الجمهورية العربية السورية
وزارة االتصاالت والتقانة
الهيئة الوطنية

لخدمات الشّبكة

الّلئحةُ التٌّظيويّةُ
ّ
رقن NANS/SP/03

ت االستضاف ِة علً الشّبك ِة
الٌّىاظ ُن والوعايي ُز التّقٌيّةُ لوقدّهي خدها ِ

الٌّسخةُ األولً
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ببُ الىويق ِة
ّ
سجّلتُ التّغييز
التاريخ

احلالة

إصدار

النسخة

 12/04/2013فريق عمل مركز امن املعلومات

مسودة

1.0

 20/11/2013فشٚق ػًم يشكض انًؼطٛبت

مسودة

1.1

إقرار

1.1

إقرار

1.1

ت ان ّشبكة سقى/3/
 10/12/2013يجهظُ انٓٛئة انٕطُّٛة نخذيب ِ
جُظ ًٙٛسقى....................:
قشا ٌس
ٌّ

الوزاجعات
التاريخ
21/02/201

االسم
طالل شرايب

الصفة
خبري

 21/05/2013مزودات خدمة االنرتنت

فنيون وإداريون

 25/06/2013مزودات خدمة االنرتنت

فنيون
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ت
جدو ُو الوحتىيا ِ
ٔوًال :يق ّذية

4

ذبَٛب ًال :حكب ٌو ػب َّية

5

ذبنرب ًال :يغؤٔنّٛةُ يق ّذي ٙخذيبت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبكة

5

 -1يغؤٔنٌ ٛ
ّبت ػب ّية

5

 -2انًحطهّ ُ
بحقذٚى انخذية
ببت انفُّٛةُ انخبصّ ة
ِ

6

ت
 -3حفعُ يهفّبت عجمِّ األحذاخ  LOG FILESانخباّ ِ ببنحّجٓٛضا ِ

7
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والًال :هقدّهة:
جٓذفُ ْزِ ّ
ت انفُِ ّٛة انٕاجب جٕفّشْب نذٖ يق ّذيٙ
ٕاظى
انّلئحةُ إنٗ
ٔانًؼبٛٚش انحّقُِ ّٛة انّح ٙجُح ِّذ ُد انًحطهّبب ِ
ٔضغ انُّ ِ
ِ
ِ
بٓذف
ب ِحفظٓبٔ ،رنك
ِ
ت انٕاج ِ
ت ٔانبٛبَب ِ
ت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبكة ،ببإلضبف ِة إنٗ الح ِّذ األدَٗ يٍ انًؼهٕيب ِ
خذيب ِ
ت انقضبئِ ّٛة انًخحصّ ِة ػُ َذ انطّهب.
جقذًٓٚب إنٗ انغّهطب ِ
التّعاريف:
إٌ جًَ ٛغ انحّؼببٛش انًغحخذية فْ ٙزِ ّ
َّ
جُظٛى انحّٕاصم ػهٗ ان ّشبك ِة ٔ يكبفح ِة
قبٌَٕ
انّلئح ِة يحٕافقةٌ يغ يب ٔسد فٙ
ِ
ِ
ت ان ّشبكة.
ٔقبٌَٕ انحّٕقٛغ
انجشِ ًٚة انًؼهٕيبجَٛة
ّ
اإلنكحشَٔٔ ٙخذيب ِ
ِ
ببنًشعٕو انحّششٚؼ ٙسقى
انصّبدس
القاًىى :قبٌَٕ " جُظُ ٛى انحّٕاصم ػهٗ ان ّشبك ِة ٔيكبفح ِة انجشِ ًٚة انًؼهٕيبجِ ّٛة "
ِ
ِ
 /17/نؼبو .2012
ؼهًٛبت انحّٕضٛحّٛةُ
التّعليواتُ التّى يحيّةُ والتٌّفيذيّة :انحّ
ُ
نقبٌَٕ انحّٕاصم ػهٗ ان ّشبكة ٔيكبفح ِة انجشِ ًٚة
ِ
ت ٔانحّقبَ ِة سقى  /290/نؼبو .2012
انًؼهٕيبجّٛة  ،انصّبدس
بقشاس ٔصٚش اوجّصبو ِ
ِ
ٌ
ت ًُٚكٍُ انٕصٕل
الوىق ُع اإللكتزوًي :يُظٕيةٌ يؼهٕيبجّٛةٌ  ،نٓب اع ٌى ٔ
ت ٔ خذيب ٍت
ػُٕاٌ ٚؼشفٓبٔ ،جحض ًٍُّ يؼهٕيب ٍت
إنٓٛب ػٍ طشٚق ان ّشبك ِة ٔخصٕصب ًال شبكة اإلَحشَث.
ٔعٛظ  ،انبٛئةَ ٔانًٕاس َد
طشٚق
ُهق ّد ُم خده ِة االستضاف ِة علً الشّبكةُ ْٕ :يق ّذو انخذيبت انز٘ ٕٚفّشُ ،يببشش ًال ٔ ػٍ
ٍت
ِ
انًؼهٕيبجّٛة ّ
إنكحشَٔ ٙػهٗ ان ّشبكة.
نحخض ٍٚانًححٕٖ ،بغٛة اعحضبفة يٕقغ
انّلصية
ّ
ِ
ّبت حبعٕبّٛةٌ يص ًًَّةٌ
زهجيّاتٌت خبييةٌت :بشيجٌ ٛ
انضّشس ببألجٓض ِ انحبعٕبّٛة ٔ انًُظٕيبت انًؼهٕيبجّٛة ٔ
إلنحبا
ِ
ِ
ت
ب يححٕٚبجٓب ٔ يٕاسدْبٔ ،
انًٕاقغ اإلنكحشَّٔٛة ٔ ان ّشبكةٔ ،
جًغ يؼهٕيب ٍت
جؼطٛم ػًهٓب ٔ جبطئحّ ٔ ،جخشِ ٚ
ِ
ِ
ِ
ّ
اعحخذاو
ٔ
ٓب
ي
اعحخذا
ٔ
إنٓٛب
خٕل
ذ
ان
ة
إجبح
ٔ
رَٓى،
إ
دٌٔ
بٛبَبجٓى
ػٍ
ٔ
يغحخذيٓٛب
ٔ
يبنكٓٛب
ػٍ
ٔ
ػُٓب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يٕاسدْب بصٕس ٍت غٛش يششٔػة.
انغٛش ،دٌٔ سغب ِة
شكبل انشعبئم ،يًٓب كبٌ يححٕاْب ،انح ٙجُش َعم ػهٗ ان ّشبك ِة إنٗ
شكم يٍ
البزي ُد الىاا ُغُّ٘ :
ٍت
ِ
ِ
انًحهق ٙفٔ ٙصٕن ِٓب إن.ّٛ
سّلهةُ الوحتىي  :Integrityضًبٌُ حبن ِة انًححٕٖ صحٛحةًال ٔدقٛقةًال دٌَٔ جؼشّ ضٓب ألّ٘ جغٛٛش (جؼذٚم ٔ حزف)
ّ
قم.
يشاحم انًؼبنج ِة ٔ ان ّح
يشخ ٍت بّٔ ،رنك ف ّ٘ ٙيشحه ٍتة يٍ
بشكم غٛش
ٍت
خض ٔ ٍٚان ُّ ِ
ِ
ِ
سزية  :Confidentialityانحفبظُ ػهٗ عشِ ّٚة انًؼهٕيبتٔ ،جذفّقٓبٔ ،انًؼبيّلت ٔانخذيبت ٔ اإلجشاءات ّانحٙ
ال ّ
ّ
ّلع
طشاف غٛش
ٔيُغ إفشبئٓب إنٗ
ججش٘ ػبش ان ّشبكة،
ٍت
يشخ ٍت نٓى ،كًب جٓذفُ إنٗ حًبٚة جهك انًؼهٕيبت يٍ اوطّ ِ
ِ
ػهٓٛب ٔ اعحُغبخٓب بصٕس ٍت غٛش قبٍََٕ ّٛتة  ،ذُب َء جخضُٓٚب ٔ يؼبنجحِٓب ٔ َقهٓب.
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واًيا ًال :حكا ٌتم عاهةٌت
ق ْزِ ّ
 .1جُطبّ ُ
نهجًٕٓس فٙ
ت
ت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبك ِة انزٚ ٍٚق ّذيٌٕ خذيب ٍت
انّلئحةُ ػهٗ يق ّذي ٙخذيب ِ
ِ
انجًٕٓسِ ّٚة انؼشبِ ّٛة انغٕسّٚة.
 .2جَشً ُم ْزِ ّ
ت اوعحضبف ِة ػهٗ ال ّشبكة
انّلئحةُ انُّٕاظ َى
َ
ٔانًؼبٛٚش انحقُّٛةَ ّانحٚ ٙجبُ ٌ ٚح ّققٓب يق ّذيٕ خذيب ِ
ت انحّٕضٛحِ ّٛة
ٔرنك
نحطبٛق حكبو انًٕاد (  )4-2يٍ انقبٌَٕٔ ،جٕضٛحبت انًٕاد (  )4-2يٍ انحّؼهًٛب ِ
ِ
ت ان ّشبك ِة .
ٕقٛغ
ٔانحُّفٛزِ ّٚة ٔ ،كزنك حكبو انبُذ ( )10يٍ انًب ّد ِ ( )15يٍ
ّ
اإلنكحشَٔٔ ٙخذيب ِ
ِ
قبٌَٕ انحّ ِ
ت انًطهٕب ِة فْ ٙزِ
ت ٔانبٛبَب ِ
َٚ .3خض ُغ ُيق ّذيٕ خذيبت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبك ِة ػُ َذ ػذو جٕفّ ِش انًؼهٕيب ِ
ّ
انّلئح ِة إنٗ انؼقٕب ِة انًُصٕا ػهٓٛب ف ٙانًب ّد ِ ( )8يٍ انقبٌَٕ.
واليا :هسؤوليّاتُ ُهقدّهي خدهات االستضاف ِة علً الشّبكة:
 )1هسؤولياتٌت عا ّهةٌت:
ت انحّٕضٛحّٛة.
انًشجغ :انًب ّد ُ ( )4يٍ
انقبٌَٕ ٔانحّؼهًٛب ِ
ِ
جغٛٛش ػهٗ انًححٕٖ ان ًُ ّ
خض ٌِ نذ ّٚإو يٍ ِقبم
ٚغًم ببّ٘
 و ٚجٕ ُص نًق ّذ ِو خذيبت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبكة ٌَْ
ٍت
ب ٔ بًٕافق ٍتة يٍ ح ِذًْبٚٔ ،حٕجّبُ ػهٗ
انًغؤٔل
صبحب ْزا انًححٕٖ ٔ
انًؼُ ٙبٓزا انًححٕٖ ٔ ،بطه ٍت
ّ
ِ
يق ّذ ِو خذية اوعحضبف ِة انًحبفظة ػهٗ انغّشِ ٚة ٔخصٕصِ ّٛة ْزا انًححٕٖ.
يغؤٔل ػٍ يشاقب ِة انًححٕٖ ان ًُ ّ
ٚخفّ٘ ٙ
خض ٌِ نذٔ ،ّٚػهٌ ّٛ
 يق ّذ ُو خذيبت اوعحضبفة ػهٗ ان ّشبك ِة غُ ٛشٍت
َ
خّلل يٓهة سبغ ٔػشش ٍٚعبػةًال ،ف ّ٘ ٙيٍ
انٕصٕل إن،ّٛ
انحذأل ٔ َ ًُٚغ
جض ٍتء يٍ ْزا انًححٕٖ يٍ
َ
َ
ِ
ت انحّبنِ ٛة:
انحبو ِ
انًؼُ ٙبٓزا انًححٕٖ.
انًغؤٔل
ب رنك انًححٕٖ ٔ
ّ
 طهبٌ خط ٌ
 ٙيٍ صبح ِ
ِ


ب يٍ انغّهط ِة انقضبئِ ّٛة .
بُب ًالء ػهٗ طه ٍت

ت انحُّفٛزِ ّٚة
ق
ببغ غٛش
انًششٔع نزنك انًححٕٖٔ ،ف َ
حكبو انقبٌَٕ ٔانحّؼهًٛب ِ
ِ
ِ
 يؼشفحُّ انفؼهّٛةُ ببنطّ ِ
ٔانحّٕضٛحّٛة.
ت ان ُّفب ِر إنٗ ان ّشبكة ٔ يق ّذو خذيبت انحّ
ث َفغّ
ٕاصم ػهٗ ان ّشبكة ٌْ
َ
ًٚبسط ف ٙانٕق ِ
 ًٚكٍُ نًق ّذ ِو خذيب ِِ
ت اوعحضبفة ػهٗ ان ّشبكة.
جقذَ ٚى خذيب ِ
 ًٚكٍُ ّب خطّ ٍت ٙبزنك.
انؼًم
اإلنكحشَٔ ٙػٍ
بٌٕ إٚقبف يٕقؼ ِّ
بحقذٚى طه ٍت
ّ
ِ
ِ
نهض ِ
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الخاصةُ
 )2الوتطلّباتُ الفٌ ّيةُ
تقدين الخدهة:
ّ
ِ
ت انحّٕضٛحِ ّٛة ٔانًب ّد ُ (
انًشجغ :انًب ّد ُ (  )2يٍ
انقبٌَٕ ٔانحّؼهًٛب ِ
ِ
ت ان ّشبكة.
ٔخذيب ِ

اإلنكحشَٔٙ
ٕقٛغ
 )15يٍ
ّ
ِ
قبٌَٕ انحّ ِ

ت الفٌ ّي ِة التّالية:
ُ
يجب تأهييُ الوتطلّبا ِ
-

غشفة خبصّ ة نهحّجٓٛضات ،يجّٓض كًشكض يؼطٛبت  Data centerجٕفّ ُش انح َّذ األدَٗ يٍ يحطهّببت
خ انطّبٛؼِ ّٛة.
األيٍ
ّ
انفٛضٚبئٔ ٙانحًبٚة يٍ انكٕاس ِ

-

يخ ّذ ُ
ت فٍُ ٛتة ػبنٍ ٛتة يٍ حٛد انغّشػة ٔاألداء.
يبت اعحضبف ٍتة رات يٕاصفب ٍت

-

ت يؼضٔنة ػٍ شبك ِة اإلَحشَث ٔػٍ ان ّشبك ِة ان ّذاخهٛة نششك ِة اوعحضبفةٔ ،رنك
شبكةٌ خبصّ ةٌ ببنًخ ّذيب ِ
ت اوعحضبفة ضًٍ يُطق ٍتة آيُ ٍتة .DMZ
ػٍ طشٚق ججٓٛضات حًبٚة يُبعبةٚٔ ،فضّ ُم ٔض ُغ يخ ّذيب ِ

-

ّ
بشكم دٔسٍّ٘ نحّلفٙ
ٔانؼًم ػهٗ جحذٚرٓب
َظبيٙ
بشكم
يشخص ٍتة
ت
ت ٔججٓٛضا ٍت
اعحخذاو بشيجٛب ٍت
ٍت
ٍت
ِ
ٍت
ت األيُِ ّٛة فٓٛب.
انرّغشا ِ

-

ت ٔ ،7/24انؼً ُم ػهٗ إجشاء انصّ ٛبَ ِة ان ّذٔسِ ٚة نٓب.
انًشاقبةُ ان ّذائًةُ نهًخ ّذيب ِ

-

ػى انفُّّ ٙ
نهضببئٍ ػهٗ يذاس انغّبػ ِة ٔطٛهةَ ِّ ٚبو األعبٕعٔ ،انؼًم ػهٗ حمِّ جًٛغ
جٕفُ ٛش ان ّذ ِ
ت اوعحضبفة.
ت انفُّٛة انح ٙجحؼهّق بًخ ّذيب ِ
انًشكّل ِ

-

ٌ جكٌَٕ َغبة جٕافش انخذية (  )availabilityضًٍ ان ّشبك ِة انخبصّ ة بًق ّذ ِو خذيبت اوعحضبفة
نًُغ ْجًبت يُغ جقذٚى انخذية .DOS Attack
ت
ػبنٛة ،يغ ٔجٕد دٔا ٍت
ِ

-

اوححٛبط ٙػهٗ ٔعبئظَ يخحهفة ،يغ ٔجٕد عٛبع ٍتة يُبعب ٍتة خبصّ ٍتة بزنك.
غخ
ّ
جٕفُ ٛش كرش يٍ طشٚق ٍتة نهُّ ِ

-

ت
اححٕا ُء يخ ّذ ِو انبشٚذ
ّ
ت انحًبٚة يٍ انبشيجّٛب ِ
ت فهحش ِ انبشِ ٚذ انٕاغمٔ ،بشيجّٛب ِ
اإلنكحشَٔ ٙػهٗ دٔا ِ
انخبٛرة.

-

ت َظبو انحّ
يشاػب ُ
دائى ،يغ
ت األخشٖ
شغٛم ٔانحّطبٛقب ِ
خ اإلصذاسات يٍ خذيب ِ
اعحخذاو حذ ِ
بشكم ٍت
ٍت
ِ
ِ
ت انحٚ ٙححبجُٓب ّ
بشكم دٔسٍّ٘ .
انضبٌٕ ٔجحذٚرٓب
ب ٔدػى يخحهل انحّقُٛبت ٔانخذيب ِ
جُصِ ٛ
ٍت

-

ٌْ ٚكٌَٕ ػشضُ انحضية  bandwidthانخباِّ بٕصهة يشكض انًؼطٛبت كب ٙساًال ،بحٛد ٚحقّ ُ
ق
يخحهل ظشٔف انحّحًٛم.
اعحجببةًال ػبنٛةًال فٙ
ِ
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الـهـيئــــــة الوطـنيـــــة لـخـدمــــات الـشّبكة
National Agency for Network Services

الخاص ِة التّجهيزات:
ت سج ِّغ األحداث log files
 )3حفعُ هلّ ا
ّ
ف ِ
ت انحّٕضٛحِ ّٛة ٔانًب ّد (
انًشجغ :انًب ّد ُ (  )2يٍ
انقبٌَٕ ٔانحّؼهًٛب ِ
ِ
ٔخذيبت ان ّشبكة.

اإلنكحشَٔٙ
ٕقٛغ
 )15يٍ
ّ
ِ
قبٌَٕ انحّ ِ

-

ت األحذاخ  log filesانخبصّ ِة ببنُّفب ِر
ٚجبُ ػهٗ يق ّذ ِو خذي ِة اوعحضبفة ػهٗ ان ّشبك ِة حفعُ عجمّ يهفّب ِ
ت انحًبِ ٚة انًهحق ِة ٔ ،انّحٚ ٙح ُّى فٓٛب جغجٛم جًٛغ انُّشبطبت انّحٙ
ت اوعحضبفة ٔججٓٛضا ِ
إنٗ يخ ّذيب ِ
ت.
ت ٔانحّجٓٛضا ِ
ج ًّث ػهٗ انًخ ّذيب ِ

-

ت اوعحضبفة يٍ قبم
ت  ،جح ّذ ُد
ّ
ٚجبُ ٌ ٚكٌَٕ ُْبا عٛبعة يٍ يؼهٕيب ٍت
انًخٕن ٍٛببنُّفب ِر إنٗ يخ ّذيب ِ
يٕظّفُ ٙيق ّذو خذيبت اوعحضبف ِة ػهٗ ان ّشبكة ،بًب ٚضًٍُ ػذ َو انُّفبر غٛش انًششٔع نٓب ،يغ ضشٔس ِ
ت عجمِّ يهفّبت األحذاخ .Log files
إجشاء يشاجؼ ٍتة دٔسٍ ّٚتة نًهفّب ِ

-

شٓش كح ٍّذ دَٗ .
ت األحذاخ  log filesنًذ عحّ ِة
ٚجبُ جخض ٍٚعجمِّ يهفّب ِ
ٍت
بشكم جٍ ّٛتذ.
ت اوعحضبف ِة ٔيحًٍ ّٛتة
ت ػهٗ يخ ّذيب ٍت
ت يؼضٔن ٍتة ػٍ يخ ّذيب ِ
ٚجبُ حفعُ ْزِ انًه ّفب ِ
ٍت

-

ديشق ف2013/9/26 ٙ

هاتف ،+963 11 3937078 :فاكس  ،+963 11 3937079ص.ب :قدسيا ، 47-بريد إلكتروني info@nans.gov.sy

|Page7

