
VPN 

Віртуальні приватні мережі 



• 1998 рік - розробка додатків VPN, що дозволяють 

здійснювати централізований контроль з боку користувачів. 

• 1999 рік - модель аутентифікації, додаткові кошти для 

конфігурації клієнтів 

• 2000 рік - включення коштів VPN в Windows2000В даний 

час технологія увійшла в фазу розквіту. Використовуються 

різні технології і архітектури з урахуванням потреб 

конкретної мережі. 

• Використання загальнодоступною IP-мережі для надання 

віддаленого доступу до інформації може (!) Бути 

безпечним. 



Базові архітектури VPN 

• Шлюз-шлюз 

• Шлюз-хост 

• Хост-хост 

• Комбінована - через проміжний шлюз (IPSG) 

IPSG VPN-шлюз 

LAN 

IP-сеть IP-сеть 



• VPN-шлюз - мережеве пристрій, підключений 
до декількох мереж, виконує функції 
шифрування, ідентифікації, аутентифікації, 
авторизації та тунелювання. Може бути 
вирішене як програмно, так і апаратно. 

• VPN-клієнт (хост) вирішується програмно. 
Виконує функції шифрування і аутентифікації. 
Мережа може бути побудована без 
використання VPN-клієнтів. 

Основні компоненти VPN 



• Тунель - логічний зв'язок між клієнтом і 

сервером. В процесі реалізації тунелю 

використовуються методи захисту інформації. 

• Граничний сервер - це сервер, який є 

зовнішнім для корпоративної мережі. В якості 

такого сервера може виступати, наприклад, 

брендмауери або система NAT. 

• Забезпечення безпеки інформації VPN - 

ряд заходів щодо захисту трафіку 

корпоративної мережі при проходженні по 

тунелю від зовнішніх і внутрішніх загроз. 



Схеми взаємодії провайдера та 

клієнта 

• Призначена для користувача схема - 
обладнання розміщується на території 
клієнта, методи захисту інформації та 
забезпечення QoS організовуються 
самостійно. 

• Провайдерська схема - кошти VPN 
розміщуються в мережі провайдера, методи 
захисту інформації та забезпечення QoS 
організовуються провайдером. 

• Змішана схема - використовується при 
взаємодії клієнта з декількома провайдерами. 
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Організація тунелю через 

провайдера Internet, що підтримує 

службу VPN 
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VPN-з'єднання захищених мереж 

всередині корпоративної мережі 

. 
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VPN-з'єднання корпоративного 

клієнта з захищеною мережею 

всередині корпоративної мережі. 
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Захист даних в VPN 

 Часто у своїй роботі рішення VPN використовують 
туннелирование Вимоги до захищеного каналу: 

Конфіденційність 

цілісність 

Доступність легальним користувачам (аутентифікація) 

Методи організації захищеного каналу: 

Шифрування. 

Аутентифікація - дозволяє організувати доступ до мережі 
тільки легальних користувачів. 

Авторизація - контролює доступ легальних користувачів до 
ресурсів в обсягах, відповідних наданими їм правами. 

Туннелирование - дозволяє зашифрувати пакет разом зі 
службовою інформацією. 



VPN для мобільних пристроїв 
 

• Для підключення мобільного пристрою до VPN існує два 

способи:  

• Через налаштування смартфону – довший процес 

налаштування, аніж в другому способі. Необхідно 

обов'язково мати аккаунт VPN-сервісу.  

• За допомогою спеціальних застосувань – додаток 

самостійно підключається до VPN. Іноді створення 

аккаунта не потрібно, що спрощує роботу з VPN.  

• Завдяки вбудованим засобам в сучасних смартфонах 

користувач може створити мережу VPN самостійно, 

вибираючи бажані налаштування. Нижче розглянемо, як 

підключитися до VPN на платформах Android та iOS. 

 



Налаштування VPN на Android 
 • У налаштуваннях телефону потрібно   натиснути на пункт 

«Підключення». На екрані, що відкрився, вибрати зі списку 

пункт «Додаткові налаштування підключення» та обрати 

пункт «VPN». 

 



• VPN – це гарне рішення для встановлення захисту та 

збереження анонімності в мережі, і воно заслуговує на 

увагу будь-кого, хто користується Інтернетом на мобільних 

пристроях або ПК. Мережі VPN надають великий спектр 

можливостей. Ними користуються не лише фахівці у сфері 

IT, але й звичайні користувачі з різних причин. При цьому 

не варто забувати про мінуси використання VPN – 

вірогідність низької швидкості передачі даних та обходу 

або злому VPN-з'єднання. Існує декілька типів VPN- 

протоколів, завдяки описаним особливостям яких можна 

вибрати відповідний тип для будь-якої мети. На даний 

момент найпопулярнішим є OpenVPN, який має найменшу 

кількість слабких місць, але для звичайного користування 

підійде будь-який з протоколів. 


