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م

VPN

Virtual Private Network 

 سعــده أحمـد أمين أبىأ. 
 مهندس كمبيىتر

 ماجستير معلىمات ومكتبات –دبلىم 
 

 ادلدتخلص:ذذذذ

مسـم ماٌعؾقعاتمصضاًل ماٌؤدلاتموعراطز معـ ماظعدؼد متـؿقة مسؾك ماالتصاالتمواٌعؾقعاتمداسد مؼبمذبال ماظؿقؿقة ماظؾـقة تطقر

إغشائفا،موأصؾقتمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمعـمأػؿماألدواتمواظقدائؾمبفا،موملمؼعدمػـاكمخالفمسؾكمضرورةموجقدػاموعـمأػؿم

دىماظعدؼدمعـماٌؤدلاتممبصرمذؾؽةمحادبموظؾعضفامصروعمأخرى.مومبعضمػذهماألدواتمذؾؽاتمايادؾات،موظؼدمأصؾحمظ

مظػؼدماالتصالم مؼعرضفا ماالتصالمبؾعضاٌؤدلاتمتلؿكدممذؾؽةماإلغذلغتمطقدقؾةمظؾربطمبقـفا،ممما فامؼبمحاظةمصؼدمإحداػا

 بشؾؽةماإلغذلغت،موػذامؼؿقضػمسؾكمعؼدمماًدعةمبؽؾمرباصظة.

 Virtualةمغعرضمظشؾؽةمتؿقحماالتصالمبعقدًامسـمعشؽالتماإلغذلغت،موػذهمػلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةموؼبمػذهماظدراد

Private Network (VPN)موػل اظلؾؽقةمماالتصالمظشؾؽاتماظؿقؿقةماظؾـقةمتلؿكدممخاصة،مذؾؽةمسـمسؾارةم،

مواظؿقؾقؾمواظؿؼققؿ،موتقصؾمواظالدؾؽقةماظعاعة، ماظشؾؽةمهتماظضقء مإعؽاغقةمودـضعمػذه تماظدرادةمإظبمسدةمغؿائجمعـمأبرزػا

معذلاعقةم مأعاطـ مأو مومبقاصظاتمزبؿؾػة مصروع مطاغتمهلا مإذا ماٌعؾقعاتموخصقًصا مبنيمعؤدلات مظؾربط ماظشؾؽة مػذه ادؿكدام

ماظقرضةم متؼدم موظؽـمػـاكمععقضاتمصببماظؿغؾبمسؾقفا،مطؿا ماظشؾؽةمطـرلة األررافمداخؾماظدوظةماظقاحدة،موأنمخدعاتمػذه

 .دقعاتمواحعضماظؿقصقاتماظعاعةموأػؿفامضرورةماالدؿػادةمعـمعػفقمماظؿؽؿالتمبنيمعؤدلاتماٌعؾقعاتمواظعؿؾمسؾكمغظاممععؾب

عـمخاللماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،موتقصقاتمٌؤدلاتماظدرادةمعـفامزؼادةماظلرسةموأخرىمبؿؼؾقؾماظلرسةمبفاا،موتقصاقاتممم

بنيمسددمعـماٌؤدلااتماٌصارؼةمعـفاامممممVPNمتمتطؾقؼمػذهماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةممظقزارةماالتصاالتمواٌعؾقعات،موباظػعؾ

ػذامعامتؼدعفمػذهماظقرضةمجملؾةماٌعؾقعاتقةمومغؿؿـكمأنمهؼؼماهلدفم،مرماظعؼاريموسددمعـماٌؽؿؾاتماظعاعةعؽاتبماظؿقثقؼمواظشف

 عـفا.
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ذأواًل:ذادلقـدؿةذ)اإلرارذادلنهجيذؾلدرادة(ذ: 

تلاػؿمؼبمتطقؼرمغظاؿموخدعاتماٌعؾقعاتماٌؿكصصةمتدسؿموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتماٌصرؼةمسددمعـماٌشروساتماظقرـقاةماظيتم

ذارطاتمتؽـقظقجقاامممم-اىؿعقاتماألػؾقاةممم–اٌؽؿؾاتماظعاعةمم–ؼبمضطاعماألسؿالموماًدعاتم)معؽاتبماظؿقثقؼمواظشفارماظعؼاريم

اٌشروساتماظقرـقةمظـظؿموخدعاتماٌعؾقعاتماظيتمغعرضمهلامعشروعمعقؽـةموربطمعؽاتابممم.مواظؾقث:اٌعؾقعاتماظصغرلةم...اخلم(

اظؿقثقؼمواظشفارماظعؼاريماٌصرؼةمواظيتمؼصؾمسددػامإظبمػبلؿائةمصرعمؼبماحملاصظاتماٌكؿؾػةممبصر،موطذظؽمعشروعمربطمعؽؿؾاتم

 ـماحملاصظاتموػقماٌشروعماظذيمدـؿـاوظفمباظدرادةماظؿػصقؾقة.عصرماظعاعةمواظيتمؼصؾمسددػامإظبمإحدىمسشرمعؽؿؾةمؼبمسددمع

 ؿشكلةذاؾبحثذ:ذذ-ذ1

ماٌؽؿؾاتم،ماظؾقثمتقجدمذؾؽة ماٌؽاتبمأو معؽؿؾة،مظؽـمؼبمأشؾبماألوضاتمػذه ماإلغذلغتمبؽؾمعؽؿبمأو ػؼدمتواتصالمبشؾؽة

اظـظاممماًدعاتماظيتمتعؿؿدمسؾكمغظامماظؿقثقؼمأواالتصالمباٌؼرماظرئقلل،مغؿقفةمظػؼدماالتصالمبشؾؽةماإلغذلغت،مممامؼؤثرمسؾكم

اآلظلماٌؿؽاعؾمظؾؿؽؿؾات،موعـمػـامتؾدومعشؽؾةماظؾقثموؼطرحماظؾاحثمبدؼؾمؼعاجلمعشؽؾةماظربطمسـمررؼؼمذؾؽةماإلغذلغتموػلم

مباٌؽؿؾاتمأومعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاري.مVirtual Private Network VPNاظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

مأفدافذاؾبحثذ:ذذ-2

ممرصدمػقماظرئقللماهلدف ماًاصة ماالصذلاضقة ماظشؾؽةمم(VPN)اظشؾؽة مسـ متصقر موتؼدؼؿ مؼبماٌشروساتماظقرـقة وتطؾقؼاتفا

ماالصذلاضقةماًاصةمووزائػفاموتؼققؿفاموهؾقؾفاموععرصةمععقضاتمتـػقذػاموسرضمظقدائؾماظؿغؾبمسؾكمتؾؽماٌعقضات.

 تداؤالتذاؾبحثذ:ذذ-3

مظألػدافماظيتممتمهدؼدػامدابؼًام،مصإنماظؾاحثمضباولماإلجابةمسـماظؿلاؤالتماظؿاظقة:مموصؼًا

موعامدورػام؟ممVPNعاماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمم-

ممكمؽـمأنمتؿققفاماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةموماٌعقضاتمأعاممتطؾقؼفاموطقػقةماظؿغؾبمسؾقفام؟اظقزائػماظيتعامم-

مأفموةذاؾبحثذ:ذذ-4

اٌؽؿؾاتممبفؿقسةمعـممأػؿقةماظؾقثمعـمأغفامتزودماظؼائؿنيمسؾكمتصؿقؿمأومتـػقذمأوماخؿقارمررقماظربطمبنيماٌؤدلاتمأومتـؾع

ماجملالمبؾقثمؼؿـاولم موإثراء مواظؿقصؾمألغلبمررقمربطفا، ماٌعؾقعاتمسـمعؤدلاتماظؾقث، معـ ماٌزؼد موععرصة اإلرذادات،

ماضقةماًاصةمؼبمعؤدلاتماظؾقث.ذؾؽاتماظربط،مواظؿؼققؿمياظةماظشؾؽةماالصذل
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محدودذاؾبحثذ:ذذ-5

م.ممVirtual Private Network VPNحدودمزعـقة::ماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -

محدودمعؽاغقةم:مذؾؽةماالتصالمٌؽؿؾاتمعصرماظعاعةممبصرم،مععمغؾذةمسـمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريم -

م.م2011ؼـاؼرمم1وحؿكمم2004حدودمزعـقةم:متغطلماظدرادةماظػذلةمعـمعارسم -

مواتها:اؾبحثذوأدؿنهجذذ-6

مظؿقثقؼماٌصادر.م MLAتعؿؿدمػذهماظدرادةمسؾكمعـفجمدرادةماياظة،موممنطماىؿعقةماألعرؼؽقةمظؾغاتمايدؼـة

 حمتـوىذاؾبحثذ:ذذ-7

مباٌ ماظرداظة مواظـفاؼةتؾدأ ماظؾداؼة موبني مواٌصادر مواظؿقصقات مباظـؿائج موتـؿفل ماظعربقة مسـمملؿكؾ مباظؾغة مساعة معػاػقؿ ند

اظشؾؽاتموخصقًصاماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،مثؿماظؿقؾقؾمواظؿؼققؿمألحدماٌشروساتماظيتمتدسؿفاموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتم

ماٌصرؼةموػلمعؽؿؾاتمعصرماظعاعةموغؾذةمسـمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفارماظعؼاريماٌصري.

 ـتائجذاؾبحثذ:ذ-8

مطؾماظؿلاؤالتماٌطروحةمباظؾقث.ماظردمسؾكمئجمإظبموصؾتماظـؿا

 توصواتذاؾبحثذ:ذ-9

احؿقتماظؿقصقاتمسؾكماظؿقجقفمظعدةمرباورمذاتماظصؾةممبقضقعماظؾقثمصفـاكمتقصقاتمظقزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتموتقصقاتم

مساعة،موأخرىمعقجفةمٌؽؿؾاتمعصرماظعاعة،موأخرلامظصـدوقمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة.

مصواغةذادلصادر:ذ-11

 .ظؿقثقؼمعصادرماٌعؾقعاتمMLAؿكدامممنطماىؿعقةماألعرؼؽقةمظؾغاتمايدؼـةدقؿؿماد -

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذثاـوًا:ذذبكاتذاؾكمبووترذ:

ماتصالمأطـرمعـمجفازمحادبمإظؽذلوغلمعًعا،مإلتاحةمتؾادلماٌعؾقعاتمصقؿام مبأغفا كمؽـمتعرؼػمذؾؽاتمايادؾاتمأوموصػفا

مبقـفامبقادطةمودقؾةماتصالموبروتقطقلمضبؽؿماظعالضةمبقـفا،مومظؾشؾؽاتمدورمالمكمؽـمواػؾفمؼبماٌؤدلات.م

ماٌ مػذه مغؿائج مسؾك متؿقضػ موعؽقغات مإغشاء معراحؾ موأغقاسفاموظؾشؾؽة ماظؿصؿقؿ، مورؾقظقجقا مذظؽ مسؾك ماظضقء مودـؾؼل راحؾ.

م.مافعؽقغاتومامفتؼلقؿاتمومافطقػقةمسؿؾومVPNوخصقًصاماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

وإذامطانمالبدمعـمعؼقعاتمم.اٌقدعة،ماحملؾقةمواظالدؾؽقةاظلؾؽقةمواظشؾؽاتمومطؿامغؿعرضمظؾـؿقذجماألدادلمؼبمسؿؾماظشؾؽات

المتؼؾمأػؿقة،موتعدمعـظقعةمعؽاتبماظؿقثقؼمماظشؾؽاتتؾؽماٌؼقعاتماظؾشرؼةمإلدارةم،مصإنمغباؼةماظؾقاغاتوررقمصـقةمظؾشؾؽاتم

اظعاعةماٌـؿشرةمؼبمسددمعـمرباصظاتمعصرمعـالمتطؾقؼلمسؾكماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةممعصرواظشفرماظعؼاريماٌصرؼةموعؽؿؾاتم

 ؿفاموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتماٌصرؼةم.باسؿؾارػؿاامعـماٌشروساتماظؼقعقةماظيتمتدس

اظشؾؽةموسددماٌلؿػقدؼـمعـفامواظؿصاؿقؿمممكمرمإسدادمأؼةمذؾؽةمحادؾاتممبراحؾمععقـةمأدادقةمتشؿؿؾمسؾكماظؿكطقطمظؿقدؼدمدور

ظردؿماًطقطماظعرؼضةمظؿؾؽماظشؾؽةموطقػقةمسؿؾفامواظؿـػقذمظذلطقبماظشؾؽةمبشؽؾمعـظؿ،مواٌؿابعةمواالخؿؾار،موعراسااةمعلااراتممم

ومإسادادمممطابالتماظشؾؽةموأرقاهلا،مظؿقصرلماظؿؽؾػةموهلنيمعلؿقىمأداءماظشؾؽة،مواخؿؾارمطؾمعرحؾةمعاعماٌرحؾاةماظلاابؼةمهلاامممم

خرؼطةمتردؿماظشؾؽةماظػعؾقةمبعدمتـػقاذػامواظؿشاغقؾمظؿقؼقاؼماالداؿػادةماظؽاعؾاةمعاـماظشاؾؽةموتطؾقؼاتفاا،معاعمتعاقنيمعلاؽقلمممممممممممم

معؿكص مسـماظشؾؽة،مظإلذراف،مثؿماٌؿابعةمواظصقاغةماظدورؼةمواظشاعؾة.م

اظشاؾؽةموعـفاامهاددماٌؽقغااتمممممػلماألسؿدةماظيتمتؾـكمسؾقفام:موذNetwork Topologyذكلذأوذربوؾوجواذاؾشبكةذذ-

ماٌادؼةمواظدلذبقاتماٌطؾقبةمظؿشغقؾفا،مألنمذؽؾماظشؾؽةمؼعينمبؽقػقةمربطمأجفزتفا،موضبددمتؽؾػؿفاموممقزاتفامودؾؾقاتفا.

موػل:ممًاةماٌؿعارفمسؾقفامواٌلؿكدعةمشاظؾوصقؿامؼؾلمغؿعرضمألذؽالماظشؾؽ

تؿؽقنمؼبمأبلطمصقرػامعـمطابؾمرئقلل،متؿصؾمبفمطاؾمم:موػلمذLinear or Bus Topologyذكلذاؾشبكةذاخلطوةذ 

م.مTerminatorأجفزةموغؼاطماتصالماظشؾؽة،موؼؼعمؼبمبداؼؿفاموغفاؼؿفامغؼطةمشؾؼم

:موؼؾدومصقفمذؽؾماظشؾؽةمطأغافمدائارةمأومحؾؼاةموتـاضاؾماظؾقاغااتممممممRing Topologyذكلذاؾشبكةذاحللقوةذأوذاؾدائرقةذ 

مإظبمأخرىمداخؾماظشؾؽةمحؿكمتصؾمإظبمغؼطةمادؿؼؾالماظؾقاغاتم.عـمغؼطةممTokenتعؿؿدمصقفمسؾكممترؼرم

:موػقماظشؽؾماألطـرمادؿكداًعا،موطؾمغؼاطماالتصاالمتؾادومؼبمذاؽؾمنؿاةموأنمممممStar Topologyذكلذاؾشبكةذاؾنجموةذ 

 ػـاكمعرطًزامظؾشؾؽةمتصؾمبفمطؾمغؼاطماظشؾؽةم.

وطأغفمذفرةمهلامأصؾموعـفاامصاروع،موعاـمطاؾمممممم:موؼظفرمذؽؾماظشؾؽةمصقفامTree Topologyذكلذاؾشبكةذاؾشجرقةذ 

مصرعممتؿدمصروعمأخرىموػؽذا،موػلموؿعمؼبمبعضمحاالتفامبنيماظشؾؽةماًطقةمواظشؾؽةماظـفؿقةم

موؼبمدطقرمضؾقؾةمغؾؼلماظضقءمسؾكمبعضماٌؽقغاتمواألجفزةماظرئقلقةماظيتمتلؿكدممؼبمإسداداتماظشؾؽة:م

م
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مذ:ؿكوـاتذاؾشبكةذوجتهوزاتهاذ-

مؼبمأبلطمصقرػامتؿؽقنمعـ:ممLAN (local Area Network)حملؾقةمواظشؾؽةما

 جفازمحادبمخادممServerومػقماىفازماظرئقللميػظماظؾقاغات،موجفازمسؿقؾمم:Clientم

 طارتمذؾؽةمNetwork Interface Card عقفامبتم/ماظـاغقةم.م100 :مالمتؼؾمدرسؿفمسـ 

 برذبقاتماظؿشغقؾموبروتقطقالتماالتصالمProtocols . 

 جفازماظربطمSwitchم:مكمؽـفمربطمأطـرمعـمجفازمعًعام.م

م
ممSwitchجفازمم(1ذؽؾم)

 اظؽابالتمCablingمعـفامطابالتماألزواجماٌؾػقصةمم:TPموهلامصؽاتمأطـرػامادؿكداًعامصؽاةمم،CAT-6مودارسةماظؾقاغااتممم،

(1000 b/sمواٌلاصةماظيتمكمؽـمادؿكداعفامظؾربطم،)ممثاغقةمم8عذًلا،موػذاماظؽابؾمؼؿؽقنمعـمم220سـممتزؼدمعذلموالم100(

(مطؾمدؾؽمعـفامعؾػقفمسؾكمدؾؽمآخرمعـمبينم-أخضرم-برتؼاظلم-أزرق(مأدالكمذاتمأظقانمزبؿؾػةمعـفامأربعةمأظقانمأدادقةم)م

 :ماظؾقنمغػلفموظؽـمخبؾػقةمبقضاء

م.)م(بينمسؾكمخؾػقةمبقضاءم-اءأخضرمسؾكمخؾػقةمبقضم-برتؼاظلمسؾكمخؾػقةمبقضاءم–مأزرقمسؾكمخؾػقةمبقضاء)مم

ممممممممممممممم

م

م

م

مأزواجمعؾػقصةمؾطابم(م2مذؽؾم)

مCoaxial Cablesربدودة،مواظؽابالتماحملقرؼةممشرلمتتدسؿمدرسامFiber Opticsمiوػـاكمطابالتمأظقافمضقئقة

عذل(،موظؽـمدرسةمغؼؾماظؾقاغاتمأضؾمعـمطابالتماألظقافم.موصببمأنمتؽقنمػـاكمم500-185تلؿكدممظؾؿلاصاتماظطقؼؾةم)

عقصؾممUTPطابقـة،مظضؿمطابالتموأجفزةماظربطمباظشؾؽة،م،مواظؽابقـةمتضؿمأجفزةماظربطم،موؼرطبمبـفاؼيتماظؽابؾمعـمغقعم

م.("Registered Jack")مRJ45عـمغقعم

مممممممممممممممممممم

معقصؾماظؽابالتم(م3مذؽؾم)

ذاؾشبكاتذ- ذعمل ذيف ذاألدادي  Open System Interconnections Reference:( OSI) :ذاؾنموذج

Modelماظؾقاغاتم متدصؼ موصػ موزقػؿف مسام مؼب ماألؼزو معـظؿة مورقرتف ماٌلؿػقد، موتطؾقؼات ماظشؾؽل ماظربط م1977بني

International Standard Organization ISOػقمغظاًعامععؿارؼًّامؼؿؽقنمعـمدؾعمرؾؼاتمعرتؾةمظقصػمتـاضؾم.مو

ماظؾقاغاتموتداوهلا،موطقػقةماتصالمععماظطؾؼةماألسؾكمأوماألدػؾمعـفا.مومػذهماظطؾؼاتماظلؾعمػلم:م

موػلمتعينمبطؾقعةماألجفزةمواظؽابالتموعقاصػاتفاموطؾمودقطمعادي. :ذPhysical Layerاؾطبقةذاؾطبوعوةذذذ-1
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موػلمتعدماظقدقطمبنيماٌؽقغاتماٌادؼةمظؾشؾؽةمواٌؽقغاتماظدلذبقة.م:Data Link Layerربقةذوصلذاؾبواـاتذمم-2

موػلممتـؾماواػاتماظـؼؾموتداولماظؾقاغاتموغؼؾفا،مومسـاوؼـماظشؾؽة.مم:Network Layerربقةذاؾشبكةذذ-3

 وػلمعلؽقظةمسـمإعدادماظؾقاغاتمبنيمأررافماالتصالموجقدتفامومدالعؿفا.م:Transport Layerرؾؼةماظـؼؾمم-م4

وػلماٌلؽقظةمسـماإلسدادماٌؾدئلمظالتصاالمبانيمغظااعنيمأومأطـارموإغشاائفممممممم:Session Layerرؾؼةماىؾلةمأومايقارمم-5

مؾقاغاتم.وعؿابعؿفموصقاغؿفموإدارتفمحؿكمغفاؼؿف،موكمؽـماظؼقلمإغفامعلؽقظةمسـمتشػرلموصؽمتشػرلماظ

وػلمتضاؿـمهقؼاؾمتـلاقؼمبقاغااتماٌرداؾمإظبمتـلاقؼمممممممم:Presentation Layerرؾؼةماظعرضمأوماظؿؼدؼؿمواظؿققؼؾمم-6

مبقاغاتماٌلؿؼؾؾ،موطذظؽمضغطماٌؾػاتموتشػرلػاموصؽمتشػرلػا.

مػقدؼـم.موػلماٌلؽقظةمسـمإدارةمرؾؾاتمبراعجمخدعاتمتطؾقؼاتماٌلؿم:Application Layerرؾؼةماظؿطؾقؼاتِمم-7

 أـواعذاؾشبكاتذ:ذ-

م،مظؿغطلمداخؾمعؽؿبمأومعؾـكمأومجاععةمأو...م Local Area Network(LAN) اؾشبكةذاحمللوةم-

 .مWAN (Wide Area Network)اؾشبكةذادلودعةذأوذاؾعرقضةذذ-

 وػلممتـؾماظشؾؽةمداخؾمعدؼـةمأومعـطؼةمطؾرلة.ممMAN (Metropolitan Area Networkذ(م-

 وػلمذؾؽةماظشؾؽاتمأوماظشؾؽةماظدوظقة.ذInternational Networkذبكةذاإلـرتـتذم-

 ؽماذتوجدذؿدمواتذأخرىذؾلعدقدذؿنذاؾشبكاتذؾكنهاذغريذذائعةذاالدتخدامذأوذاؾوصف.

بـالذذذWireless Network:ـتطلـ ذإ ذوجـودذذـبكةذالدـلكوةذذذذذWireless Networksاؾشبكاتذاؾالدـلكوةذذذ-

ذذجن ذاؾشبكةذاؾدلكوة.ذؽابالت،ذوتعملذجنًباذإ 

ذ

ذ

ذ

م  
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ذ:VPN -Virtual Private Networkاؾشبكاتذاالػرتاضوةذاخلاصةذثاؾثًا:ذ

تعرفمبأغفااممم،موػكVPNماومتذطرماخؿصارًامبمVirtual Private Networksاظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةماظؿعرؼػ:م

مباداؿكدامممخصقصاقؿفا،ممسؾكماحملاصظةمععمواظالدؾؽقةماظعاعة،اظلؾؽقةمماالتصالمظشؾؽاتماظؿقؿقةماظؾـقةمبقاغاتمتلؿكدممذؾؽة

متأعنيمظؿداولماظؾقاغاتم.مبروتقطقلمخاصمععمضرورةموجقدمإجراءات

اٌؿاحاةمًطاقطماالتصاالماٌاؤجرةمممممماظؼدراتماظشرطاتمإسطاءمػقمVPNاظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةمموراءمواهلدفماظرئقللمعـم

Leased Linesمبـقاةممععماظؿقؽؿمومعراضؾةماًطقطمبشؽؾمأؼلرموأدق،مباداؿكدامممعـكػضة،ماظقػبؿؽماًاصةمأوماظشؾؽاتم

م.VPNوظذظؽمتؿطؾعماظؽـرلمعـماظشرطاتمالدؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمماظعاعة،ماظؿقؿقةماالتصاالت

أشاراضماالتصاالممممواظؾعضمؼعرفمػذهماظشؾؽةمبأغفامغظامممتؾؽمأومإصبارمًطماتصالمؼؿؿمادؿكداعفمظشارطةمواحادةمصؼاطمًدعاةمممم

ماًاصةمبقـفامومعـمترشبمؼبماالتصالمبفمبادؿكدامماظؾـقةماظؿقؿقةماظعاعةمظالتصاالتماظلؾؽقةمواظالدؾؽقة.

ـمممودبادمممإظقفا،ماياجةمسـدمتـشأمألغفاماصذلاضقة،موػذهماظشؾؽةمتلؿكم مأغشاؽتممسؾاقفؿموطأغفااممموعغؾؼاةمماٌلاؿكدعنيممسادًدامعا

مكمصـػانمأدادقانمالتصاهلا:ةموػـاػضوبؿؽاظقػمزبمهلؤالء،مخصقًصا

وتعدمػذهماظشؾؽةمطأغفامغػؼمداخؾمذؾؽةماإلغذلغت،مالمؼلؿحمبااٌرورمعـافمإالمألرارافمممممSite to site.سدلمذؾؽةماإلغذلغتم1

مػذهماظشؾؽة،موػذامضبؼؼمصؽرةمغباؼةماظؾقاغات،مغؿقفةمظؿشػرلماظؾقاغات،موػلمأضؾمؼبماظؿؽؾػة.

)موػذامعاممتـؾفمدرادةماياظةم(مأيمؼؿؿماالسؿؿادمصؼطممMulti Prtocol Layer MPL.مبدونمادؿكداممذؾؽةماإلغذلغتم2

 اظعاعةماٌؿاحةمبؽؾمعـارؼماظشؾؽة.مم-اظلـذلاالتم-سؾكماظؾـقةماظؿقؿقةم

مذVPNؽوفوةذعملذاؾشبكةذاالػرتاضوةذاخلاصةذذ-1ذ

األخرلةمىأتماظعدؼدمعـماٌؽاتبمواٌؽؿؾاتمداقاءممظؼدمادؿكدعتماظعدؼدمعـماٌؤدلاتماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصة،موؼبماظػذلةم

مطاغتمساعةمأومخاصةمهلذاماظـقعمعـماالتصالموصببمأنمغعؾؿمطقػمتعؿؾمػذهماظشؾؽات.

اظرئقلاقةمممعصر)عؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمأومعؽؿؾةمماٌدنمبعضمؼبماٌـؿشرةمعؽؿبمأومعؽؿؾةمعامباظػروعمسـدماياجةمإظبمربط

مواحادةمماتصااالتممبشاؾؽةم،مأو...ماخلمبػروسفااماألخارىمأوماىاععااتممم عؤدلةمعامقةمباحملاصظاتماٌكؿؾػة(،مأوباٌؽؿؾاتماإلضؾقؿ

مخطاقطممتاأجرلممأوم،موبعضافامماظػاروعممػذهمبنيماالتصالموخطقطم،اظؽابالتمعـمطؾرلمسددمعدمتؼؿضلماظؿؼؾقدؼةمصاظطرؼؼةم،درؼعة

ماظضاقئقةمماظؽقاباؾممذاؾؽةممسؾاكممغؼطاةممباأيممصؼاطممتقصاقؾفممداقؿؿممصارعممصؽاؾمم،مزبؿؾػماألعرماالصذلاضقةماظشؾؽاتمؼبمظؽـماتصال،

ماظـفاؼاةممؼبمظؿؿشاؽؾمم،مبااظؾالدمماالتصااالتممظشاؾؽةمماظػؼاريمماظعؿقدمأوماظرئقللماظعصبممتـؾماظيتم،Fiber Opticsماظرئقلقة

مععماظؽابالتمذؾؽةمسؾكماالتصالمغؼاطمعـمذؾؽة ماتصااالتممذاؾؽةممظدىمععقـةمعقاضعمؼبماٌؿكصصةماألجفزةمعـمذبؿقسةماظضقئقة

مطؾمظدىماٌؿكصصةماظدلاعجموبعضمععقـة،مبراعجمسؾقفاموربؿؾماالتصاالت،مأثـاءمعرطزؼةمؼبمووؿقعمهؽؿمطؿراطزمظؿعؿؾماظؾالد

ـممذبؿقسةمإغشاءموؼؿؿماظطرصقة،مواظقحداتماالتصاالتم،موتدارماظشؾؽةمعـمخاللمذرطةمصرع مبانيمماالصذلاضاقةمماالتصاالممضـاقاتممعا

ـممتؿؾاادلمموآخارممصارعممأيمبنيمعؾاذرةماتصاالتمتؿقحماظلرسةمساظقةمعلؿؼؾةمذؾؽةماظـفاؼةمؼبمظؿشؽؾم،ماظؾعضمبعضفا خالهلاامممعا

ممساظقة.مبلرساتمواظصقرةمواظصقتمواظؾقاغاتماٌعؾقعات

ماٌقجاقدةمماظضاقئقةمماظؽاابالتممخطاقطممذاؾؽةممداخاؾممإغشااؤػاممؼؿؿماالتصاالتمعـمرؾؼةمأومبـقةماًاصةماالصذلاضقةمأيمأنماظشؾؽة

ماالصذلاضاقةمماظشؾؽةمصؼـقاتماظؿؽؾػة،مباػظةمعػؿقحةماتصالمخطقطمتأجرلمأومجدؼدة،مطابالتمخطقطمعدمإظبمحاجةمدونمباظػعؾ،
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عـفاموضادمتلاؿؿرمظلاـقاتمسدؼادةمممممماظغرضماغؿفاءمبعدمدبؿػلمثؿمإظقفاماالحؿقاجميظةمؼبمتـشأمبؾم،مودائؿمثابتموجقدمهلامظقس

ماظدوامم.مسؾكمعقجقدةمتظؾمإغشائفامؼبماٌلؿكدعةماألدادقةماٌعداتمطاغتموإنمطأداةمؼبماالتصال،

متقدوماتذاؾشبكاتذاالػرتاضوةذاخلاصةذ:ذ-ذ2

م.iiظؾشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةمسدةمتؼلقؿات،معـمحقثماظؿصؿقؿ،مومررؼؼةماظؿـػقذ،موصاؽاتفا،مومعؿطؾؾاتمسؿؾفاموتشغقؾفام

ذأ.ذؿنذحوثذاؾتصموم:ذذذفناكذتصمومانذأدادوانذؾلشبكةذ:

1- Overlay VPN :  
دورػامؼؼؿصرمسؾكمتقصرلمغؼطةماصذلاضقةمسؾكماظشؾؽةممService Providerوؼبمػذاماظؿصؿقؿمتؽقنماظشرطةمعؼدعةماًدعةم

عؼدمماًدعةم(مبؿؽقؼـمغؼطةماتصالمالتصالمعقاضعماٌؽؿؾاتمعًعاموبػرضمأنمػـاكمأربعمعقاضعمترؼدماالتصالمعًعا،مصؿؼقمماظشرطةم)م

ؾمؼبمطقػقةماالتصالمبقـفاموشرلمعلؽقظةمسـمتقصقؾماظؾقاغات،مأومهؼقؼمطػاءةمؼبماالتصالموؼقضقفماظشؽؾمظدؼفاموظؽـمالمتؿدخ

م(م:4اظؿاظلم)

م
معـالمظشؾؽةماصذلاضقةم(5ذؽؾم)عـالمظشؾؽةماصذلاضقةمممممممم(4ذؽؾم)

2- Peer-to-Peer : 
جقفماظؾقاغااتموغؼؾافا،موضاؿانموصاقهلامبانيمأرارافممممممموؼبمػذاماظؿصؿقؿمتؽقنماظشرطةمعؼدعةماًدعة،مهلامدورمؼبماٌقاصؼةمسؾكمتق

ػذلضمأنمػـاكمأرباعمعقاضاعممم(موصقفمؼ5ـرمطػاءةموؼقضقفامذؽؾم)ذؾؽةماٌقاضعماالصذلاضقة،موػذاماظـقعمأشؾكمؼبماظؿؽؾػةموظؽـفمأط

رمسدلمأجفزةماظشارطةممترؼدماالتصالمعًعا،مصقؽقنمظؾشرطةمدورمؼبمتأعنيماظؾقاغات،موهؼقؼمطػاءةمؼبماالتصال،موطاصةماالتصاالتممت

)معؼدمماًدعة(،موتؼقممبؿقجقفماظؾقاغاتموضؿانمتقصقؾفامإظبماظطرفماآلخرموػلمعلؽقظةمسـمأجفزةماالتصالماٌؿاحةمداخاؾمطاؾممم

معؽؿؾة،مأعامصقائدمادؿكداممطؾمتصؿقؿمصققضقفماىدولماظؿاظلم:م

م(1جدولمرضؿم)

Peer-to-Peer VPN Overlay VPNم

مذائعماالدؿكداممودفؾماظؿـػقذ.مؼضؿـماظؿقجقفماظلؾقؿمظؾؾقاغاتمبنيمعقاضعف.م

اظشرطةمعؼدمماًدعةمتشاركمؼبمغؼؾماظؾقاغاتم

مواٌقاضعماٌؿصؾةمدورػاماالتصالمصؼط.م

مؼبمتقجقفماظؾقاغات.مماظشرطةمعؼدعةماًدعةمالمتشارك

مسـمػذهماظشؾؽة.اظشرطةمعؼدعةماًدعةمععزوظةممدفقظةمؼبمإضاصةمعقاضعمجدؼدة.
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ندممBasic VPN Conceptصؿـمزاوؼةماٌػفقممم،هلامتصـقػاتمحلبمزاوؼةماظرؤؼةمVPNواظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةم

وأعاممAuthenticationاظؿقؼؼم،مEncriptionاظؿشػرلمم،Tunnelingأنمػـاكمسدةمعلؿقاتمأدادقةمػلماألغػاقم

اظؿقجقف،موحقائطممRoutingندمسدةمعلؿقاتمتؿؿـؾمؼبمم Associated VPN Conceptsعـمزاوؼةمأخرىموتؾعًا

مايؿؾماٌؿقازنم.Load Balancing وممFire wallingاظـارم

 Implementationعـمحقثماظؿـػقذم:مم-ب

مBusiness CategoriesتؾًعاميفؿمواحؿقاجااتماألسؿاالممممVPNوغلؿطقعماظؼقلمبأنمصؽاتماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

تـؼلؿمثالثةمأضلامم)ترتؾطمحبفؿماظشؾؽةماٌزععمتـػقذػاموسددماألجفزةماٌرتؾطةمبفامواًدعاتماظيتمدؿؼدممعـمخالهلاامواٌلااصةممم

وصؽارةممم،مRemote AccessواظقصقلمسـمبعدممExtranetمومIntranetبنيماٌؽؿؾاتموبعضفاماظؾعض(موماظػؽاتمػلم

معؾلطةمسـمػذهماألغقاعمطؿامؼؾلم:م

1- Remote Access VPN iiiم 
موػلمررؼؼةمآعـةموعشػرةموتلؿكدممطذظؽماظؾـقةماظؿقؿقةمظالتصاالت،موكمؽـممتـقؾفامخبدعاتماٌقباؼؾ.

2- Extranet VPNممم

،موظؽـفامتلؿكدممأطـرمؼبمذبالماألسؿال،موػلمتقصرمأعاـماٌعؾقعااتمداخاؾماظشاؾؽةمممممivوػلمتؿؿؿعمبـػسمعقاصػاتماظـقعماألول

م)كمؽـمأنمتصؾمسدةمعؽؿؾاتمزبؿؾػةمعًعا(.مغظًرامظقجقدمعؤدلاتمزبؿؾػة

مم       
معـالمظشؾؽةماصذلاضقةم(م6مذؽؾم)ممممممم

3- Intranet VPNمم

.مQoS (Quality of Services)وػلمهؼاؼمجاقدةمؼبماًدعاةمممممبامتؼدعفمعـمخدعاتمموػلمررؼؼةمأضؾمتؽؾػةمضقاًدامم

موػلمتصؾماٌقاضعمداخؾماٌؽؿؾةمبػروسفام.

اظؿؼلقؿاتمصببمأنمهؼؼموزائػمععقـةمعـفاماألعان،موأنمتؽقنمػـاكمودقؾةمإلدارةمػذهماظشاؾؽةمعاعمإعؽاغقاةممممموسؿقًعامطؾمػذه

مدوامماظؿشغقؾ. اظؿقؽؿمؼبمدقاداتمسؿؾمػذهماظشؾؽةمو

م

م

م

م
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ماؾشبكةذاالػرتاضوةذاخلاصة:ذؿكوـاتذ-ذ3

وماظراوتارممم(VPN Gateway)ماظشاؾؽةممؼبمبقاباةمتؿؿـؾمماٌطؾقبةماظقزائػمتؤديمظؽلمتؾؽماظشؾؽةمإلغشاءماٌؽقغاتماٌطؾقبةم

عـاؾمعاامأغؿفؿافمذارطةمعاؼؽروداقصتممممممغظؿمتشغقؾماظشؾؽاتمعـفاممومبرذبقاتمRouter and Firewallوايائطماظـاريم

Microsoftدبدممؼبمعراحؾمغؼؾماظؾقاغاتمعـاؾممأومبروتقطقالتمعـمغظاممتشغقؾمغقاصذمبؿؼـقةماظشؾؽات،مGRE، IPSec، 

L2F، PPTP، L2TP، IPX، NetBeui، IPvموتطؾقؼاتمتلؿكدممؼبمتشغقؾماظشؾؽات.م

سؾكمدرجةمساظقةمعـماظؽػاءةمواظؿادرؼبمممAdministratorإلدارةماظشؾؽاتم:البدمهلذهماظشؾؽةمعـمعدؼرماٌؼقعاتماظؾشرؼةمم-

محؿكمؼؼقممسؾكمعؿابعةمسؿؾموزائػماظشؾؽةمؼقعقًّا،موإسدادماظلقاداتماٌـادؾةمظعؿؾمتؾؽماظشؾؽةم.

ذ:قزاتماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةممم-م4

ـممساظقاة،مموبلرساتمآعـ،مبشؽؾ)عؽؿبمرئقللموصروسفمأومعؽؿؾةمرئقلقةموصروسفا(مماتصالمسدةمعقاضعمسؾكماظؼدرةم- ـمموعا مأعااط

 .مجغراصقًّامتقصرماظقضتمؼبماالتصال،موباظؿاظلمتزؼدمعـماظقضتماٌؿاحمإلنازماألسؿالممزبؿؾػة

 عقاضعمجدؼدةمظؾشؾؽةموتعؿؿدمؼبماالتصالمسؾكماظؾـقةماظؿقؿقةماظعاعةمؼبماالتصاالت..دفقظةماظؿقدعة،موإضاصةمم-

 .Leased Linesضؾقؾةماظؿؽؾػةمضقاًدامخبدعاتماالتصالماٌـازرةمعـؾمخطقطماظامم-

 .مزؼادةمدرسةمغؼؾماٌعؾقعاتمومتلفؾمععفامسؿؾقةمتأعنيماظؾقاغاتمتعؿؾمطشؾؽةمعـعزظةمأومعرتؾطةمباظشؾؽةماظعاٌقةم-

 .مVideo Conferencesكمؽـفامتـاضؾماٌعؾقعاتمبؽاصةمأذؽاهلا،موعـفامأؼًضاماٌؤمتراتماٌرئقةمم-

 محاقةذاؾبواـات:ذذ-ذ5

مظادىممععؾقعاةممتؽاقنممدارؼة،مموعػاتقحمأطقادمبادؿكدامموتشػرلػامتقثقؼفامررؼؼمسـمبلرؼة،ماظؾقاغاتمبـؼؾماًاصةماظشؾؽاتمتؼقم

محؿاكممضراءتفا،مأوماظؾقاغاتمتؾؽمربؿقىمسؾكماالرالعمخارجلمررفمأيمسؾكمؼصعبموباظؿاظلماًاصة،ماظشؾؽةمأررافمزبؿؾػ

 .ماظطرفماٌرشقبمصقفممإظبمتصؾ

م،مظؾؾقاغااتمماظـاضؾاةمماظشؾؽةمظلرسةماظؿقؿقةماظؾـقةمسؾكمأوماظـؼؾ،مؼبماٌلؿكدمماظقدقطمغقعمسؾكمطؾرلمحدمإظبمتعؿؿدماظـؼؾمودرسة

متؼاقمممGatewayماالتصاالممبقاباةممومتشاػرلػا،ممررؼاؼممسـماظؾقاغاتمغباؼةموتؿؿماظـؼؾ،مأثـاءؼبممتأعقـفامسؿؾقاتموتؿأثرمبلؾب

ماظعؿقاؾمممماداؿالعفاممسـادممDecryptionمتشاػرلػاممبػاؽمموتؼاقمممإردااهلاممضؾؾ(مEncryption)ماظؾقاغاتمتشػرلمبعؿؾقة ظادى

Clientمؼبماظطرفماٌردؾمإظقفم.مم

مباظقصاقلممععقاـنيممألذكاصمواظلؿاحماظصالحقات،مإلسطاءمبشروطمؼؿؿم،م(Remote Access)مبعدمسـماظشؾؽةمإظبماظدخقل

مواظصاالحقاتمماظؾقاغااتممصؾذلذاقدمماٌعؾقعاات،ممػاذهممإظبمععـقاةممشارلممأررافموصقلمإعؽاغقةماالسؿؾارمؼبمأخذغاموإذاماٌعؾقعات،مإظب

ممواٌؿقضعةم.ماٌؿؽـةماًلائرمتؼؾماظؾعقد،ماالتصالمأوماظشؾؽاتمإظبماٌعطاة

محقاثمماجملاال،ممهلاذامماإلذاراقممذادؼدممعلؿؼؾاًلمؼؤطدماظشؾؽاتمتؾؽمادؿكداممؼبماٌلؿؿرماظؿقدعمأنماٌؿكصصنيمعـماظؽـرلموؼرى

ماالشبػاضماألداظقبمررؼؼمسـماالتصالمسؾكمتلاسدماظيتمواظؿؽاظقػمواظقضتماألدواتمعـماظؽـرلمؼقصر متؽااظقػممؼبماٌلؿؿرماألخرى

م.االتصال

مثال نشبكة  انـ  (17) شكم  VPN 
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مؿثالذتطبوقي:ذذبكةذؿكات ذاؾتوثوقذواؾشهرذاؾعقاريذادلصرقةذأوذؿكتباتذؿصرذاؾعاؿة:ذ-ذ6

متـؾمذؾؽةمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمأومعؽؿؾاتمعصرماظعاعةممنقذجمظؿطؾقؼماظشاؾؽةماالصذلاضاقةماًاصاةموتادسؿفؿاموزارةممممم

ضعمبنيمزبؿؾػمرباصظاتمعصرم،مأعامعؽاتبماظؿقثقؼمصاؿؿممعقم11االتصاالتمواٌعؾقعاتماٌصرؼةموتصؾمعقاضعمذؾؽةماٌؽؿؾاتمإظبم

متطؾقؼفامتدرصبًقامظعدةمصروعمداخؾماظؼاػرةموخارجفاموماٌشروعمعلؿؿرمؼبماظؿقدعمحؿكمؼصؾمإظبمػبلؿائةمعؽؿب.م

م

مم

م

اىدؼدموبقردعقدمودعقاطمواظدضفؾقةمواظؾقرماألغبرموماألضصارمماظعاعةمصؿشؿؾماىقزةمواظؼاػرةمواظقاديمعصرذؾؽةمعـظقعةمعؽؿؾاتم

مغااديممتقثقؼمعؽؿبم-احملاعنيمغؼابةمتقثقؼمواظؼؾققبقةمواإلزلاسقؾقةمواظؾقرلة،مأعامعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمصؿشؿؾمعؽؿب

م-اظطارلانممغااديممتقثقؼمعؽؿبم-األػؾلمغاديمتقثقؼمعؽؿبم-اإلدارؼةمضابةاظرمتقثقؼمعؽؿب-اظصقدمغاديمتقثقؼمعؽؿبم-أطؿقبرم6

ػؾققباقظقسمباإلضااصةمإظبمعؽاتابمأخارىمتصاؾمإظبمممممممغااديممتقثقاؼممعؽؿابمم-اظلاقؼسممتقثقاؼممعؽؿبم-اٌعاديمغاديمتقثقؼمعؽؿب

مصرعمآخرمعـمػبلؿائةمصرعم.مم35عؽؿبموجاريماظعؿؾمؼبم15

ذرابعًا:ذحاؾةذاؾبحثذ:ذ

مد:متهوذ

وغؿلاءلمعاذامظقمأنموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتمملمتدسؿماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،موزؾتمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمأوم

عـظقعةمعؽؿؾاتمعصرماظعاعةمتلؿكدممذؾؽةماإلغذلغتمطقدقؾةمظالتصالمصقؿامبقـفام!موصقؿامؼؾلمغفدفمإظبمتقضقحماصبابقاتم

،وماضؿصادؼاتماظشؾؽةماالصذلاضقةم VPNاتف،موادؿكداعاتماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةماالتصالمسدلمذؾؽةماإلغذلغتمودؾؾق

وتطؾقؼاتفامؼبمعؽؿؾاتمساٌقةموغؿـاولمذظؽمباظؿقؾقؾممVPNاًاصة،موتأثرلػامسؾكماظعؿؾ،مواظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

مواظؿؼققؿمهلذاماظـقعمعـماظشؾؽاتمدرادةمسؾكمحاظةمعـظقعةمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة،محؿكمغصؾمإظبمغؿائجموتقصقاتم.

مإجيابواتذاالتصالذعربذذبكةذاإلـرتـتذودلبواتهذ-1

وتـؿقةماالتصالمبنيمطاصةمأرجاءماظعامل،مودـؿـاولمتطؾقؼممذؾؽةماإلغذلغتمعـماظشؾؽاتماظيتمأدفؿتمؼبمتطقؼرمطاصةماجملاالت،

ذؾؽةماإلغذلغتمطقدقؾةمظالتصالمبنيمعـظقعةمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة،مواظيتمسؿؾتمظػذلةمتزؼدمسـمثالثمدـقاتمبفذهماظطرؼؼة،م

رسماٌقحدمهلا،م،مملمتؽـمتعرفمررؼؼةمظالتصالمباٌؽؿؾةماظرئقلقةمواظػف2008وخصقًصاماظيتممتماصؿؿاحفامحؿكمعارسمسامم

دبؿؾػمعـمعؽؿؾةمإظبممADSLإالمسـمررؼؼمذؾؽةماإلغذلغت،موطاغتمدرسةمخطماظربطممOPACواظقصقلماٌؾاذرمٌؼؿـقاتفام

اظلؾيبمؼبمطػاءةماظلرسة،ممطقؾقبت/ثم(،متؾعًامظؾدسؿماٌاظلموطانمظذظؽمباظغماألثرم1024م–طقؾقمبت/ثمم512أخرىم)معـم

مإلردالموادؿؼؾالماءاوعدىمعق ماٌرطزؼةمعـؾمجفازماًادممعؿفا ماألجفزة ماظرئقلقةموإظقفا،مواظيتمتقجدمبفا ظؾقاغاتمعـماٌؽؿؾة

(ذمتثولذؾلشبكةذاالػرتاضوةذداخلذاؾنفقذ7)ذكلذ  
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Serverماظؿعرضمم مظزم مصؼد ماٌلؿكدعة، مواظلرسات ماظربط مررؼؼة مالخؿالف موغظرًا مظؾؿؽؿؾات. ماآلظل ماظـظام مسؾقف واحملؿؾ

مظؿعرؼػاتمخطقطماظربطمواالتصال:م

SDSL: Symmetric Digital Subscribe Line1:1تؽقنمدرسةماإلردالمعطابؼةمظلرسةماالدؿؼؾالمم 

ADSL: Asymmetric Digital Subscribe Lineم 
كمم256كمبت/ثمصإنمدرسةماإلردالمتصؾمإظبمم1024درسةماإلردالمربعمدرسةماالدؿؼؾال،مأيمأغفمإذامطانمدرسةماًطم

مؼؼؾؾمعـمجقدةماًدعةموالمتؿؾعماٌعاؼرل.مبت/ث،موبعضماظشرطاتمتشركمأطـرمعـمثالثنيمعشذلًطامسؾكماًطمغػلف،مممام

Leased Line:  
مم ماًط مدرسة مطان ماالدؿؼؾالمأيمإذا مظلرسة ماإلردالمعطابؼة متؽقنمدرسة كمبت/ثمصإنمدرسةمم1024اإلصبابقات:ماًط

لمعـمكمبت/ث،موتؽقنمتؽؾػؿفمأسؾكمعـماًطقطماألخرى.مومطاصةماٌؽؿؾاتمطاغتمتعاغم1024اإلردالمواالدؿؼؾالمتصؾمإظبم

ررؼؼةماالتصالمباٌؽؿؾةماظرئقلقةمسـمررؼؼماإلغذلغتمعاسدامعؽؿؾةمصرعماظزؼؿقن،محقثمإنماظلرسةمطاغتمطاصقةمظالتصالمبػفرسم

 وظؽـفامملمتؽـمعـادؾةمطلرسةمًدعةماإلغذلغت،مأيمأنمػـاكمدؾؾقاتموإصبابقاتمػل:م OPACاٌؽؿؾة

ماإلصبابقاتم:م 

مووجقدمذرطاتمطـرلةمتؿـاصسمظؿؼدؼؿماًدعة.مADSLاظؿؽؾػةمذفرؼةموعـكػضة،مخصقًصامععمادؿكداممدرسةم -1

 هددماظلرسةماٌـادؾةموعؼدممخدعةماإلغذلغتموتؿقؿؾمتؽؾػةماالتصالمتؾعًامظؾلرسةماٌكصصةمهلام.مطؾمعؽؿؾة -2

 ظؾكدعة،متؿابعمععفاماظدسؿماظػينم.مطؾمعؽؿؾةمتؿقظبمعلؽقظقةماالتصال،موهلامسالضةمعؾاذرةمععماظشرطةماٌؼدعة -3

اظلؾؾقات:ماٌؽؿؾاتمملمتلاسدػؿمسؾكمأسؿالماظػفردةمصؿؿمإدـادماظػفردةمظؾؿؽؿؾةماظرئقلقةمحؿكمؼؿؿمإنازػامبلرسة،مطؿام -4

 زادتمدضةماظؾقاغاتماظؾؾؾقجراصقةمغظرًامًدلاتفؿمؼبمصفردةماٌؼؿـقات.

ماظلؾؾقاتم:م 

مؽؿؾة،مؼقضػماتصاهلامباٌؽؿؾةماظرئقلقةموتقضػمخطماظرئقلقةمؼقضػماظؽؾ.تقضػمخطماظربطمبشؾؽةماإلغذلغتمبأيمع -1

 طبؿؾػمعدىمطػاءةماتصالمطؾمعؽؿؾةمإضؾقؿقةمععماٌؽؿؾةماظرئقلقة،متؾعًامظلرسةموطػاءةمخطماظربطمبشؾؽةماإلغذلغت. -2

غذلغتمباالتصال.ماإلضؾقؿقةمؼضؿـماظلرؼةمظؾؾقاغات،موأشؾبماظشرطاتماٌقزسةمًدعةماإلماالتصالمسـمررؼؼمذؾؽةماإلغذلغتمال -3

 ؼفؿؿمباظربحمخصقصًامبعضماحملاصظاتم)ماظقاديماىدؼدمودعقاط(.ممؼفؿؿقنمباىقدةمبؼدرمعامال

م:ذVPNادتخداؿاتذاؾشبكةذاالػرتاضوةذاخلاصةذذ-ذ2

ؾعلذدلبواتذادتخدامذذبكةذاإلـرتـتذؽودولةذؾربطذؿنظوؿةذؿكتباتذؿصرذاؾعاؿة،ذؽاـتذفيذاؾداػ ذوراءذاؾبحثذعنذررققةذ

أخرىذؾالتصالذبنيذؿنظوؿةذتلكذادلكتبات،ذـظرًاذؾلعدقدذؿنذادلشكالتذاؾيتذحدثتذاالتصالذعربذذبكةذاإلـرتـت،ذؾذاذمتذ

مباؾدرعاتذاؾتاؾوةذ:ذVPNادتخدامذاؾشبكاتذاالػرتاضوةذاخلاصةذذاؾتفكريذيفذررقذأخرىذؾالتصالذوؽاـتذاؾفكرةذفي

 عصرماظعاعةماظرئقلقةمباىقزةٌؽؿؾةممعقفابت/ثم2اظلرسةم. 

 ععًا.مدؿكدامماظـظامماآلظلموخدعةماإلغذلغتالمؽؿؾةمصرعماظزؼؿقنعقفابت/ثمٌم0.5اظلرسةم 

 م-مدعقاطم-مبقردعقدم-عؽؿؾةماظقاديماىدؼدـظقعةم)صؼطمبؾاضلمعؽؿؾاتماٌمدؿكدامماظـظامماآلظلعقفابت/ثمالم0.5اظلرسةم

 م(م.اإلزلاسقؾقةم-دعـفااقرم-مبـفام-ماألضصرم-ماٌـصقرةم-ماظغردضة
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موممامدؾؼمؼؿضحمأنمدرسةماٌؽؿؾةماظرئقلقةمتصؾمإظبمأربعةمأضعافمدرسةماٌؽؿؾاتماألخرى،مألغفامعرطزماالتصالم.مم

تؼدؼؿمخدعةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمٌؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريممTEDATAوتقظتماظشرطةماٌصرؼةمظـؼؾماظؾقاغاتمم

ماالتصاالتم موزارة معشروسات مضؿـ ممبصر ماظعاعة ماالتصال مظشؾؽات ماظؿقؿقة ماظؾـقة مسدل ماظعاعة معصر معؽؿؾات مٌـظقعة وطذظؽ

ماظشؾؽةموؼعرضماظشؽؾماظؿاظلم مبؿؼدؼؿماظدسؿماظػينمهلذه متؼقمماظشرطةمأؼًضا ياظةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمواٌعؾقعات،مطؿا

VPNموبقانمعدىماظلرسةماٌلؿكدعةمظؽؾمعؽؿؾةمسؾكم،VPNم11:43اظلاسةمم15/7/2009ؼبمؼقممم

م

م
م(محاظةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمٌـظقعةمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة8ذؽؾمرضؿم)

معـماظشؽؾماظلابؼمؼؿؾنيمعامؼؾلم:م

 اصةمواغؿظامماظعؿؾمبفا،موسدمموجقدمصذلاتمتقضػ.سددماٌؽؿؾاتماٌؿصؾةمباظشؾؽةماالصذلاضقةماً .مأ

 ادؿمطؾمعؽؿؾةمعقضحمسؾكماظشؽؾماظؾقاغل،مواظلـذلالماٌلؿكدممؼبماالتصال. .مب

 ،مأيماظؾقاغاتماظصادرة.Uploadاظردؿماظؾقاغلمباظؾقنماألخضرم)اظذيمؼغطلماظػراغمهتماٌـقـك(مؼقضحماظام .مت

 أيماظؾقاغاتماظقاردة.مDownloadظردؿماظؾقاغل(مؼقضحماظاماظردؿمباظؾقنماألزرقم)اظذيمؼظفرمطإرارمٌـقـكما .مث

 اظؿدرؼجماًاصمباظلرسةماٌؼررةمظؽؾمعؽؿؾةمواٌلؿكدممعـفامسؾكماظػذلاتماظزعـقةماٌكؿؾػة. .مج

ماحملقرماظرأدلمػقمتدرؼجماظلرسة،مواحملقرماألصؼلمػقماظؿدرؼجماظزعينمظلاساتماظؿشغقؾمخاللماظققم. .مح
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اًاصةمطؾرلماألثرمؼبمتؼدؼؿماًدعاتماظػـقةماٌؽؿؾقةممبؽؿؾاتماٌـظقعةموخصقصًاماظيتمتعؿؿدمسؾكمموالذؽمأنمظؾشؾؽةماالصذلاضقةم

ماالتصالمباظـظامماآلظلمظؾؿؽؿؾاتمواٌؽؿؾةماظرئقلقةمعـؾ:م

عـممظؾؿؽؿؾةماإلحارةماىارؼةمسرضمضقائؿمباٌؼؿـقاتماظقاردةمحدؼـًاة،مبؾؾققجراصق،معؾػاتمOPACؾقثمسؾكماًطماٌؾاذرماظ .1

م.مدعةماٌـادؾاتماظـؼاصقة،معؾػاتماظؽذلوغقةمًغشراتمعطؾقسةمأوم،خاللمعقضعفامسؾكماإلغذلغت

بادؿكداممايادبماآلظلمعـمخاللممربددايصقلمسؾكمعبقعماٌعؾقعاتماٌؿاحةمسـمعقضقعممتؿقحمػلوماظـؼاطماإلظؽذلوغقة .2

م....عصادرماظؽذلوغقةمم-غذلغتاالتصالمسؾكماًطماٌؾاذرمسؾكماإلم-مودائطمسدة:ماألضراصماٌدذبة

م www.catalog.mpl.org.egماٌؽؿؾةمسؾكماإلغذلغتصفرسمعـمخاللمعقضعماإلسارةمٌرةمواحدةمصؼطممودؼد .3

مموذبؿقساتمثؼاصقةماظؽذلوغقة.ماٌؽؿؾةماظرضؿقة:متؿقحماٌؽؿؾةماظدخقلمسؾكمشبؾةمعـؿؼاةمعـمأذفرماظؽؿبماظعاٌقةمواحملؾقة .4

 بنيمعؽؿؾاتماٌـظقعة،موػذامؼقصرمضقؿةماٌؽاٌاتماظؿؾقػقغقة.ممVoice Over IPغؼؾماظصقتمسدلماظشؾؽةم .5

مبنيماٌؽؿؾةماظرئقلقةمومدعـفااقرموعؽؿؾةماإلدؽـدرؼةم.ممVideo conferenceبقادطةمغؼؾماٌؤمتراتم .6

م.رؾؾةمأضلاممسؾقمماٌؽؿؾاتمواٌعؾقعاتاءمأوماظعاعؾنيمباٌؽؿؾةمأومسؾكمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمدقاءمظألسضماظؿدرؼب .7

م.سؾكماظـظامماآلظلموتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمباٌؽؿؾةمبرغاعجماظؿدرؼبماظؿأػقؾلمواٌؿؼدممألعـاءماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾقعات .8

ظلـةمم68رضؿمؼدمحددمضاغقنماظؿقثقؼصاىؿفقرؼةومصروسفاماٌـؿشرةمؼبمعبقعمأسباءمأعامباظـلؾةمٌؽاتبماظؿقثقؼمواظشفارماظعؼاريم

مم: ؿامؼؾلط ومتعدؼالتفمعامتؼقممبفمػذهماٌؽاتبمعـمخدعةمتؼدممإظبماٌقارـمبلفقظةمومدرسةمإنازم74

 . اظرزلقةمؼبماظدصاترماٌعدةمظذظؽماحملرراتاثؾاتمو،مومتقثقؼفماحملرراتتؾؼلم -1

 . اظرزلقةماظقاجؾةماظؿـػقذماحملرراتوضعماظصقغةماظؿـػقذؼةمسؾكمصقرم -2

 .اظيتممتمتقثقؼفاماحملرراتإسدادمصفارسمومااظيتممتمتقثقؼفماحملرراتحػظمأصقلم -3

 .اظعرصقةماحملرراتاظؿصدؼؼمسؾكمتقضقعاتمذويماظشأنمؼبموماٌقثؼةمومعرصؼؿفامماحملرراتإسطاءمصقرمعـم -4

 . عؽاتبماظؿقثقؼماظؿأذرلمسؾكماظدصاترماظيتمتـ ماظؼقاغنيمسؾكماظؿأذرلمسؾقفامسـمررؼؼ -5

 اٌقت.اظيتمبقـؿفاماظالئقةماظؿـػقذؼةمومػلماظقصاؼامومدائرماظؿصرصاتماٌضاصةمإظبمعامبعدمماحملرراتضؾقلمومإؼداعم -6

 .اظؿأذرلمسؾكماظدصاترمأواظعرصقةمماحملرراتإسطاءماظشفاداتمحبصقلماظؿصدؼؼمسؾكماظؿقضقعاتمومإثؾاتماظؿارؼخمؼبم -7

سؼقدماظزواجمومإذفادماظطالقموماظرجعةموماظؿصادقمسؾكمذظؽموممسداماحملرراتطؿامتؿقظبماٌؽاتبموماظػروعمتقثقؼمعبقعم -8

إذفاداتماظرجقعمأوماظؿغقرلمؼبماظقضػماًرليمومماًاصةمباٌصرؼنيماٌلؾؿنيموماٌصرؼنيماظغرلمعلؾؿنيماٌؿقديماظطائػةمأوماٌال

ذفاداتماًاصةمباظرجقعمأوماظؿغقرلمؼبموضػةماٌلفدمأومعاموضػمسؾقفمدقاءماإلو 49ظلـةمم48نماظصادرمضؾؾماظعؿؾمبأحؽامماظؼاغق

 .ذفاداتماظشفرةمأومتغقرلماالدؿ،مأومأطانماظقضػمالحؼامأومدابؼامسـماظؼاغقنماٌشارمإظقف

 

ماظيتمتؼدعفامعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريم:مم: أغقاعماٌعاعالت

م-ماظزوجقةماألعقرتقطقؾمؼبمم-(م تقطقؾمرزللم)سامم/مساممؼبماظؼضاؼام/مذاعؾم)سامم+مبـقكعـؾمم:اظرزلقةماٌقثؼةماحملررات:مأواًل

 ربضرمإؼداعمرزللم-مسـماظؿقضقعماعؿـاعربضرمإثؾاتمشقؾةم/مربضرمإثؾاتممم-مسؼدمرزللمعقثؼم/مسؼدمػؾةم-موطاظفماتػاقسؼدم

 إذفارمإدالمإذفادمم-مربضرمصؿحموصقفم-مربضرمإؼداعموصقفم-

 .إضرارمرصضموطاظفم-إضرارمإظغاءم-متلفقؾمذفادةمظصاحلماظغرلم-مضرمصؾحعـؾمربم::مرباضرماظؿصدؼؼمسؾكماظؿقضقعاتثاغقًا
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ماؼتصادقاتذاؾشبكةذاالػرتاضوةذاخلاصةذ:ذ-3

المصببماظـظرمظؾؿؽؾػةممتعدماظؿؽؾػةماٌاظقةمظؾشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمعرتػعة،مإذامعامضقلتمبادؿكداممذؾؽةماإلغذلغت،موععمػذا

مجفاتماالتصال،م مسدد مزاد مباظطؾعمطؾؿا موتؼؾماظؿؽؾػة مظؾقضتمواىفد. ماألعـؾ ماظؿشغقؾمواالدؿغالل موطػاءة مظؾفقدة ماظـظر دون

ماظؿؽاظقػمظؾشرطةم مطاصة موتلدؼد ماالتصال معـ ماظـقع مػذا مدسؿ مؼب ماالتصاالتمواٌعؾقعاتماٌصرؼة موزارة مدور مغؿـادك وصببمأال

م مسـ ماٌلؽقظة ماظؾقاغات مظـؼؾ ماٌصرؼة م) ماالتصال مدـذلاالتممTEDATAذؾؽة مبؽاصة معؿاحة ماتصال، مأجفزة معـ مهلا مٌا )

ماىؿفقرؼة،موباظؿاظلمتغطلمطاصةماٌؽؿؾاتماإٌلضؾقؿقةماظيتمؼؿؿمإغشاؤػام...موظؽـمحؿكمعؿكم؟.

وتلعمعؽؿؾاتمأخرى،مععفامسدلماظشؾؽةمعقفابت/ثمععماتصالماظػرع،مم2وكمؽـماإلذارةمإظبمأنماذذلاكماٌؽؿؾةماظرئقلقةمبلرسةم

جـقفمظؽؾمعقضعمذفرًؼاموػلمتؽؾػةمم1083دـقًؼا/مظؽؾمعؽؿؾة،مؼبمحدودممأظػمجـقفمعصريم13االصذلاضقةماًاصةمؼصؾمإظبم

متصؾمإظبمأربعةمأضعافمتؽؾػةماالتصالمسدلمذؾؽةماإلغذلغت.م

ماًاصةموظقسمسدلمذؾؽةماإلغذلغت.مظذامصـرىمأغفمعـماالضؿصادمأنمؼؽقنماالتصالمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقة

م مسام ماظعؼاريمطان مواظشفر معؽاتبماظؿقثقؼ مظشؾؽة موتشغقؾ ماخؿؾار مأول مأن مباظذطر معـمم2004وجدؼر مأطـر مربط معشروع ضؿـ

ػبلؿائةمصرًسامٌؽاتبماظؿقثقؼممبصرمهتمإذرافموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتمووزارةماظعدلماٌصرؼة،مأعامعـظقعةمعؽؿؾاتمعصرم

ماظشؾؽةمبإعباظلمم19/3/2008ةمطانمبؿارؼخماظعاع ظؾؿؽؿؾةماظرئقلقةموعؽؿؾةمصرسقةم)مصرعماظزؼؿقنم(مودؾعمعؽؿؾات،موحاظًقا

اظزضازؼؼموجاريماظؿكطقطم–رباصظةماظشرضقةمم–دؾؼممعؽؿؾةم)ماظرئقلقةمواظػرعمواٌؽؿؾاتماإلضؾقؿقةم(مودقضافمإظبمعام11سددم

وح،موعـماٌؿقضعمأنمتؼؾمتؽؾػةماالتصالمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،مخصقًصامٌشروعمعؽؿؾاتمأخرىمعـؾماٌـقاموعردكمعطر

مبعدماغؿشارمادؿكداممػذاماظـقعمعـماظشؾؽاتمسؾكمعلؿقىمطؾرلموزبؿؾػماٌؤدلات.

ماؾقومةذادلضاػةذؿنذاؾشبكةذباؾندبةذؾلتكلفةذذ-4

وعامطانمعلؿكدًعامعـمضؾؾمسدلمذؾؽةماإلغذلغت،مواىدولممVPNػـاكمصرقمبنيمررؼؼةماالتصالمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

ماظؿاظلمؼقضحمعؼارغةمبنيمررؼؼيتماالتصال:م

م:مVPN(معؼارغةمادؿكدامماٌؽؿؾاتمظإلغذلغتمواظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم2جدولمرضؿم)

ذؾؽةماإلغذلغتم)ضؾؾماظشؾؽةممسـصرماٌؼارغةمم

ماالصذلاضقةماًاصة(

ماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة

مدرسةماظدسؿماظػينموايؾماظؾطءمؼبمحؾمعشؽالتفماظدسؿماظػينم1

مغادرةمطـرلةمأوضاتماظؿقضػمظألسطالم2

مطؾرلةمضؾقؾةمطػاءةموطـاصةماظعؿؾمسؾكماظـظامماآلظلمظؾؿؽؿؾاتم3

مطؾرلةموعلؿؼرةمضؾقؾةمإسارة(م–ععدالتماظعؿؾقاتماظػـقة)مصفردةمم4

معـعدممأطـرماإلسدادماظػينمظؾؿؼؿـقاتاالسؿؿادمسؾكماٌؽؿؾةماظرئقلقةمؼبمم5

مأطـرمضؾقؾمتػاسؾمعـظقعةماٌؽؿؾاتمعًعامواٌؽؿؾةماظرئقلقةم6

مطؾرلةمضؾقؾةمطػاءةمادؿكدامماإلغذلغتمداخؾماٌؽؿؾاتم7

مكمؽـموبلفقظةمأطـرمكمؽـمإضاصةمخدعاتمأخرىمم8
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مبلفقظةموؼلرمبالمعشؽالتكمؽـممكمؽـمععموجقدمعشؽالت  Share pointادؿكداممتطؾقؼاتمأخرىمم9

مأطـرمأضؾماظؿؽؾػةم10

اظؿؽؾػةمحقثمطؾممتزدادمتصارؼحمادؿكدامماظدلذبقاتم11

معؽؿؾةمسؾكمحدة

تؼؾماظؿؽؾػة،مظزؼادةمسددم

ماظؿصارؼحمٌـظقعةمواحدة

متاممواٌشؽالتمغادرةمذؽقىمعؿؽررةماظرضامسـمررؼؼةماالتصالم12

م-أطـرمعـمودقؾةم)اإلغذلغتمبدؼؾودقؾةمرئقلقةمبالممتعددمودائؾماالتصالم13

VPN)م

موزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتمعقزاغقةمطؾمعؽؿؾةممتقؼؾمتؽؾػةماالتصالم14

مذرطةمواحدةمظؾؽؾمذرطةمظؽؾمعؽؿؾةماظشرطةماٌلؽقظةم15

مأطـرمواًصقصقةمأطدلمضؾقؾةماظلرؼةمواألعانم16

مأدىمإظبم:مVPNوعـماىدولماظلابؼ،مؼؿضحمأنماالتصالمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

 .VPNدرسةمودفقظةمؼبماظدسؿماظػين،مؼبمحالمادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم .مأ

 ضؾةمأوضاتماظؿقضػ،مغظرًامظؼؾةماألسطال،موزؼادةمععدالتماألداء،موهؼقؼماظرضامظؾؿلؿػقدؼـمعـمررؼؼةماالتصال. .مب

 زؼادةمتػاسؾماٌؽؿبماظرئقللمععمصروسفماٌكؿؾػة،موطذاماٌؽؿؾةماظرئقلقةمواظػرسقةمواٌؽؿؾاتماإلضؾقؿقةمععمبعضفا.م .مت

 .Video Conferencesإعؽاغقةمإضاصةمخدعاتمأخرىمبنيماٌؽؿؾات،معـؾمغؼؾماٌؤمتراتماٌرئقةم .مث

 .Share Pointإعؽاغقةمادؿكداممتطؾقؼاتمأخرىمعـؾمغظاممعشارطةماٌؾػاتم .مج

 تؼؾقؾمتؽؾػةمذراءمتصارؼحمادؿكداممظؾدلذبقات،مسـدماظشراءمظؽؾماظػروعمععًا. .مح

 اإلغذلغتمطقدقؾةمبدؼؾة(.م-أدادقةممVPNاٌؤدلاتمأصؾقتمظدؼفامأطـرمعـمودقؾةمظالتصالممبؼرػاماظرئقللم)م .مخ

 ٌقزاغقةماٌؽؿؾة.مموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتمػلماظيتمتعاضدتموتدصعماظؿؽؾػةماظلـقؼةموػذامؼعدمتقصرًلامعاظقًا .مد

معلىذدريذاؾعملذ:ذذVPNتأثريذاؾشبكاتذاالػرتاضوةذاخلاصةذذ-5

مموعا ماًاصة مظؾشؾؽاتماالصذلاضقة مواآلتلمؼؾنيمأن معـؾماإلسارة،ممVPNدؾؼ ماٌؽؿؾقة مسؾكماظعؿؾقاتماظػـقة موأثرًا مطؾرًلا دورًا

مظؿؼارؼرماألداءم ماظشؾؽةماظػفردة،متؾعًا دقؽقنماظؿػصقؾمظذظؽمعـمخاللمدرادةمحاظةمحقثماتضحمأنمػـاكمضقؿةمعضاصةمضدعؿفا

مجبداولموردؿمبقاغلمهلامتقضحمسدةمسالضاتمعـفام:عؽؿؾاتمعصرماظعاعةم

مم.VPNسددماألجفزةماٌؿصؾةمبشؾؽةماإلغذلغت،موسددماألجفزةماٌؿصؾةمباظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -1

 ظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمواإلغذلغتمالدؿكدامماظـظامماآلظلماٌؿؽاعؾمظؾؿؽؿؾات.ماظلرسةمؼبمحاظةمادؿكدامما -2

مماىداولمواألذؽالماظؿاظقة:باظؿقؾقؾمواظـؿائجمغصؾمإظبمتقصقاتمظؿؾؽماٌؽؿؾاتمواظشؾؽاتمودؿؾدومظـامعـمم

م

م

م

م

م
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مVPN(مبقانماألجفزةمودرسةماالدؿؼؾالموماإلردالمباٌؽؿؾاتمسدلماإلغذلغتمواظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم3جدولم)

درسةمادؿؼؾال/إردالمغؼؾم

اظؾقاغاتم/مجفازم)اظشؾؽةم

االصذلاضقةماًاصة(م

 طقؾقباؼت/ث

سددماألجفزةمؼبم

حالمادؿكدامم

اظشؾؽةماالصذلاضقةم

ماًاصة

درسةماإلردالمؼبم

اظؾقاغاتم/مغؼؾم

جفازم)مؼبمحاظةم

ماإلغذلغت(

مطقؾقباؼت/ث

درسةماالدؿؼؾالم

ؼبمغؼؾماظؾقاغاتم/م

جفازم)مؼبمحاظةم

ماإلغذلغت(

 طقؾقباؼت/ث

سددماألجفزةمؼبمحاظةم

ادؿكداممذؾؽةم

 اإلغذلغت

 عؽؿؾةمعصر

م0.7 4 16  اظقاديماىدؼد 45 2.8

م15 4.2 م0.6  بقردعقد 104 2.4

م10 6.4 م0.32  اٌـصقرة 100 1.2

م14 4.5 م0.74  دعقاط 86 2.9

م6 10.6 م0.58  اظغردضة 55 4.6

م12 5.3 م1.25  األضصر 51 5.01

م20 3.2 م1.05 مدعـفقر 121 4.2

م1.06 6 10.6 بـفا،مملمتػؿحم 60 4.2

مرزلًقا

م0.45 9 7.11 ماإلزلاسقؾقة 35 1.8

م2.6 24 2.6 ماظزؼؿقن 24 2.6

م0.98 120 2.1 ماظرئقلقة 260 0.98
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م
م

مVPN(مردؿمبقاغلمؼقضحمدرسةماإلردالمواالدؿؼؾالمسدلماإلغذلغتمواظام9 )ذؽؾم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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7.11

2.6
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0

1
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الوادي الجديد بورسعيد المنصورة دمياط الغردقة األقصر دمنهور بنها  اإلسماعيلية  الزيتون الرئيسية

سرعة اإلرسال في نقل البيانات / جهاز  )في حالة اإلنترنت(

كيلوبايت/ث

سرعة اإلستقبال في نقل البيانات / جهاز  ) في حالة اإلنترنت(

كيلوبايت/ث

سرعة استقبال/ارسال  نقل البيانات / جهاز )الشبكة

االفتراضية الخاصة( كيلوبايت/ث
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)عرتؾةممVPN(مبقانماألجفزةمودرسةماالدؿؼؾالموماإلردالمباٌؽؿؾاتمسدلماإلغذلغتمواظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم4جدولم)

ماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة(م-تصاسدًؼامتؾًعامظلرسةماالدؿؼؾال/ماإلردال

ادؿؼؾال/إردالممدرسة

غؼؾماظؾقاغاتم/مجفازم

)اظشؾؽةماالصذلاضقةم

 طقؾقباؼت/ثماًاصة(

سددماألجفزةمؼبم

حالمادؿكدامم

اظشؾؽةم

االصذلاضقةم

 اًاصة

درسةماإلردالمؼبمغؼؾم

)مماظؾقاغاتم/مجفاز

ؼبمحاظةماإلغذلغت(م

 طقؾقباؼت/ث

درسةماالدؿؼؾالمؼبم

مغؼؾماظؾقاغاتم/مجفاز

)مؼبمحاظةماإلغذلغت(م

 طقؾقباؼت/ث

سددماألجفزةم

ؼبمحاظةم

ادؿكدامم

ذؾؽةم

 اإلغذلغت

 اٌؽؿؾة

 اظرئقلقة 260 0.98 0.98 120 2.1

 اظزؼؿقن 24 2.6 2.6 24 2.6

 دعـفقر 121 4.2 1.05 20 3.2

 بقردعقد 104 2.4 0.6 15 4.2

 دعقاط 86 2.9 0.74 14 4.5

 األضصر 51 5.01 1.25 12 5.3

 اٌـصقرة 100 1.2 0.32 10 6.4

 اإلزلاسقؾقة 35 1.8 0.45 9 7.11

 اظغردضة 55 4.6 0.58 6 10.6

 بـفا 60 4.2 1.06 6 10.6

اظقاديم 45 2.8 0.7 4 16

 اىدؼد

ماظؾقاغلماظلابؼانمتؿضحماظلرسةماٌكصصةمظؽؾمجفازمؼبمحاظةماالتصالمسدلمذؾؽةماإلغذلغتمأوم عـماىدوظنيماظلابؼنيمواظردؿ

م،موؼظفرمعدىماظؿؾاؼـمبنيماظلرسةمؼبماياظؿني،مباإلضاصةمٌامؼؾلم:VPNادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

 دؿكداممذؾؽةماإلغذلغت،مصؿؼؾماظلرسةمإظبماظربعمأشؾماٌؽؿؾات.درسةماإلردالمالمتلاويمدرسةماالدؿؼؾالمؼبمحاظةما .مأ

 .مSDSLاٌؽؿؾةماظرئقلقةموعؽؿؾةمعصرمصرعماظزؼؿقنمدرسةماإلردالم=مدرسةماالدؿؼؾال،مغظًرامظلؿاتمخطماظربطم .مب

،مػلمغػسمعؽؿؾةمعصرمصرعماظزؼؿقن،مػلماٌؽؿؾةماظقحدةمعـمعؽؿؾاتماٌـظقعة،ماظيتمبفامدرسةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة .مت

 درسةمخطمربطماإلغذلغت،مممامؼعينمأنمدرسةماالدؿؼؾالمواإلردالمعؿلاوؼة.م

مظؼؾةمم16اًاصة(مػلمدرسةمعؽؿؾةماظقاديماىدؼدممؼؿضحمأنمأسؾكمدرسةم)اظشؾؽةماالصذلاضقة .مث طقؾقمباؼت/ث،موػذامغظارًا

مثم.طقؾقباؼت/م10.6سددمأجفزةماًدعاتماظػـقة،موؼؾقفامعؽؿؾةمبـفاموعؽؿؾةماظغردضةم

 درسةماالدؿؼؾالمػلمدرسةماإلردالمغػلفا،مممامضبؼؼماالدؿؼرارمواظـؾاتمؼبماظعؿؾ. .مج

 عؽؿؾةماظقاديماىدؼدموبـفاموعؽؿؾةماظغردضة،معـماٌؽؿؾاتماظيتمادؿػادتمعـماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة.م .مح
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ةمظلرسةماالدؿؼؾالمساظربط.داممذؾؽةموباظـلؾػـاكمصرقمؼبماظلرسةمبنيمأسؾكمدرسة،موأضؾمدرسةمؼصؾمإظبممثاغقةمأضعاف،م .مخ

ماإلغذلغتمؼؿضحمعامؼؾل:م

 طقؾقمباؼتمؼبماظـاغقة.م8998أضؾمدرسةمادؿؼؾالمؼبمحاظةماإلغذلغتمتؿؿـؾمؼبماٌؽؿؾةماظرئقلقةم .مأ

دمطقؾقمباؼتمؼبماظـاغقة،موػذامغظرًامظؼؾةمسدم5981أسؾكمدرسةمادؿؼؾالمؼبمحاظةماإلغذلغتمتؿؿـؾمؼبمعؽؿؾةماألضصر،موتصؾمإظبم .مب

 األجفزة،موزؼادةمدرسةمخطماظربطمبشؾؽةماإلغذلغتماٌلؿكدممباٌؽؿؾة.م

طقؾقباؼتمؼبماظـاغقة،مباظرشؿمعـماالخؿالفمؼبمسددماألجفزة،موذظؽمألنمم492عؽؿؾةمدعـفقرموعؽؿؾةمبـفا،مهلؿامغػسماظلرسةم .مت

 درسةمخطماظربطمبشؾؽةماإلغذلغتمبدعـفقرمضعػمدرسةمخطماظربطمٌؽؿؾةمبـفا.م

 ؾالمؼبمحاظةماإلغذلغتمٌؽؿؾةمبقردعقد،مػلمضعػماظلرسةمٌؽؿؾةماٌـصقرة،متؾًعامظلرسةمخطماظربطم.مدرسةمادؿؼ .مث

 طقؾقمباؼت/اظـاغقة(م=مػبلةمأضعافمأضؾمدرسةمؼبماالدؿؼؾالم.م5981أسؾكمدرسةمؼبماالدؿؼؾالمؼبمحاظةماإلغذلغتم) .مج

اٌعقارؼة،موسدمماظؿـلقؼماٌؿؽاعؾمبنيمتؾؽماٌؽؿؾاتمؼبماظؿؾاؼـمؼبمدرساتماالدؿؼؾالمؼبمحاظةماإلغذلغتمكمـؾمغقُسامعـمسدمم .مح

 ادؿكداممخطقطماظربطمبشؾؽةماإلغذلغتم)إحدىمدؾؾقاتمادؿكداممذؾؽةماإلغذلغتممبؽؿؾاتماظدرادة(.م

اظؿؾاؼـمؼبمسددمأجفزةمايادؾاتمظدىمطؾمعؽؿؾة،مؼقضحمسدمماالظؿزاممبـؿقذجمععنيمأومعلاحةمربددةمإلغشاءمعؽؿؾة،محقثم .مخ

ماٌلاحةماٌؿاحةمإلغشاءمعؽؿؾةمطانمعذلوًطامظؽؾمرباصظة.ممإنمهدؼد

مأعامباظـلؾةمظلرسةماإلردالمؼبمحاظةمادؿكداممذؾؽةماإلغذلغتمتؼؾمإظبمربعمدرسةماالدؿؼؾالم)سدامصرعماظزؼؿقن(،مؼؿضحماآلتل:

 درسة.مطقؾقمباؼتمؼبماظـاغقةم(موتصؾمإظبممثاغلمأضعافمأضؾم296أسؾكمدرسةمإردالمٌؽؿؾةمصرعماظزؼؿقنم) .مأ

 طقؾقباؼتمؼبماظـاغقةم(.م8932عؽؿؾةماٌـصقرةمػلمأضؾماٌؽؿؾاتمدرسةمؼبماإلردالمسدلمذؾؽةماإلغذلغتم) .مب

 وتطبوقاتهاذيفذؿؤدداتذعادلوةذ:ذVPNاؾشبكةذاالػرتاضوةذاخلاصةذذ-6

اىاععقةموإنماخؿؾػتمماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،متلؿكدممؼبماظعدؼدمعـماظدول،موأؼًضامؼبمربطماظعدؼدمعـماٌؽؿؾاتموخصقًصا

ررؼؼةماالتصال،موغقعماظشؾؽةموادؿكداعاتفا،مصفـاكمعؽؿؾاتمؼبمادذلاظقاموعؽؿؾاتمؼبماظدامنركموعؽؿؾاتماىاععاتمؼبمأعرؼؽا،م

األعرؼؽقةممUCDAVIS،مذؾؽةمعؽؿؾاتمجاععةمUniversity of FLORIDAمviوعـفامذؾؽةمعؽؿؾاتمجاععةمصؾقرؼدا

:(University of California)، م مصرلعقغتماألعرؼؽقة مجاععة موجاععةمUniversity of Vermontوذؾؽة ،

 مUniversity of Akronأطرونماألعرؼؽقة:م

ماٌؼارغةمبنيماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةماٌلؿكدعةمبؿؾؽماىاععاتمواٌلؿكدعةممبؤدلاتمعصرمتقضحمظـامعاؼؾل:

 اىاععاتموظؽـمؼبمعصرمالمتعؿؿدمسؾكماإلغذلغتم.اظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةمسدلمذؾؽةماإلغذلغتمتلؿكدممبنيم .1

مسددم .2 معـ مجدًا مبؽـرل مأضؾ معصر، مؼب ماًاصة ماالصذلاضقة مباظشؾؽة ماالتصال معـ ماٌلؿػقدؼـ موسدد ماٌلؿػقدة ماٌؽؿؾات سدد

 اٌلؿػقدؼـمعـماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمؼبماىاععاتمحقثمسددماظؽؾقاتمواظطؾؾةمومػقؽةماظؿدرؼس،مواظعاعؾني.

 ؾؾاتماظؿشغقؾمواالتصالممبـظقعةمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة،مدبؿؾػمسـفاممبؽؿؾاتماىاععاتماألجـؾقةم.عؿط .3

،ومععرفمعلؿػقد،موطؾؿةمعرورمؼبمحاظةمعؽؿؾاتمعصرممIPظؾؿقؼؼمعـمصالحقةماظدخقلمسؾكماظشؾؽةمؼؽقنمعـمخاللمرضؿماظام .4

 اممععرفموطؾؿةمعرورم.اظعاعة،مأعامؼبمحاظةماىاععاتماألجـؾقةمصقؿؿماظؿقؼؼمعـمخاللمادؿكد

ماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةممبؽؿؾاتمعصرماظعاعةمتؼدممخدعاتمربدودةمعؼارغةممبامؼؼدممباىاععاتماألجـؾقة.م .5



 
 

 131 2012يىليى   –األول العدد   –المجلة العربية للدراسات المعلىماتية  

مـتائجذاؾبحث:ذ

ػذهماظـؿائجمضدمأجابتمساـمطاؾماظؿلااؤالتماٌطروحاةمباظؾقاثمومتـاؾمأػؿقاةمطاؾرلةمياظاةماظدراداةموصاـدوقمعؽؿؾااتمعصارمممممممممممممم

صاالتمواٌعؾقعاتمبصػؿفاماٌؿقلمظؾعدؼدمعـمعشروساتمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتممبصر،مونادمأغافمالبادمعاـمممممووزارةماالتمviiاظعاعة

ماظـؿائجمطؿامؼؾل:م،ُجؿعتماظيتاظؾقاغاتموهؾقؾمماظؾقثدرادةمحاظةممسـمررؼؼررحماظـؿائجماظيتممتماظؿقصؾمإظقفام

ظؾاربطمبشاؾؽةمممم(WAN)،مواظشاؾؽةماٌقداعةمممم(LAN)تقجدمباٌؽؿؾاتموعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمذاؾؽةمربؾقاةممم -1

 ظؾربطمبنيماٌؤدلات.مم(VPN)،مواظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمInternetأخرىموذؾؽةماإلغذلغتم

 .(VPN)ودقؾةماظربطماياظقةمبنيمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاريمػلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -2

 ؾـقةماظؿقؿقةمظشؾؽةماتصاالتماظدوظةمظربطمعقاضعماظشؾؽةمػلمذؾؽةمتلؿكدمماظم(VPN)اظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -3

ظؾاربطمبانيمسادةمعؤدلااتمأوممممممVirtual Private Network (VPN)كمؽـمادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -4

 عؽؿؾات،موخصقًصامإذامطاغتممبقاصظاتمزبؿؾػةمأومأعاطـمعذلاعقةماألررافمداخؾماظدوظةماظقاحدة.

طـرلة،مبؾمتلاسدمؼبمسؿؾقااتماظؿادرؼبمواالجؿؿاسااتموورشماظعؿاؾمباداؿكدامممممممم(VPN)قفاماًدعاتماظيتمكمؽـمأنمتؿق -5

 .VOIPوغؼؾماظصقتمسدلماظشؾؽةممVideo Conferenceاٌؤمتراتماٌرئقةم

متقجدمتقسقةمطاصقةمظدورماظشؾؽةممػـاكمععقضاتمؼبماظؿطؾقؼمظؾشؾؽةمتؿؿـؾمؼبماإلعؽاغقاتماٌاظقةموماظػـقةموماإلدارؼة،مال -6

 ظربطمعؽؿؾاتمعصرماظعاعةموعؽاتبماظؿقثقؼمواظشفرماظعؼاري(.م(VPN)وزارةماالتصاالتمواٌعؾقعاتمتدسؿم -7

 اظؿـلقؼمبنيمعؽؿؾاتماٌـظقعةمضبؿاجمإظبمعزؼدمعـماظؿـلقؼمواالتصالمبنيمأخصائلمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات. -8

 مVPNاالصذلاضقةماًاصةممداتموحبقثمطـرلةموخصقًصامظؿفاربمعؽؿؾاتمسربقةمتؿـاولماظشؾؽةاالمتقجدمدر -9

 أومذؾؽةماإلغذلغتمVPNاظلرسةمؼبم)معؽؿؾةمصرعماظزؼؿقنم(معؿلاوؼةمؼبمحاظةمادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -18

وبـفااموماظغردضاةمممطقؾقباؼتمؼبماظـاغقة،م16اظقاديماىدؼدمم–مبؽؿؾةمعصرمأسؾكمدرسةمظؾشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمعؿاحةم -11

 اظـاغقة،موؼرىمأنمدرسةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمأطـرمممامهؿاجمإظقفمتؾؽماٌؽؿؾاتم.طقؾقباؼتمؼبمم1896

 .ممKb/s 256ؼػضؾمتؼؾقؾمدرسةمعؽؿؾةماظغردضةمإظبماظـصػ،ممبامؼعادلم -12

 طقؾقباؼت/ثم.م296اظزؼؿقنمم–ؼبمعؽؿؾةمعصرممVPNظؾاشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةممأضؾمدرسة -13

 مVOIP (Voce Over Internet Protocol)ظزؼؿقنمظؿشغقؾمخدعةمام-زؼادةمدرسةماالتصالممبؽؿؾةمعصر -14

دعـفقر،محقثمإنمباٌؽؿؾةمعقاردمتؽـقظقجقامععؾقعاتمعؿعددة،موآخرػاامخدعاةمممم-عطؾقبمزؼادةمدرسةماالتصالممبؽؿؾةمعصر -15

 .مDVC (Digital Video Conference)غؼؾماٌؤمتراتماٌرئقةماظرضؿقة

 عؽؿؾاتمعؿصؾمبفام.م5عقفابتم/مم1ؼادةماظلرسةممبعدلماظلرسةمؼبماٌؽؿؾةماظرئقلقةمتؿطؾبمز -16

 طقؾقمباؼتمؼبماظـاغقة.م696عؿقدطمدرسةماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمظؽؾماٌؽؿؾاتمتصؾمإظبم -17

 طقؾقبتم/ثم.م3292علؿػقًدام،موبفذامتؽقنمأضصكمدرسةمم65سددماٌلؿػقدؼـمعـماظدخقلمسؾكماظـظام،مؼصؾمإظب -18

 باظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،مزادتماظلرسةمتؾؼائًقامواظعؽسمطذظؽم.مطؾؿامضؾمسددماألجفزةماٌؿصؾةم -19

 أطـرماألؼاممزؼادةمؼبماظلرسةمباٌؽؿؾاتماٌؿصؾةمباظشؾؽة،مؼقمماظـالثاءمأوماىؿعةمحقثمإجازةمبعضمعؽؿؾاتم. -28

 ؾات.اضؾماألؼاممؼبمدرسةمباٌؽؿؾاتماٌؿصؾةمباظشؾؽةمأؼامماألحدمواألربعاءمواًؿقس،محقثمتعؿؾمطؾماٌؽؿ -21
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م192اظرئقلقةمؼبمحاظةمادؿكدامماٌؽؿؾاتماإلضؾقؿقةمواظػرعمًدعةماإلغذلغاتمؼبماالتصاالمبفاا،متصاؾمإظبمممممؼبماٌؽؿؾةماظلرسةم -22

 طقؾقمباؼت/ث،موػلمدرسةمضؾقؾة،محقثمتلؿفؾؽمدرسةماإلغذلغتماٌكصصةمألسؿالموخدعاتمباٌؽؿؾةم.م

طقؾقباؼت/ثم=معؿقدطمدرسةماالداؿؼؾالم=مضاعػمعؿقداطمدارسةمممممم296أضؾمدرسةمؼبمادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة -23

مطقؾقباؼت/ث(م.م296اإلردالم=مأسؾكمدرسةماإلردالم)حالمادؿكداعفامظشؾؽةماإلغذلغتمؼبماالتصالم

 توصواتذاؾبحثذ:ذ

معـمخاللمعامتؼدممعـمبقاغاتموهؾقؾفامالبدمعـمررحمتقصقاتمسؾكمسدةمعلؿقؼاتموكمؽـمإصبازػامصقؿامؼؾل:

تصاالتمواٌعؾقعات:موؼؼصدمبفامدورماظقزارةمعـمخاللمبرتقطقلماظؿعاونمبقـفاموبنيمعؽاتبماظؿقثقؼمواظشافرماظعؼااريممموزارةماال .1

 أومعـظقعةماٌؽؿؾات:

 باٌؤدلاتمايؽقعقة.مLocal Area Network LANاإلذرافمسؾكمإغشاءماظشؾؽاتماظداخؾقةم -

 يؼقؼقةمظؾشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم.ضرورةمصقاغةمذؾؽةماٌعؾقعات،محؿكمالمتؤثرمسؾكماظلرسةما -

 ضرورةمهدؼثمبعضمأجفزةمايادؾاتمورخ مادؿكدامماظدلذبقاتمعـموزارةماالتصاالتمواٌعؾقعات. -

 ساعة:موؼؼصدمبفامعامطب معػفقمماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةمبصػةمساعة: .2

 إعؽاغاتفاموتطؾقؼاتفا.طقدقؾةمظؾربطمواالدؿػادةمعـممVPNضرورةمادؿكدامماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم -

 اظداخؾقةمظؽؾمعؤدلةمأومعؽؿؾة.مضرورةماالػؿؿاممبؿأعنيماظشؾؽة -

 أنمتؿلابؼماظؾققثمٌامكمؽـمأنمتؽقنمسؾقفماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم. -

 .ممConsortiumضرورةمتؾينمعػفقمماظؿؽؿالتمبنيماٌؽؿؾات -

اظرئقلقةمواظػروع،موؼؼصدمبفامعامصببماالػؿؿاممبفمعـمخاللماٌؽؿؾةماظـؿقذج:وصروسفامومتـؿقةمدورػااممم-عؽؿؾاتمعصرماظعاعةم .3

 اظيتمتؼقممبفمباسؿؾارػاممنقذج:م

مسرضماٌؤمتراتماٌرئقةم - معـموحدة ماالدؿػادة ممVideo Conferenceضرورة ماظعاعة معصر ظـؼؾمم-اظرئقلقةم–مبؽؿؾة

 بمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصة،مدونماغؿؼالماٌدربنيمأوماٌؿدربنيم.صعاظقاتماظؿدرؼ

 ضرورةمايصقلمسؾكمتؼققؿمدوريمألسطالماظشؾؽةموعشؽالتفامواظدسؿماظػينمهلام. -

 عقفابت/ثم.م1اظزؼؿقنمإظبمم-زؼادةماظلرسةمؼبمعؽؿؾةمعصرماظػرسقة -

 اإلضؾقؿقةم:مم-عؽؿؾاتمعصرماظعاعةم .4

 أوماألحدث.مUTP Categories 6أنمتلؿكدممطابالتمعـمصؽةماألزواجماجملدوظةم -

 ضرورةموجقدمأخصائلمتؽـقظقجقامععؾقعاتمعؤػؾمبؽؾمعؤدلةمأومعؽؿؾةمواظؿقسقةمظدورماظشؾؽة. -

 دسؿماٌؽاتبمواٌؤدلاتمبؽاصةمربؿقاػا،معـمعقاردمعادؼةموعقاردمصـقةموعقاردمبشرؼةم. -

 تؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمواظؾقثمسـمعصادرمعلؿؼرةمظؿؿقؼؾمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمضرورةمزؼادةمعرتؾاتمأخصائلم -

 عقفابت/ث.م1طقؾقبت/ثمزؼادةماظلرسةمؼبمدعـفقرمإظبمم256تؼؾقؾماظلرسةمٌؽؿؾةمعصرماظعاعةماظغردضةمإظبم -

 ٌـظقعةمصـدوقمعؽؿؾاتمعصرماظعاعة:موتؿـاولماظؿقصقاتمدورماظصـدوقمٌامظفمعـمأثرمصعالمؼبمتـظقؿمعؽؿؾاتما .5
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اظؿـلقؼمبنيمعـظقعةماٌؽؿؾات،مظقؽقنمػـاكمؼقممإجازةمعشذلكمظؽؾمعؽؿؾاتماٌـظقعة،محؿكمؼؿلاـكمصاقاغةماظشاؾؽةموأغظؿاةممممم -

 اٌعؾقعاتمذاتماظعالضةمبفام.م

 ضرورةماظؿـلقؼمؼبمعقاسقدماظعؿؾمبنيمعؽؿؾاتماٌـظقعةم. -

م.ممAnti Virusضرورةموجقدمبرذبقاتمعضادةمظؾػرلوداتم -

 أنمتؽقنمػـاكمإدارةمعرطزؼةمظؿؽـقظقجقاماٌعؾقعات،مدبؿ ممبرطزؼةمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.م -

 اظؿدرؼبماظػينماظدوريمألخصائلمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتممبؽؿؾاتماٌـظقعة. -

 اًالصة:تمدورؼةمبنيماخؿصاصلمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمباٌؽؿؾاتمٌؿابعةمتطقراتماظشؾؽةموتؾادلماًدلاتم. -

 قثمسـمعصادرممتقؼؾم،مهلؾامألؼةمعقاضػمضدمتؿغرلمواهماٌؽؿؾاتممبصر،مألنمظؽؾمسصرماػؿؿاعات.مضرورةماظؾ -

ماخلالصةذ:

مصرصةمظؿؿعاونموتؿشاركمعًعا،موهؼؼماٌشارطة،مدقاءمعـمخاللمغظاممآظلمواحدموصفرسمآظلم غرىمأنماٌؽؿؾاتمؼبمعصرمظدؼفا

مVPNواحد،موعـمبابمأوظبمأنمتؽقنمعـمخاللمذؾؽةمواحدة،موؼؼذلحمأنمتؽقنماظشؾؽةمعـمغقعماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةم

مبصرمآالفماٌؽؿؾاتماظيتمكمؽـمربطفامعبقًعا،ممبامضبؼؼمخدعةمجؾقؾةمم،موظقسمسدلمذؾؽةماإلغذلغت،موؼقجدمMPLبطرؼؼةم

عؽؿؾةمساعةمصاسؾة.مم30جملؿؿعماٌلؿػقدؼـ،موؼلفؿمؼبماظؿؼاربمبنيماٌؽؿؾاتموتؾادلماًدلات،موػـاكمسؾكماألضؾمعامؼزؼدمسؾكم

،ممSite to Siteأشؾؾفامؼلؿكدممغقعموصؽرةماالتصالمسدلماظشؾؽةماالصذلاضقةماًاصةمعلؿكدعةمؼبمطـرلمعـماظؾالد،موإنمطانم

موشاظًؾامتلؿكدعفاماىاععاتمواٌؤدلاتماظؽدلىمؼبمادذلاظقاموأعرؼؽام)مجاععةمصؾقرؼدام(مواظدامنركموشرلػام.م

م ماًاصة ماالصذلاضقة ماظشؾؽة مادؿكدام مأن ممVPNوند ماالتصال،موممMPLبطرؼؼة مودرؼة ماألعان،مودرسة مظؿقؼقؼ مودقؾة ،

تموأجفزةمعؿكصصةمؼبمتأعنيماٌعؾقعاتمواظشؾؽات،موالمصببمأنمؼؽقنمذظؽمباٌؽؿؾةماظرئقلقةمصؼطمأومصببمأنمتدسؿفامبرذبقا

تفؿؿمبذظؽم.وحاظًقامبعضماٌؽؿؾاتممعرطزماالتصال،مبؾمصببمأنمتفؿؿمطؾمعؽؿؾةمبذظؽماألعر،موظؽــامغؾؿسمأنمبعضماٌؽؿؾاتمال

مأضؾمأدواتماظؿأعنيمظؾ موػذا مظؾػرلودات، معضاد مبفا متفددمالمؼقجد ماظػرلوداتماظيتمكمؽـمأن معـ ؾقاغاتمسؾكماألضؾمظؾقؿاؼة

مبشؽؾم معؽؿؾة.دابؼمؼؿـاوهلا مواظدلذبقاتمضدممتماظؿعرضمهلا اظشؾؽةممبكاررمعبة،موباظؿاظلمطؾمعؽؿؾاتماٌـظقعة،مواألجفزة

متػصقؾل.

ماظـقعمعـماظشؾؽاتم)ماظشؾؽاتماالصذلاضقةماًاصةم(مظؿعؿؾمو تربطمعـظقعةماٌؽؿؾاتمؼبمعصرموخالصةماظؼقلمػـا،مؼـصحمبفذا

موظؽـمصببمأنمؼؽقنمسددماٌؽؿؾاتمعـادًؾامحؿكمؼؿؿمتقزؼعماظؿؽؾػةمسؾكمتؾؽماٌؽؿؾاتمصؿؼؾماظؿؽؾػةماٌؼررةمسؾكمطؾمعؽؿؾةم.
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