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 الملخص 
مع تزايد نمو شبكة اإلنترنت والتقدم السريع للحوسبة السحابية وتطور تطبيقات االعمال   

والتجارة االلكترونية، اصبح تبادل المعلومات والخدمات بين المؤسسات العامة والخاصة 
والصناعية والحكومية واالكاديمية يشهد تطوراً غير مسبوق، باإلضافة الى  تطور الشبكات 

ت بالمقابل ظهرت العديد من القضايا األمنية المعقدة وارتفع ي السنوات األخيرة.الالسلكية ف
سرقة و  به المصرح الغير والوصول معدالت الجرائم االلكترونية والهجمات المختلفة،

المعلومات وتدهور الخدمة وذلك بسبب المهارات التقنية المتقدمة للمهاجمين. لذلك كان 
ق يضمن أقصى درجات االمان للبيانات السرية والحساسة من الضروري وجود وسيط موثو 

التي يتم وضعها بعيدًا أو نقلها عبر الشبكات العامة. في هذه الورقة تم تقديم تقنية الشبكة 
( والتي تعتبر طريقة فعالة وموثوقة في تأمين البيانات واالجهزة VPNاالفتراضية الخاصة )

ما ك فهي شبكات متصلة بشكل افتراضي، االلكترونية،والموارد من االختراقات والهجمات 
نترنت. عبر شبكة اال تعتبر تقنية مقبولة على نطاق واسع للمؤسسات لتعزيز أعمالهم

بمعنى أخر، نموذج أمان متنوع يحتوي على المصادقة والسرية وتكامل البيانات ويوفر 
الفتراضية فة تأثير الشبكة انقاًل ّامنًا للبيانات عبر االنترنت. ركزت هذه الورقة على معر 

( في حماية وخصوصية البيانات المنتقلة عبر االنترنت، كما ناقشت هذه VPNالخاصة )
الورقة المميزات والخصائص االمنية وأنواع هذه التقنية، باإلضافة الى التهديدات والتدابير 

 المستخدمة.االمنية المتبعة والبروتكوالت االمنية 
(، خوارزمية IPالبروتكوالت ، التشفير ، المصادقة ، العقد ، حزم)  - الكلمات الرئيسية

 التجزئة.
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Abstract 

With the increasing growth of the Internet, the rapid progress of 

cloud computing, and the development of business and e-commerce 

applications, the exchange of information and services between 

public, private, industrial, governmental and academic institutions 

is witnessing an unprecedented development, addition, the 

development of wireless networks in recent years. On the other 

hand, many complex security issues have emerged and increasing 

of cybercrime, various attacks, unauthorized access, and 

information theft and service deterioration have increased, Because 

of the advanced technical skills of the attackers. Therefore, it was 

necessary to have a reliable intermediary that ensures maximum 

security of confidential and sensitive data being put away or 

transmitted over public networks. In this paper, Virtual Private 

Network (VPN) technology was presented, which is an effective and 

reliable way to secure data, devices and resources from hacking and 

electronic attacks, because they are virtual connected networks, and 

it is a widely accepted technology for organizations to enhance their 

business operating over the Internet ,  In other words, a diverse 

security model that contains authentication, confidentiality, data 

integrity and provides a secure transmission of data over the 

Internet. This paper also discussed the advantages, types and 

security characteristics of this technology, In addition, the threats 

and security measures and the most one discuss was security 

protocols used. 

Keywords – authentication ,encryption, Hash Algorithm ,packets 

(IP), protocols, nodes. 
  

 :للدراسة العام اإلطار -1
 المقدمة. 1.1

ت ؛ حيث اتجهت المؤسساكل جانب من جوانب الحياة الحديثةيستمر اإلنترنت في غزو 
والخاصة الى األسواق العالمية، والى وقت قريب كان ضمان اتصال آمن وموثوق العامة 

 يعني استخدام الخطوط المؤجرة لتوسيع الشبكة الخاصة خارج المناطق الجغرافية
(WAN اال أنه مكلًفا للغاية، كما أنه غير مناسب للمؤسسات التي يكون فيها جزء من ،)
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تصال عن ُبعد للوصول إلى الموارد، بسبب ذلك العمل متنقاًل ويحتاج إلى ان يتم اال
( عبر اإلنترنت، بحيث يمكن VPNظهرت الحاجة الى إنشاء الشبكة الخاصة االفتراضية )

 انات مع توفير السرية والخصوصيةلمضيفيها وخوادمها من إرسال واستقبال البي
(Kurose,Ross,2013.) 

، (VPN)ظهور آمن أدى إلىاتصال توفير مع وألن الطلب المتزايد لالتصال عن بعد 
والن استخدام هذه التقنية نجح في الشبكات السلكية دفع ذلك المطورين إلى نشرها في 

 (Likhar , Yadav, Keshave, 2011الشبكات الالسلكية. )
تنشئ اتصااًل  (VPN)( ان Venkateswari, Purusothaman, 2009وأشار )  

شفير كل االتصاالت تالنه يقوم ب و تفقُّد البريد اإللكترونيبيانات أالخاًصا وآمًنا عند تحميل 
 .ُيرسلها بدورهنفسه والذي  (VPN) وإرسالها إلى خادٍم يعمل من قبل مزود

 مشكلة الدراسة2.1. 
، ة الخاصةالشبكة االفتراضيفي  االمنية المستخدمة والبروتكوالتواالجراءات الورقة ناقشت 

 ، واستنادًا على ذلك فأن التساؤل الرئيس هو :                     
بر ع ما مدى تأثير الشبكة االفتراضية الخاصة في امان وخصوصية البيانات أثناء انتقالها

 التالية:الشبكات العامة )االنترنت(؟ ويتفرع من هذا السؤال عدد من التساؤالت 
في حماية حركة  (VPN)لـ منية المستخدمة ما مدى تأثير التقنيات والخصائص اال .1

 ؟الشبكات العامةمرور البيانات عبر 
خصوصية و في توفير األمان بروتكوالت االنفاق و ّامان االنترنت  تما هو ّاثر بروتكوال .2

 ؟ (VPN)المنقولة بواسطة  البيانات

   أهمية الدراسة 3.1.
  ة الشبكة االفتراضيإظهار دور التقنيات والخصائص االمنية المستخدمة في

 الخاصة في حماية حركة مرور البيانات عبر وسيط غير آمن.
 ( إظهار دور بروتكول ّامان االنترنتIPsec) .وبروتكوالت االنفاق 
 الورقة  تسعىكما ، خصائصها، التدابير االمنية، الوقوف على ماهية هذ التقنية

 إمكانياتها.وقياس أبعادها و  (VPN)الى فتح المجال للمضي نحو دراسة 
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  أهداف الدراسة . 1.1
  تحديد مفهوم تقنية(VPN) التهديدات والتدابير أنواعها، خصائصها ،مميزاتها ،

 المنقولة عبر الشبكات العامة. االمنية ودورها في أمن وخصوصية البيانات
  توضيح أثر( بروتكول أمان االنترنتIPsec وبروتكوالت االنفاق ) التقنيات و

 حركة مرور البيانات عبر وسيط غير آمن. لحماية (VPN)المستخدمة في 
 الدراسة  تفرضيا . 1.1

امن البيانات عند في  (VPN)الورقة على فرضية رئيسية وهي تأثير تقنية هذه تتركز 
 انتقالها عبر الشبكات العامة ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

في الشبكة االفتراضية الخاصة في  أثر التقنيات والخصائص االمنية المستخدمة -1
 حماية حركة مرور البيانات عبر وسيط غير آمن؟ 

 ات؟وخصوصية البيانفي أمان  بروتكوالت االنفاقو  أثر بروتكوالت أمان االنترنت -2
 الدراسة منهجية 6.1 .

طالع اال خالل وذلك من البحث أسئلة على لإلجابة الوصفي أعتمد الباحث على المنهج
 .والشبكات أمن في المتخصصة المنظمات دورياتو  العلمية المجالتوالبحث في 

 الدراسات السابقة7.1. 
 . ( VPN) بــوالبروتوكوالت الخاصة  سابقة مناقشة التقنياتتضمنت الدراسات ال

حول الشبكة االفتراضية الخاصة  (Jyothi, Reddy, 2018)دراسة 1.7.1 .
(VPN وبروتوكوالت )VPN واألمان 

من حيث التكلفة واألمان،  (VPN)هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مرونة وفعالية تقنية   
حيث تم تصميمها لمعالجة المشاكل المحيطة باألعمال واالتجاه نحو زيادة العمل عن ُبعد 
والعمليات الموزعة عالمًيا على نطاق واسع؛ حيث يمكن للمستخدمين الوصول الى الموارد 

 ومجموعة من (VPN)الدراسة األنواع المختلفة ت بشكل آمن. كما صنفت هذه والخدما
ة إلى أنه الدراس خلصتو بروتوكوالت االنفاق، خوارزميات التشفير والمصادقة والتكامل، 

 من المهم أن تتناسب المعايير المختارة احتياجات العميل.
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األمان االفتراضية الخاصة تحليل شبكة  (Iqbal, Riadi, 2019)دراسة 2.7.1. 
(VPN باستخدام )OpenVPN 

ناقشت هذه الدراسة معايير مختلفة مثل أمان البيانات والكفاءة وجودة الشبكة باستخدام   
(، وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك OpenVPNتقنية الشبكة االفتراضية الخاصة مع )

امج اختبار البيانات باستخدام برن أماًنا متزايًدا للبيانات يمكن إثباته من خالل نتيجة
(Wireshark عن طريق إرسال البيانات في شكل اسم مستخدم وكلمة المرور، والنتيجة )

(  يمكن رؤية واكتشاف اسم OpenVPNالتي تم الحصول عليها هي أنه قبل استخدام )
الكشف عن بيانات ال يمكن ( OpenVPNمستخدم وكلمة مرور ولكن بعد استخدام )

( وبالتالي فهي آمنة. كما OpenVPNالمرور، أي أن البيانات تم تشفيرها بواسطة )كلمة 
قامت الدراسة بقياس جودة الخدمة، فلوحظ انخفاض جودة الشبكة وزيادة معامالت التأخير 

عرض النطاق الترددي وذلك بسبب عملية التشفير والتغليف و ض معدل النقل اانخفوكذلك 
( مع VPNاستنتجت هذه الدراسة إلى أن استخدام ) التي تستغرق وقًتا طوياًل.

(OpenVPN يمكن أن يزيد من أمان البيانات ولكنه يقلل من المعامالت األخرى مثل )
 جودة الشبكة اإلنتاجية وعرض النطاق الترددي للشبكة.

( تأمين الدفع عبر اإلنترنت باستخدام  (Sharma, Kaur,2021دراسة 3.7.1.  
 شبكة افتراضية خاصة.

واستخداماتها، باإلضافة إلى خوارزميات  (VPN)ناقشت هذه الدراسة العديد من أنواع   
( من VPN. كما أوضحت هذه الدراسة العديد من تقنيات )والتشفيرالمصادقة والتكامل 

تعتبر أداة متعددة  (VPN)ى أن (. وخلصت هذه الدراسة إلIPsec( و )SSLبينها )
لألفراد والشركات التواصل عبر اإلنترنت العام إلى  مكلفة ويمكناالستخدامات وغير 

 الخوادم أو الفروع أو الشركات البعيدة األخرى مع الحفاظ على اتصال آمن. 

                                                 الشبكة االفتراضية الخاصة -2

( نموذج قائم على االشتراكات، أي يجب على المستخدم االشتراك وطلب VPN)تعتبر 
( IP( يتم تغيير عنوان )VPNوعند استخدام )، ( والتسجيلVPNالخدمة من مزود )
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 والخدمات التي تتعقب الخاص وإخفاء هوية المستخدم على مواقع الويب والتطبيقات
، ة بين جهاز المستخدم وخادم مانقط( من نقطة إلى VPN) ؛ ويتم اتصالالمستخدمين

ويتم استمرار نقل البيانات عبر اتصال خاص مما يسمح للمستخدم بالعمل على الطريق 
( VPN)أن الهدف االساسي من أي أو من المنزل خالل اتصال آمن بهذا الخادم البعيد. 

بيانات لوذلك بتشفير ا نفاقهو إضافة مستوى من األمان عند تبادل البيانات من خالل األ
كما  ؛التشفير من جانب المستقبل من جانب المرسل وتوجيهها عبر النفق ومن ثم فك

دير الج، و على األمن يمكن توسيع الشبكات الخاصة عبر الشبكات العامة مع الحفاظ
(، حيث تنتقل حزم البيانات IP) بالذكر أن اإلنترنت تتعامل فقط مع حركة مرور عناوين

مما يعني إمكانية قراءة البيانات الموجودة في هذه الحزم لذلك  عبر اإلنترنت بنص واضح
ت وتغلفها شفر حزم البياناتُ التي تتغلب على هذه العقبات باستخدام األنفاق ( VPN)فأن 

 .(Jyothi, Reddy, 2018 ) . وتمررها عبر االنفاق
 مميزات الشبكة االفتراضية الخاصة 1.2. 

   )  ,2221Bhatt, Others (حسب ما جاء في VPNهناك بعض المميزات ل
Stalling, 2007)  ( : 

( هو إخفاء VPNالهدف الرئيسي لـ ) :عبر اإلنترنت واتصال آمن IPإخفاء عناوين 
أي  ون هناكلن يكوبذلك ( بحيث ال يمكن تتبع أي نشاط على اإلنترنت، IPعناوين )

آمنة عبر اإلنترنت لتغطية المواقع البعيدة  VPNيمكن بناء ، كما سجالت لحركة البيانات
تعزيز أمن  .(IPsec)بـ هاتم تجهيز لألنظمة الي  الحصول على وصول آمن عن بعدو 

( يعزز األمان ويضمن أن البيانات الصادرة والواردة IPsecاستخدام ) :اإللكترونيةالتجارة 
إنشاء اتصال إكسترانت وإنترانت مع من الشبكة المحلية مشفرة وتم عليه المصادقة. 

( لتأمين االتصال وضمان المصادقة والسرية وتوفير IPsecيمكن استخدام ) :الشركاء
تم ي : عندما يصبح اتصال اإلنترنت غير مستقرVPNمفتاح إيقاف آلية تبادل المفاتيح. 

يانات ببالتالي يعود المستخدم إلى اإلنترنت وهذا يعني تسرب ال (VPNفقدان اتصال )
( تخرج تلقائًيا من التطبيقات VPN)مفتاح القفللذلك فإن  بواسطة التطبيقات النشطة

 النشطة.
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على المستخدم إثبات هويته وإثبات أنه هو من  : يجب(MFAالمصادقة متعددة العوامل )
 قابلية.  مستخدم وكلمة المرور الخاصين به( باستخدام اسم الVPNيريد الدخول إلى)

لشبكة اإلنترانت بالتطور والنمو عندما يحتاج العمل  (VPNتسمح ) :المحسنالتوسع 
( VPNالداخلية المستندة إلى )إلى التغيير مع الحد األدنى من النفقات مما يجعل الشبكات 

 تكيف مع النمو دون وضع الكثير من الضغط على ميزانية المؤسسة.للقابلة 
 :العيوب اال أنه يوجد بعض 

( على أداء اإلنترنت ويمكن أن يؤثر VPN: يعتمد أداء )االعتماد الكبير على اإلنترنت
 كامل. بالاالداء الحمل الزائد لحركة المرور واالزدحام سلًبا على 

( مع IP)شبكات بالكامل على  (VPN: تعتمد )عدم وجود دعم للبروتوكوالت القديمة
، والت القديمةوالبروتوك أجهزة الكمبيوتر المركزيةتستخدم المؤسسات التي بعض ذلك توجد 

 ( إلى حد كبير مع األجهزة والبروتوكوالت القديمة.VPNنتيجة لذلك ال تتوافق )
  VPNت االمنية لـلشبكة االفتراضية الخاصة المخاوف والتهديدا2.2. 

يمكن للشبكات واألجهزة في بيئات العمل المحلية أن تكون في بيئة أكثر تحكًما، ولكن    
لتهديدات ا التي يمكن أن ينتج عنها بعض عد يقدم المزيد من نقاط االتصالالوصول عن بُ 

التطفل من  الى عدة مخاوف أمنية مثل (Sharma, Kaur,2020)وقد أشار  المختلفة،
 (اء في دراسةبينما ج، ي إلى البيانات من مواقع بعيدة قبل المتسللين والوصول الغير شرع

2221Bhatt, Others,  (  الى أن تطور الحوسبة وتطور المهارات التقنية للمهاجمين
البرمجة عبر مثل هجمات لكترونية اإلهجمات اليجعل البيانات في خطر من خالل 

تدابير أمنية للتغلب على هذه الهجمات  (VPN)، برامج التجسس. في المقابل توفر الموقع
 مصادقةتشفير و  ّاليات- وذلك بعزل حركة البيانات عبر الشبكات العامة وذلك من خالل:

إنفاق  اءنشإ، تقنية االنفاق - حماية حركة البيانات عند انتقالها عبر شبكة االنترنت.ل
( يمكنه إجراء تغييرات في المسار VPN، فقط مزود )التصال ال يمكن تعديلهبين طرفي ا
 الموثوق به.
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 VPNأنواع الشبكات االفتراضية الخاصة 3.2. 
( أنه يوجد Parmer, Others, 2013) (Fisli, 2005)ذكرت بعض الدراســــــــات     

 االساسين:، لكن ما يهم معرفته النوعين VPNالكثير من أنواع 
 للوصول عن ُبعد  VPNشبكات  .1.3.1

بر ع االعمالهذا النوع مســــــتخدم لالتصــــــال بالشــــــبكات المحلية الخاصــــــة وذلك لتعزيز  
شــبكة االنترنت أو من المؤســســات التي لديها موظفين أو عمالء يحتاجون إلى االتصــال 

 عن بعد. للوصول VPN( يوضح شبكة1الشكل ) بعيدة.بالشبكة المحلية من مواقع 

 

 
 بعد عن VPN( شبكة 1الشكل )

 موقع إلى موقع  VPNشبكات  1.3.1

يتم اسـتخدامه في حالة رببة المؤسـسـات في ربط الفروع البعيدة معا حيث يتم استخدام   
معدات مخصـــــــصـــــــة في هذا النوع ويمكن ربط العديد من المواقع عبر شـــــــبكة عامة مثل 

 وتنقسم الى: موقع إلى موقع. VPN( يوضح شبكات 2اإلنترنت، والشكل )
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 موقع إلى موقع VPN( شبكة 2الشكل )

 شبكة إنترانت  -
ُتعرَّف على أنها شبكة خاصة داخل مؤسسة ما تمتلك خادم وجدار ناري، وهو نظام    

شبكة فعال وموثوق للغاية تتم مشاركة المعلومات الموجودة في الوقت الفعلي مما يؤدي 
إلى تعزيز العمل الجماعي، كما يمكن لإلنترانت توصيل أجهزة الكمبيوتر بأي هندسة 

مختلفة. ونظًرا ألنه ال يمكن الوصول إلى المعلومات التي يتم مشاركتها على معمارية 
اإلنترانت اال من قبل مستخدمين محددين فقط ، لذلك يمكن معرفة من يتفاعل بالضبط. 

 :شبكة االنترنت وشبكة االنترانت ( يوضح االختالفات1الجدول )
 بين شبكة االنترنت وشبكة االنترانت الختالفات( ا1الجدول )

 االنترانت االنترنت
 شبكة خاصة شبكة عالمية

 ال يمكن الوصول إلى اإلنترانت اال لمستخدمين محددين يمكن الوصول إلى اإلنترنت.
 أعلى تكلفة أقل تكلفة
 أكثر أمانا أقل أمانا

 المزيد من الموثوقية موثوقية أقل
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 شبكة إكسترانت -

شــبكة خاصــة تســتخدم اإلنترنت لالتصــال باألطراف الخارجية بطريقة مســيطر عبارة عن 
وجه تعليها، تسـاعد على ربط المؤسـسة مع عمالئها ومورديها،  كما تتيح للمؤسسات أن 
 االتصاالت بين المكاتب المعزولة جغرافيًا عبر شبكة عامة مع الحفاظ على اآلمن. 

 كثر تداواًل مزودي الشبكة الخاصة االفتراضية اال 4.2 
من أكثر الخدمات المرغوبة  الشـــبكة الخاصـــة االفتراضـــيةوتطبيقات  أصــــبحت خدمات 

 وقد كان مزودي حاليًا بفعل الميزات االمن والخصـــــــــــوصـــــــــــية التي تؤمنها للمســـــــــــتخدمين
 ((Kumar, Others,2021(.2كما يظهر بالجدول ) 2222االكثر تداواًل لعام الخدمة 

 
1220االكثر تداواًل لعام   VPNمزودي خدمة ال     (1الجدول )
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 (VPNمفهوم األمـان والخصوصية الشبكة االفتراضية الخاصة ) -3
الى أن أمان شبكات الكمبيوتر يعتمد على حماية  (Iqbal, Riadi, 2019)أشار   

البيانات المنقولة عبر الشبكات ضد التسلل أو التغيير الدي يسببه شخص أو جهة غير 
خصوصية البيانات في الشبكات وهما؛ تمثيل شرعية لذلك يوجد عاملين مهمين ألمن و 

شبكات في ثل أمن اليتمو يكون مرتبط بمسألة التشفير، الذي ضغط البيانات و  البيانات
 (. 3في الشكل ) CIAالحفاظ على سرية وسالمة وتوافر البيانات ويمكن رؤية )ثالوث( 

 

 
 CIAثالوث ( 3الشكل )

أن تقنية أشار الى  (Likhar , Yadav, Keshave, 2012) في دراسة قام بهاو     
VPN  توفر طريقة فعالة لنقل البيانات بأمان بين الخوادم عبر الشبكات العامة وذلك

 بإنشاء إنفاق افتراضية وتوفر ثالثة مستويات من األمان:
 النفق.  مرورها عبراإلنترنت ويتم تشفير البيانات قبل عبر نفًقا  VPNتنشئ : السرية
 البيانات. تحقق من السالمة للالتجزئة خوارزمية  VPNتستخدم  :النزاهة

 لمصادقة باستخدام التشفير مثل التوقيع الرقمي.ا VPN: توفر المصادقة
 

( الى أن البيانات تنتقل ُمشفرة عند  ,2221Kumar, Othersفي حين أشار )    
إلى وجهتها عبر الشبكات العامة وتكون البيانات غير قابلة للقراءة مما  (VPN)استخدام 

 (VPN)بينما في حالة عدم استخدام  ،أو تغييرها أثناء اإلرسالعنها يضمن عدم الكشف 
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والذي يمكن  IPيتم االتصال بموقع ويب عبر مزود خدمة اإلنترنت الذي يخصص عنوان 
يب التي مواقع الو  يمكن لمزود اإلنترنت رؤيةو ، أن تستخدمه مواقع الويب لتحديد الهوية

 .(4كما هو موضح بالشكل ) يتم زيارتها
 

 
 VPN( االتصال مع وبدون 4الشكل )

 
 
 

 (VPNبروتوكوالت الشبكة الخاصة االفتراضية )1.3. 
 (IPsec)بروتوكول أمان اإلنترنت 1.1.3. 

حالً فعاالً ألمن الشبكات من خالل توفير مسار وصول ّامن  للمستخدمين  (VPN)تقدم    
( يوضح 5)الشكل ؛  من مواقع بعيدةعن ُبعد لتسجيل الدخول إلى أنظمة المؤسسات 

الدي يتميز بتشفير وضغط حركة مرور  IPsecسيناريو نموذجي الستخدام بروتكول 
ة من خالل  أجهزة التوجيه أو جدران البيانات الصادرة و الواردة إلى الشبكات  الواسع

 )  (Stallings, 2007 الحماية
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 الشبكات أجهزة في IPsec ( استخدام5الشكل )

 
توفير األمان من خالل التشفير    IPsecأن الهدف من  (WMO,2016)وجاء في   

إلى خلق حل قوي للغاية يؤدي مما  ذلك بتقسيم العملية إلى عدة أجزاءويتم والمصادقة، 
يجب عليهما أواًل  IPsec بالتالي عندما يرغب نظامان في تبادل البيانات باستخدام ،

 .IPsecيلخص خدمات  (3، والجدول )د الخدمات التي يريدان استخدامهاتحدي
 

 IPsecخدمات     (3) الجدول
   ESPبروتكول التشفير والمصادقة  AHبروتكول  الخدمات
 » » الدخول صالحية التحكم صالحية

 » » االتصال سالمة
 » » البيانات أصل مصادقة

 » » المعادة الحزم رفض
 »  السرية
 »  المحدودة المرور حركة تدفق سرية

 

 

 ،النقل وضع :العمليات وهما من وضعين في  IPsecبروتكول امان االنترنت  ويعمل
 نظام في مضمًنا IPsec يكون  حيث مضيف إلى مضيف من االتصالالدي يتم فيه 

 عن مسؤولين المضيفون  يكون  ال الذي النفق وضعالوضع االخر،  .المضيف تشغيل
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IPsec ( هياكل7الشكل ) ( و6الشكل ) ويوضح. المهمة بهذه منهم بعض لكن يقوم 
 الوضعين. البيانات في حزم

 
 النقل وضع في IPsec عمليات (6) الشكل

 
 النفق وضع في IPsec عمليات (7) الشكل

 

على بروتوكوالت تقوم بإنشاء  ( أحد المعايير األكثر أماًنا، فهو يحتوي IPsec)ويعتبر  
مصادقة متبادلة بين العقد في بداية الجلسة والتفاوض على مفاتيح التشفير الستخدامها 
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دران الحماية ج أثناء الجلسة، حماية نقل البيانات بين مضيفين أو بين بوابات األمان مثل
 :(GOKULAKRISHNAN, JAYANTHI,2014) . أو أجهزة التوجيه

 (AH) بروتكول رأس المصادقة  . 1.1.3.1
، مما يعني تكامل (IPيوفر هذا البروتوكول أمان البيانات والمصادقة على حزم )    

ما كالبيانات وعدم إمكانية إجراء تعديالت على محتوى الحزم أثناء انتقالها عبر االنترنت 
أجهزة الشبكة، باإلضافة الى تصفية حركة واألنظمة و على المستخدم يقوم بالمصادقة 

 &Sahu)المرور لمنع الهجمات المختلفة من خالل خوارزمية التجزئة والتي عرفها 
Ghosh, 2017) سالة"  "ملخص الر فريدة تسمى نتج قيمة تُ  بأنها بصمة تحدد البيانات

 (8شكل)ال ،المصدر أنه تم التحقق منأثبات و ُتستخدم في تكامل البيانات والمصادقة 
 .AHيوضح التمثيل التخطيطي لبروتكول لـ 

 
 AH لـ لبروتكول التخطيطي ( التمثيل8الشكل )

 
  (ESP)  المغلفة األمان بروتكول حمولة 1..1.1.3

يوفر هذا البروتوكول خدمات سرية و تكامل البيانات ومصادقة المصدر. يستخدم هذا  
( في وضع تسلسل كتل التشفير وينبغي على AESالبروتكول معيار التشفير المتقدم )

( التمثيل 9العقد)المرسل والمستقبل( استخدام نفس خوارزمية التشفير. ويوضح  الشكل )
 .(GOKULAKRISHNAN, JAYANTHI,2014) (ESPالتخطيطي لبروتكول )
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 ESP لبروتكول التخطيطي ( التمثيل9الشكل )

 

 (Key Managementواإلدارة )بروتكول تبادل المفاتيح  3..1.1.3
( SAsمن أجل تواصل العقد مع بعضها البعض يجب على أجهزة الشبكات استخدام )

 (IPsecيوفر )و  ،ها، المفاتيح ومدت(، التحويالتIPsecبين العقد والتي تحتوي على )
 :( (Parmer, Meniya, 2013العامة عبر الشبكاتVPNلـ نوعين من إدارة المفاتيح 

: يمكن استخدام هذا النوع في بيئة شبكة صغيرة وثابتة ويتم تبادل رة المفاتيحدليل إدا -
 المفاتيح السرية بين العقد المتصلة والمعروفة لبعضها البعض قبل أن يتم االتصال. 

( وهو البروتوكول IKEعرف باسم تبادل مفتاح اإلنترنت )تاإلدارة اليدوية للمفاتيح:  -
ام هوتبادلها، وتعتبر المصادقة بين العقد من أهم الم (SAs)االفتراضي المستخدم إلنشاء 
  .الشبكات التي تستخدم هذا النوع تكون ديناميكيةو ، التي يقوم بها هذا البروتكول

 

 بروتكوالت االنفاق 2.1.3. 
 (PPTPبروتوكول االتصال النفقي من نقطة إلى نقطة )

يتم إرسالها عبر التي ( IP)حزم( في PPPفي تغليف إطارات ) هذا البروتكول عمليتمثل 
من نقطة  بالمصادقة  والتفاوضيقوم يقوم بإنشاء االنفاق وصيانته كما و شبكة اإلنترنت، 

 Generic Routing) إلى نقطة ألي بيانات تمر عبره ويستخدم نسخة معدلة من
Encapsulation )  الخاصة بإدارة اتصال  التحكم في الرسائلقادر على دعم ، وهو 

(VPNوالتي تمر مباشرة بين العقد )(FCMI, Others, 2013)   
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 (L2TP)بروتوكول نفق الطبقة الثانية  1.3.3. 
الى أن هذا البروتكول يستخدم بروتوكول يسمى    (FCMI, Others, 2013)أشار   

( PPPويقوم بتغليف إطارات )؛ لصيانة االنفاق (UDPمخطط بيانات المستخدم )
( ، كما أنه ATM( أو )Frame Relay( أو ) X.25( أو )IPإلرسالها عبر شبكات )

، وغالبًا ما يحصل 2يحدد وسيلة التغليف لنقل الحزم متعددة البروتوكوالت عبر الطبقة 
 ISDN( بخادم الوصول إلى الشبكة باستخدام إحدى التقنيات )L2المستخدم على اتصال )

يوضح بنية  (12(، كما أنه يعمل كبوابة لشبكات المؤسسات الداخلية. والشكل )ADSLو 
L2TP  والتي تنقسم بين(LAC) ( و(LNS  

 

 
 L2TPاتصال   (12) الشكل

 
       (SSL) بروتكول طبقة مآخذ التوصيل اآلمنة .1.31. 

اًحا خاًصا مفتالمستندات بأمان عبر اإلنترنت ويستخدم يعمل هذا البروتوكول على نقل 
التكامل ومصادقة العميل  ، يوفر(SSLلتشفير البيانات التي يتم نقلها عبر اتصال )

 إنشاء جلسةيتم  ،( بين العميل والخادمHTTP، يعمل من خالل إنشاء جلسة )والخادم
SSL جد لمستخدمين النهائيين التوا، لذلك ال يتطلب من ابشكل أساسي من أي متصفح
؛ وبمجرد أن يطلب العميل الخاصةأجهزة الكمبيوتر الخاصة للوصول إلى شبكة  على

صال ر فيه إلى ضرورة إنشاء اترسل الخادم رسالة إلى العميل تشييُ ، مواردالالوصول إلى 
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، وعندما يجد الخادم ان المفتاح العام المفتاح العام ، يستجيب العميل بمعامل أمانآمن
رقمية إلى العميل من أجل المصادقة، وبمجرد اكتمال  يرسل شهادةو متطابق يستجيب 

هذه العملية يعود األمر إلى العميل للتحقق من أن الشهادة صالحة، بعد ذلك يتم إنشاء 
بين الخادم والعميل، ولضمان عدم تغيير البيانات أثناء انتقالها عبر شبكة  SSLجلسة 

اب قيمة التجزئة بواسطة خادم خوارزمية التجزئة، حيث يتم حس SSLاالنترنت يستخدم 
الويب ومتصفح الويب ، فإذا تطابق هاتان القيمتان يمكن التأكد من أن البيانات المرسلة 

 ( يوضح عملية المصافحة بين الخادم والعميل11لم يتم تغييرها، والشكل)
(Venkateswari, Purusothaman, 2009). 
 

 
 والعميل.( عملية المصافحة بين الخادم 11)الشكل 
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 اتاالستنتاج -4
تقدم حاًل فعااًل ألمن الشبكات من خالل توفير  Vpn أن تقنية الـالورقة الى خلصت هذه 

واقع من مالخاصة نظمة األمسار وصول ّامن  للمستخدمين عن ُبعد لتسجيل الدخول إلى 
 ات التي يتمللبيانوالخصوصية وسيط موثوق يضمن االمان فهذه التقنية تعتبر ، بعيدة

نشئ ت فهي شبكات متصلة بشكل افتراضي  وضعها بعيدًا أو نقلها عبر الشبكات العامة،
من البنية تستفيد  Vpnكما ان  أتصال افتراضي ّامن من خالل أنفاق افتراضية مشفرة.

ببعضها اط لمواقع الموزعة جغرافياً باالرتباالخاصة بلشبكات لتسمح التحتية للشبكات حيث 
أن هذه ، كما مع االحتفاظ بخصائص الشبكات المحلية WANشبكات  بواسطةالبعض 

لذلك   .الحد االدنى للتكاليفأطراف أخرى لالتصال مع التقنية يمكن لها أن تضيف 
أمن  واضح فيال هاتأثير بسبب واعدة للمستقبل بانها تقنية  VPNتقنية يمكن وصف 

ليف وإدارة الشبكات وتحمل تكاتخفيض التكاليف لشراء الخوادم و وخصوصية البيانات 
 التشغيل، الصيانة، التدريب.

 

 الخالصة     -5
العامة والخاصة التواصل مع بعضها البعض في جميع أنحاء المؤسسات تحاول اغلب  

العالم عبر اتصاالت آمنة وسرية وموثوقة بغض النظر عن مواقعهم. لذلك من أجل توفير 
االمان والحماية والخصوصية للبيانات المنقولة عبر الشبكات العامة يجب تحليل نقاط 

جدار ت والهجمات االلكترونية كالالضعف وتوفير التقنيات االمنية التي تمنع التهديدا
الناري ونظم كشف االختراق والشبكات االفتراضية الخاصة والتي تعتبر من ابرز الحلول 
االمنية لتوفير االمان للبيانات المنقولة عبر انظمة المعلومات المستندة على الويب. في 

والت البروتوكو واالجراءات هذه الورقة تم مناقشة تقنية الشبكة االفتراضية الخاصة 
( الدي يقوم بصنع انفاق ُتشفر IPsecالمستخدمة بالتفصيل مثل بروتكول امان االنترنت )

( التي تتميز بتقليل PPTP( و )L2TP)نع اختراقها وبروتكوالت االنفاقغلفها لمتالبيانات و 
الدي يساهم  (SSH)( الدي يوفر التكامل والمصادقة وبروتكول SSLالنفقات و بروتكول )

 شبكة. أي في عقدة في أنشاء االنفاق والوصول الى أي 
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