ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی) (VPNﺷﺒﮑﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ
داﺷﺖ.
اﯾﻦ راھﮑﺎر ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﮭﺖ ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط از راه دور ﮐﺎرﺑﺮد دارد و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  VPNﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ
دھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و از آﻧﮭﺎ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ از Modem ، Leased Lineﺟﮭﺖ ارﺗﺒﺎط  FTP، E-Mail ،RASو . . .
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﮫ  VPNﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻨﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﻦ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 VPNﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و دارای ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﮫ روز ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪوده ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ،ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﮐﺎھﺶ زﻣﺎن ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و  . . .ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 VPNﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﻔﻮذ را ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده زﯾﺮا ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ داده ھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
از روش ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮاره ی آﺗﺶ  ،رﻣﺰ ﻧﮕﺎری  AAA ،IPSec ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮاره ی آﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻌﺪاد ﭘﻮرت ھﺎی ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﺧﺎص و  . . .ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
در رﻣﺰﻧﮕﺎری ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺒﺪاء رﻣﺰ ﺷﺪه و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ھﺎﺑﮫ ﺻﻮرت رﻣﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ھﺎی ﻣﺠﺎز ،ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ھﺎی رﻣﺰ ﻧﮕﺎری در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ھﺎ دارای دو ﻧﻮع ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎرن و ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ) IPSec(IP Securityﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ھﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری دارد ﮐﮫ ﺧﻮد دارای دو روش
 :Tunnelﮐﮫ در آن  Headerو  Payloadرﻣﺰ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی  :Transportﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ  Payloadرﻣﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 IPSecﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ  SSL ,TCL ,SSHﮐﮫ در ﻻﯾﮫ  ٤ﺑﮫ ﺑﺎﻻ)ﻣﺪل  (OSIو ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی
 PPTPو )L2TPﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ  IPSecرا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﮐﮫ در ﻻﯾﮫ  ٢ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﻻﯾﮫ ی  ٣ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی  TCP,UDPﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺰﯾﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﻻﯾﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  IPSecﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﯿﻦ روﺗﺮ  ،دﯾﻮاره آﺗﺶ  ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﺮوﯾﺲ دھﻨﺪه ھﺎ را دارد.
 :(Authentication, Authorization, Accounting ) AAAﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راھﮭﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ در VPN
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﺨﺺ را در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﮫ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ VPNاز ﻧﻮع
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از راه دور اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

