رتبه الزامات

 .شده استمنظور درنظرگرفته شده است متصل 

 ها فاقد پورت مدیریت مجزا باشند، پورت در صورتیکه دستگاهEthernet برای این  ی صرفاًمجزای

 .شده استمنظور درنظر گرفته 

ها دارای پورت مدیریت مجزا هستند این پورت به سوئیچی که برای این منظور در صورتی که دستگاه  2 رتبه

 .شده استدرنظرگرفته شده است متصل 

 ها فاقد پورت مدیریت مجزا باشند، پورت در صورتیکه دستگاهEthernet ًاین  برای مجزایی صرفا

 .شده استمنظور درنظر گرفته 

 .شده استمتصل  OOBها ، پورت کنسول تجهیزات نیز به شبکه عالوه بر پورت مدیریت دستگاه  1 رتبه

 NET09 قابلیت توسعه 

 شرح

منظور به ،قابلیت توسعهباید  ،هادهندهسرویس آتش،های هدیوار ها،ها، مسیریابتجهیزات اعم از سوئیچظرفیت در انتخاب 

 در نظر گرفته شود.تجهیزات و طرح شبکه  عمر ینیاز در طول چرخهسازی برآورده

 عهها، قابلیت توسدهندهسرویس و های آتشها، دیوارهها، مسیریابدر ظرفیت تجهیزات اعم از سوئیچ  3 رتبه الزامات

 .ده استر نظر گرفته شعمر تجهیزات و طرح شبکه د ةنیاز در طول چرخسازی منظور برآوردهبه

 عهها، قابلیت توسدهندهسرویس و های آتشها، دیوارهها، مسیریابدر ظرفیت تجهیزات اعم از سوئیچ  2 رتبه

 .ده استعمر تجهیزات و طرح شبکه در نظر گرفته ش ةنیاز در طول چرخسازی منظور برآوردهبه

 ها،دهندهسرویسو  آتش هایدیواره ها،مسیریاب ها،سوئیچ از اعم تجهیزات ظرفیت انتخاب در 

 .است شده گرفته نظر در معمول غیر عوامل یا و تهدیدها مقابل در تحمل قابلیت

 عهها، قابلیت توسدهندهسرویس و های آتشها، دیوارهها، مسیریابدر ظرفیت تجهیزات اعم از سوئیچ  1 رتبه

 .ده استهیزات و طرح شبکه در نظر گرفته شعمر تج ةنیاز در طول چرخسازی منظور برآوردهبه

 ها،دهندهسرویسو  آتش هایدیواره ها،مسیریاب ها،سوئیچ از اعم تجهیزات ظرفیت انتخاب در 

 .است شده گرفته نظر در معمول غیر عوامل یا و تهدیدها مقابل در تحمل قابلیت

   

                                                      
45 Out of Band 



 
 

 146 از 97 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NET ارتباطات و شبکه فعال (Network & Telecommunication Active) 

 معیار

 عنوان شماره

NET10 هاشناسایی تجهیزات در شبکه 

 شرح

در  ها و تجهیزات مشخص، بایدای برای تصدیق هویت اتصاالت از مکانشناسایی خودکار تجهیزات، به عنوان وسیله

 نظر گرفته شود.

افزاری شناسایی شده و به منظور استفاده از خدمات جمله نرمتجهیزات در شبکه از طریق مختلف از   3رتبه  الزامات

 اند.شبکه مورد تصدیق هویت صورت گرفته

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   2رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

ت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور، کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنی  1رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

 NET11 هاتفکیک در شبکه 

 شرح

 ها تفکیک شوند.های اطالعاتی، باید در شبکههای خدمات اطالعاتی، کاربران و سیستمگروه

 اند.شدهها تفکیک عاتی، در شبکههای اطالهای خدمات اطالعاتی، کاربران و سیستمگروه  3رتبه  الزامات

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   2رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   1رتبه 

 ی نشده است(کنارگذار
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه امنیت شبکه -6-12

 عنوان گروه کد گروه

NTS  امنیت شبکه(Network Security) 

 معیار

 عنوان شماره

NTS01 های شبکه به منظور حفاظت در برابر تهدیدهاکنترل 

 شرح

ها و حفاظت از خدمات منیت دادهحفظ امنظور بههای کاربردی ها و برنامههای الزم برای نگهداری و امنیت سیستمکنترل

 .باید اعمال گردد ،ارائه شده

 .شده استاند، غیرفعال هایی از تجهیزات که در حال حاضر مورد استفاده قرار نگرفتهاینترفیس  3رتبه  الزامات

 بر اساس آدرس  ،هاهای مختلف سوئیچدسترسی به پورتMAC  و تغییرات آن  گرددمیکنترل

 تحت کنترل است.

 .شده استاند، غیرفعال هایی از تجهیزات که در حال حاضر مورد استفاده قرار نگرفتهاینترفیس  2رتبه 

 ها بر اساس آدرس های مختلف سوئیچدسترسی به پورتMAC  و تغییرات آن  گرددمیکنترل

 تحت کنترل است.

 گرددمیری یک نسخه از اطالعات پیکربندی تجهیزات، در محل امن و قابل دسترس نگهدا. 

 .شده استاند، غیرفعال هایی از تجهیزات که در حال حاضر مورد استفاده قرار نگرفتهاینترفیس  1رتبه 

 ها بر اساس آدرس های مختلف سوئیچدسترسی به پورتMAC  د و تغییرات آن گردمیکنترل

 تحت کنترل است.

 شود.میدسترس نگهداری  یک نسخه از اطالعات پیکربندی تجهیزات، در محل امن و قابل 

 اندشدهگر شبکه جدا های داده حساس توسط یک فایروال از نواحی دیپایگاه. 

 معماری در الیه سه امنیت یا و عمق در دفاع ساختار کلیه خدمات، و هاداده حفاظت منظور به 

 .استشده گرفته نظر در امنیتی

 در هافایروال توسط یکدیگر از وب هایسرویس و کاربردی هایبرنامه داده، هایپایگاه تفکیک 

 .است شده گرفته نظر

 مانند کاربردی هایبرنامه هایفایروال از باالتر، هایالیه تهدیدهای برابر در WAF هایفایروال یا و 

 .است شده استفاده DBF داده هایپایگاه
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NTS  امنیت شبکه(Network Security) 

 معیار

 عنوان مارهش

NTS02 امنیت خدمات شبکه 

 شرح

های امنیتی، سطوح خدمت، و الزامات مدیریتی تمامی خدمات شبکه، شناسایی شده و در هر توافقنامه خدمات ویژگی

 ود.لحاظ شباید اند، سپاری شدها برونیشبکه، اعم از اینکه این خدمات در داخل مهیا شده 

 اند.شدهمنیتی، سطوح خدمت و الزامات مدیریتی تمامی خدمات شبکه شناسایی های اویژگی  3رتبه  الزامات

 گیردمیکنندگان خدمات شبکه به طور منظم مورد نظارت قرار توانایی ارائه 

 از محلی و زیکیفی صورت به صرفاً شده، برونسپاری خدمات فنی پشتیبانی یا و مدیریتی دسترسی  2رتبه 

 .گیردمی صورت شده سازیامن ناحیه

 پیگیری قابل و شده ثبت ها،سرویس روی تغییرات یا و پشتیبانی و نگهداری هایفعالیت کلیه 

 .باشندمی

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   1رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

 NTS03 وقایعاطالعات ثبت شده  حفاظت از 

 شرح

 نگاری و اطالعات ثبت شده وقایع، در برابر دسترسی پنهانی و غیر مجاز، باید محافظت شوند.امکانات واقعه

 ،قایعاطالعات ثبت شده وگیری و حفظ و نگهداری سازو کار حفاظت، مدیریت دسترسی، پشتیبان  3رتبه  الزامات

 برای بازه زمانی خاص وجود دارد.

برد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور، کار  2رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   1رتبه 

 کنارگذاری نشده است(
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NTS ت شبکه امنی(Network Security) 

 معیار

 عنوان شماره

NTS04 های امنیتیوصله نصب 

 شرح

 های امنیتی صورت گرفته باشد.، باید بروزآوری از طریق نصب وصلهبرطرف کردن حفره های امنیتیمنظور به

 .شوندروزرسانی میهها ب Patchها و   Update 3 رتبه الزامات

 آزمایشی محیط در فعال، هایسرویس یا و شبکه روی اعمال از قبل هابروزرسانی و ها  Update 2 رتبه

 .شودمی بررسی آن عملکرد و روزسانی به واقعی هایسرویس یا و شبکه با متناسب

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 شده است(مذکور، کنارگذاری ن

 NTS05 کنرل در برابر بدافزار 

 شرح

 های الزم در برابر بدافزار باید ایجاد شود.حفاظت

 شود.استفاده می IDSو  Anti-Virusهای از سیستم  3 رتبه الزامات

 یا و نیازها با متناسب آن تنظیمات Tuning و بررسی منظم طور به IDS هایسیستم رخدادهای  2 رتبه

 .شودمی انجام شده بررسی دهایرخدا

 نفوذهای از جلوگیری یا و شناسایی جهت Correlatıon یا و SIEM پیشرفته هایسیستم از  1 رتبه

 .شودمی استفاده بدافزارها احتمالی

 NTS06  احراز هویت 

 شرح

م اطالعات الز یو ارائهمشی خط ل، اعمامرکز دادهدسترسی به منابع  ةچارچوبی برای کنترل هوشمندانبه منظور ایجاد 

 باید صورت گیرد.( AAAبرای احراز هویت، اختیارها و اکانتینگ )

 موجود و استفاده از آن در تمامی مرکز داده، الزامی است. سرویس متمرکز احراز هویت  3 رتبه الزامات

 .شودمی استفاده تهوی احراز برای Tokenو  OTP مانند مصرف یکبار رمز هایسیستم از  2 رتبه

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

NTS  امنیت شبکه(Network Security) 

 معیار

 عنوان شماره

NTS07 46سیستم دیواره آتش 

 شرح

 افزاری( باید در مرکز داده مستقر شوند.افزاری و نرمی دبواره آتش مناسب )سختهاسیستم

 ده است.افزاری( در مرکز داده مستقر شافزاری و نرمهای دبواره آتش مناسب )سختسیستم  3 رتبه الزامات

 .تاس شده استفاده شبکه داخل و لبه هایبخش در مختلف برندهای آتش دیواره هایسیستم  2 رتبه

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(

 NTS08 های فنیپایش آسیب پذیری 

 شرح

نی قرار های فای مورد ارزیابی و پایش به منظور شناخت آسیب پذیریهای فناوری اطالعات باید به صورت دورهسیستم

 گیرند.

 شود.ارزیابی و پایش به صورت سالیانه انجام می  3 رتبه الزامات

 شود.ارزیابی و پایش به صورت سالیانه انجام می  2 رتبه

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(

  

  

                                                      
46 Firewall 
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 تجهیزات پردازشیالزامات گروه ارتباطات  -6-13

 عنوان گروه کد گروه

CDS تجهیزات پردازشی (Computing Devices) 

 معیار

 عنوان شماره

CDS01 47رایانه خادم افزونگی منابع پردازشی هر 

 شرح

 باشد.زم را داشته ال یپذیربه شکلی که سامانه دسترس ،دارای افزونگی باشند بایدهر سامانه  منابع پردازشی

 .باشدمیمنبع پردازشی  2حداقل دارای  سرورهر   3 رتبه الزامات

 و بصورت کالستر مورد استفاده قرار می گیرد. باشدمیمنبع پردازشی  2حداقل دارای  سرورهر   2 رتبه

پردازشی  در منابعگی ، دارای افزونریزی ظرفیت زیرساخت فاوافرآیند برنامهبا استناد به سرور هر   1 رتبه

 سازد.پذیری مرکز داده را برآورده میو شاخص دسترس باشدمی

 CDS02 رایانه خادم  ی تصادفی هرافزونگی در حافظه 

 شرح

به شکلی که سامانه  در نظر گرفته شود، ی تصادفی هر منبع پردازشیهای حافظه Moduleافزونگی در باید 

 باشد.پذیری الزم را داشته دسترس

 استفاده می کنند. AECCو  ECCسرورهایی که از   3 رتبه الزامات

 نیز استفاده می کنند. Online Spareسرورهایی که از   2 رتبه

 هم استفاده می کنند. Memory Mirroringسرورهایی که از   1 رتبه

   

                                                      
47 Server 
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

CDS تجهیزات پردازشی (Computing Devices) 

 معیار

 عنوان شماره

CDS03  رایانه خادم هر 48سختحافظه افزونگی در 

 شرح

اشته پذیری الزم را ددسترسبه شکلی که سامانه  در نظر گرفته شود،رایانه خادم  هرهای سخت دیسک افزونگی درباید 

محلی در  سازی)در صورت اتکای سرویس میهمان بر فضای ذخیره سامانه قابلیت تحمل خطا را داشته باشد.نیز و باشد 

 سرور(

 گرفته شده است. دیسک سخت درنظر 2با حداقل   Raid 0/1/1+0 3 رتبه الزامات

ریزی ظرفیت زیرساخت فاوا دیسک سخت با استناد به فرآیند برنامه 4با حداقل   Raid 5/5+0 2 رتبه

 درنظر گرفته شده است.

ریزی ظرفیت دیسک سخت با استناد به فرآیند برنامه 6با حداقل   Raid 6/6+0/1E/5E 1 رتبه

 زیرساخت فاوا درنظر گرفته شده است.

 CDS04 افزونگی در کنترلر دیسک سخت 

 شرح

ی پذیربه شکلی که سامانه دسترس در نظر گرفته شود،رایانه خادم  هرهای سخت کنترل افزونگی در کنترلر دیسکباید 

 قابلیت تحمل خطا را داشته باشد.سامانه نیز باشد و  الزم را داشته

  .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 درنظر گرفته شده است. کنترلرحداقل دو   2 رتبه

 درنظر گرفته شده است. حداقل دو کنترلر  1 رتبه

 CDS05 افزونگی در کنترلر شبکه 

 شرح

 ی الزم را داشتهرپذیدسترسبه شکلی که سامانه  در نظر گرفته شود،رایانه خادم  کنترل افزونگی در کنترلر شبکه هرباید 

 خطا را داشته باشد.سامانه قابلیت تحمل نیز باشد و 

  .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 درنظر گرفته شده است. حداقل دو کنترلر  2 رتبه

 درنظر گرفته شده است. کنترلر دوحداقل   1 رتبه

   

                                                      
48 Hard Disk 



 
 

 146 از 104 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

CDS تجهیزات پردازشی (Computing Devices) 

 معیار

 عنوان شماره

CDS06 افزونگی در کارت شبکه 

 شرح

 الزم را داشته یپذیرکه سامانه دسترس در نظر گرفته شود، به شکلیرایانه خادم هر شبکه ارت کنترل افزونگی در کباید 

 سامانه قابلیت تحمل خطا را داشته باشد.نیز باشد و 

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

رنظر د ریزی ظرفیت زیرساخت فاوایند برنامهآبا استناد به فر ی دو پورتحداقل یک کارت شبکه  2 رتبه

 گرفته شده است.

رنظر د ریزی ظرفیت زیرساخت فاوایند برنامهآبا استناد به فر دو پورت یحداقل دو کارت شبکه  1 رتبه

 گرفته شده است.

 CDS07  افزونگی در کارتI/O  

 شرح

 ی الزم را داشتهپذیرگرفته شود، به شکلی که سامانه دسترس در نظررایانه خادم هر  I/Oکنترل افزونگی در کارت باید 

 سامانه قابلیت تحمل خطا را داشته باشد.نیز باشد و 

 در نظر گرفته شده است. تک پورت I/Oیک کارت   3 رتبه الزامات

 در نظر گرفته شده است.دو پورت  I/Oک کارت یحداقل   2 رتبه

 در نظر گرفته شده است.ورت دو پ I/Oحداقل دو کارت   1 رتبه

 CDS08 تجهیز پردازش اطالعات نندهکافزونگی در سیستم خنک 

 شرح

ی الزم را پذیردر نظر گرفته شود، به شکلی که سامانه دسترسرایانه خادم هر ننده ککنترل افزونگی در سیستم خنکباید 

 سامانه قابلیت تحمل خطا را داشته باشد.نیز باشد و  داشته

 در نظر گرفته شده است. Fanحداقل دو   3 رتبه الزامات

 در نظر گرفته شده است. اضافی نسبت به کارکرد عادی Fanحداقل یک   2 رتبه

 در نظر گرفته شده است. اضافی نسبت به کارکرد عادی Fanحدقل دو   1 رتبه

   



 
 

 146 از 105 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

CDS تجهیزات پردازشی (Computing Devices) 

 معیار

 عنوان شماره

CDS09  تجهیز پردازش اطالعات 49کردن از راه دورمدیریت قابلیت 

 رحش

 ر نظر گرفته شودرایانه خادم د ی مدیریتی از راه دور برای هرکنترل وجود سامانهباید 

 .ندارد وجود IN-Band & Out-of-Band بصورت دور راه از مدیریت امکان  3 رتبه الزامات

 .دارد وجود IN-Band بصورت دور راه از مدیریت امکان  2 رتبه

 .دارد وجود IN-Band & OUT-of-Band بصورت دور راه از مدیریت امکان  1 رتبه

  

  

                                                      
49 Remote 



 
 

 146 از 106 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 گیریسازی و پشتیبانذخیرهالزامات گروه  -6-14

 عنوان گروه کد گروه

STG گیریسازی و پشتیبانذخیره (Storage and Backup) 

 معیار

 عنوان شماره

STG01 یسازهای ذخیرهامنیت سیستم 

 شرح

 .ساز رعایت شوندهای ذخیرهمختلف سیستم حموارد امنیتی در سطو باید

 انجام شده است. ها LUNبه منظور جلوگیری از دسترسی سایرین به  LUN Maskingسازی پیاده  3رتبه  الزامات

 انجام شده است. ها LUNبه منظور جلوگیری از دسترسی سایرین به  LUN Maskingسازی پیاده  2رتبه 

 سازی سیاست پیادهRBAC اساس نقش  رساز بهای ذخیرهسیستمسترسی به و جداسازی سطوح د

 انجام شده است.

 انجام شده است. ها LUNبه منظور جلوگیری از دسترسی سایرین به  LUN Maskingسازی پیاده  1رتبه 

 سازی سیاست پیادهRBAC  اساس نقش رساز بهای ذخیرهسیستمو جداسازی سطوح دسترسی به 

 انجام شده است.

 هایاز مکانیزم Data integrity وEncryption استفاده شده است. سازهای ذخیرهدر سیستم 

 STG02 یسازهای ذخیرهافزونگی در سیستم 

 شرح

اید افزونگی در سطوح مختلف گلوگاه،  های ارائه شده و به منظور جلوگیری ازبه منظور جلوگیری از قطعی در سرویس

 د.سازی گردپیاده ،سازهای ذخیرهسیستم

 باشد.می کنترلر عدد 2ساز شامل هر سیستم ذخیره  3رتبه  الزامات

  باشد.یا چندین پورت ارتباطی می 2شامل کنترلر هر 

 باشد.می کنترلرعدد  2/4 هر سیستم ذخیره ساز،شامل  2رتبه 

  باشد. یا چندین پورت ارتباطی می 2شامل کنترلر هر 

 پشتیبانی از  سازی وساز قابلیت پیادهسیستم ذخیرهMulitipathing باشد.را دارا می 

 باشد.می Storage processorعدد  2/4/8 ساز، شاملهر سیستم ذخیره  1رتبه 

  هرStorage processor  باشد.یا جندین پورت ارتباطی می 2شامل 

 سازی و پشتیبانی از ساز قابلیت پیادهسیستم ذخیرهMulitipathing باشد.را دارا می 

 های سازی الگوی افزونگی در سطح سیستمساز به منظور پیادهدستگاه سیستم ذخیره 2تفاده از اس

 سازذخیره

 



 
 

 146 از 107 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STG گیریسازی و پشتیبانذخیره (Storage and Backup) 

 معیار

 عنوان شماره

STG03  پشتیبانی از فناوریTiering 50 سازستم ذخیرهسی 

 شرح

از  دبای ،سازی مختلفهای ذخیرهدهی به درخواستخدمتساز به منظور افزایش کارایی و به منظور های ذخیرهسیستم

 .چندین سطح دیسک استفاده کنند

 .شودمیاده فاست NLSAS , SASدیسک  حسط 2حداقل از   3رتبه  الزامات

، استفاده Tieringهای ذخیره سازی و مکانیزم در سیستم SSD,SAS,NLSASسطح دیسک  3از   2رتبه 

 شود.می

، استفاده Tieringی و مکانیزم سازهای ذخیرهدر سیستم SSD,SAS,NLSASسطح دیسک  3از   1رتبه 

 شود.می

 ارگیری کقابلیت ب ،سازهای ذخیرهسیستمFlash  به عنوانcache  باشندرا دارا میدستگاه. 

   

                                                      
50 Tiering 



 
 

 146 از 108 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STG گیریسازی و پشتیبانذخیره (Storage and Backup) 

 معیار

 عنوان شماره

STG04 سیستم نسخ پشتیبان 

 شرح

نسخ پشتیبان و بازگرداندن آنها برای تمامی  های تهیهساز باید از مکانیزمهای ذخیرهپذیری سیستمر دسترسبه منظو

و تمامی اجزای مرتبط با خدمات،  52، رویدادها51های اطالعاتی، وقایعها، بانکهای عامل، فایلافزارهای اصلی، سیستمنرم

 شود.اده فستا

 .کندمی پشتیبانی را LOCAL REPLICA مکانیزم  3رتبه  الزامات

 مکانیزم Remote Replication کندمی پشتیبانی افزارینرم و افزاری سخت بصورت را. 

بر روی   onlineساز نسخه به صورت ی پشتیبان از اطالعات موجود در سیستم ذخیرهنسخه  2رتبه 

 شوند.( نهیه میTape)بر روی  offlineدیسک( و 

 ه پشتیبان، در طول دوره یکساله، یک نمونه، با بازگرداندن کامل، آزمایش حداقل از هر نوع نسخ

 است.شده

  جهت مکانیزمRemote Replication کند.از پورت های اختصاصی استفاده می 

 مکانیزم Remote Replication بصورت را Sync (دور راه سایت یا سایت داخل از اعم )

 .کند می پشتیبانی

)بر روی  onlineساز نسخه به صورت تیبان از اطالعات موجود در سیستم ذخیرهی پشنسخه  1رتبه 

 شوند.( تهیه میTape)بر روی  offlineدیسک( و 

  مکانیزمLOCAL REPLICA  یا به صورت(local ساز یا در یک سیستم در همان سیستم ذخیره

 ساز دیگر در همان سایت پیاده شده است.ذخیره

 مکانیزم Remote Replication بصورت را A-Sync (دور راه سایت یا سایت داخل از اعم )

 .کند می پشتیبانی

 مکانیزم Remote Replication اعم) دیگر ساز ذخیره سیستم یک از بیش در همزمان بطور را 

 . کند می پشتیبانی( دور راه سایت یا سایت داخل از

 (  Bidirectional) جهته دو Remote Replication مکانیزم از پشتیبانی عدم یا و پشتیبانی

  حداقل از هر نوع نسخه پشتیبان، در طول دوره یکساله، یک نمونه، با بازگرداندن کامل، آزمایش

 شده است.

   

                                                      
51 Logs 

52 Events 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

STG گیریسازی و پشتیبانذخیره (Storage and Backup) 

 معیار

 عنوان شماره

STG05 یچینگ و ارتباطاتئسو 

 شرح

 ،ها STGSwitchهای ساز و همچنین با در نظر گرفتن ویژگیهای ذخیرهبا توجه به نیاز ارتباط بین سرورها و سیستم 

 یچ برای ارتباطات و مدیریت انتقال اطالعات استفاده کنند.ئسازی باید از سوهای محلی ذخیرهشبکه

سازی مرکز داده )یک ذخیره یپردازشی به الیه ةالیبه منظور اتصال  STGSwitchیا چندین  یکاز   3رتبه  الزامات

Fabric) .استفاده شده است 

 سازی شده است.پیاده یا هردو( SOFT/HARDهای )به یکی از روش Zoningمکانیزم   2رتبه 

 سازی شده است.پیاده یا هردو( SOFT/HARDهای )به یکی از روش Zoningمکانیزم   1رتبه 

  دوچ تحت قالب ئییا چندین سو دواز FABRIC پذیری جداگانه )به منظور باال بردن ضریب دسترس

 استفاده شده است. و امنیت(
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 پایه فناوری اطالعاتخدمات الزامات گروه  -6-15

 عنوان گروه کد گروه

ITS  فناوری اطالعاتپایه خدمات (IT Base Services) 

 معیار

 عنوان شماره

ITS01 متمرکز ارائه  وجود خدمتIP Address 

 شرح

های استفاده شده در  IPکار و جلوگیری از اختالل و امکان زیر نظر گرفتن و مدیریت هرچه بیشتر سهولت به منظور 

 باید مستقر شود. IPهای خدمت متمرکز نشانی، مرکز داده

و موارد امنیتی پیشرات و با تنظیمات یبدون انجام تغی ،(Open Source) منبع باز خدماتاز   3 رتبه الزامات

 .شودفرض استفاده می

 (customized open source services)شودمنبع باز سفارشی شده استفاده می خدماتاز   2 رتبه

 .شودهای معتبر استفاده میخریداری شده از شرکت خدماتاز   1 رتبه

 ITS02 متمرکز  ةارائ وجود خدمتNaming Service 

 شرح

و  خدماتیفیت سازی سطح کبرآورده ،پذیریدسترس افزایش سطح به منظور Naming Serviceمتمرکز  خدمت ارائه

ر گرفته باید در نظمرکز داده، راحتی انجام کار و جلوگیری از اختالل و امکان زیر نظر گرفتن و مدیریت هرچه بیشتر نیز 

 شود.

رات و با تنظیمات و موارد امنیتی پیشیانجام تغی بدون (Open Source) منبع باز خدماتاز   3 رتبه الزامات

 .شودفرض استفاده می

 (customized open source services)شودمنبع باز سفارشی شده استفاده می خدماتاز   2 رتبه

 .شودهای معتبر استفاده میخریداری شده از شرکت خدماتاز   1 رتبه

 ITS03 هازمان سازی ساعتهم 

 شرح

تمامی رویدادها، زمان ها بعالوههمچنین برخی برنامه و عاملهای و سیستمهای خادم رایانههماهنگ بودن زمان به منظور 

 امکانات پردازش اطالعات باید با یک منبع زمانی هم زمان شوند.

 هم زمان سازی با هر روشی صورت گرفته است.  3درجه  الزامات

سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم کاربرد ندارد. )در   2درجه 

 مذکور، کنارگذاری نشده است(

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ITS  فناوری اطالعاتپایه خدمات (IT Base Services) 

 معیار

 عنوان شماره

ITS04 حقوق مالکیت معنوی 

 شرح

های اطالعاتی انکب ،عامل هایکلیه سیستم، ن سطح امنیتی و اطمینان از فعال ماندن سرویس همراه با پشتیبانیبرای باال برد

سریال حقیقی و صحیح شرکت  یدارای محصوالت با شماره باید مرکز داده،ارائه شده در خدمات ها و و تمامی برنامه

 باشد. همربوط

 .کاربرد ندارد  3 رتبه الزامات

 باشد.می (Genuine)سریال حقیقی و صحیح یدارای محصوالت با شماره  2 رتبه

 باشد.می (Genuine)سریال حقیقی و صحیح یدارای محصوالت با شماره  1 رتبه

 .امکان پشتیبانی توسط شرکت سازنده، وجود دارد 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 های دادهپایگاهخدمات الزامات گروه  -6-16

 عنوان گروه کد گروه

DBS  ای دادههپایگاهخدمات (Database Services) 

 معیار

 عنوان شماره

DBS01 بندیاستفاده از خوشه 

 شرح

 .شودبندی استفاده از خوشهباید پذیری به منظور دسترس

 است.پایگاه داده حداقل بر روی دو گره به اشتراک گذاشته شده   3 رتبه الزامات

 .است.اشتراک گذاشته شده پایگاه داده حداقل بر روی دو گره به   2 رتبه

 نصب شده  ،های غیر مجاور در مرکز دادههر گره از پایگاه داده به لحاظ مکان فیزیکی در ردیف

 است.

 شده است.پایگاه داده بر روی سه گره یا بیشتر به اشتراک گذاشته   1 رتبه

 ز داده نصب شده های غیر مجاور در مرکهر گره از پایگاه داده به لحاظ مکان فیزیکی در ردیف

 است.

 پذیردمیهای استاندارد و توزیع شده انجام اتصال به پایگاه داده با استفاده از الگوریتم. 

 DBS02 53زمانی سازی خدمات و دادههم 

 شرح

 د استفاده شود.یبا Mirroringفنون از 

ز ا فنونیکی از  ،خه و کمپانی سازندهاستاندارد )با توجه به نس Mirroringهای از یکی از روش  3 رتبه الزامات

 استفاده شده است. شود(میپیش آماده انتخاب 

 دهد.میانتقال  Mirrorرا بصورت همزمان به سایت داده انتخابی  فن  2 رتبه

 دهد.میانتقال  Mirrorرا بصورت همزمان به سایت داده انتخابی  فن  1 رتبه

  Mirroring  به همراهClustering گیرد.میاستفاده قرار  مورد 
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 146 از 113 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

DBS  های داده پایگاهخدمات(Database Services) 

 معیار

 عنوان شماره

DBS03  دارا بودنDBA 

 شرح

 در سایت DBAحضور 

 در ساعات کاری عادی در مرکز داده حضور دارد.  DBA 3 رتبه الزامات

 مرکز داده حضور دارد. در 24x7بصورت شیفت   DBA 2 رتبه

 در مرکز داده حضور دارد. 24x7بصورت شیفت   DBA 1 رتبه

 DBA باشد.دارای مدارک تخصصی رسمی از شرکت سازنده بانک اطالعاتی می 

 DBS04 چک لیست اقدامات 

 شرح

 نجام فرآیندهای تکراری باشد.ابه منظور  ،ماهیانه و سالیانه های روزانه، هفتگی،لیستهر پایگاه داده باید دارای چک 

 شوند.سال نگهداری می 2های روزانه وجود دارند و به مدت چک لیست  3رتبه  الزامات

 شوند.سال نگهداری می 2های روزانه وجود دارند و به مدت چک لیست  2رتبه 

 شوند.سال نگهداری می 2وجود دارند و به مدت  ماهیانههای چک لیست 

 شوند.سال نگهداری می 2های روزانه وجود دارند و به مدت لیست چک   1رتبه 

 شوند.سال نگهداری می 2وجود دارند و به مدت هفتگی های چک لیست 

 شوند.سال نگهداری می 2وجود دارند و به مدت  ماهیانههای چک لیست 

 شوند.سال نگهداری می 2وجود دارند و به مدت  سالیانههای چک لیست 

 

  



 
 

 146 از 114 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ات گروه مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعاتالزام -6-17

 عنوان گروه کد گروه

IMN  مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعات(IT Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

IMN01 54نگاریواقعه 

 شرح

ها، رویدادهای امنیت اطالعات و هر واقعه مهم دیگر بیخرا ،های کاربر، استثناهامشتمل بر فعالیت سیستمسوابق وقایع 

 .ایجاد و نگهداری شود سیستم،های آتی و پایش کنترل بررسیاستفاده در منظور بهزمانی توافق شده،  یبرای یک بازه

طالعات و اها، رویدادهای امنیت های کاربر، استثناها، خرابیسوابق وقایع سیستم مشتمل بر فعالیت  3رتبه  الزامات

ایش های آتی و پمنظور استفاده در بررسیی زمانی توافق شده، بههر واقعه مهم دیگر برای یک بازه

 اند.دهکنترل سیستم، ایجاد و نگهداری ش

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   2رتبه 

 کنارگذاری نشده است(

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم مذکور،   1رتبه 

 کنارگذاری نشده است(
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 146 از 115 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

IMN  مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعات(IT Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

IMN02 55های ممیزیمدیریت دنباله 

 شرح

 یکهای ایجاد شده باید برای حداقل به صورت خودکار دارای دنباله ممیزی باشند و دنباله ذیلهای باید تمامی فعالیت

 د.نسال نگهداری شو

 لحظه در فعال کاربر فرد به منحصر یشناسه، 

 رویداد یا فعالیت نوع، 

 زمان و تاریخ، 

 رویداد یا فعالیت موفقیت عدم یا موفقیت وضعیت، 

 افزارنرم یا سیستم یکتای یشناسه، 

 رویداد یا فعالیت ثیرأت تحت اجزای یشناسه، 

 هستند سیستم مدیر دسترسی سطح دارای که افرادی هایفعالیت، 

 ممیزی هایدنباله ثبت هایمکانیزم اندازیراه یا توقف، 

 اطالعات و منابع به ناموفق دسترسی هایتالش 

 هویت تصدیق هایفعالیت 

 تغییرات ساختاری (DDL) 

 .شوندهای ذکر شده دارای دنباله ممیزی بوده و حداقل برای یک سال نگهداری میتمامی فعالیت  3رتبه  الزامات

 .شوندهای ذکر شده دارای دنباله ممیزی بوده و حداقل برای یک سال نگهداری میتمامی فعالیت  2رتبه 

 .شوندهای ذکر شده دارای دنباله ممیزی بوده و حداقل برای یک سال نگهداری میامی فعالیتتم  1رتبه 
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 146 از 116 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

IMN  مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعات(IT Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

IMN03 56پایش سیستم یسامانه 

 شرح

 .کنترل شود ،پایگاه داده باید توسط ابزارهای پایشهای فناوری اطالعات مشتمل بر شبکه، زیرساخت و سیستم

 های پایش برای شیکه، زیرساخت و پایکاه داده وجود دارند.سیستم  3رتبه  

 شوندمیای بازنگری افزارهای مانیتورینگ به صورت دورهاطالعات و وقایع ثبت شده توسط نرم. 

 شود.انجام می هاها و تحلیلپایشنتایج  ی از گزارشمستندساز 

  در ساعات کار اداری در در سایت حضور دارد.اپراتور 

 های پایش برای شیکه، زیرساخت و پایکاه داده وجود دارند.سیستم  2رتبه 

 شوندمیای بازنگری افزارهای مانیتورینگ به صورت دورهاطالعات و وقایع ثبت شده توسط نرم. 

 شود.انجام می هاها و تحلیلپایشنتایج  ستندسازی از گزارشم 

  در ساعات کار اداری در در سایت حضور دارد.اپراتور 

 ( ابزارهای هشدارnotification توسط ایمیل و اس ام اس ).وجود دارند 

 های پایش برای شیکه، زیرساخت و پایکاه داده وجود دارند.سیستم  1رتبه 

  شوندمیای بازنگری افزارهای مانیتورینگ به صورت دورهثبت شده توسط نرماطالعات و وقایع. 

 شود.انجام می هاها و تحلیلپایشنتایج  مستندسازی از گزارش 

 ( ابزارهای هشدارnotification توسط ایمیل و اس ام اس ).وجود دارند 

 24صورت هاپراتور بx7  پایش در سایت حضور داردکنترل سیستم به منظور. 

   

                                                      
56 Monitoring 



 
 

 146 از 117 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

IMN  مدیریت و پایش زیرساخت فناوری اطالعات(IT Infrastructure Management & Monitoring) 

 معیار

 عنوان شماره

IMN04  شبکه 58رخدادهایو  57رویدادهامدیریت 

 شرح

رتبط و نیز پایگاه اطالعاتی و اجزای مرخدادهای شبکه رویدادها و منظور مدیریت و پایش باید زیرساخت الزم به

 باشد. وجود داشته

 وجود دارد.ویدادها و رخدادها پایش ربه منظور روش یا ابزاری   3 رتبه الزامات

 وجود دارند.ی و رخدادها ه رویدادهاهای مستند برای پاسخ بروش 

لزام در سیستم کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین ا  2 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(

کاربرد ندارد. )در سیستم مدیریت امنیت اطالعات لحاظ شده است. همچنین الزام در سیستم   1 رتبه

 مذکور، کنارگذاری نشده است(
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 146 از 118 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه مهندسی -6-18

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG01 مدل  زیرساخت فیزیکی وجود داشته باشد.اجزای  یامنیت مفهومرح و ط(CIA) 

 شرح

 .باشد وجود داشتهامنیتی باید  بسته طرحیک 

توان . )بنا به درخواست میداردوجود  (CIAشده از طراحی و مفاهیم امنیتی )مدل  بسته مستندیک   3رتبه  الزامات

 یک مستند نمونه ارائه کرد(.

 ، الزامات امنیتیاتتحلیل مخاطربه همراه  (CIAها و مفاهیم مبتنی بر امنیت )مدل مستندات طرح  2رتبه 

 .داردشده وجود  توصیفسازی پیادهروش و شده  توضیح داده، مفاهیم طراحی شدهاستخراج

 ات امنیتی، الزاماتتحلیل مخاطربه همراه  (CIAها و مفاهیم مبتنی بر امنیت )مدل مستندات طرح  1رتبه 

 .داردشده وجود  توصیفسازی پیادهروش و شده  توضیح داده، مفاهیم طراحی شدهاستخراج

 ENG02 محیط )موقیعت( حلیل مخاطرهت 

 شرح

 اید آماده شود.ب ،مرکز دادهمحیطی یک تحلیل مخاطره برای مکان 

 .استده ش مرکز داده آمادهمحیطی یک تحلیل مخاطره برای مکان   3رتبه  الزامات

  .گیردمیرا در بر متر  2000موضوعات مرتبط، فرآیند شعاع  یدر ارتباط با شناسایی کلیه  2رتبه 

ان میزاند و با توجه به دهشناسایی ش ،اشیاء با اشاره به فاصلهتمامی متری،  500در یک شعاع   1رتبه 

 شریح شده است.و اقدامات متقابل تاند، دهخطرشان ارزیابی ش

  کنند، با اشاره به فاصله، مشخص صورت بالقوه ایجاد خطر میمتری، اشیایی که به 2000در شعاع

 اند.شده

   



 
 

 146 از 119 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG03 از بالیابازیابی  طرحهشدار /  طرح 

 شرح

به عنوان اقدام اطالعات باید ارائه شود.  یاقدامات اولیه و زنجیره ،59یک طرح هشدار شامل فهرستی از تمام رخدادها

 سازی فوری را در قالب مدیریت یک ساختمان یا سیستم ردیابی هشدار اجرا کرد.توان یک پیادهمیجایگزین، 

 شده است. اطالعات ارائه یطرح هشدار شامل فهرستی از تمام رخدادها، اقدامات اولیه و زنجیره  3رتبه  الزامات

 سازی فوری در قالب مدیریت یک ساختمان یا سیستم ردیابی یا به عنوان اقدام جایگزین، یک پیاده

 اجرا شده است. ،هشدار

 ده است.اطالعات ارائه ش ی، اقدامات اولیه و زنجیرهاطرح هشدار شامل فهرستی از تمام رخداده  2رتبه 

  ،فوری در قالب مدیریت یک ساختمان یا سیستم ردیابی  سازییک پیادهیا به عنوان اقدام جایگزین

 .شده استاجرا  ،هشدار

 ده است.اطالعات ارائه ش ی، اقدامات اولیه و زنجیرهاطرح هشدار شامل فهرستی از تمام رخداده  1رتبه 

  ،سازی فوری در قالب مدیریت یک ساختمان یا سیستم ردیابی یک پیادهیا به عنوان اقدام جایگزین

 .شده استاجرا  ،دارهش

 ده است.ارائه ش ،مفهوم بازیابی از فاجعه 

 ENG04  آتشمفهوم حفاظت در برابر طرح و 

 شرح

، کز دادهامرخاص سازمانی و نیز  ،، فنیمانیساختهای خاص با توجه به کلیه توصیه ،آتشمفهوم حفاظت در برابر طرح و 

 باید ارائه شود.

 .کندنشانی کفایت میییدیه سازمان آتشأتارائه فقط   3رتبه  الزامات

 کندنشانی کفایت میییدیه سازمان آتشأارائه تفقط   2رتبه 

یک طرح و مفهوم حفاظت در برابر آتش با توجه به کلیه  ،نشانیییدیه سازمان آتشأت یضمن ارائه  1رتبه 

 .شده است، ارائه نیز های خاص ساختمانی، فنی، سازمانی و نیز خاص مراکز دادهتوصیه
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 146 از 120 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG05 سایت و ساختمان هاینقشه 

 شرح

 د.نو ساختمان باید ارائه شو )محوطه( سایتبا مرتبط  هاینقشه

 هستند.الزامی  ،ساختمان هاینقشه فقط  3رتبه  الزامات

 .اندشدهو ساختمان ارائه  )محوطه( مرتبط با سایتهای نقشه  2رتبه 

 .اندشدهو ساختمان ارائه )محوطه( های مرتبط با سایت نقشه  1رتبه 

 ENG06 نواحی فناوری اطالعات و تأسیسات پالنهای نقشه 

 شرح

ر و نیز فضاهای همجوا تازه یمین هواأتنواحی مسیرهای تأمین برق و پالن نواحی فناوری اطالعات و تأسیسات، های نقشه

ثل سیسات خارج از ساختمان مأشامل تنواحی تأسیسات های پالن همچنین نقشه)همچنین باال و پایین( باید ارائه شوند. 

 باید ارائه شوند.نیز ( صاعقهمحافظ  و کنندهروی بام )خنکنصب شده سیسات أژنراتورها و ت

فناوری اطالعات و تأسیسات در آن جای دارند، نواحی مسیرهای تأمین  های پالن نواحی کهنقشه  3رتبه  الزامات

 .اندشدهمین هوای تازه و نیز فضاهای همجوار )همچنین باال و پایین( ارائه أت، برق و چرخش هوا

شامل تأسیسات خارج از ساختمان مثل ژنراتورها و  ،نواحی تأسیساتهای پالن همچنین نقشه

 .اندارائه شدهمحافظ صاعقه( نیز  و کننده)خنک تأسیسات نصب شده روی بام

ازه مین هوای تأت ،های پالن نواحی فناوری اطالعات و تأسیسات، نواحی مسیرهای تأمین برقنقشه  2رتبه 

نواحی های پالن همچنین نقشه. اندشدهو نیز فضاهای همجوار )همچنین باال و پایین( ارائه 

ساختمان مثل ژنراتورها و تأسیسات نصب شده روی بام )خنک شامل تأسیسات خارج از ،تأسیسات

 .اندارائه شدهمحافظ صاعقه( نیز  و کننده

ازه مین هوای تأت ،های پالن نواحی فناوری اطالعات و تأسیسات، نواحی مسیرهای تأمین برقنقشه  1رتبه 

نواحی  های پالنقشههمچنین ن. اندشدهو نیز فضاهای همجوار )همچنین باال و پایین( ارائه 

شامل تأسیسات خارج از ساختمان مثل ژنراتورها و تأسیسات نصب شده روی بام )خنک ،تأسیسات

 .اندارائه شدهمحافظ صاعقه( نیز  و کننده

   



 
 

 146 از 121 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG07 ندگان اصلیکنعبوری تأمینمسیرهای ی جانمایی نقشه (تهویه/ برق /( شبکه گستردهWAN)) 

 شرح

 ( باید ارائه شوند.(WANشبکه گسترده )، تهویه، برق) کنندگان اصلیعبوری تأمینمسیرهای های جانمایی نقشه

(( WANکنندگان اصلی )برق، تهویه، شبکه گسترده )مینأهای جانمایی مسیرهای عبوری تنقشه  3رتبه  الزامات

 اند.دهارائه ش

(( WANکنندگان اصلی )برق، تهویه، شبکه گسترده )مینأهای جانمایی مسیرهای عبوری تنقشه  2رتبه 

 اند.ارائه شده

(( WANکنندگان اصلی )برق، تهویه، شبکه گسترده )مینأهای جانمایی مسیرهای عبوری تنقشه  1رتبه 

 اند.ارائه شده

 ENG08 شبکه غیر فعال یورعبمسیرهای جانمایی  ینقشه 

 شرح

 شبکه به همراه نوع، کد و برچسب مشخص باشد غیر فعالی عبورمسیرهای ی جانمایی نقشه

 3رتبه  الزامات
  اند.ارائه شده شبکه به همراه نوع، کد و برچسب غیر فعالعبوری مسیرهای 

 2رتبه 
  اند.ه شدهارائ شبکه به همراه نوع، کد و برچسب غیر فعالعبوری مسیرهای 

 1رتبه 
  اند.ارائه شده شبکه به همراه نوع، کد و برچسب غیر فعالعبوری مسیرهای 

   



 
 

 146 از 122 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG09 شماتیک سیستم برق 

 شرح

ارائه لیست بارهای الکتریکی به همراه چنین همارائه شود.  ،برقنیروی  شبکه توزیع باید برای 60برق تک خطیدیاگرام 

های مدار برق و فیوزهای اصلی را کنندهمد نظر قرار دهد و انواع کابل، قطعنیز را  هاکابلمحاسبات  و مراجع خاص

 فهرست کند.

 ده است.ارائه ش ،یک شماتیک تک خطی برای تأمین نیروی الکتریکی  3رتبه  الزامات

 های کنندهو انواع کابل، قطعاده های خروجی را مد نظر قرار دو کابلمراجع خاص  ،این شماتیک

 رده است.مدار برق و فیوزهای اصلی را فهرست ک

 ده است.ارائه ش ،یک شماتیک تک خطی برای تأمین نیروی الکتریکی  2رتبه 

 های ندهکنو انواع کابل، قطعاده های خروجی را مد نظر قرار دمراجع خاص و کابل ،این شماتیک

 رده است.مدار برق و فیوزهای اصلی را فهرست ک

 ده است.ارائه ش ،یک شماتیک تک خطی برای تأمین نیروی الکتریکی  1رتبه 

 های کنندهو انواع کابل، قطعاده های خروجی را مد نظر قرار داین شماتیک مراجع خاص و کابل

 رده است.مدار برق و فیوزهای اصلی را فهرست ک

 ENG10 مرتبط 61ادواتکشی و لوله ینقشه 

 شرح

 شود.فراهم تأمین سرمایش باید با کشی و موارد مرتبط های لولهنقشه

 شده است.فراهم  ،تأمین سرمایش با کشی و موارد مرتبطهای لولهنقشه  3رتبه  الزامات

 ت.شده اسفراهم تأمین سرمایش با کشی و موارد مرتبط های لولهنقشه  2رتبه 

 شده است.فراهم تأمین سرمایش با کشی و موارد مرتبط های لولهنقشه  1رتبه 

   

                                                      
60 Single Line Diagram 
61 Instruments 



 
 

 146 از 123 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG11 گرهای هشدار حریقکشی و حسکلی کابل مرور 

 شرح

 د.نشوباید ارائه  ،گرهاکشی هشدار حریق و حسکلی کابل هاینقشه

 اند.دهارائه ش ،گرهاکشی هشدار حریق و حسهای کلی کابلنقشه  3رتبه  الزامات

 اند.دهارائه ش ،گرهاکشی هشدار حریق و حسهای کلی کابلنقشه  2رتبه 

 اند.دهارائه ش ،گرهاکشی هشدار حریق و حسهای کلی کابلنقشه  1رتبه 

 ENG12 حریق انهپیشگیرهای مسیستاطفای حریق و سکلی  مرور 

 شرح

 د.نباید ارائه شو ،حریقانه پیشگیرهای یستمکلی اطفای حریق و سهای نقشه

 اند.دهارائه ش ،حریقهای پیشگیرانه های کلی اطفای حریق و سیستمنقشه  3رتبه  الزامات

 د.اندهارائه ش ،حریقهای پیشگیرانه های کلی اطفای حریق و سیستمنقشه  2رتبه 

 اند.دهارائه ش ،حریقهای پیشگیرانه های کلی اطفای حریق و سیستمنقشه  1رتبه 

 ENG13 های مدار بستهدوربین/سیستم کنرل دسترسیسیسات امنیتی/سأبه ت فوذنهشدار کلی  مرور 

 شرح

 باید ارائه شود.سیستم شامل شماتیک سقالب پالن، سیسات امنیتی در أتهای نفشه

 3رتبه  تالزاما
 های توان از شماتیکمیتشریح شده باشد،  مستنداتیستم ساخته شده، به اندازه کافی در گر سا

 امنیتی صرف نظر کرد.سیستم س

 2رتبه 
 های توان از شماتیکمیتشریح شده باشد،  مستنداتیستم ساخته شده، به اندازه کافی در گر سا

 امنیتی صرف نظر کرد.سیستم س

 ده است.ارائه ش ،های تأسیسات امنیتی در قالب پالن، شامل شماتیک سسیستمهنفش  1رتبه 

   



 
 

 146 از 124 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG14 نگهداریتعمیر و های طرح 

 شرح

نگهداری و  یف قرارداد، چرخهطربرای یات ئجزحاوی  هاع کارانوانگهداری ساالنه به همراه فهرستی از تعمیر و طرح 

 نگهداری باید ارائه شود. یگستره

یات برای طرف قرارداد، ئطرح تعمیر و نگهداری ساالنه به همراه فهرستی از انواع کارها حاوی جز  3رتبه  الزامات

 ده است.نگهداری ارائه ش ینگهداری و گستره یچرخه

یات برای طرف قرارداد، ئاه فهرستی از انواع کارها حاوی جزطرح تعمیر و نگهداری ساالنه به همر  2رتبه 

 ده است.نگهداری ارائه ش ینگهداری و گستره یچرخه

یات برای طرف قرارداد، ئطرح تعمیر و نگهداری ساالنه به همراه فهرستی از انواع کارها حاوی جز  1رتبه 

 داری ارائه شده است.نگه ینگهداری و گستره یچرخه

 اند.رائه شدهتبط نیز مر هایقرارداد 

 ENG15 های عملیاتیدستورالعمل 

 شرح

رق ب یها، تغذیههای استثنایی همچون جابجایی غیرمتعارف فعالیتهای شرکت برای موارد خاص و موقعیتمشیخط

 اضطراری و غیره باید ارائه شوند.

 کنند.شوند، کفایت میجزای عملیاتی میعالئم به همراه توضیحات کوتاه که پیوست ا  3رتبه  الزامات

 کنند.شوند، کفایت میعالئم به همراه توضیحات کوتاه که پیوست اجزای عملیاتی می  2رتبه 

های استثنایی همچون جابجایی غیرمتعارف های شرکت برای موارد خاص و موقعیتمشیخط  1رتبه 

 اند.هبرق اضطراری و غیره ارائه شد یها، تغذیهفعالیت

   



 
 

 146 از 125 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG16 هااتاقراهنمای  ةدفترچ 

 شرح

های اتاق، ویژگی ینام، عملکرد، مکان و اندازه مرکز داده شاملهای مرتبط با عملیات ها و مکانفهرستی از تمامی اتاق

، حریقو اطفای  المهای اعتحت پوشش بودن سیستم و کنترل ترددشده با سیستم کنترل ، دسترسی بودن نفوذضد  یبالقوه

 باید آماده شود.

های مرتبط با عملیات مرکز داده شامل نام، عملکرد، مکان و ها و مکانفهرستی از تمامی اتاق  3رتبه  الزامات

 و رل ترددکنتشده با سیستم ، دسترسی کنترل بودن ضد نفوذ یهای بالقوهاتاق، ویژگی یاندازه

 ده است.های اعالم و اطفای حریق، آماده شتحت پوشش بودن سیستم

های مرتبط با عملیات مرکز داده شامل نام، عملکرد، مکان و ها و مکانفهرستی از تمامی اتاق  2رتبه 

 و رل ترددنتک، دسترسی کنترل شده با سیستم بودن ضد نفوذ یهای بالقوهاتاق، ویژگی یاندازه

 ده است.های اعالم و اطفای حریق، آماده شتحت پوشش بودن سیستم

های مرتبط با عملیات مرکز داده شامل نام، عملکرد، مکان و ها و مکانفهرستی از تمامی اتاق  1رتبه 

 و  رل ترددکنت، دسترسی کنترل شده با سیستم بودن ضد نفوذ یهای بالقوهاتاق، ویژگی یاندازه

 ده است.های اعالم و اطفای حریق، آماده شحت پوشش بودن سیستمت

 ENG17 بار و عملکرد هنگام عملیاتی شدن مرکز دادههای شواهد آزمایش 

 شرح

ارند. امنیتی قابلیت کاربرد دهای سیستمالکتریکی و مکانیکی و نیز سهای یستمدر س ،های بار و عملکردشواهد آزمایش

 شوند.ها پیش از عملیاتی شدن مرکز داده انجام میایشاین آزم معموالً

 اند.ارائه شده ،های عمکردیشواهد آزمایش  3رتبه  الزامات

 اند.ارائه شده ،های عمکردیشواهد آزمایش  2رتبه 

 اند.های عمکردی و بار ارائه شدهشواهد آزمایش  1رتبه 

   



 
 

 146 از 126 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG18 کنترل آلودگی صوتی و محیطی ناشی از فعالیت مرکز داده 

 شرح

بینی های صوتی و محیطی ناشی از فعالیت مرکز داده، پیشمنظور کاهش و به حداقل رساندن آلودگیکار مناسب بهباید راه

 شده باشد.

ناشی از کارکرد دیزل ژنراتور و چیلرها از انتشار آلودگی صوتی گیری جلومنظور بهکار مناسب راه  3رتبه  الزامات

 است.بینی شده پیش ،سیسات مرکز دادهأیا دیگر ت

ناشی از کارکرد دیزل ژنراتور و چیلرها از انتشار آلودگی صوتی جلوگیری منظور بهکار مناسب راه  2رتبه 

 است.بینی شده پیش ،سیسات مرکز دادهأیا دیگر ت

ناشی از کارکرد دیزل ژنراتور و چیلرها از انتشار آلودگی صوتی جلوگیری منظور بهکار مناسب راه  1رتبه 

 است.بینی شده پیش ،سیسات مرکز دادهأیا دیگر ت

 ENG19 برق (صحیح انتخاب) 62بهگزینگی ةمحاسب 

 شرح

 انجام بطمرت عملیات هایحالت تمامی برای باید تاه،کو مدار های جریان و برق جریان کامل ةمحاسب یا بهگزینگی استدالل

 .شود

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

 هایندهکن محدود/ فیوزهاسازی تناسبم و پیکربندی خصوص در پویا بهگزینگی استدالل یک  2رتبه 

 رفته است.گ انجام IS جریان

انجام عملیات مرتبط، های حالیتبرای تمامی  های مدار کوتاهکامل جریان نیرو و جریان ةمحاسب  1رتبه 

 شده است.

   

                                                      
62 Selectivity 



 
 

 146 از 127 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

ENG  مهندسی(Engineering) 

 معیار

 عنوان شماره

ENG20  فناوری اطالعات ایهطرحنقشه معماری و 

 شرح

 باشد.های فناوری اطالعات موجود و بروز میهای حوزههای معماری و طرحکلیه نقشه

 های فناوری اطالعات وجود دارند.های حوزههای معماری و طرحآخرین نقشه  3رتبه  ماتالزا

 های فناوری اطالعات وجود دارند.های حوزههای معماری و طرحآخرین نقشه  2رتبه 

 های فناوری اطالعات وجود دارند.های حوزههای معماری و طرحآخرین نقشه  1رتبه 

   



 
 

 146 از 128 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ی و نگهداریالزامات گروه راهبر -6-19

 عنوان گروه کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM01 های پشتیبان(جداسازی عملیات )تولید( فناوری اطالعات و بایگانی فناوری اطالعات )داده 

 شرح

 ی شود.نگهدار ،متفاوتامنیتی  یپشتیبان باید در ناحیه ینسخه یرسانه

 شود.نگهداری می ،متفاوت امنیتی یپشتیبان در ناحیه ینسخه یرسانه  3رتبه  الزامات

 شود.نگهداری می ،متفاوت امنیتی یپشتیبان در ناحیه ینسخه یرسانه  2رتبه 

 شوند.ای یک بار به ساختمان دیگری منتقل میها حداقل هفتهداده 

 شود.نگهداری می ،متفاوت امنیتی ین در ناحیهپشتیبا ینسخه یرسانه  1رتبه 

 شوند.ای یک بار به ساختمان دیگری منتقل میها حداقل هفتهداده 

 OAM02  دخانیاتاستعمال عالئم ممنوعیت 

 شرح

ی مجهز به عالئم اضافباید مقررات عمومی در خصوص ممنوعیت مصرف دخانیات،  یکلیهوجود  علیرغم امنیتی  یناحیه

 باشد. نیز دخانیاتاستعمال منوعیت م

مقررات عمومی در خصوص ممنوعیت مصرف دخانیات،  یکلیه علیرغم وجودامنیتی  یناحیه  3رتبه  الزامات

 باشد.می نیز دخانیاتاستعمال مجهز به عالئم اضافی ممنوعیت 

مصرف دخانیات،  مقررات عمومی در خصوص ممنوعیت یکلیه علیرغم وجودامنیتی  یناحیه  2رتبه 

 .باشد.مینیز دخانیات استعمال مجهز به عالئم اضافی ممنوعیت 

مقررات عمومی در خصوص ممنوعیت مصرف دخانیات،  یکلیه علیرغم وجودامنیتی  یناحیه  1رتبه 

 باشد.می نیز دخانیات استعمال مجهز به عالئم اضافی ممنوعیت

   



 
 

 146 از 129 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

OAM گهداری راهبری و ن(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM03 مندقاعدههای امنیتی بازرسی 

 شرح

صورت سیسات بیرونی باید حداقل بهأتنصب و مرتبط، مسیرهای تأسیسات های ، تمامی اتاقفناوری اطالعاتهای اتاق

 هفتگی مورد بازرسی بصری قرار گیرند.

های تأسیسات مرتبط، مسیرهای نصب و تأسیسات بیرونی های فناوری اطالعات، تمامی اتاقاتاق  3رتبه  الزامات

 گیرند.میصورت هفتگی مورد بازرسی بصری قرار حداقل به

های تأسیسات مرتبط، مسیرهای نصب و تأسیسات بیرونی های فناوری اطالعات، تمامی اتاقاتاق  2رتبه 

 گیرند.میبصری قرار  صورت هفتگی مورد بازرسیحداقل به

 شوند.چک لیست انجام می به منظور ثبت سوابق، توسط ها بازرسی 

های تأسیسات مرتبط، مسیرهای نصب و تأسیسات بیرونی های فناوری اطالعات، تمامی اتاقاتاق  1رتبه 

 گیرند.میصورت هفتگی مورد بازرسی بصری قرار حداقل به

 شوند.چک لیست انجام می توسط به منظور ثبت سوابق، ها بازرسی 

 OAM04 بردای منظمبهره 

 شرح

شود. نجام ااصولی به صورت باید  سایر مواردگذاری، امحاء و پذیری، عالمتانطباق با قوانین، نظم، پاکیزگی، دسترس

 انجام شود.باید  ،بررسی این امر در موضوعیت بازرسی مرکز داده

ت به صور سایر مواردگذاری، امحاء و پذیری، عالمتوانین، نظم، پاکیزگی، دسترسانطباق با ق  3رتبه  الزامات

 .شودمیانجام  اصولی،

 شود.میانجام  ،بررسی این امر در موضوعیت بازرسی مرکز داده 

ت به صور سایر مواردگذاری، امحاء و پذیری، عالمتانطباق با قوانین، نظم، پاکیزگی، دسترس  2رتبه 

 .شودمیجام ان اصولی،

 شود.میانجام  ،بررسی این امر در موضوعیت بازرسی مرکز داده 

ت به صور سایر مواردگذاری، امحاء و پذیری، عالمتانطباق با قوانین، نظم، پاکیزگی، دسترس  1رتبه 

 .شودمیانجام  اصولی

 شود.میانجام  ،بررسی این امر در موضوعیت بازرسی مرکز داده 

   



 
 

 146 از 130 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 وان گروهعن کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM05 های دسترسیها و کنترلمشیخط 

 شرح

 وجود داشته باشد.دسترسی و سوابق مربوطه، باید برای مجازسازی رسمی ش اجرایی یک رو

 رد.و سوابق مربوطه، وجود دامجازسازی دسترسی  یک روش اجرایی رسمی برای  3رتبه  الزامات

 رد.مجازسازی دسترسی و سوابق مربوطه، وجود دا یک روش اجرایی رسمی برای  2رتبه 

  مقررات دسترسی و کنترل آنها باید به صورت مکتوب توصیف شوند و تعداد کارکنان مجاز به

 بررسی شود.اصولی دسترسی باید به لحاظ معقول بودن به صورت 

 رد..مجازسازی دسترسی و سوابق مربوطه، وجود دا ش اجرایی رسمی براییک رو  1رتبه 

  مقررات دسترسی و کنترل آنها باید به صورت مکتوب توصیف شوند و تعداد کارکنان مجاز به

 بررسی شود.اصولی دسترسی باید به لحاظ معقول بودن به صورت 

 

 OAM06 عات فناوری اطالهماهنگی میان عملیات های اجرایی شروIT  (یستم)گسترش س امکاناتو مدیریت 

 شرح

 و مدیریت امکانات هماهنگ شود.فناوری اطالعات باید بین عملیات اطالعات، سیستم فناوری گسترش س

یمبین عملیات فناوری اطالعات و مدیریت امکانات هماهنگ  اطالعاتگسترش سسیستم فناوری   3رتبه  الزامات

 شود.

یمبین عملیات فناوری اطالعات و مدیریت امکانات هماهنگ  اطالعاتیستم فناوری گسترش سس  2رتبه 

 شود.

  سازد، تعریف شده مییید مدیریت امکانات را مهیا أو تاصولی یک فرآیند رسمی که هماهنگی

 است.

یمبین عملیات فناوری اطالعات و مدیریت امکانات هماهنگ  اطالعاتگسترش سسیستم فناوری   1رتبه 

 شود.

  سازد، تعریف شده مییید مدیریت امکانات را مهیا أو تاصولی یک فرآیند رسمی که هماهنگی

 است.

   



 
 

 146 از 131 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM07  اولیهاندازی راه درآزمایش عملکردی جامع و کامل 

 شرح

 انبه عنوباید  هاآزمایش نتایجشوند. آزمایش  ،اندازی اولیهراهدر  ،تعامالتعملکرد و خصوص زات باید در تمامی تجهی

 شوند.نگهداری  ،سوابق آزمایش

 اند.دهاندازی اولیه آزمایش شتمامی تجهیزات در خصوص عملکرد و تعامالت، در راه  3رتبه  الزامات

  اند.دهنگهداری ش ،یشسوابق آزما ها، به عنوانآزمایشنتایج 

 اند.دهاندازی اولیه آزمایش شتمامی تجهیزات در خصوص عملکرد و تعامالت، در راه  2رتبه 

 اند.دهنگهداری ش ،سوابق آزمایش به عنوان ها،آزمایش نتایج 

 اند.دهاندازی اولیه آزمایش شتمامی تجهیزات در خصوص عملکرد و تعامالت، در راه  1رتبه 

 اند.دهسوابق آزمایش نگهداری ش به عنوان ها،آزمایش نتایج 

 OAM08 قراردادهای نگهداری 

 شرح

 .قراردادهای نگهداری وجود داشته باشدباید عملیاتی، امور برای تمامی 

 رد.برای تمامی امور عملیاتی، قراردادهای نگهداری وجود دا  3رتبه  الزامات

 رد.ی، قراردادهای نگهداری وجود دابرای تمامی امور عملیات  2رتبه 

 رد.برای تمامی امور عملیاتی، قراردادهای نگهداری وجود دا  1رتبه 

 که در روز کاری بعدی، کار تعمیرات اند رفتهقرار گتوافق ای مورد گونهقراردادهای نگهداری به

 شود.میآغاز 

   



 
 

 146 از 132 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM09 و بازسازی و نگهداری های تعمیرمشیخط 

 شرح

گزینی جاییا  های خاصفعالیت، اقدامات برای ایهای دورهکار با پیمانکاران بیرونی، باید فرآیند هماهنگی نگهداریهنگام 

 های شرکت توصیف شوند.مشیتعمیرات و نگهداری، در خطهای فعالیت یهای غیر معمول در زمینهعملیات و نیز ویژگی

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

های فعالیتای، اقدامات برای های دورهبا پیمانکاران بیرونی، فرآیند هماهنگی نگهداری کار هنگام  2رتبه 

میرات و های تعفعالیت یهای غیر معمول در زمینهیا جایگزینی عملیات و نیز ویژگی خاص

 اند.دههای شرکت توصیف شمشینگهداری، در خط

های فعالیتای، اقدامات برای های دورهکار با پیمانکاران بیرونی، فرآیند هماهنگی نگهداری هنگام  1رتبه 

های تعمیرات و فعالیت یهای غیر معمول در زمینهیا جایگزینی عملیات و نیز ویژگی خاص

توافق ای مورد گونهقراردادهای نگهداری به اند.دهشرکت توصیف ش هایمشینگهداری، در خط

 شود.میکه در روز کاری بعدی، کار تعمیرات آغاز اند رفتهقرار گ

   



 
 

 146 از 133 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM10 های امنیتی کارکناندستورالعمل 

 حشر

، آتشحفاظت در برابر از قبیل ) امنیتیهای دستورالعملنسبت به کارکنان قدیمی و جدید باید  ،هنگام آغاز به کارو هرساله 

ی تدوین هادستورالعمل یدریافت کنند. شواهد گسترهرسانی مناسب آگاهیالکتریکی و غیره(  ی،یاتهای عملاتاق یاطفا

 .شوندنگهداری کارکنان باید  و مشارکتسازی شده و اقدامات آگاه

 های امنیتی )از قبیلهرساله و هنگام آغاز به کار، کارکنان قدیمی و جدید نسبت به دستورالعمل  3رتبه  الزامات

ت رسانی مناسب دریافهای عملیاتی، الکتریکی و غیره( آگاهیحفاظت در برابر آتش، اطفای اتاق

 اند.نموده

 سازی و مشارکت کارکنان نگهداری ای تدوین شده و اقدامات آگاههی دستورالعملشواهد گستره

 شده است.

 های امنیتی )از قبیلهرساله و هنگام آغاز به کار، کارکنان قدیمی و جدید نسبت به دستورالعمل  2رتبه 

ت رسانی مناسب دریافهای عملیاتی، الکتریکی و غیره( آگاهیحفاظت در برابر آتش، اطفای اتاق

 اند.نموده

 سازی و مشارکت کارکنان نگهداری شده است.های تدوین شده و اقدامات آگاهی دستورالعملشواهد گستره 

 های امنیتی )از قبیلهرساله و هنگام آغاز به کار، کارکنان قدیمی و جدید نسبت به دستورالعمل  1رتبه 

ت رسانی مناسب دریاف( آگاهیهای عملیاتی، الکتریکی و غیرهحفاظت در برابر آتش، اطفای اتاق

 اند.نموده

 سازی و مشارکت کارکنان نگهداری شده است.های تدوین شده و اقدامات آگاهی دستورالعملشواهد گستره 

 OAM11 پروری کارکنانترتیبات جانشین 

 شرح

 زیرساخت فنی باید توسط کارکنان حائز صالحیت مراقبت شود.

 شود.میتوسط کارکنان حائز صالحیت مراقبت  ،فنیزیرساخت   3رتبه  الزامات

 شود.میتوسط کارکنان حائز صالحیت مراقبت  ،زیرساخت فنی  2رتبه 

  ده است.تضمین شمرتبط، وجود کارکنان جایگزین و مقررات مناسب 

 های مدیریت دانش مستند شده است.تجارب کارکنان از طریق روش 

 شود.مین حائز صالحیت مراقبت زیرساخت فنی توسط کارکنا  1رتبه 

  ده است.تضمین شمرتبط، وجود کارکنان جایگزین و مقررات مناسب 

 های مدیریت دانش مستند شده است.تجارب کارکنان از طریق روش 

 



 
 

 146 از 134 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

OAM  راهبری و نگهداری(Operation & Maintenance) 

 معیار

 عنوان شماره

OAM12 گذاری مکان مرکز دادهاجتناب از نشانه 

 شرح

گذاری در نواحی خارجی، عالئم اتاق، ا شامل برچسبهگذاری مکان مرکز داده باید اجتناب شود. این نشانهاز نشانه

 شوند.های بروشورها و حضور در اینترنت میهای طبقاتی ساختمان یا آسانسورها و نیز نوشتهطرح

 گذاری مکان مرکز داده اجتناب شده است.از نشانه  3رتبه  الزامات

 های طبقاتی ساختمان یا رحگذاری در نواحی خارجی، عالئم اتاق، طای از قبیل برچسبنشانه

 های بروشورها و حضور در اینترنت وجود ندارد.آسانسورها و نیز نوشته

 گذاری مکان مرکز داده اجتناب شده است.از نشانه  2رتبه 

 های طبقاتی ساختمان یا گذاری در نواحی خارجی، عالئم اتاق، طرحای از قبیل برچسبنشانه

 روشورها و حضور در اینترنت وجود ندارد.های بآسانسورها و نیز نوشته

 گذاری مکان مرکز داده اجتناب شده است.از نشانه  1رتبه 

 های طبقاتی ساختمان یا گذاری در نواحی خارجی، عالئم اتاق، طرحای از قبیل برچسبنشانه

 های بروشورها و حضور در اینترنت وجود ندارد.آسانسورها و نیز نوشته

   



 
 

 146 از 135 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 ه مدیریت خدماتالزامات گرو -6-20

 عنوان گروه کد گروه

SVM  مدیریت خدمت(Service Management) 

 معیار

 عنوان شماره

SVM01 خدمات فناوری اطالعات متناسب با دامنه کاربرد مرکز داده یتمدیر 

 شرح

 خدمات مرکز داده باید متناسب با دامنه کاربرد آن، مدیریت شوند.

 رد.کاربرد ندا  3رتبه  الزامات

تم مییدیریییت خییدمیی ،مرکز داده  2رتبه  طالعییات ت اسییییسییی بر اسیییتییانییداردفنییاوری ا نی  ت ب  م

 ISO/IEC 20000-1:2011  را در دامنه کاربرد مرکز داده مستقر نموده است و دارای گواهینامه

صدور  ستاندارد مذکور، از یکی از مراجع  شده با ا ستقر  ستم مدیریت خدمت م سی معتبر انطباق 

 باشد.عتبر میگواهینامه م

یریییت خییدمیی  1رتبه  تم میید کز داده سییییسییی طالعییات ت امر بر اسیییتییانییداردفنییاوری ا نی  ت ب  م

 ISO/IEC 20000-1:2011 .را در دامنه کاربرد مرکز داده مستقر نموده است 

  انطباق سیستم مدیریت خدمت بر اساس استاندارد مذکور، توسط گروه ممیزی که این معیار را

 گیرد.رد ممیزی و ارزیابی انطباق قرار مینمایند، موممیزی می

   



 
 

 146 از 136 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 الزامات گروه مدیریت امنیت -6-21

 عنوان گروه کد گروه

SCM  مدیریت امنیت(Security Management) 

 معیار

 عنوان شماره

SCM01 مدیریت امنیت اطالعات متناسب با دامنه کاربرد مرکز داده 

 شرح

 ا دامنه کاربرد آن، مدیریت شوند.امنیت اطالعات مرکز داده باید متناسب ب

 کاربرد ندارد.  3رتبه  الزامات

را در  ISO/IEC 27001:2013مبتنی بر استاندارد امنیت اطالعات سیستم مدیریت  ،مرکز داده  2رتبه 

منیت ادامنه کاربرد مرکز داده مستقر نموده است و دارای گواهینامه معتبر انطباق سیستم مدیریت 

 باشد.ر شده با استاندارد مذکور، از یکی از مراجع صدور گواهینامه معتبر میمستقاطالعات 

را در  ISO/IEC 27001:2013مبتنی بر استاندارد امنیت اطالعات سیستم مدیریت  ،مرکز داده  1رتبه 

 دامنه کاربرد مرکز داده مستقر نموده است.

  عیارممذکور، توسط گروه ممیزی که این بر اساس استاندارد امنیت اطالعات انطباق سیستم مدیریت 

 گیرد.قرار میارزیابی انطباق نمایند، مورد ممیزی و را ممیزی می

   



 
 

 146 از 137 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 لهای گروه پدافند غیرعامتوصیه -6-22

 عنوان گروه کد گروه

PSD پدافند غیر عامل (Passive Defense) 

 معیار

 عنوان شماره

PSD01  مرکز داده کاربریتعیین سطح اهمیت 

 شرح

  دارد قرارسازمان پدافند غیر عامل  حیاتی یا حساس مهم، هایسطح از یکی در و شده ارزیابیمرکز داده کاربری  اهمیت

 )تاثیرگذاری محلی( قرار گرفتن مرکز داده در سطح مراکز مهم  3رتبه  الزامات

 قرار گرفتن مرکز داده در سطح مراکز حساس  2رتبه 

 )تاثیرگذاری سراسری( کز داده در سطح مراکز حیاتیقرار گرفتن مر  1رتبه 

 PSD02  دادهمرکز  ساختماناهمیت  گروهتعیین 

 شرح

 دارد. قرارمقررات ملی ساختمان  22مبحث های یک الی سه گروه از یکی در و شده ارزیابیمرکز داده  کاربری همیتا

 ادهای با درجه اهمیت زی: ساختمان3گروه   3رتبه  الزامات

 صورت متناظر رعایت شودکلیه الزامات مربوطه باید به 

 های با درجه اهمیت بسیار زیاد: ساختمان2گروه   2رتبه 

 صورت متناظر رعایت شودکلیه الزامات مربوطه باید به 

 های با درجه اهمیت ویژه: ساختمان1گروه   1رتبه 

 صورت متناظر رعایت شودکلیه الزامات مربوطه باید به 

 عنوان شماره 

PSD03 تعیین راهبردهای حفاظتی 

 شرح

ریتی های پدافندی، مدیای از سطح عملکرد بر اساس خط مشیتعیین راهبردهای حفاظتی برای تعیین محدوده تعریف شده

 و فنی سازمان در شرایط وقوع تهدیدات

 در شرایط وقوع تهدیدات دادهحفظ تجهیزات پشتیبان مرتبط با فعالیت اصلی مرکز   3رتبه  الزامات

 در شرایط وقوع تهدیدات تداوم تولید و فعالیت اصلی مرکز داده  2رتبه 

در شرایط  پذیری تجهیزاتهای مهم به همراه کمترین آسیبحفظ کل فرآیند تولید و اجرای فعالیت  1رتبه 

 وقوع تهدیدات

   



 
 

 146 از 138 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PSD پدافند غیر عامل (Passive Defense) 

 یارمع

 عنوان شماره

PSD04 حفاظتی الکترومغناطیس حتعیین سط 

 شرح

 سازی مرکز داده در برابر تهدیدات الکترومغناطیسزان حفاظت یا مقاوممی

 40در محدوده گیگاهرتز  15مگاهرتز تا  1در بازه گروه حفاظت الکترومغناطیس  3الزامات رتبه   3رتبه  الزامات

 شوندرعایت میبل دسی 60الی 

  ای شیلد و پس از تکمیل پروژهدر دو مرحله پس از اجرغیر عامل  تست مورد تایید سازمان پدافند 

 60گیگاهرتز در محدوده  15مگاهرتز تا  1گروه حفاظت الکترومغناطیس در بازه  2الزامات رتبه   2رتبه 

 شوندبل رعایت میدسی 80الی 

  در دو مرحله پس از اجرای شیلد و پس از تکمیل پروژهغیر عامل  تست مورد تایید سازمان پدافند 

 80گیگاهرتز در محدوده  15مگاهرتز تا  1گروه حفاظت الکترومغناطیس در بازه  3ت رتبه الزاما  1رتبه 

 شوندبل رعایت میدسی 100الی 

 در دو مرحله پس از اجرای شیلد و پس از تکمیل پروژه غیر عامل تست مورد تایید سازمان پدافند 

 PSD05 یمدیریتهای ملدستورالع تدوین و استراتژیک ریزیبرنامه 

 شرح

 مختلف هایخشب بندیدسته و ساختارهابر اساس ارزیابی  یدبا یمدیریتهای دستورالعمل تدوین و استراتژیک ریزیرنامهب

 صورت پذیرد تهدیدات برابر در عملکردها و فرایندها پذیریآسیب لحاظ از داده مرکز

 پذیر مربوط به هر بخشهای حساس و آسیبدازی سیستمانهای تعمیر و راهوجود دفترچه  3رتبه  الزامات

 پذیر مربوط به هر بخشهای حساس و آسیباندازی سیستمهای تعمیر و راهوجود دفترچه  2رتبه 

 تامین نیروی انسانی بر اساس تخصص فنی مورد نیاز تعمیر، نگهداری و پشتیبانی هر بخش 

 پذیر مربوط به هر بخشهای حساس و آسیبازی سیستماندهای تعمیر و راهوجود دفترچه  1رتبه 

 تامین نیروی انسانی بر اساس تخصص فنی مورد نیاز تعمیر، نگهداری و پشتیبانی هر بخش 

 های زمانیسازی تجهیزات پشتیبان و ارزیابی مستمر آنها در بازهمقاوم 

   



 
 

 146 از 139 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PSD پدافند غیر عامل (Passive Defense) 

 یارمع

 عنوان شماره

PSD06 های نگهداریسازی و دستورالعملپذیری، مقاومبرآورد آسب 

 شرح

ع پذیری، راهکار رفهایی شامل نوع آسیبلیستپذیری تجهیزات و چکهای شفاف در زمینه برآورد آسیبدستورالعمل

 آسیب )تعمیر، تعویض، خاموش و روشن کردن، و ...( باید وجود داشته باشد

شوند تا پس از وقوع بحران حفاظت می تجهیزات پشتیبانها و راهبرد حفاظتی سوم: تنها سیستم  3رتبه  الزامات

 اندازی نمود.ها و تجهیزات مورد نیاز را راهبتوان مجدد سیستم

 شوندراهبرد حفاظتی دوم: تنها تجهیزات ضروری مورد نیاز فعالیت مرکز داده و یا سایت حفاظت می  2رتبه 

ی مهم و همچنین تجهیزات و ساختارهای هاراهبرد حفاظتی اول: کل فرآیند تولید و اجرای فعالیت  1رتبه 

 شوندمورد نیاز برای ادامه فعالیت در شرایط وقوع بحران مقاوم می

 PSD07 شبکه هشدار دهنده 

 شرح

گیری، گیگاهرتز جهت جلوگیری از غافل 15مگاهرتز تا  1های الکترومغناطیس در محدوده سنسورهای هشدار دهنده پالس

 های مناسب نصب شوندباش و عملیات پدافندی،  باید در محلادهشروع آم

 .کاربرد ندارد  3رتبه  الزامات

 ه باشد.محوطه ساختمان مرکز داده، سه هشدار دهنددر   2رتبه 

 .محل کنترلر سیستم هشداردهنده باید تحت کنترل باشد 

 باشد. یک هشدار دهنده (IT)های داخل اتاق  1رتبه 

 های داخل اتاق(UT)  و(OP)باشد. ، یک هشدار دهنده 

 ه باشد. محوطه ساختمان مرکز داده، سه هشدار دهند 

 .محل کنترلر سیستم هشداردهنده باید تحت کنترل باشد 

   



 
 

 146 از 140 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

PSD پدافند غیر عامل (Passive Defense) 

 یارمع

 عنوان شماره

PSD08 های عرضیآموزش 

 شرح

ا، ارزیابی هبحران بر روی سیستم مدیران و کارشناسان فنی هر بخش به منظور آشنایی با مفاهیم بحران، نحوه اثرگذاری

 های مهارتی را طی کنندپذیری، عملکرد و فعالیت در زمان بحران باید آموزشآسیب

 های آموزشی یک یا چند روزهمدیران و کارشناسان بصورت کارگاهآموزش   3رتبه  الزامات

 های حاوی اطالعات کلیدی توسط افراد مسوولدسترسی به بروشورها و دفترچه 

 ن پذیر با کمتریاندازی بخش آسیبهای تخصصی جهت راهسازی و آموزش فنی تیمآگاه

 هزینه در شرایط وقوع بحران و پس از بحران

 های آموزشی یک یا چند روزهمدیران و کارشناسان بصورت کارگاهآموزش   2رتبه 

 های حاوی اطالعات کلیدی توسط افراد مسوولدسترسی به بروشورها و دفترچه 

 ن پذیر با کمتریاندازی بخش آسیبهای تخصصی جهت راهسازی و آموزش فنی تیمآگاه

 هزینه در شرایط وقوع بحران و پس از بحران

 های آموزشی یک یا چند روزهمدیران و کارشناسان بصورت کارگاهآموزش   1رتبه 

 لهای حاوی اطالعات کلیدی توسط افراد مسوودسترسی به بروشورها و دفترچه 

 ن پذیر با کمتریاندازی بخش آسیبهای تخصصی جهت راهسازی و آموزش فنی تیمآگاه

 هزینه در شرایط وقوع بحران و پس از بحران

 PSD09 برگزاری مانورهای پدافند غیر عامل 

 شرح

های زمانی مشخص توسط در دوره ها، برنامه و دیگر اقدامات پدافند غیر عاملسازیمیزان اثربخشی فرایندها، مقاوم

 مانورهای موضوعی، سنجیده شود

 هر سال یک نوبت  3رتبه  الزامات

 یک نوبت شش ماههر   2رتبه 

 ماه یک نوبت سههر   1رتبه 

   



 
 

 146 از 141 صفحه  

 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 و حفظ محیط زیست های گروه مدیریت انرژیتوصیه -6-23

 عنوان گروه کد گروه

EGY زیست یطو حفظ مح مدیریت انرژی (Energy Management & Environment Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EGY01 بندی و آنالیز اطالعات مصرف انرژی مرکز دادهآوری، دستهجمع 

 شرح

آوری شده و به نحوی که کننده انرژی در مرکز داده، جمعهای تامین و توزیعباید کلیه اطالعات قابل برداشت از المان

 شوداست، نمایش دادهمصرف انرژی در مرکز دادهبیانگر سطح کارایی 

 در مرکز داده DCiEو  PUEهای استفاده از اطالعات جهت برآورد شاخص  الزامات

 تحلیل نقاط مصرف اصلی و ارائه گزارش کارایی سیستم در نقاط عطف ظرفیت مورد استفاده سیستم 

 وریهای بهرههای بهبود شاخصبرنامههای کارایی فوق در طول زمان و ارائه و اجرای تحلیل شاخص 

 EGY02 های بهینه مدیریت انرژی در حوزه مصرف عمومیاستفاده از روش 

 شرح

 شده جهت مدیریت انرژی در حوزه مصرف عمومی استفاده کردهای توصیهباید از روش

 (LEDند وری باال )مانهای روشنایی با بهرهاستفاده از سیستم  الزامات

 های روشنایی، تهویه مطبوع فضاهای اداری، های کاهش مصرف غیر ضروری انرژی در حوزهاستفاده از روش

 های مدیریت و اتوماسیون ساختمان(کنندگان اداری )استفاده از سیستمها و دیگر مصرفرایانه

 شدههگر شرایط محیطی توصیجلوگیری از کاهش کارایی تجهیزات تامین و توزیع برق بواسطه تنظیم دما و دی 

 EGY03 انرژی اطالفکاهش  و موثر جهت بهینه فرآیندهایو  هاسازی طرحبکارگیری و پیاده 

 شرح

 کردجلوگیری انرژی از اطالف  موثر و بهینه ها و فرآیندهایولوژیتوپ ،هاطرح سازیپیاده و بکارگیریباید با 

 کنندگان اصلیدر ورودی منابع تغذیه مصرف PFتجهیزات افزاینده صحت عملکرد  و اطمینان ازای بازدید دوره  الزامات

 بار و افزایش ظرفیت قابل استفاده در تجهیزات تامین و توزیع برق مانند ن های توزیبکارگیری از روشUPSها، 

 ها و ژنراتورهاترانس

 های توزین بار بر روی فازهای ورودی برقبکارگیری از روش 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EGY زیست یطو حفظ مح مدیریت انرژی (Energy Management & Environment Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EGY04 های تهویه )چیدمان(کارایی سیستمدهنده افزایشهای سازی روشکارگیری و پیادهب 

 شرح

 های تهویه را افزایش دادسیستم کاراییچیدمان، شده های توصیهروش سازیپیاده و بکارگیریباید با 

 ربوطههای مپیروی از الگوی راهروی گرم / راهروی سرد در چیدمان تجهیزات و کابینت  الزامات

  های گرم یا سرد و استفاده از ابزارهای یکی از راهرو بستن کاملجلوگیری از اختالط هوای گرم و سرد با

 1سیستم تهویه به  SHRسازی های خالی با هدف نزدیکپوشش فضاها و یونیت

 زن های پاییناجتناب از ایجاد موانع در مسیر عبور جریان هوای پرتابی در طراحی 

 به جای  کنندگان هوای سرد )داخل ردیف یا داخل کابینتکنندگان و مصرفو مجاورت تامینسازی نزدیک

 (داخل اتاق

 شوندههای خنکهای اتاقها و درباستفاده از موانع جابجایی هوای گرم در دیواره 

 های نیازمند تهویه استفاده از یک فضای میانی بین اتاقPrecision  وComfort 

 EGY05 های تهویه )مکانیکال(کارایی سیستمدهنده افزایشهای سازی روشی و پیادهبکارگیر 

 شرح

 های تهویه را افزایش دادسیستم کاراییمکانیکال، شده های توصیهروش سازیپیاده و بکارگیریباید با 

ای که از تقابل حرارتی و نهکننده هوای سرد در یک مجموعه به گوهای تهویه تامینایجاد ارتباط میان یونیت  الزامات

 رطوبتی جلوگیری شود

 های باالیی مورد تایید مراجع و الزامات تجهیزات های تهویه در بازهتنظیم هوای سرد خروجی یونیتIT (24 

 درجه و باالتر(

  افزایشDelta T درجه و باالتر( 10های تهویه جهت افزایش کارایی تجهیزات )یونیت 

  تنظیم دمایCW ( در بازهورودی )های تهویه جهت های باالتر منطبق با الزامات یونیتدر صورت استفاده

 درجه و باالتر( 10در طول سال ) Free Coolingاستفاده حداکثری از قابلیت 

 های نصب تجهیزات بیرونی دفع گرما )چیلرها و کندانسورها(بان در محلاستفاده از سایه 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EGY زیست یطو حفظ مح مدیریت انرژی (Energy Management & Environment Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EGY06 مخابرات جهانی سازمان استانداردهای در شده توصیه موارد سازیدهپیا و تحلیل 

 شرح

 شود سازیپیاده و تحلیل مخابرات جهانی سازمان استانداردهای در شده توصیه مواردباید 

 (ICT محیطی زیست )اثرات L.1400، L.1410، L.1420مانند  ITU-T هاینامهتوصیهاجرایی نمودن   الزامات

 هاینامهتوصیه دناجرایی نمو ITU-T مانند L.1300 (منفی تاثیرات کاهش هایشیوه بهترین از استفاده ICT 

  (داده مراکز تخریبی اثرات مانند

 های نامهتوصیه نمودن اجراییITU-T  مانندL.1310،L.1200 (انرژی بهینه مصرف هایشیوه از استفاده)  

 هاینامهتوصیه نمودن اجرایی ITU-T مانند L.1000، L.1001، L.1100 (بازیافت بهینه هایشیوه از استفاده 

 (ICT تجهیزات دفع و

 

 EGY07 نهایی کاربران و فاوا تجهیزات برای پاک راهکارهای از استفاده 

 شرح

 شود سازیپیاده و تحلیل مخابرات جهانی سازمان استانداردهای در شده توصیه مواردباید 

 و مقررات تنظیم سازمان از نمونه تایید دارای تجهیزات بکارگیری و هاسیستم تشعشعی مالحظات عایتر  الزامات

 مرتبط هایدستورالعمل رعایت با رادیویی ارتباطات

 رادیویی هایفرکانس جای به ایماهواره هایفرکانس از استفاده کردن جایگزین 

 انرژی پایین مصرف با یانرژ برچسب دارای فناوری محصوالت و تجهیزات خرید 

 و تجمیع  سازیمجازی) امکان حد تا هادستگاه فیزیکی تعدد کاهش و سرورها ظرفیت از حداکثری استفاده

  (سرورها

 کمتر انرژی مصرف با سرورهای از استفاده و انرژی مدیریت 

 EGY08 داده مراکز با رابطه در پاک راهکارهای اعمال 

 شرح

 مورد استفاده قرار گیرند داده مراکز با رابطه در پاک اهکارهایرباید 

 از مواد سازگار با محیط زیست کنندهخنک هایسیستماستفاده اجزای   الزامات

 داده مراکز در زیست محیط با سازگار افزارهایسخت از استفاده 

 زیست محیط با سازگار حریق اطفاء هایسیستم از استفاده 

 خدمات و هازیرساخت از مجدد استفاده و گذاریاکاشتر به افزایش 
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

EGY زیست یطو حفظ مح مدیریت انرژی (Energy Management & Environment Protection) 

 معیار

 عنوان شماره

EGY09 کاغذ و دیگر مواد مصرفیبا کاهش مصرف  رابطه در پاک راهکارهای اعمال 

 شرح

 ایجهت نجات درختان، کاهش گازهای گلخانه مصرفی مواد دیگر و کاغذ مصرف کاهش با رابطه در پاک راهکارهایباید 

 مورد استفاده قرار گیرندای دفن ذباله هو فضای محل

 سازی و ایجاد الزام به تبادل اطالعات با شکل الکترونیکی و با استفاده حداقلی از کاغذ و چاپگرفرهنگ  الزامات

  استفاده حداکثری از کاغذ در زمان نیاز به چاپ )مانند چاپ دو صفحه بر یک رو، چاپ بر روی تمیز کاغذهای

 تر و ...(های کوچکهای چاپ، استفاده از فونتهباطله، کاهش حاشی

 جداسازی ضایعات قابل بازیافت از دیگر ضایعات عمومی از مبداء 

 

 EGY10 دفع و بازیافت مناسب مکانیزم 

 شرح

زیست  ر با محیطهای مناسب و سازگاجهت بازیافت و دفع تجهیزات الکترونیکی و دیگر اجزای مرکز داده باید از مکانیزم

 استفاده شود

 ارتباطات و اطالعات فناوری تجهیزات بازیافت مکانیزم توسعه و ایجاد  الزامات

 زیست محیط به  آسیب از جلوگیری منظور به الکترونیکی هایزباله مناسب دفع 

 زیست محیط به توانندمی که ارتباطات و اطالعات فناوری هایزباله و باتری دفع برای مناسب راهکارهای طرح 

 . برسانند آسیب

 مرکز داده در ارتباطات و اطالعات فناوری ضایعات میزان ازای دوره گزارش تهیه و آمارگیری 

 EGY11 استفاده مجدد مکانیزم 

 شرح

 سازد، استفاده کردها و فرآیندهایی که موجب استفاده کاراتر از تجهیزات و قدمات قدیمی را فراهم میباید از مکانیزم

 جدید هایدستگاه در قدیمی ICT هایدستگاه و تجهیزات استفاده قابل قطعات از مجدد استفاده  الزامات

 هایدستگاه و تجهیزات از مجدد استفاده ICT مانیتورینگ هایسیستم ها،داده پشتیبانی مانند اموری در ترقدیمی 

 ری برخوردارندتبانی و غیره که از اهمیت پاییندیده و
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 DC 100 معیار
 (1394دی  -1 )ویرایشالزامات  – داده مراکز ایجاد - داده مراکز - اطالعات فناوری

 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 شرایط مراکز داده دارای سایت پشتیبان -6-24

 عنوان گروه کد گروه

BST سایت پشتیبان (Backup Site) 

 معیار

 عنوان شماره

BST01 تعیین نوع سایت پشتیبان 

 شرح

های زیر ا رتبهب شده و مورد ارزیابی به عنوان سایت پشتیبان باید در چارچوب تعریف سایت پشتیبان متناظرسایت معرفی

 قرار گیرد

 دارد Cold Siteمرکز داده پشتیبان عملکرد   3رتبه  الزامات

  افزار مقدور خواهد بود.تنها با صرف زمان، تخصیص منابع و سختبازیابی اطالعات 

 باشد.اندازی سرویس کامالً دستی میعملیات راه 

 دارد Warm Siteمرکز داده پشتیبان عملکرد   2رتبه 

 استبینی شدهجهیزات و زیرساخت الزم جهت ارائه سرویس در سایت پشتیبان پیشت 

 باشد. ظرفیت بازیابی سایت پشتیبان جهت ارائه خدمات با حجم و کیفیت سایت اصلی، کافی نمی 

 باشد.اندازی سرویس نیمه خودکار میعملیات راه 

 دارد Hot Siteمرکز داده پشتیبان عملکرد   1رتبه 

 استبینی شدهات و زیرساخت الزم جهت ارائه سرویس در سایت پشتیبان پیشتجهیز 

 باشد. ظرفیت بازیابی سایت پشتیبان جهت ارائه خدمات با حجم و کیفیت سایت اصلی، کافی می 

 باشد.اندازی سرویس خودکار میعملیات راه 

 تواند در حداقل زمان ممکن به سایت پشتیبان منتقل شودسرویس می 

 BST02 متاثر از وجود و ارزیابی سایت پشتیبان رتبه 

 شرح

وجود سایت پشتیبان و قرارگرفتن آن در محدوده ارزیابی با توجه به الزامات این معیار، امکان تعیین رتبه در هر یک از 

 سازدهای الزام را با این شرایط فراهم میگروه

 باشددر آن گروه الزامات می 3شتیبان حائز صالحیت رتبه مرکز داده اصلی یا مرکز داده پ  3رتبه  الزامات

 باشددر آن گروه الزامات می 3مرکز داده اصلی حائز صالحیت رتبه   2رتبه 

  باشددر آن گروه الزامات می 3حائز صالحیت رتبه  پشتیبانمرکز داده 

 شندبادر آن گروه الزامات می 2مرکز داده اصلی حائز صالحیت رتبه   1رتبه 

  باشنددر آن گروه الزامات می 2حائز صالحیت رتبه  پشتیبانمرکز داده 
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 تمام توزیع یا تكثير وباشد اثر متعلق به سازمان فناوری اطالعات ایران می تمامی حقوق این

 .باشدنمی مجاز شده توافق هایمحدوده از خارج قالبی هر و نحو هر در آن از بخشی یا

 عنوان گروه کد گروه

BST سایت پشتیبان (Backup Site) 

 معیار

 عنوان شماره

BST03 های فرآیندها و برنامهDisaster Recovery وBusiness Continuity  

 شرح

 باشندتبیین و مورد آزمون قرار گرفته Business Continuityو  Disaster Recoveryهای باید فرایندها و برنامه

 باشندبار مورد آزمون قرار گرفته 1فوق تبیین و حداقل سالی  یهافرایندها و برنامه  3رتبه  اماتالز

 باشندبار مورد آزمون قرار گرفته 1 ماهششفوق تبیین و حداقل  یهافرایندها و برنامه  2رتبه 

 باشندقرار گرفتهبار مورد آزمون  1 ماهسهفوق تبیین و حداقل  یهافرایندها و برنامه  1رتبه 

  

 


