
  

  یت یو نکات امن ستیلچک ۱۱۲

 سرور ندوزیکامل و

 ( ازیتا پ ری )از س 



 

کالینت و   هایسیستم ترینمحبوب  ، یکی ازکاربرپسند  گرافیکی راحت و    های ماکروسافت به دلیل محیط عاملامروزه سیستم 

 . باشند می سرور کشور عزیزمان ایران

همچنین   ماکروسافت  شرکت  سرور  در هایضعف  دارایویندوز  نیز هایسرویس  و عاملسیستم  امنیتی  که   باشد می خود 

های ویندوز سرور و لینوکس خود  عاملهای امنیتی را در سیستم  پذیریآسیب  مدیران و متخصصین شبکه باید این مشکالت و 

 بپردازند. هاآن  ه حل های خود، ب عاملزمان جهت افزایش امنیت سیستم  ترینسریع تا بتوانند در شناسایی کرده 

آموزشی  مقاله  این  در  عزیزان   لیستیچک  من  شما  به  که  کردم  فراهم  سرور  ویندوز  امنیتی  نکات  تمام  از  کامل 

 .و با اختالل کمتری در اختیار کاربرانتان قرار دهید  تریامن  صورتبه  خود را  هایسرویس  کند می  کمک

 امنیت شبکه و سازمان

سرور حتماً .1 هر  به  یک برای  شدن  اضافه  از  پس  تا  کنید  لحاظ  اختصاصی   DNS و Domain Controller نام 

Server باشد. فردمنحصربه  رکورد  یک دارای 

باشد و سرورهای قرارگیری محل   .2 افراد تا جای فیزیکی در مکانی امن  دسترسی   هاآن  به  موردنظر  ممکن کسی جز 

 نداشته باشند.

کارت شبکه، یکی برای مدیریت سرور و دیگری جهت اتصال  دو کاربران  مورداستفاده  بر روی تمام سرورهایی حتماً  .3

 کاربران متصل کنید. 

قرار    Redundancyعنوان  به   گری کارت شبکه د  کیسرور    یبر رو   شدهف یتعر  یهاهرکدام از کارت شبکه  یحتماً برا .4

 .د یده

 . د یکن  ینی بازب وستهی صورت مرتب و پهمه سرورها را به  .5

  هایقابلیت   و   کنید   انتخاب  خود  سازمان  و  شبکه   سرورهای  Remote Desktop  برای  مناسب  و   قوی    Encryption  یک .6

Account Lockout   و   Session Timeout  کنید  فعال آن  برای  را . 

 . د یکن شیرا موردمطالعه فرار داده و آزما ر ییافزار سرور، آن تغنرم  ایافزار در سخت  رییقبل از اعمال هر تغ .7
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بندی شده از همه سرورها ایجاد کنید تا اطمینان پیدا کنید که  را آنالیز کنید و فهرستی اولویت  ها ریسک  پیوسته   .8

 شوند. می  ترمیمزمانی  های امنیتی طبق برنامهضعف

 را مسدود یا بالک کنید.  استفاده غیرقابل  های پورت  سازمان را بررسی کرده و دیگر یمورداستفاده  های پورت  .9

 امنیت سخت افزار ویندوز سرور 

 جلوگیری شود.  عاملسیستم پسورد تنظیم شود تا از تغییرات غیرمجاز هنگام باال آمدن سازمانی افزارسخت بایوس   .1

عملیات عاملسیستم  کردن  بوت هنکام  .2 شوید  مطمئن  ) بوت  از بوت خود  است  Secure Bootامن  کرده  استفاده   )

 شده باشند. تأیید  که توسط شرکت سازنده دستگاه کند می  بوت را افزارهایینرم  و عاملسیستم تنها Secure Boot زیرا

 را غیرفعال کنید. Recovery Console در  Administrators های گروه  اکانت خودکار با الگین  .3

به   د یکن  می تنظ  یرا طور  یمجاز   یهانیماش   ای  یکیزیف  یبوت شدن سرورها   بیترت .4 از    رمجاز یطور خودکار و غکه 

 بوت نشوند.  گر ید یهارسانه

 نکات امنیتی در سیستم عامل ویندوز سرور

 در هنگام نصب باشید.  عاملسیستم مراقب خاموش نشدن  .1

 .استفاده کنید  Security Configuration Wizard نقش خاص از  یک بر اساس  پیکربندیهنگام   .2

خود   سرورهای توسط شرکت ماکروسافت را بر روی ویندوز  شدهارائه  های Patch چون سرویس پک، هاییآپدیت تمام .3

 ده کنید.( استفا توانید می هاآپدیت برای دریافت جدیدترین SCCM یا  WSUSاز توانید می نصب کنید. )

 . باشد می  امنیتی در شرایط خوبی ازلحاظ عاملسیستم همیشه مطمئن شوید که  .4

 را نصب نکنید.  باشد می غیر الزم که مخصوص ویندوزهای کالینت های افزارنرم  خود  سرورهای هرگز بر روی   .5

 کنید.  غیرفعال  را سرورها غیر الزم بر روی  هایسرویس .6

 را محدود کنید.  سرورها فعال ویندوز هایسرویس  دسترسی کاربران به  .7

 را انجام دهید.  CMOS تنظیمات امنیتی مربوط به  حتماً .8

9.  
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ویندوز سرورها غیرفعال  از روی   Clear Text صورتبه  ریموت  غیرفعال کنید تا دسترسی حتماً را Telnet سرویس .10

 شود.

طور به   که (Windows Defender) دیفندر قدرتمند و تحت شبکه یا حداقل ویندوز  های ویروس آنتی  استفاده از .11

سرورپیش ویندوز  در  سرور ۲۰۱۶ فرض  ویندوز  و  ۲۰۱۹ و  است  استفاده   را را دیفندر ویندوز توانید می  فعال  با 

خود    Group Policy، PoweShell، Windows Management Instrumentation (WMI) از کاربری  رابط  از  یا 

 .پیکربندی کنید  دیفندر  ویندوز

12.   CD-ROM  و USB Driveدر صورت نیاز با فراهم کردن مباحث امنیتی در سیستم فعال کنید.    را 

 نکنید و آن را طبق قدرتمند ندارید هرگز فایروال ویندوز را غیرفعال  هایفایروال  اگر در سازمان خود .13

 Best Practice تنظیم کنید.  شدهارائه  های 

 .د ی( استفاده کنBitlocker Drive) ندوز یو سکی د ی از  رمزگذار عاملستمیحساس خود در س  یهاسکید .14

  یکدام کدها  code integrity policyکد    یپارچه ساز  کی  ییهااستیس   کند ی کمک م  Device Guardاستفاده از   .15

user mode    وkernel mode  سرور   ندوز یو  یمخرب بر رو  یکدها  یسرور اجرا شوند که از اجرا  یاجازه دارند بر رو

 . کند ی م ی ریجلوگ

از   .16 استفاده  نرم    ییهاعامل  ستم یس   یدهایتهد   د ی توانی م  Operating Management Suiteبا  و  که  افزارها 

 .را حذف کنید  Enable LMhosts lookup گزینه. د یکن یینشده است را شناسا تیآپد  شانیهاروس یضدو

 .را غیرفعال کنید  NetBIOS over TP/IP گزینه .17

 .را حذف کنید  ncacn_ip_tcp گزینه .18

ارتبا  Microsoft Network Serverو    Microsoft Network Clientپیکربندی   .19 دهید که  انجام  شان طرا طوری 

 دیجیتالی امضا شود. 

20. Local System NULL session fallback  را غیرفعال کنید. 
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 های امنیتی حساب های کاربری   لیستچک

 .نباشد  ردیابیقابل  کاربری خود انتخاب کنید که  هایحساب پسورد پیچیده را برای  یک .1

  م یها تنظاکانت   یها جهت محدودساز  Group Policy  یشده براارائه   یها  Best Practiceمناسب طبق    یهااستیس  .2

 .د یکن

 Guest یمثل حساب کاربر  د،یو حذف کن رفعالیرا غ هاستم یسرور و س  یالزم بر رو  ر یغ یکاربر یهاحساب .3

  Administrator سی ایجاد کنید و نام کاربررا تغییر دهید یا یک اکانت دیگری با همان دستر Administrator نام کاربر .4

 را غیرفعال کنید. 

 . د یکن رفعال یآن را غ شود،ی ها استفاده نمتوسط برنامه  IUSR_MACHINE یاگر حساب کاربر  .5

 . د ی کن  جاد یآن ا  یمحدود برا   یبا دسترس   یحساب کاربر  کی   د،یکنی را استفاده م   anonymous account  س یسرو  اگر .6

سرور را    ی دستورات بر رو   یها و اجرا و پوشه   Directory  ی محتوا   ر یینوشتن و تغ  یدسترس   د ینبا  anonymous  کاربر .7

 داشته باشد.

از    د یجداگانه داشته باشد. نبا  anonymousهرکدام کاربر    د یبا  د، یسرور دار  یبر رو   Web Application  نیاگر چند  .8

محدود با  یبا دسترس  یکاربر یهاحساب د یو با  د یاست استفاده کن جادشدهی ا ASP.NET  یکه برا  یفرض شیاکانت پ

 .د یکن  جاد یا ASP.NET ی برا  یسطح دسترس  نیکمتر

 . د یکن جاد یسرورها ا ی بر رو یکاربر  یهاتمام حساب  یبرا  یقو  اریبس  Password Policy کی .9

 Access this computer fromرا از  Everyoneگروه    د،یسرورها به حداقل برسان  یرا بر رو    Remote  یدسترس  .10

network  د یحذف کن. 

و از اکانت مشترک استفاده    د یکن  جادیمجزا ا  یحساب کاربر  کی شبکه    نیو متخصص  رانیهرکدام از مد   یبرا .11

 .د ینکن

12. Anonymous Logon  ای Null Session د یکن  رفعالیرا غ . 

 ها داد. الزم را به آن  یهای دسترس  د یدهند و تنها با ی دسترس  یاجازه گریکد یبتوانند به   د ینبا گرید  کاربران .13

 باشد. شدهفی کاربر تعر 3از  شتر یب ی برا  د ینبا  Administrators گروه  .14
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 .د یاستفاده کن Remote Desktop  صورتبه  Logon یبرا  یحتماً از رمزنگار   .15

تمام اطالعات کاربران و پسورد    رایداده نشود ز  رمجازیصورت ناشناس و غبه   یاجازه دسترس  SAMلیبه فا  هرگز .16

 .(شده استآن اشاره ی کردن پسوردها دایبه پ CEH یدر دوره ) شودی م  رهیها در آن ذخآن

 .د یکن رفعالیصورت ناشناس را غبه  SID/Name ترجمه .17

 . آن استفاده کنند   یوترهایشده بتوانند از شبکه و کامپ  ت یکه تنها کاربران احراز هو  د یکن   م یتنظ  ی شبکه را طور  .18

(، را  log on as a batch job)  ف ی(، رشته وظاLog on as a service)  س یبا مجوز سرو   د ینبا  همانیم  یهااکانت .19

 کنند.  ن یالگ RDP قیاز طر ای( log on locally) ی صورت محلبه 

 . د یکن زیپره SMB ی نشده به سرورها یرمزنگار  ی ارسال پسوردها از .20

 کنند.  دایپ یدسترس  ی اشتراک یهابه داده  د یهرگز کاربران ناشناس نبا .21

 را داشته باشند. NTLM  یبرا  تیامکان احراز هو د ی(باLocal System)  یمحل ستمیدر س   وترهایکامپ .22

 . د یم کنفراه Kerberos  یرا برا های رمزنگار انواع .23

 . د ینکن رهیرا ذخ  LAN Manager hash ر یمقاد .24

را انجام    NTLM و     LMتنظیم کنید و احراز هویت از     NTLMv2را فقط بر روی    LANسطح احراز هویت مدیریت   .25

 ندهید. 

 پیکربندی امنیتی رجیستری ویندوز سرور 

  عامل ستم یس   یهااز ضعف   یاریبس  را یرا بدانند، ز  یستریبتوانند عملکرد و هدف رج  رانی تا مد   د یکن  دایپ  ییراهکارها .1

 . شودی انجام م یستریرج  یدهایکل  می با ترم ندوزیو

 .ابند ی ی تا کاربران ناشناس نتوانند به آن دسترس   د یکن  رفعالیرا غ Remote Registry س یبه سرو یدسترس  .2

 .د یفعال کن  SAM  لیامن کردن فا یرا برا  NoLMHash ی ستریرج ماتیتنظ د یبا Standalone  یسرورها .3

 . د یسرورها فعال کن ی را بر رو Loggingو    Auditing یهاتیحتماً قابل .4

و    MaxCachedSockets (REG_DWORD)  ،SmbDeviceEnabled (REG)DWORD  ،AutoShareServerمقادیر   .5

AutoShareWks  .را روی صفر قرار دهید 
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 .کنید پاک را  NullSessionPipesو    NullSessionSharesتمام مقادیر درون کلید   .6

 ها Virtual Directoryنکات امنیتی فایل، پوشه و 

 داشته باشد. شنی پارت نیچند  د یبا سکیهاردد .1

 . د یکن  جادیا NTFSسرورتان را  ندوزیو یهاشن یپارت ستمیس  لیفا حتماً .2

 . د یوب سرور قرار ده  Home Directoryاز  ریجدا غ NTFS شنیپارت کی را در  تیساهر وب  اتیمحتو .3

 .د یرا به حداقل برسان تیساو وب  system32 یهابه پوشه Everyoneو   Anonymousگروه  یدسترس  .4

وب    یاصل  ی مثل پوشه   د یکه اطالعات مهم و حساس دار  ییهاپوشه   ا ی  ی به پوشه اصل  ی کاربران عاد  د یمطمئن شو .5

 نداشته باشند. یسرور، دسترس 

و حذف    غیرفعالرا     سیهمراه با سرو  Remote WWW Administration  ای  Remote IIS Administration  تیقابل .6

 .د یکن

 . د یوب سرور حذف کن  یاز رو  د یها با SDKرا به همراه  Resource Kit ی ابزار ها یتمام .7

اضافه گردید برای جلوگیری از حمالت   ۲۰۱۶ینسخه ویندوز سرور که از    Control Flow Guardامنیتی    ابزارهای از   .8

 استفاده کنید.  تغییر محتوای حافظه

 استفاده کنید. (Bitlocker Drive) دیسک ویندوزرمزگذاری  از عامل سیستم حساس خود در های دیسکبرای  .9

10. Virtual Directory های پر ریسک مثل IISSamples ،IISAdmin ، IISHelp ، Scripts     وIIS Internet Printing   

 را حذف کنید.

11. Virtual Directory  مربوط به MSADC  .را حذف کنید 
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 در شبکه گذاریاشتراکنکات امنیتی 

  ی هاستمیس   د ی. )دقت کند یکن  رفعال یرا غ  Administrative shareمثل    فرض ش یبدون استفاده پ  یگذاراشتراک   یتمام .1

 .(کنند ی استفاده م Administrative Shareبا  System Centerاز   SCCMو  SCOMمثل   ینگ یتوریمان

  everyoneو به همه توسط گروه    د یدقت کن  هال یفا  یگذارمجاز به افراد، در اشتراک  یها ی اعمال دسترس   یبرا  حتماً .2

 .د ینده یدسترس 

 . د یده یاجازه دسترس  روالیفا  یرا بر رو  File and Printer Sharingمورداستفاده در  یهاپورت تنها .3

 .د یرا مجاز کن  ۴۴3  ای ۸۰ یهاپورت  یرا بر رو  نترنتیبه ا یتنها دسترس  .4

 . د یرا مورداستفاده قرار ده  SSLامن مثل   یهاپروتکل  نترنت یاستفاده از ا یبرا حتماً .5

  Concurrent Connections  تی مشخص است، حتماً از محدود  یگذاراشتراک  یهال یکننده از فاتعداد افراد استفاده   اگر .6

 . د یاستفاده کن

 (  سایتوب)میزبان  IISنکات امنیتی در مورد وب سرور 

 .د ی نصب نکن  Domain Controller ی را بر رو  IISوب سرور  .1

 .د یعامل وب سرور را درون آن قرار نده ستمیس  Home Directory هرگز .2

و راه    م یو با دقت آن ها را تنظ  د یرا حذف کن  IIS  تیفرض مثل وب سا  ش یپ  یو برنامه ها  ماتیتنظ  یتمام  حتما .3

 . د یکن یانداز

 . د یبساز  د یجد  تیوب سا ک یو  د یاستفده نکن Default Site  ای شفرضیپ تیاز وب سا چگاهیه .4

 حذف کنید.  به دلیل جلوگیری از شناسایی Headerاز  را IPآدرس  .5

 های قدیمی فعال کنید. IISرا بر روی ویندوز سرور و   IIS Lockdownابزار  .6

 کنید. غیرفعالوب سرور را   Parent Path تنظیمات .7

 .اطمینان حاصل کنید  هاآن  خود تهیه کنید و همیشه از سرورهای را برای  روزیبه های معتبر و   Certificateحتماً .8
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 . مطمئن شوید  نشده باشد   Revokeو اینکه   استشده تهیه  Certificate مربوط بهکه      Public Keyاز معتبر بودن  .9

10. ISAPI Filter  از روی سرور حذف کنید. را استفاده قابل غیر 

 را همیشه چک کنید.  IISمربوط به وب سرور  Metabase.binدسترسی به فایل  .11

 چک شود.  W3C Extended Log Fileانجام دهید که  ایگونه به را   IISتنظیمات  .12

 انجام دهید.  IISرا بر روی وب سرور  URLScan ابزار امنیتی  اندازیراه نصب و  .13

 را نیاز ندارید غیرفعال کنید. NNTP و FTP  ،SMTP هایسرویس اگر  .14

را   هاآن  ،شودنمی  استفاده هابرنامهتوسط     WebDAVیاASP.NET ، ASP.NET State Service  هایسرویس اگر   .15

 پارامتر و مباحث امنیتی را رعایت کنید.حتماً  فعال بودند  اگر .غیرفعال کنید 

 حذف کنید. آن را حتماً را نیاز ندارید  Data Access Componentsاگر  .16

 را نیاز ندارید نصب نکنید.  MS Index Serverاگر  .17

 را فعال یا نصب نکنید.  Internet Service Managerاز HTML Version گزینه .18

 حذف کنید. حتماً را نیاز ندارید  MS FrontPage Server extensionsاگر  .19

20. TCP/IP Stack  امنیتی در شرایط خوبی باشد. ازلحاظ 

 می باشد را در فایروال مسدود کنید.   ۴۴5و   ۱3۹،    ۱3۸،    ۱37  هایپورت که داری    SMB و NetBIOSهای  پورت .21

 کنید.  اندازیراه را متناسب با وب سرور  Paging File System و Recycle Binپالیسی های مربوط به  .22
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 Audit Policyبرداری و  Logنکات امنیتی 

1. Audit Policy   در ویندوز فعال کنید زیرا با استفاده از    درستیبه راAudit Policy   درون    کهرویدادهایی رخداد و توانیدمی

 ویندوز سرور ثبت و بررسی کنید.   log Securityش خویندوز سرور اتفاق افتاده را از ب

 یم کنید که در صورت نیاز بازنویسی شود. ظرا طوری تن Event logپیوسته سازی ذخیره  .2

 بر روی سرور را چک کنید. ناموفق  ورود  هایتالشحتماً  .3

 کنید.  وتحلیل تجزیه ون سرور و شبکه  را پس از آرشیو،  ر های امنیتی د  Logبار یک  وقت  هرچندحداقل باید  .4

 شبکه خود را مشخص کنید.  Log Fileحداکثر اندازه  .5

موردبررسی   مرتب  صورت به  را هاآنبرداری کنید و    Logخود در سرور و دیسک مجزا    سرورهایهمیشه از تمام ویندوز   .6

 قرار دهید.  

های قدرتمند   افزارنرمبگیرید .)حتماً از    Backup  های جداهارددیسک   در فضا یا سرورها مرتب و پیوسته از  صورتبه .7

Backup ).گیری  استفاده کنید 
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