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 سازمان بندی شده برای مستند سازی شبکه کامپیوتریلیست فصلچک

 سامي سرور ها، کالينت ها، چاپگر ها، روتر ها و سوئیچ ها و ...ا .1
 IPآدرس  .1.1.1
 Hostو  NetBIOSاسم  .1.1.1

 MACآدرس  .1.1.1
 مارك، مدل، شماره سريال، تاريخ و سری ساخت، گارانتي و ... فهرست تجهیزات شبکه شامل .1
 دياگرام های شبکه شامل محل سرور ها، روتر ها، فايروال ها و ... .1

 دياگرام های فیزيکي و منطقي .1.1.1
 Wanشبکه شامل اتصاالت اصلي و  1دياگرام های اليه  .1.1.1

 اطالعات مربوط به سرويس دهنده اينترنت .4
 لینک های وب مورد استفاده .4.1.1
 اطالعات تماس و پشتیباني .4.1.1
 قوانین استفاده .4.1.1

 فهرست سیستم عامل های مورد استفاده در سرور ها )ويندوز، يونیکس،ناول، لینوکس و ...( .5
 فهرست سیستم عامل های مورد استفاده در کالينت ها )ويندوز، مک اينتاش،لینوکس و ...( .6
 و ...(TCP/IP، IPX/SPX، AppleTalk، NetBEUIفهرست پروتوکل های مورد استفاده در شبکه ) .7

 ( و ساير تنظیماتScopeشامل محدوده آدرس ها ) DHCPسرور های  .8
 تنظیمات امنیت شبکه .9

 UDPو  TCPتنظیمات فايروال شامل پورت های باز  .9.1.1

 فهرست دسترسي و تنظیمات کاربری روترها .9.1.1
 سوابق خطا يابي / فعالیت های مديران شبکه .11

 و راه حل رفع آن ها مشکالت عمومي پیش آمده .11.1.1
 سوابق مربوط به نصب نرم افزار ها .11.1.1

 اطالعات اصلي شبکه .11
 جريان ترافیک شبکه .11.1.1
 میزان استفاده از پهنای باند .11.1.1
 درصد تصادم .11.1.1
 میانگین درصد استفاده از پردازنده در سرور ها و کالينت ها .11.1.4
 میانگین میزان استفاده از حافظه اصلي در سرور ها و کالينت ها .11.1.5

 تحمل خرابي و کنترل خطامکانیسم های  .11
 ها و...( RAIDديسک های اضافي )شامل  .11.1.1
 پشتیباني نوار مغناطیسي، حجم ذخیره سازی و ... .11.1.1
 کالستر ها .11.1.1

 مستندات مربوط به وضعیت فیزيکي شبکه .11
 نقشه ساختمان .11.1.1
 شماره اتاق ها .11.1.1



http://m0911.com 

1 

 

 دسترسي به کلید ها .11.1.1
 اطالعات مربوط به تنظیمات نامتعارف .11.1.4

 مقررات و روش های اجرايي  .14
 نام گذاری .14.1.1

 (Hostو  NetBIOSسرور ها و کالينت ها )اسم  .14.1.1.1.1
 تجهیزات شبکه )روتر ها، سوئیچ ها و ...( .14.1.1.1.1
 اکتیو دايرکتوری .14.1.1.1.1
14.1.1.1.4. DNS 

 ، مديران شبکه، راهنما ها و پشتیبان های فني و ...(ITاطالعات تماس )مدير  .14.1.1
 دستور العمل مقابله با حوادث و اشکاالت فني بحراني .14.1.1

 قطعات شماره تلفن های فروشنده های .14.1.1.1.1
 دستور العمل دسترسي از راه دور برای مديران شبکه .14.1.1.1.1
 (on callه و مشاوران پشتیباني بالدرنگ )اطالعات تماس مديران ارشد شبک .14.1.1.1.1
 دستور العمل مقابله با ويروس ها و بازيابي داده ها .14.1.1.1.4

 


