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ABSTRAKT
Në këtë punim diplome është paraqitur analiza e Rrjeteve Virtuale Private si dhe është
përshkruar konfigurimi i tyre.
Në fillim shpjegohen konceptet kryesore të rrjeteve komunikuese, të cilat mundësojnë
transmetimin e të dhënave në mes të pajisjeve.
Paraqitet nevoja dhe rëndësia e përdorimit të komutimit me qark dhe atij me kanale, duke
vazhduar me llojet dhe rolin e shtresave të modelit OSI.
Dhe si pikë kryesore arrijmë te rrjetet VPN, duke pasuar me analizën krahasuese në mes të
llojeve të ndryshme të tyre si dhe përparësite dhe mangësitë e tyre.
Shtjellohet edhe siguria e tyre si sfidë kryesore e rrjeteve VPN. Si hap i domosdoshëm është
edhe implementimi i protokolleve të sigurisë, ku kërkohet mbrojtja e të dhënave nga qasjet e
paautorizuara.
Zhvillimi i teknologjisë viteve të fundit ka arritur pothuajse kulminacionin dhe gjithashtu ka
prekur çdo fushë të jetës. Avancimi i teknologjisë ka sjell inovacione poashtu edhe në rrjetet
VPN, të cilat tashmë nuk e kanë problem qasjen e informacionit me përmbajtje të bllokuar
varësisht prej lokacionit gjeografik të përdoruesve, gjë që do të përmendet në kapitujt e
mëposhtëm, kur flasim për bllokimin gjeografik.
Në fund paraqitet një rast i implementimit të njerit protokoll të sigurisë së rrjeteve VPN, ku hap
pas hapi do të shihet konfigurimi në rrjetet Cisco.

Fjalët kyqe: VPN, komunikim, Internet, protokoll, siguri, transmetim.
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1.HYRJE
Me përparimin e pabesueshëm të Internetit, është bërë gjithnjë e më e nevojshme vendosja e
Rrjetit Virtual Privat (VPN) brenda organizatave. Shumica e kompanive i kanë zyrat e
shpërndara përgjatë shumë qyteteve. Në të kaluarën, kur të vetmet rrjete ekzistuese kanë qenë ato
me të dhëna private, ku qasje kanë pasur vetëm personat e autorizuar, ka qenë e zakonshme që
këto kompani të merrnin linja të dedikuara nga kompania telefonike për të lidhur të gjitha zyrat
së bashku.
Një rrjet i ndërtuar nga kompjuterët dhe linjat e dedikuara të një kompanie quhet rrjet privat.
[1]Në mes të viteve 1990, rritja e Internetit dhe rritja e shpejtësisë për lidhje të lira hapi rrugën
për teknologjitë e reja. Shumë zhvillues, administratorë, dhe e fundit por jo më pak e
rëndësishmja, menaxherët kishin zbuluar se mund të kishte zgjidhje më të mira sesa shpenzimi i
disa qindrave dollarë, nëse jo mijëra dollarë, në linjat e dedikuara dhe të qasjes dial-up.
Ideja ishte që të përdoret interneti për komunikim midis degëve dhe në të njejtën kohë të ketë
siguri në transferimin e të dhënave. Shkurtimisht: ofrimi i lidhjeve të sigurta ndërmjet degëve të
ndërmarrjeve përmes linjave me kosto të ulët duke përdorur internetin. Ky është një përshkrim
themelor rreth VPN-ëve.
Qëllimi i këtij punimi është përshkrimi i rrjeteve VPN, llojet, protokollet e nevojshme për
implementimin e tyre si dhe përparësitë dhe mangësite kryesore të tyre.
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2.RRJETET KOMUNIKUESE
Një rrjet komunikues, në formën e vet më të thjeshtë, është një grup i pajisjeve dhe nodave që
ofrojnë shërbim si: transferimin e informacionit në mes të përdoruesve që ndodhen në lokacione
të ndryshme gjeografike.
Rrjetet e komunikuese ofrojnë shërbime ashtu si shërbimet e tjera të gjendura kudo, dhe mund të
tërhiqen shumë analogji në mes të rrjeteve komunikuese dhe sistemeve të tjera të shërbimeve.
Për shembull, rrjetet e komunikimit, të tilla si televizioni kabllor dhe transmetues, sigurojnë
shpërndarjen e informacionit ashtu si sistemi i furnizimit me ujë ose energjise elektrike që
shpërndajn shërbimet deri te përdoruesit.
Transmetimi përmes radios dhe televizionit është shërbimi më i zakonshëm i komunikimit.
Shumë “stacione” (programe) transmetojnë një numër të sinjaleve, njëkohësisht, përgjatë rrjeteve
të shpërndara me kabllo apo përmes transmetimeve radio. Përveq zgjedhjes së stacionit së
dëshiruar, roli i përdoruesit është pasiv në këto shërbime. Relativisht pritet kualitet i lartë i zërit
dhe videos, por në transmetimet e drejtëpërdrejta mund të tolerohet një sasi e konsiderueshme e
vonesës.
Shërbimet e rrjeteve telefonike celulare, zgjerojnë shërbimin e zakonshëm telefonik, sa i përket
përdoruesve mobil të cilët janë të lirë të lëvizin brenda një zone regjionale të mbuluar nga një
grup i ndërlidhur i zonave më të vogla gjeografike që quhen celula. Çdo celule ka një sistem të
transmetimit radio që lejon atë të komunikoj me përdoruesit në zonën e saj.
Posta elektronike (email) gjithashtu është një shërbim tjetër i zakonshëm. Përdoruesi zakonisht
ofron një mesazh tekstual dhe një emër ose një adresë në një aplikacion rrjeti. Aplikacioni
bashkëvepron me një server lokal postar, i cili e transmeton mesazhin si kthim të një serveri i
destinuar përgjatë një rrjeti kompjuterik. Përdoruesi i destinuar i rikthen mesazhin duke perdorur
aplikacionin postar.
[2] Shumë aplikime që përfshijnë një bashkëveprim mes proceseve që punojnë në dy kompjuterë
mund të karakterizohen nga një bashkëveprim klient/server. P.sh një klient mund të inicojë një
proces për t’iu qasur një dokumenti të caktuar në ndonjë server. Aplikacioni www (world wide
web) e karakterizon këtë bashkëveprim. WWW përbëhet nga një strukturë për qasjen në
dokumentet të cilat gjenden në kompjuterët e lidhur përmes Internetit. Këto dokumente
përmbajnë tekst, grafikë, dhe lloje të tjera të të dhënave, që janë të lidhura mes vete përmes
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linçeve. WWW është i qasshëm përmes një programi shfletues që paraqet dokumentet dhe e
lejon përdoruesin ti qaset dokumenteve tjera duke klikuar në këto linçe. Çdo link i ofron
shfletuesit një URL (uniform resource locator) që e karakterizon emrin e makinës në të cilën
është lokalizuar dokumenti sikurse edhe emrin e dosjes që e përmban atë dokument.

2.1 Rrjetet me komutim
Për transmetimin e të dhënave jasht zonës lokale, komunikimi zakonisht arrihet duke transmetuar
të dhëna prej burimit tek destinacioni përmes një rrjeti të nyjave ndërmjetësuese.[3] Nyjat
komutuese nuk merren me përmbajtjen e të dhënave, për më teper, qëllimi i tyre është ofrimi i
një ambienti komutues që do të lëviz të dhënat prej një nyje në nyjen tjetër deri sa ato të arrijnë te
destinacioni. Pajisjeve të fundme, të cilat dëshirojnë të komunikojnë mes vete i’u referohemi si
stacione. Stacione mund të jenë kompjuterët, telefonat apo pajisjet tjera komunikuese, kurse
pajisjeve komutuese qëllimi i të cilave është ofrimi i komunikimit, iu referohemi si nyje, të cilat
janë të lidhura mes vete përmes një lloji të topologjisë me linja transmetuese. Çdo stacion kapet
për një nyje, dhe bashkësisë së nyjave i referohemi si rrjet komunikues.
Të dhënat që hyjnë në një rrjetë prej stacioni, rrugëtojnë për në destinacion duke u komutuar prej
nyjes në nyje. Dy teknologji të ndryshme përdoren në rrjetet komunikuese: komutimi me kanale
dhe komutimi me paketa. Këto dy lloje të teknologjive dallojnë në mes veti në mënyrën se si
nyjat e komutojnë informacionin prej një linku në tjetrin, prej burimi tek destinacioni.

2.1.1 Komutimi me kanale

Komutimi me kanale është një metodë e implementimit të një rrjeti komunikues në të cilin dy
nyje të rrjetit krijojnë një kanal të dedikuar transmetimi (qark) nëpër rrjete, para se nyjat të mund
të komunikojnë.
Qarku garanton brez të plotë të kanalit dhe mbetet i kyçur gjatë kohëzgjatjes së sesionit
komunikues. Qarku funksionon sikur nyjat të ishin fizikisht të lidhura në një qark elektrik.

Komunikimi në një rrjetë me komutim të kanalit kërkon tre faza:
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1. Faze e vendosjes së lidhjes – Para se dy ose më tepër palë të mund të komunikojnë,
duhet të krijohet një kanal i dedikuar. Sistemet e fundme zakonisht janë të lidhura në
switcha përmes linjave të dedikuara, kështu që krijimi i lidhjes nënkupton krijimin e
kanaleve të dedikuara në mes të switchave.
2. Faza e transferimit të të dhënave – Pas krijimit të kanalit të dedikuar te dy palet tani
mund të transferojnë të dhëna.
3. Faza e ndërprerjes së lidhjes- Kur njëra nga palët deshiron të ç’kycet, secilit switch i
dërgohet një sinjal për ti liruar burimet.

2.1.2 Komutimi me paketa
Gjatë transferimit të të dhënave, ne duhet të dërgojmë mesazhe prej një sistemi të fundmë tek
tjetri. Nëse mesazhi do të kaloj përmes një rrjeti me komutim të paketave, duhet të ndahet në
paketa të gjatësive fikse ose variabile. Madhësia e paketës caktohet nga rrjeti apo protokolli i
qeverisë.
Në komutim të paketave, nuk ka alokim te burimeve për paketa. Kjo nënkupton që nuk ka brez të
rezervuar në link, dhe nuk ka kohë të caktuar të procesimit për çdo paketë. Burimet alokohen
sipas kërkesës. Alokimi përfundon sipas metodës kush vjen i pari, shërbehet i pari. Kur një
paketë pranohet nga një switch, pa marrë parasysh burimin apo destinacionin, ajo paketë duhet të
pres nëse ka paketa tjera që janë duke u procesuar. Sikur edhe sistemet tjera në jetën reale,
mungesa e rezervimit mund të krijojë vonesa.
Komutimi me datagrame normalisht ndodh në shtesën e rrjetit. Këtyre rrjeteve nganjëhere iu
referohemi edhe si rrjeta “pa lidhje të vendosur paraprakisht”, kjo nënkupton se switchi nuk
mban informacion për gjendjen e kyçjes. Këtu nuk kemi faza të vendosjes së lidhjes apo të
ndërprerjes së saj, si në rastin e komutimit me kanale. Çdo paketë trajtohet njejtë prej switchit, pa
marr parasysh burimin apo destinacionin e saj.
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Çdo paketë në një rrjetë me komutim të datagrameve përmban një header që përveç tjerash
përmban adresën e destinacionit të paketës. Kur switchi e pranon një paketë, e ekzaminon
adresën e destinacionit dhe më pas ndodh konsultimi me tabelën e rutimit për të gjetur portin
korrespondues dalës përmes së cilit paketa duhet të dërgohet para. Kjo adresë, qëndron e njejtë
gjatë gjithë rrugetimit të paketës.
Efektiviteti i një rrjeti me datagrame është më i mirë se ai me komutim të kanalit. Burimet
alokohen vetëm kur ka paketa për tu transferuar. Nëse një burim dërgon një paketë dhe ekziston
një vonesë e disa minutave, para se të mund të dërgohet paketa tjetër, gjatë atyre minutave,
burimet mund të alokohen për paketat nga burimet tjera. Por mund të ketë vonesa më të mëdha
në një rrjet me datagrame. Edhe pse nuk ka faza te vendosjes së lidhjes dhe të ndërprerjes së saj,
çdo paketë mund të përjetojë një pritje në një switch para se të dërgohet para. Si pasojë e kësaj,
pasi që jo të gjitha paketat në një mesazh domosdosshmërisht udhëtojnë përmes switchit të
njejtë, vonesa nuk është uniforme.

2.2 Protokollet e transmetim të të dhënave
Zhvillimet e para në fushën e rrjeteve kompjuterike janë përcjell me një konfuzion dhe pa
organizim. Çdo kompani ka ndërtuar rrjete me teknologji dhe standarde të veta dhe më pas kan
filluar të përballen me probleme si rezultat i zhvillimit të hovshëm të rrjeteve. Sikurse njerëzit që
kanë probleme me komunikim kur nuk e flasin gjuhën e njejtë, vështërsi komunikimi në mes
vete kanë pasur edhe rrjetet që kanë implementuar teknologji të ndryshme.
Që kompjuteret të komunikojnë në mes vete duhet të flasin të njejtën “gjuhë”. Kjo gjuhë e
përbashkët definohet si protokoll i transmetimit të të dhënave. Për ta adresuar problemin e
rrjeteve jokompatibile Organizata Ndërkombetare e Standardizimit ISO (ang. International
Standardization Organization), pas hulumtimeve të shumta ka prezantuar modelin referues OSI
(ang. Open Systems Interconnection).
Ky model i ofron prodhuesve të ndryshëm të pajisjeve të rrjeteve kompjuterike standardet që
sigurojnë komunikim dhe kompatibilitet më të madh ndërmjet teknologjive të ndryshme të
prodhuara nga kompani të ndryshme.
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Në të gjitha rrjetet, qëllimi i çdo shtrese është të ofrojë shërbime të caktuara për shtresa të larta,
duke fshehur nga to detajet se si këto sherbime të ofruara në të vërtetë implementohen.
Çdo shtresë në një makinë bart një bisedë me shtresën korresponduese në makinën tjetër.
Rregullat dhe konventat e përdorura në këtë bisedë në përgjithësi njihen si protokolle të kësaj
shtrese. Mund të themi se protokolli specifikon formatin dhe kuptimin e infomacionit që një
shtresë e dërgon te shtresa poshtë saj.
Me ndihmen e protokollit te saj, çdo shtresë poshtë, ofron shërbime për shtresën sipër.

2.2.1 Modeli referues OSI

[4]Modeli i referimit OSI është modeli primar që përshkruan mënyrat e komunikimit të
protokolleve dhe pajisjeve të ndryshme në rrjetet kompjuterike. Qëllimi parësor i modelit OSI
është që të përshpejtojë zhvillimin e produkteve të reja të rrjeteve kompjuterike. Modeli i
referimit OSI është një kornizë që përdoret për të shpjeguar se si informata udhëton nëpër rrjet
kompjuterik. Ky model rendit atë se çka duhet të përmbajë secila shtresë, por nuk specifikon
shërbimet dhe protokollet e duhura. Specifikimet e detajuara të secilës shtresë publikohen si
standarde te ndara ndërkombëtare.

2.2.1.1 Shtresa fizike

Funksioni kryesorë i shtresës fizike është që të vendosë të dhënat në medium fizik të rrjetit.
Shtresa fizike definon specifikacionet elektrike, mekanike, procedurale dhe funksionale për
aktivizim, mirëmbajtjen dhe deaktivizimin e linjës fizike ndërmjet dy hosteve komunikues,
pastaj elementet sikur janë niveli i voltazhës, distanca maksimale e transmetimit, lloji i
konektorit fizik. Nëse shtresa fizike nuk mund të dërgojë të dhëna pa gabime, nuk mund të kryej
ritransmetimin për përmirësimin e gabimeve, por lejon që veprime të mëtutjeshme të merren nga
shtresat e sipërme.
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2.2.1.2 Shtresa e data linkut

Shtresa e data linkut mundëson transportimin e të dhënave nëpër linja fizike. Prandaj, shtresa e
data linkut merret me adresim fizik, topologji të rrjetave, mediumeve transmetuese të rrjeteve si
dhe zbulimin e gabimeve në transmetim. Shtresa e data linkur komunikon me shtresat më të larta
të modelit OSI duke përdorur nënshtresën e kontrollit logjik të linjës (ang.Logical Link Control LLC).
Kjo shtresë përdor adresat fizike të hosteve të quajtura MAC adresa(ang.Media Access Control)
ndërsa si njësi transmetuese përdor kornizën. Nëse dëshirojmë ta kujtojmë shtresën e 2 të modelit
OSI me më pak fjalë atëherë kujtoni kornizat dhe adresat fizike MAC.

2.2.1.3 Shtresa e Rrjetit

Shtresa e rrjetit është një shtresë mjaft komplekse që mundëson ndërlidhjen dhe zgjedhjen e
rrugës më të mirë në mes të dy hosteve, që mund të ndodhen në dy rrjete gjeografikisht të ndara
në mes veti. Skemat e adresimit të shtresës së rrjetit përdoren nga pajisjet për të percaktuar
destinacionin e të dhënave kur ata lëvizin nëpër rrjet. Protokolli bazë që vepron në këtë shtresë
është protokolli IP (ang. Internet Protocol), i cili përkrah skemën hierarkike të adresimit që lejon
përdorimin e adresave unike në rrjet dhe gjetjen e rrugës për të transportuar të dhënat nëpër rrjet.

2.2.1.4 Shtresa e Transportit

Shtresa e transportit segmenton të dhënat e hostit dërgues dhe i përmbledh në një varg të dhënash
(ang.data stream) te hosti pranues. Shtresa e transportit tenton të ofroj shërbimet për
transportimin e të dhënave dhe në të njejtën kohë i mbron shtresat më të larta nga detajet e
proceseve transportuese.
Shtresa e transportit ofron shërbimet e transportit për të dhënat nga hosti dërgues e deri te hosti
pranues. Kjo realizohet duke përdorur dy protokolle bazë, atë TCP (ang. Transmission Control
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Protocol) dhe UDP (ang. User Datagram Protocol). Vargu i të dhënave i shtresës së transportit
paraqet një lidhje logjike në mes të dy pikave të largëta të rrjetit.

2.2.1.5 Shtresa e Sesionit

Shtresa e sesionit është përgjegjëse për vendosjen, menaxhimin dhe përfundimin e sesioneve në
mes të dy kompjuterëve komunikues. Shtresa e sesionit i ofron shërbimet e veta shtrëses së
prezantimit. Përveq rregullimit të sesionit, kjo shtresë ofron dispozita për transferin sa më efikas
të të dhënave, klasën e shërbimeve, raportimin e përjashtimeve të gabimeve për shtresën e
sesionit, prezantimit dhe aplikacionit. Nëse dëshirojmë të rikujtojmë shtresën e sesionit me më
pak fjalë atëhere kujtoni dialogun dhe bisedën.

2.2.1.6 Shtresa e Prezantimit

Shtresa e prezantimit bën të mundur që informatat e dërguara nga shtresa e aplikacionit të një
dërguesi të jetë e kuptueshme nga shtresa e aplikacionit të sistemit pranues. Shtresa e prezantimit
bën përkthimin në mes të formateve të ndryshmë të të dhënave, duke e përdorur një format të
përbashkët. Kjo shtresë e modelit OSI është përgjegjëse edhe për komprimimin dhe enkriptimin
e të dhënave. Nëse dëshirojmë ta kujtojmë shtresën e 6 të OSI modelit me më pak fjalë atëherë
kujtoni formatin e përbashkët për të dhënat.

2.2.1.7 Shtresa e Aplikacionit

Shtresa e aplikacionit e modelit OSI është shtresë e cila qëndron më afër përdoruesit dhe ndryshe
njihet si ndërfaqe në mes të përdoruesit dhe rrjetit. Kjo shtresë na ofron shërbimet e rrjeteve
sikurse që janë qasje në fajlla dhe shtypje e dokumenteve aplikacioneve të përdoruesit.
Shtresa e aplikacionit nuk i ofron shërbime asnjë shtrese tjetër të modelit OSI, por i ofron
shërbime proceseve të aplikacionit sic janë aplikacioni Ëord-it, Excel apo programeve të
ndryshme bankare.
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Shtresa e aplikacionit bën sinkronizimin dhe vendos procedura për rigjenerimim të gabimeve dhe
kontrollin e integritetit të të dhënave. Me pak fjalë nëse dëshirojmë ta kujtojmë shtresën e 7 të
modelit OSI mendojm për shfletuesin e internetit (ang. Browser).

2.2.2 TCP/IP

Modeli TCP/IP është njësoj i vlefshëm sikur modeli OSI. Protokollet e TCP/IP-së janë baza e
internetit. Versioni prezent I TCP/IP-së bazohet në skemë të adresimit 32 bitëshe të quajtur IPv4.
Nga fillimi TCP/IP është zhvilluar si standard i hapur, që nënkupton se çdokush mund ta përdorë
në implementimet e veta. Kjo qasje e ka përshpejtuar kalimin dhe zhvillimin e TCP/IP-së si
standard global.
TCP/IP është një term kolektiv që përfshin shumë protokolle e jo vetëm Protokollin e Internetit
(IP) dhe Protokollin per kontroll të transmetimit (TCP).
Nëse e bëjmë krahasimin e këtyre dy modeleve mund të shohim shumë ngjashmëri dhe
ndryshime. Një krahasim të këtyre modeleve e kemi paraqitur në figurën e radhës.

Figure 1. Modeli OSI dhe TCP/IP
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Ngjashmëritë e këtyre dy modeleve përfshijnë këto elemente:

-

Të dy modelet përdorin shtresa për të përshkruar funksionimin e rrjeteve.

-

Të dy modelet kanë shtresën e aplikacinit, edhe pse kjo shtresë ka funksione të ndryshme.

-

Të dy modelet kanë ngjashmëri në shtresat e transportit dhe të rrjeteve.

-

Të dy modelet supozojnë se paketat komutohen. Kjo nënkupton se paketat individuale
mund të udhëtojnë nëpër rrugë të ndryshme për të arritur deri te destinacioni i njejtë.

Dallimet në mes të këtyre dy modeleve përfshijnë këto dy elemente:
-

Modeli TCP/IP grupon funksionet e OSI shtresës së prezantimit dhe sesionit në shtresën e
aplikacionit.

-

Modeli TCP/IP grupon funksionet e OSI shtresës së Data-Linkut dhe shtresës Fizike në
shtresën e Qasjes Në Rrjet.

-

Në shikim të parë modeli TCP/IP duket më i thjeshtë pasi ka më pak shtresa.

-

Protokollet e modelit TCP/IP janë standarde rreth të cilave është zhvilluar i gjithë
interneti i sotëm.

2.3 Kategorizimi i rrjeteve sipas mbulueshmërisë
Në ditët e sotme kur flasim për rrjetet, në përgjithësi iu referohemi dy kategorive kryesore:
rrjeteve të zonës lokale (LAN) dhe rrjeteve të zonës së gjerë (WAN). Kategoria në të cilën mund
të bëj pjesë një rrjetë, varet nga madhësia e tij. Normalisht një LAN mbulon një zonë më pak se
10 km, përderisa një WAN mund të jetë botërorë.
Rrjeteve të madhësisë në mes të këtyre dy llojeve, normalisht iu referohemi si rrjetë të zonës
metropolitane (MAN).
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2.3.1 Rrjetet e zonës lokale

Një rrjet i zonës lokale (LAN) zakonisht zotërohet në mënyrë private dhe i lidh pajisjet e një
zyre, ndërtese apo kampusi të vetëm. Varësisht nga nevoja e organizatës, dhe lloji i teknologjisë
që përdoret, një LAN mund të jetë aq i thjeshtë sa dy kompjuterë personal dhe një printer në
shtëpinë e dikujt, ose mund të jetë i zgjeruar pergjatë një kompanie. Roli themelor i rrjeteve LAN
është lidhja e kompjuterëve, serverëve, printerëve, si dhe pajisjeve të tjera në një rrjet të
perbashkët, dukë mundësuar shkembimin e të dhënave dhe aplikacioneve si dhe shfrytëzuesve në
mes veti me ndihmen e aplikacioneve të ndryshme.

2.3.2 Rrjetet e zonës së gjerë

Rrjetet e gjera WAN (ang. Wide Area Networks) e bëjnë ndërlidhjen e rrjeteve lokale LAN dhe
ofrojnë qasje për kompjuter apo fajll-server në lokacione të largëta. Rrjetet e gjera WAN
mundësojnë që kompjuterët e një rrjeti lokal LAN të qasen në resurse të përbashkëta në LAN-ët
e tjera, siç janë printerët, fajllat etj.
[5] Një WAN mund të jetë aq kompleks sa backbones që e lidhin Internetin ose aq i thjeshtë sa
një linjë thirrëse (dial-up) që i lidh kompjuterët e shtëpisë me Internet. Zakonisht të parit i
referohemi si WAN me komutim, kurse këtij të fundit si WAN prej pike në pikë.
Duke shfrytëzuar rrjetet WAN, softuerë të ndryshëm bashkëpunimi ofrojnë qasje në kohë reale
në informata dhe resurse të ndryshme dukë mundësuar që të mbahen takimet në distancë.

2.3.3 Rrjetet e zonës metropolitane

Rrjetet e zonës metropolitane zakonisht përbëhen nga dy apo më tepër rrjete lokale LAN që
ndodhen në hapësirë të afërt gjeografike. Një bank me disa degë mund të shfrytëzojë rrjetin
MAN. Zakonisht ofruesit e shërbimeve të Internetit (ISP-të) bëjnë lidhjen e LAN sajteve të
shpërndarë në qytet, duke përdorur linja private komunikimi apo teknologji optike.
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3. RRJETET VIRTUALE PRIVATE
3.1 Definimi i rrjeteve virtuale private
Në ditët e sotme shumica e kompanive kanë një numër të madh të kompjuterëve dhe pajisjeve
komunikuese. Çdo punëtore mund të posedoj nga një kompjuter personal me të cilin punon,
kështu që pas një kohe kompania mund të kërkoj që të gjithë këta kompjuterë të lidhen mes vete
për të shpërndarë informacione. Si pike e domosdoshme është ndarja e burimeve. Kjo kërkohet
për arsye që të gjitha programet, pajisjet, dhe sidomos të dhënat, të bëhen të qasshme për këdo në
rrjet pa marrë parasysh lokacionin fizik të burimit apo përdoruesit.
Shembull i zakonshëm është kur një grup i kolegëve në zyrë ndajnë një printer të përbashkët,
pasi që asnjëri nga punëtoret nuk ka nevojë për printer personal.
Sidoqoftë, më e rëndësishme se ndarja e burimeve fizike sic janë printerët, apo sistemet rezervë
është ndarja e informacionit. Kompanitë, qofshin ato të vogla apo të mëdha, janë te varura nga
informacioni i “kompjuterizuar”. Shumica e kompanive përmbajnë të dhëna për klientët,
informata për produktet, invertarin, gjendjen financiare, e shumë gjëra, të cilave mund t’iu
qasemi online.
Për kompanitë e vogla është e zakonshme që të gjithë kompjuterët të jenë në një zyre te vetme
apo ndoshta edhe në një ndërtesë të vetme, por për kompanitë e mëdha, kompjuterët dhe
punëtorët mund të jenë të shperndarë nëpër zyra të shumta gjatë shteteve të ndryshme. Kështu,
një punëtorë në Prishtinë mund të ketë nevojë që nganjëherë ti qaset databazës së të dhënave për
një produkt të caktuar, e cila jo domosdoshmërisht gjendet afër lokacionit të tij.

3.2 Pse të ndërtojmë një rrjetë virtuale private
Deri më tani ka pasur gjithmonë një ndarje të qartë midis rrjeteve publike dhe atyre private. Një
rrjet publik, si sistemi i telefonit publik dhe interneti, është një koleksion i madh peer-ëve të
palidhur që shkëmbejnë informacion pak a shumë lirisht me njëri tjetrin. Njerëzit me qasje në
rrjetin publik mund ose nuk mund të kenë asgjë të përbashkët dhe çdo të dhënë personi në atë
rrjet mund të shkëmbej vetëm me një pjesë të vogël të përdoruesve të tij të mundshëm.

12

Janë të siguruar që janë të vetmit që përdorin rrjetin, dhe se informacioni i dërguar mes tyre (në
rastin më të keq) do të shihet vetëm nga të tjerët në grup. Rrjeti tipik lokal virtual ose rrjetet e
gjera WAN janë shembull i rrjetit privat. Vija ndarëse në mes të rrjetit publik dhe privat është
gjithmonë në ruterin gateëay, ku kompania do të vendosë një firewall për të ndaluar hyrjet jo të
lejuara nga rrjeti publik, ose për të mbajtur përdoruesit e tyre te brendshëm që të mos përdorin
rrjetin publik.
Motivimi më i fortë për krijimin e VPN mbështetet në ekonominë e komunikimeve.
Implementimi i rrjeteve virtuale private mbi një infrastrukturë fizike të komunikimit kushton më
lirë se sa krijimi i rrjeteve diskrete për çdo klient veç e veç.
Një interes tjetër i rrjeteve VPN është, natyrisht, aftësia për ti kthyer disa pjesë të një rrjeti të
organizatës, virtualisht të padukshme, për vëzhguesit e jashtëm. Ky aspekt i privatësisë së
komunikimeve mund të luajë një rol të rëndësishem për organizatat.
Teknologjia VPN ka qenë e pranishme për disa dekada. Filimisht, e krijuar për biznese të mëdha,
nuk ishte e menduar për qëllimet për të cilat përdoret sot. Nevoja për atë kohë ishte mjaft e
madhe. Bizneset, organizatat, qeveritë dhe të tjerët, me informacione sensitive, ishin në rrezik të
piraterisë apo donjë humbje tjetër të të dhënave, kur përdoreshin lidhjet e hapura të Internetit.
Ata kishin nevojë për të bërë lidhje që ishin shumë herë më të sigurta, ashtu që përdoruesit nga
largësia, zyrat satelitore dhe agjentët në terren mund ti qaseshin dhe ti përdornin dosjet e
kompanisë pa lejuar që sekretet të dilnin në pah. Zgjidhja qe ata derivuan ishte rrjeti VPN.

3.3 Çfarë bëjnë rrjetat virtuale private
[6] Një rrjetë virtuale private është një mënyrë për të simuluar një rrjet private mbi një rrjetë
publike, siç është interneti. Quhet “virtuale” sepse varet nga përdorimi i lidhjeve virtuale
domethënë të përkohshme që nuk kanë prezencë te vërtetë fizike, por përbëhen prej paketave të
rutuara mbi makineri të ndryshme te internetit mbi bazë ad hoc. Lidhjet virtuale të sigurta
krijohen midis dy makinave, një makine dhe një rrjet, ose dy rrjeteve.
VPN është si të pasurit e një rrjeti lokal, një rrjeti në të cilin pajisjet janë të lidhura drejteperdrejt
me njëra tjetrën, pa nevojën e internetit, perveç në rastin e përdorimit të Internetit për ti bërë
lidhjet. Perveç protokolleve tuneluese që krijojnë lidhje të sigurta duke fshehur burimin fillestar,
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standardet enkriptuese të nivelit të lartë sigurohen që nëse të dhënat humbasin, ato nuk do të
përdorën nga dikush që s’është I autorizuar ti përdorë ato.

Qëllimi i një VPN është garantimi i një lidhje private të sigurt dhe të besueshme në mes të
rrjeteve kompjuterike përgjatë një rrjeti ekzistues publik, zakonisht Interneti.

Një VPN i dizajnuar në mënyrë të mirë i siguron biznesit këto përfitime:
•

Lidhje të zgjeruara përgjatë lokacioneve të ndryshme gjeografike pa nevojën e
përdorimit të një linje me qera.

•

Siguri të përmirësuar për shkëmbim të të dhënave.

•

Fleksibilitet për zyrat dhe punëtorët në distanca të largëta, për të përdorur intranetin
përgjatë një lidhje ekzistuese të Internetit nëse janë të lidhur direkt në rrjet.

•

Kursimi në kohë dhe në kosto që punëtorët të shkëmbejnë informacione, nëse punojnë
prej vendeve të largëta të punës.

•

Përmirësim i produktivitetit për punëtorët nga largësia.

Një biznes mund të mos i kërkojë të gjitha këto përfitime nga VPN, por duhet ti kërkojë këto
karakteristika kyçe të tyre:
•

Sigurinë – VPN-i duhet ti mbrojë të dhënat përderisa ato udhëtojnë në rrjetin publik.
Nëse keqdashësit tentojnë ti kapin këto të dhëna, ata nuk duhet të jenë në gjendje ti
lexojnë apo ti përdorin ato.

•

Besueshmëria – Punëtoret dhe zyrat në largësi duhet të jenë në gjendje të lidhen për
VPN-in në çfarëdo kohe, pa pasur telashe (vetëm nëse kohëzgjatja është e limituar), dhe
VPN-i duhet të ofrojë kualitetin e njëjtë të lidhjes për çdo përdorues edhe kur është i
ngarkuar me numrin maksimal të kyçjeve të njëkohësishme.

•

Shkallëzueshmërinë – Teksa biznesi rritet, ai duhet të jetë në gjendje të zgjerojë
shërbimet e VPN-it për të përballuar atë rritje pa pasur nevojë për te zëvendësuar tërë
teknologjinë VPN.
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3.4 Llojet e rrjeteve VPN
[4] Një aplikim shumë i rëndësishëm i Rrjeteve Virtuale Private është përdorimi i intranetit. Një
rrjet i cili përdorë teknologjinë e hapur të Internetit quhet intranet dhe është një rrjet i të dhënave
private. Fizikisht, një intranet mund të ndërtohet nga disa LAN në vende të ndryshme.
Në mënyrë që LAN-at të jenë të ndërlidhur, krijohet një rrjet VPN për të ofruar transmetim të të
dhënave në mes të këtyre vendeve, përmes Internetit. Interneti përdor parimin e komutimit të
paketave dhe se nuk ekzistojnë kanale fizikisht të ndara për çdo VPN. Për arsye se paketat nuk
janë të ndara në kanalet e dedikuara pikë-me-pikë, ngriten disa rreziqe sigurie kur në vend të
linjave të dedikuara apo rrjeteve me komutim të kanalit, përdoret Interneti. Që ky problem të
kalohet, në një intranet, përdorën firewall-at

në ndërfaqet në mes të çdo LAN-i dhe rrjeti

publik. Firewall-at kryejnë detyra identifikimi për palët komunikuese dhe ata shifrojnë dhe
enkapsulojnë të dhënat që do të transmetohen nëpër Internetin publik, prej një zyre në zyrën
tjetër.
Një tjetër rrjet i lidhur me një intranet është extraneti. Një extranet lidhet në mes të disa
përdoruesve të zgjedhur të Internetit dhe një intraneti. Këta përdorues të jashtëm të një intraneti
privat mund të jenë, p.sh., klientët ose furnitorët. Sikur një intranet, edhe extraneti përdor
teknologjinë e Internetit, dhe për arsye sigurie, përdorën firewall-at apo metoda tjera sigurie, për
çështje identifikimi dhe shifrimi të të dhënave.
Ekzistojnë mënyra të ndryshme që një VPN mund të lidhet. Ajo çka është e rëndësishme është
fakti se një lidhje e sigurt krijohet përgjatë një rrjeti publik. Nganjëherë kjo lidhje përshkruhet
përmes konceptit të tunelit. I gjithë trafiku kalon përmes këtij tuneli. Janë dy lloje kryesore të
VPN-ave, dhe ato janë: VPN me qasje nga largësia dhe VPN prej pike-në-pikë.

3.4.1 VPN me qasje nga largësia

Bizneset përdorin VPN me qasje të largët për të vendosur një lidhje të sigurtë midis rrjetit të tyre
dhe pajisjeve të përdorura nga punetorët ne distancë. Pasi të lidhen, punëtorët janë në gjendje të
përdorin burime në rrjet ashtu si pajisjet e tyre të ishin të lidhura fizikisht në zyrë. Ekzistojnë dy
komponente që kërkohen në VPN me qasje nga largësia:
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•

E para është Network Access Server - NAS (serveri për qasje në rrjet). Është NAS ai
tek i cili një kompjuter kyçet nga Interneti në mënyrë që të përdorë një VPN. NAS
kërkon që përdoruesi të garantojë kredenciale valide për tu kyçur në një VPN. Për të
vërtetuar kredencialet e përdoruesit, NAS përdor ose procesin e tij personal të vërtetimit
ose një server tjetër vërtetimi që funksionon në atë rrjet.

•

Kompetentja e dytë që nevojitet në VPN me qasje nga largësia është softueri i klientit.
Me fjalë tjera, punëtorëve që dëshirojnë të përdorin VPN prej kompjuterëve të tyre iu
duhet softuer në ata kompjuterë për të krijuar dhe mirëmbajtur një lidhje për VPN-in.
Shumica e sistemeve operative kanë softuerin e ndërtuar brenda, të cilit mund ti qasesh,
edhe pse në vend të kësaj disa VPN kërkojnë që përdoruesit të instalojnë një aplikacion
specifik. Softueri i klientit krijon një lidhje tuneli me NAS-in, të cilin përdoruesi e
identifikon përmes adresës së tij të Internetit.

[7] VPN me qasje nga largësia është i mirë për disa punëtorë individual, por për zyra te shumta
të degëve të kompanisë me dhjetëra deri në qindra punëtorë nuk është edhe shumë efektiv.

Figure 2. VPN me qasje nga largesia

3.4.2 VPN pikë-në-pikë

Ky lloj i VPN-it përdorë një portë të sigurtë për të lidhur një rrjet në një vend me një ose më
shumë rrjete në një vend tjetër. Nuk kërkon që çdo pajisje të ketë të instaluar një klient VPN
sepse porta trajton trafikun. Një VPN pikë-në-pikë lejon ndërmarrjet me vendndodhje të shumta
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të përdorin burimet e tyre në mënyrë më efikase duke lejuar një vendndodhje të ndajë burimet e
një tjetri përmes kanalit të koduar VPN. Për shembull, një zyrë në terren mund të lidhet
drejtëpërdrejtë me selinë e një kompanie për të lejuar punonjësit të kenë qasje në burimet atje
dhe anasjelltas.

Ekzistojnë dy lloje të VPN-it prej pike-në-pikë:
•

Të bazuar në një rrjet të brendshëm (intranet) – Nëse një kompani ka një apo më
shumë lokacione të largëta të cilat dëshirojnë ti bashkojnë në një rrjet të vetëm privat, ato
mund të krijojnë një VPN të intranetit për të lidhur çdo Rrjet të Zonës lokale (LAN) në
një Rrjet të vetëm të Zonës së Gjerë (WAN).

•

Të bazuar në një rrjet të jashtëm (extranet) – Kur një kompani ka një lidhje të
ngushtë me një kompani tjetër (p.sh. partner, furnitorë apo konsumatorë), mund të
ndërtojë një VPN të extranetit që i lidh Rrjetet e Zonave Lokale të atyre kompanive së
bashku. Ky VPN i extranet-it lejon që kompanitë të punojnë së bashku në një ambient të
sigurt dhe të ndarë (shared) përderisa parandalon qasjen në intranetet e tyre të ndara.

Edhe pse qëllimi i një VPN prej pike-në-pikë është i ndryshëm prej një VPN-i me qasje nga
largësia, ai mund ti përdorë disa nga softuerët apo pajisjet e njëjta. Megjithëse, idealisht, një
VPN prej pike-nëpikë duhet të eliminonte nevojën që çdo kompjuter të ketë një softuer
klienti VPN.

Figure 3 . VPN me qasje pikë-në-pikë
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3.4.3 Protokolli tunelues pikë-pikë (PPTP)

Është një protokoll ose grup rregullash komunikimi që lejon korporatat të shtrijnë rrjetin e tyre
përmes “tuneleve” private në Internetin publik. PPTP është zgjerim i protokollit PPP (point to
point protocol). Funksionon në shtresën e dytë të modelit OSI dhe punon si model klient/server i
cili lehtë konfigurohet.
[8] Në këtë teknikë tuneluese, tunelet krijohen duke ndjekur këta dy hapa:

1. Së pari, klientët kyçën në Ofruesin e Shërbimeve e të Internetit (ISP) duke përdorur
cilindo shërbim (dial up, ISDN, me modem DSL apo LAN).
2. Së dyti, PPTP krijon një seancë (session) në mes të klientit dhe serverit për të krijuar një
tunel të sigurtë.

Figure 4. PPP në shtresën e rrjetit

Me PPTP, çdo përdorues i një PC me mbështëtje të klientit PPP është në gjendje të përdorë
ofrues të pavarur të shërbimit (ISP) për t’u lidhur i sigurt me një server tjetër.

PPTP mbështet dy lloje tunelimi:
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1. Tunelizimi vullnetar: Filluar nga klienti PPTP (të tilla si Microsoft Windows 95,
Windows 98, Windows NT ose Windows 2000). Ky lloj tunelimi nuk kërkon mbështetje
nga një ofrues i shërbimit të internetit (ISP) ose pajisje të rrjetit.

2. Tunelizimi i detyrueshëm: Filluar nga një server PPTP në një ISP. Ky lloj tunelimi duhet
të mbështetet nga serverat hyrës në rrjetë (NAS) ose ruterët.

Qëllimi për të cilin përdoret ky protokoll është për të ofruar nivel të sigurisë dhe qasje nga
distanca, ngjashëm me produktet tipike VPN. Duhet përmendur qe në këtë protokoll janë gjetur
dobësi sigurie, dhe prandaj me kalimin e kohës është paraqitur nevoja për protokolle që ofrojnë
siguri më të lartë.

3.4.4 Protokolli tunelues i shtresës 2 (L2TP)

Protokolli Tunelues i shtresës 2 (Layer 2 Tunneling Protocol), është protokoll i cili përdoret për
të përkrahur rrjetet virtuale private VPN. Është protokoll i cili nuk ofron besueshmëri, mirëpo
bazohet në një protokoll shifrues që kalon nëpër një tunel për të ofruar siguri.
E tërë paketa L2TP, duke përfshirë payload-in dhe headerin L2TP, dergohet brenda një
datagrami UDP (User Datagram Protocol).
Një lidhje L2TP përfshin dy përberës: një tunel dhe një sesion. Tuneli siguron një transport të
besueshëm midis dy pikave përfundimtare të lidhjes së kontrollit L2TP(LCCE) dhe mbart vetëm
pako kontrolli. Sesioni përmbahet në tunel dhe mbart të dhëna të përdoruesit. Një tunel i vetëm
mund të përmbjaje sesione të shumëfishta, me të dhënat e përdoruesit të mbajtura të ndara nga
numrat identifikues të sesionit në kokat e kapsulimit të të dhënave L2TP.
Eshte e zakonshme bartja e sesioneve PPP brenda një tuneli L2TP. Ky protokoll nuk ofron
konfidencialitet apo autentfikim të fortë. IPSec zakonisht përdoret për të siguruar paketat L2TP
duke ofruar konfidencialitet, autentifikim dhe integritet. Kombinimi i këtyre dy protokolleve
njihet si L2TP/IPSec.
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Figure 5. Enkapsulimi L2TP

Dy pikat fundore të një tuneli L2TP quhen LAC (L2TP Access Concentrator) dhe LNS (L2TP
Network Server). LAC qëndron midis një LNS dhe a klienti dhe përcjell paketat PPP nga secila.
Paketat e dërguara nga LAC për në LNS kapsulohen dhe dergohen në tunelin L2TP. Paketat e
dërguara nga LNS mbërrijnë përmes tunelit, de-enkapsulohen dhe i dërgohen klientit. LAC dhe
LNS nuk e dijnë së çfarë të dhënash përmbahen brenda paketave PPP.
Trafiku për çdo sesion izolohet nga L2TP, kështu që është e mundur krijimi i disa rrjeteve
virtuale përgjatë një tuneli të vetëm.
Paketat e shkëmbyera brenda një tuneli L2TP kategorizohen ose si paketa kontrolli ose si paketa
të të dhënave. L2TP ofron karakteristika besueshmërie për paketat e kontrollit, por jo edhe për
ato të të dhënave. Besueshmëria, nëse është e dëshirueshme, duhet siguruar nga protokollet e
mbivendosura që punojnë brenda çdo sesioni të një tuneli L2TP.

3.5 Protokollet e sigurisë së rrjetit
[9] Ekzistojnë kategori të ndryshme të protokolleve si protokollet e rutimit, protokollet e
transferimit, protokollet e komunikimit në distancë dhe shumë më tepër. Protokollet e sigurisë së
rrjetit janë një kategori e tillë që siguron që siguria dhe integriteti i të dhënave të ruhen në një
rrjetë. Metodologji, teknika dhe procese të ndryshme përfshihen në këto protokolle për të
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siguruar të dhënat e rrjetit nga çdo përpjekje e paligjshme në rishikim ose nxerrjen e permbajtjes
aktuale të të dhënave.

3.5.1 Protokolli i sigurisë në internet (IPSec)

Me vite të tëra Internet Engineering Task Force (IETF) e ka ditur se siguria mungonte në
Internet. Shumica e ekspertëve të sigurisë besojnë se për të qenë vertet të sigurtë, shifrimi dhe
kontrolli i integritetit, duhet të jenë end-to-end(fundi-në-fund). Kjo per shkak se, procesi i
burimit i shifron të dhënat dhe integriteti i mbron ato dhe i dërgon tek procesi i destinacionit ku
dëshifrohen dhe verifikikohen.
Çfarëdo ngatërrese që ndodh në mes të këtyre dy proceseve, brenda cilitdo sistem operativ, mund
të detektohet. Për ti bërë të vetëdijshme për rrezikun kërkohet ndryshimi i të gjitha
aplikacioneve. Sipas këtij kundërveshtrimi, tentimi tjetër më i mirë është vendosja e shifrimit në
shtresën e transportit ose ndonjë shtresë tjetër të re në mes të shtresës së aplikacionit dhe
transportit.
Një kundërveshtrim tjetër është që përdoruesit nuk e kuptojnë sigurinë dhe nuk do të jenë të aftë
për ta përdorur atë në mënyrë të duhur meqenëse askush nuk dëshiron që ti modifikoj programet
momentale në çfarëdo forme, kështu që shtresa e rrjetit duhet të autentikojë dhe të shifroj paketat
pa i përfshirë përdoruesit në mes. Pas disa viteve, ky kundërvështrim fitoi mbështetje të
mjaftueshme që qoi në definimin e një standardi të sigurisë së rrjetit. Në kete pjesë argumenti
ishte se shifrimi i shtresës së rrjetit nuk i ndalon përdoruesit të cilët I dallojnë disa çështje të
sigurisë të bëjnë gjënë e duhur në lidhje me këtë, gjë që i ndihmon edhe përdoruesit të cileët nuk
janë të vëmëndshëm për disa rreziqe të caktuara.
Si rezultat i kësaj lufte ishtë dizajni I quajtur IPSec(IP Security). Pasiqë jo të gjithë përdoruesit
dëshirojnë shifrim (meqë është i shtrenjtë në mënyrë përdoruese). Prandaj në vend që të bëhet
opsional, u vendos që të kërkohet shifrimi gjatë gjithë kohës.
[1]Arsyeja për shërbime të shumta është se jo të gjithë dëshirojnë të paguajnë çmimin për ti
pasur të gjitha shërbimet gjatë gjithë kohës, ashtu që sherbimet janë të disponueshme.
Shumica e shërbimeve janë fshehtësia, integriteti I të dhënave dhe mbrojtja nga sulmet e
përseritura. Krejt këto janë të bazuara në një kriptografi me çelësmetrik.
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Arsyeja për të pasur detaje të shumta, është për të bërë të mundur mbrojtjen e një lidhje të vetme
TCP, tërë trafikun në mes të një çifti të hostave, ose të gjithë trafikun në mes të një çifti të sigurtë
të ruterëve.
Një fakt shumë befasues i IPSec është se edhe pse është në shtresën IP, është me lidhje të
orientuar. Në fakt nuk është edhe aq befasues, sepse për të pasur çfarëdo sigurie, një çelës duhet
të krijohet dhe të përdoret për një përiudh të caktuar. Gjithashtu, lidhjet amortizojnë çmimin e
krijimit në mes të shumë paketave. Një “ kyçje ” në kuptimin e IPSec quhet SA – Security
Assosiation. Një SA është një lidhje e thjeshtë mes dy pikave fundore dhe ka një identifikues të
sigurisë të shoqëruar bashk me të.
[1] Teknikisht, IPSec ka dy pjesë kryesore. Pjesa e parë përshkruan dy headera të ri që mund ti
shtohen paketave për të bartur identifikuesin e sigurisë, të dhënat për kontroll të integritetit dhe
informacione tjera. Pjesa tjetër, ISAKMP – Protokolli për shoqërim te sigurisë dhe
menaxhim te çelësave (Internet Security Association and Key Management Protocol),
merret me krijimin e çelësave. ISAKMP është një kornize. Protokolli kryesor për të bartur punën
është IKE – Shkëmbimi i çelësave të Internetit (Internet Key Exchange).

3.5.2 Protokolli i sigurisë së shtresës së transportit (TLS)

TLS është protokoll kriptografik, i dizajnuar për të ofruar siguri në komunikim përgjatë një rrjeti
kompjuterik. Disa versione të protokolleve gjejnë përdorim të gjerë në aplikacione siç janë
kërkimi në web, email-at, komunikimi direkt me mesazhe, dhe voice over IP(VoIP). Webfaqet
mund të përdorin TLS-në për të siguruar të gjitha komunikimet e tyre në mes të serverëve të tyre
dhe shfletuesve të faqeve (web browsers).
Protokolli TLS qëllim primar ka ofrimin e privatësisë dhe integritetit të të dhënave në mes të dy
apo më shumë aplikacioneve kompjuterike. Kur sigurohen nga TLS, lidhjet në mes të një klienti
(p.sh. shfletuesi të faqeve) dhe një serveri (p.sh wikipedia), duhet të kenë njerën apo më shumë
nga këto karakteristika:
•

Kyçja duhet të jetë private (ose e sigurt) sepse kriptografia simetrike përdoret për të
shifruar të dhënat që transmetohen. Çelësat për këtë shifrim simetrik gjenerohen në
mënyrë unike për çdo kyçje dhe bazohen në një sekret të ndarë (shared secret) që
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negociohet në fillim të sesionit (ndryshe njihet si shtrëngimi i duarve TLS). Serveri dhe
klienti negociojnë detajet se cili algoritëm shifrues dhe cilët çelësa kriptografik do të
përdorën para transmetimit të bajtit (byte) të parë të të dhënave. Negocimi i ndarjes së
çelësave sekret është edhe i sigurt (sekreti i negociushem është jo i qasshëm nga
përgjuesit dhe nuk mund të gjendet as edhe nga një sulmues i cili e vendos veten në mes
të kyçjes), edhe i besueshëm (asnjë sulmues nuk mund të modifikojë komunikimet gjatë
negocimit pa u zbuluar).
•

Identiteti i palëve komunikuese mund të vërtetohet duke përdorur kriptografinë me çelëspublik. Ky vërtetim mund të bëhet opsional, por në përgjithësi kërkohet së paku për
njërën nga palët (zakonisht për serverin).

•

Kyçja është e besueshme sepse çdo mesazh i transmetuar përfshinë një mesazh për
kontroll të integritetit duke përdorur një mesazh me kod vërtetimi për të parandaluar
humbjen e pazbuluar apo ndryshimin e të dhënave gjatë transmetimit.

3.6 Çenzura dhe kufizimi (bllokimi) gjeografik
Rrjetet Virtuale Private shpesh aplikohen edhe kur përdoruesit tentojnë të paraqiten në një vend
të ndryshëm gjeografik, duke i tejkaluar rregullat e Firewalls që bllokojnë disa porte specifike të
TCP-së apo UDP-së.
Çensura dhe kufizimi-gjeografik janë disa nga disa problemet që shqetësojnë Internetin dhe që
shtyjnë në krijimin e inovacioneve në teknologjinë VPN. Historia e censurimit dallon nga rasti
në rast por përfshinë gjëra si bllokimi i mediave sociale, qasja jo komplete në katalogët e
mediumeve online (p.sh. katalogu i Netflix US kundrejt asaj çka është e lejuar për pjesën tjetër
të botës), ndjekja e aktivitetit të përdoruesit (user activity), monitorimi i email-ave apo mohimi
total i qasjes në Internet.
Me fjalë tjera, kufizimi gjeografik është kur përmbajtja nuk është e disponueshme për shkak të
lokacionit gjeografik.
Është shumë e zakonshme limitimi i qasjes nga një lokacion i caktuar, më së shumti për çështje
licencimi, të drejtave autoriale, diskriminimit në çmim, apo thjeshtë për të bllokuar përmbajtjet
ilegale.
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Shumë organizata përdorin kufizimin-gjeografik për të kategorizuar dhe për të ndarë boten në
disa segmente tregu. Kompanitë argëtuese siç janë Amazon, Netflix, Hulu dhe nganjëherë
Youtube, e bëjnë përmbajtën e tyre, specifike për disa lokacione.
Këtë ata e bëjnë për të vendosur oferta të ndryshme për produktet e tyre dhe për të rritur në
përgjithësi fitimin duke u marrë më shumë me regjione individuale sesa me një politikë të njëjte
për tërë globin.

3.6.1 Funksionimi i bllokimit gjeografik

[10] Çdo kompjuter njihet përmes IP adresës së tij unike. Kurdo që vizitohet një web-faqe, IP
adresa i dërgohet serverit të saj ashtu që të dijë se ku duhet dërguar paketat me informacione.
IP adresa merret nga ISP-ja në momentin e regjistrimit në të. Ajo e tregon lokacionin e
përdoruesit dhe kushdo në bote mund të gjurmohet përmes saj.
Transmetuesit e përdorin këtë për të vendosur nëse përdoruesve duhet lejuar së pamuri
përmbajtja në bazë të lokacionit të tyre. Prandaj nëse tentohet qasja në një shërbim prej një IP
adrese që nuk gjendet në listën e të lejuarave, ajo përmbajtje është e bllokuar.

3.6.2 Përdorimi i bllokimit gjeografik

Duke e ndarë globin në disa regjione, p.sh., producentët në Hollywood sigurohen që filmat mund
të transmetohen në vetëm një treg njëkohësisht.
Në këtë mënyrë, faqet e famshme transmetuese, siç janë Netflix dhe BBC iPlayer, përdorin
geoblocking për të vendosur kufizime dhe ndalesa në qasje varësisht nga lokacioni gjeografik i
përdoruesit.

3.6.3 Kalimi prapa bllokimit gjeografik

Lokacioni është baza e të gjitha bllokimeve gjeografike dhe nëse dëshirohet të tejkalohet, duhet
gjetur një mënyrë për të maskuar IP adresën.
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Njëra nga metodat më të popullarizuara për të bërë këtë është përdorimi i serverëve proxy, të
cilët shërbejnë si ndërmjetësues për tërë trafikun në internet.
Ata kalojnë kërkesën e përdoruesit te serverët pranues, sikur të ishte kërkesa e tyre, duke i
mashtruar ata dhe duke e fshehur totalisht IP adresën e përdoruesit.

Por mënyra më efektive është përdorimi i një rrjeti virtual privat, VPN. VPN me mençuri shifron
kërkesën dhe e tunelon atë përmes një rrjeti privat duke u siguruar që IP adresa nuk shihet nga
kushdo.

Interneti, bën shpërndarjen e informacionit dhe përmbajtjes, lehtë dhe shpejtë. Problem është
fakti që teknologjia e Internetit zhvillohet aq shpejtë asisoj që bën përpjekje për të kontrolluar
rrjedhën e mediave, informacionit dhe ideve. [10] VPN-at mund të zhbllokojnë përmbajtjet e
kufizuara-gjeografike prej BBC, ABC, Youtube, etj., përderisa e mbrojnë identitetin e
përdoruesit, lokacionin e tyre fizik dhe pajisjet e tyre. Ky shërbim në veçanti është shumë i
vlefshëm në vendet me kontroll të ashpër të World Wide Webit (WWW) dhe përmbajtjes të cilës
banorët e atyre vendeve kanë të drejte ti qasen.

3.7 Krahasimi i modeleve të ndryshme të rrjeteve VPN
Për një kompani shërbimet e përshtatshme mund të zgjedhen duke marrë parasysh disa faktor.
Së pari mund të bazohemi në sistemet operative të vendosura si server ose klient, pastaj në
burimet e rrjetit të lejuara për t’iu qasut, fuqia e sigurisë që nevojitet, problemet në lidhje me
performancë. Paraprakisht para instalimit të ciësdo zgjidhje sigurie duhet të zgjedhim atë të
duhurë.

3.7.1 Përparësitë dhe mangësitë e protokolllit PPTP

Protokolli PPTP është një nga protokollet më të përdorur në rrjetet VPN për arsye se mund të
vendoset dhe mirëmbahet lehtë. Zakonisht përdoret për qëllime personale të tunelimit, siç është
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p.sh. shpërndarja efotografive. Megjithatë, disa nga përparësitë dhe mangësite e këtij protokolli
janë:

Përparësitë:
•

Është miqësorë në të gjitha platformat.

•

Ofron shifrim 128-bit.

•

Promovon përafërsisht të gjitha sistemet operative që e përkrahin VPN-in.

•

Është më i shpejtë pasi që nuk ka shifrim.

•

Vendosja është e lehtë dhe e thjeshtë.

•

Relativisht është i lirë kryesisht sepse ka një instalim të thjeshtë dhe përdorimi i
certifikatave nuk kushton shumë.

•

Nuk kërkon infrastrukturë për çelës publik.

•

Përdorë rutimin dhe qasjen nga largesia.

Mangësitë:
•

Nuk ka shifrim në këtë protokoll.

•

Duhet kryer autentifikimin në nivel përdoruesi.

•

Shifrimi në këtë protokoll fillon kur makinat kalojnë nëpër një hap autentifikues dhe
krijojnë lidhje point-to-point.

•

Më pak nivel sigurie.

•

Ofron tunel, por jo shifrim.

•

Nuk ofron integritet të të dhënave dhe nuk i verifikon burimet e të dhënave, ashtu që nuk
mund të konfirmohet nëse të dhënat janë autentike apo jo.

3.7.2 Përparësitë dhe mangësitë e protokollit IPSec

Pasi që IPSec vepron në shtresën 3, nuk ka ndonjë ndikim në shtresat më të larta të rrjetit. Disa
nga përparësitë dhe mangësitë e këtij protokolli janë:
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Përparësitë:
•

Ofron shifrim 256-bit dhe përdor tunelin dhe transportin për hir të shifrimit.

•

Setupi është i lehtë dhe i qëndrueshëm.

•

Në krahasim me PPTP ofron shifrim shumë të mirë. Besohet që është protokoll VPN-i
shumë i sigurt dhe autentik.

•

Ofron nivel më të lartë sigurie.

•

Përdor enkriptimin sikur se edhe autentifikimin e makinës dhe përdoruesit.

•

Ofron siguri të lartë, kërkon infrastrukturë për çelës publik.

•

Ofron integritet.

•

Nuk ka nevojë për instalim të siftuerit të klientit

Mangësitë:
•

Nevojitet shpejtësi më e lartë procesuese.

•

Më i vështirë për tu instaluar dhe për të përdorur certfikatën e sigurisë.

3.7.3 Përparësitë dhe mangësitë e protokollit L2TP

Protokolli L2TP, emrin e merr nga fakti që përdorë shtresën 2 të modelit OSI, dhe është rezultat i
bashkimit të përpjekjeve mes kompanive, Cisco dhe Microsoft, për të ofruar një protokoll
tunelimi më të sigurtë. Disa nga përparësitë dhe mangësitë të këtij protokolli janë:

Përparësitë:
•

Pasi që ofron shifrimin më të duhur, jep siguri të besueshme për informacione dhe
aplikacione sensitive.

•

L2TP përdor enkapsulimin e shtresës së dytë (Layer 2 encapsulation).

•

Ofron lidhje më të mira, efiqiente dhe me çmim të arsyeshëm.
27

•

Është lehtë i përdorueshëm dhe setupi është i thjeshtë.

•

Ky protokoll mund të përdoret në të gjitha platformat e fundit.

•

Është i besueshëm, i shpejte, i përshtatshëm dhe i shkallëzuar.

•

Bashkëpunon me IPSec për të ofruar shifrim 168-bit.

•

I nevojiten dy nivele të procesit të autentiktimit që e bëjnë më të mirë se sa PPTP, sa i
përket shifrimit.

•

Shifrimi i procesit të autentikimit e bënë të mundur dëgjimin gjatë transmetimit.

Mangësitë:
•

Shpejtësia e tij rezulton të jetë më e vogël, pasi që i enkapsulon të dhënat dy herë.

•

Përdorë pre-shared keys dhe nganjëherë ndodhë mos-përputhja e çelësave.

•

Ofron siguri të mirë me shpejtësi të vogël. Shpejtësia e vogël është si pasojë e përdorimit
të CPU-së (procesorit) gjatë procesit të shifrimit.

[9] Tabela poshtë i përmbledh përparësitë dhe disa nga zgjidhjet që ofron VPN. Mbulon
vlerësimet e bazuara në shpejtësi, integritet, besueshmëri, shifrim dhe stabilitet.
IPSec site-to-site

IPSec server-klient

PPTP

L2TP

Shpejtësia

I shpejtë

I shpejtë

Po

I shpejtë

Integriteti

Po

Po

Po

Po

Konfidencialiteti

Po

Po

Po

Shifrimi/Siguria

Normal

Normal

E ulët

E pranueshme

Stabiliteti

I pranueshëm

I pranueshëm

Normal

I pranueshëm

Çmimi

I lartë

I lartë

I ulët

I ulët

Table 1. Krahasimi i zgjedhjeve të ndryshme të VPN-it [1]
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3.8 Konfidencialiteti, Integriteti, Disponueshmeria

Figure 6.Treshja CIA

Emri CIA formohet nga inicialet e tri fjalëve në gjuhën angleze: Konfidencialiteti, Integriteti
dhe Disponueshmëria. CIA është një model i cili merr parasysh metoda të ndryshmë kontrollimi,
siç është kontrolli fizik, kontrolli teknik apo veprimi njerëzor. Këto tria përdoren si etapa në
modelet e sigurisë.
[9] Metoda CIA mund të apliohet në mënyra të ndryshme, të cilat në veçanti sillen rreth tri
linjave të veprimit. Kriptografia është një formë e transferimit të të dhënave që kontrollon qasjen
duke e shifruar dhe dëshifruar informacionin. Integriteti I të dhënave mund të mbrohet me
mekanizma si nënshkrimi digjital dhe algoritmet hash. Arkitektura e rrjetit dhe dizajnimi i
sistemeve harduerike na ndohmon neve në sigurimin e disponueshmerinë e të dhënave. Siguria e
një kompanie duhet të koordinohet duke marrë parasysh këto tri modele, sepse nuk mjafton
trajtimi i vetëm njërit model, dhe harresa e dy të tjerëve.
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3.8.1 Konfidencialiteti

Konfidencialiteti mbron privatësinë e informacionit që shkëmbehet në mes të paleve
komunikuese. Në këtë drejtim, çdo zgjidhje përmes VPN siguron shifrim të një lloji.
Sot dy sistemet kriptografike që përdoren janë kriptografia me çelës sekret dhe kriptografia me
çelës publik. Kriptografia me çelës sekret (ose privat) përdor një çelës të shpërndarë (shared key)
që përdoret për të shifruar dhe dëshifruar mesazhin. Problemi kryesor me kriptografinë me çelës
privat është shkëmbimi I çelësave. Dergimi i çelësave sekret nëpër Internet në mënyrë të
pashifruar nuk është zgjidhje për arsye të cilat veç janë të qarta.

Figure 7.Kriptografia me çeles sekret [9]

Këtu vie në ndihmë kriptografia me çelës publik, e cila përdor një çift të çelësave të lidhur
matematikisht për çdo palë komunikuese. Dhënësi mund të shifroje mesazhin me çelës publik të
marrësit, i cili siç edhe e cek emri, është publikisht i qasshëm. Marrësi mund të deshifrojë
mesazhin duke përdor çelësin e tij privat.
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Figure 8. Kriptografia me çeles publik

3.8.2 Integriteti

Integriteti i mbron të dhënat nga ndërprerja dhe modifikimi i tyre. Me integritetin të dhënat
sigurohen se nuk janë ndryshuar gjatë transmetimit. Në rastin e VPN-ëve, të dhënat nuk janë
ndërprerë dhe ndryshuar gjatë udhëtimit prej një dalje (gateway) të VPN-it në tjetrën. [9] Për të
arritur integritetin e të dhënave përdoret mekanizmi hash. Nëse një bit është modifikuar, vlera
hash nuk do të përputhet. Një hash njëdrejtimësh i të dhënave duhet të përputhet saktësisht. Nëse
një bit ndryshon atëherë mesazhi është ndryshuar. Dy algortimet që një gateway i VPN-it
përdorë për të verifikuar integritetin e të dhënave janë hash algoritmet hmac-md5 dhe hmacshal, ku ky i fundit është më i fuqishëm.

Një hash një-drejtimësh në mënyrë të thjeshtë merr një varg, dhe të dhëna, të gjatësisë variabile,
dhe prodhon një vlerë hash të gjatësisë fikse. Hash-i së bashku me të dhënat e tij, më pas
dërgohet te marrësi. Marrësi do të llogaritë të njejtin funksion-hash në të dhëna për ta krahasuar
këtë me rezultatin e dërguar hash, dhe nëse ata janë të njëjtë, atëherë mesazhi do të pranohet.
Prandaj mund të themi se mesazhi nuk është modifikuar gjatë rrugëtimit.
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3.8.3 Disponueshmëria

Disponueshmëria më së miri sigurohet duke mirëmbajtur në mënyrë rigoroze të gjitha pajisjet
fizike, duke i kryer riparimet harduerike menjëherë kur është nevoja dhe duke mirëmbajtur një
sistem operues që funksionon në mënyrë të duhur pa konflikte softuerike. Është e nevojshme
edhe përditësimi i sitemit. Ndërprerja gjatë kyçjeve dhe mbrojtja nga humbja e të dhënave duhet
të parashikohen në rast të ngjarjeve të paparashikuar siç janë fatkeqësitë natyrore. Për
parandalimin e këtyre ndodhivë, një kopje rezerve mund të ruhet në një lokacion të izoluar
gjeografikisht, që mund të jetë edhe i qëndrueshëm ndaj zjarrit, apo ujit. [9] Pajisje shtesë të
sigurisë apo softuer siç janë firewall-at dhe serverët proxy mund të mbrojnë ndaj vonimit dhe
mosarritjes së të dhënave për shkak të veprimeve keqdashës sic janë sulmet DOS (denial of
service) apo edhe nga ndërhyrësit në rrjet.

3.9 Siguria e rrjeteve VPN
Rrjetet VPN përdoren në masë të madhe për të siguruar kyçje të sigurta përgjatë rrjeteve publike
të pasigurta. Rrjetet VPN ofrojnë disa shërbime sigurie siç janë konfidencialiteti, integriteti dhe
disponueshmëria duke shifruar tunele në mes të palëve komunikuese.

[11] Rrjetet VPN konsiderohen objektivë tërheqëse për sulmuesit. Për arsye se përmbajnë
informata sensitive përgjatë rrjeteve publike, hyrja në një tunel VPN lejon që një sulmues të
ndryshojë komanda dhe të dhëna sensitive pa pasur qasje fizike në objektin fizik.

Rrjetet VPN kanë disa dobësi. Shumica e implementimeve të rrjeteve VPN vuajnë nga zbrazetira
shumë serioze të sigurisë të cilat lehtë mund të shfrytëzohen nga sulmuesit për të fabrikuar,
ndërprerë, modifikuar dhe ndryshuar trafikun. Disa nga këto dobësi janë specifike në
implementim; ato janë rezultat i zbrazëtirave gjatë implementimit të një protokolli të caktuar si
pasojë e kodimit të keq, implemetimit jo komplet apo zgjedhjeve të dobëta implemetuese.
Sidoqoftë dobësitë në protokollet nën shtresore nuk mund të adresohen nga implementimet e
mira. Në fund, siç kanë tregusr incidentet e fundit, malware-ët sofistikues munden që në mënyrë
tinëzare të modifikojnë konfigurimin e sistemit të kontrollit (përfshirë VPN-ët) dhe të kenë
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impakt serioz gjatë operimit. Si zgjidhje janë konfigurimi i duhur, validimi i kohëpaskohshëm i
konfigurimit dhe mirëmbajtja e rregullt, të gjitha këto janë efektive vetëm nëse administratoret e
sistemit i kuptojnë në mënyrë të plotë detajet e brendshme e të protokolleve.
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4. RAST STUDIMI - NJË KONFIGURIM I BAZUAR NË CISCO

4.1 Platforma testuese
[12] Kjo platformë testuese ka qëllim të demonstrojë lidhjen në mes të dy ruterave Cisco përmes
përdorimit të IPSec përgjatë Internetit.

Figure 9. Një VPN me IPSec përgjatë Internetit

Te dy anët janë të lidhura për Internet. Ana e majtë (shih lart) është e lidhur përmes një lidhje të
përhershme ADSL.
Ana e djathtë lidhet përmes ISDN.
Të dy anët duhet të mbajnë qasje normale në Internet. Qasjet në Internet nuk janë të dedikuara
për lidhjen IPSec, dhe varësisht prej destinacionit, lidhja duhet të jetë direkte ose duhet përdorur
VPN-in ad-hoc.
Ana me ADSL duhet të ketë një IP adrese të përhershme në anën e ruterit me ADSL. Ana e
ISDN pranon IP adresë dinamike për çdo lidhje të re. NAT (Network Address Translation)
përdoret për të maskuar IP adresën e brendshme.

Komentet në të kaltër ndihmojnë në kuptimin e disa pjesëve të konfiguracionit.
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4.2 Lidhja ADSL me NAT
Në mënyrë që të kuptohet mekanizmi happashapi i lidhjes, së pari shfaqim lidhjen
ADSL duke përfshirë NAT-in. Në këtë rast,
nuk ka IPSec.
!
version 12.1 service timestamps
debug uptime service timestamps
log uptime no service passwordencryption
!
hostname ADSL
!
enable secret 5
$1$zuPR$fsH7hiZKiW3ePfCXlBAAg.
enable password PWD
!
username UserNetissimo password 0
PwdNetissimo
!
memory-size iomem 15
ip subnet-zero no ip
finger !
interface Ethernet0/0
ip address 130.1.8.1 255.255.0.0
ip nat inside
!
interface Ethernet0/1
no ip address
shutdown !
interface ATM1/0
no ip address
atm vc-për-vp 4096
no atm ilmi-keepalive
pvc 2/32
encapsulation aal5mux ppp VirtualTemplate1
!
interface Virtual-Template1
ip address negotiated
no ip redirects
no ip proxy-arp

Vendos emrin e sistemit.
Krijojmë një fjalëkalim sekret.

Caktojmë një username me fjalëkalim sekret.
Caktojmë % e DRAM-it në memorien I/O.
Lejohen subnetat e parë dhe të fundit.
S’lejohet pranimi i kërkesave për protokollet
Finger.
Futemi në modin e konfiguracionit të
ndërfaqes, i caktojmë nje IP adresë, zgjedhim
llojin e NAT-it (inside).
Futemi në ndërfaqen e parë të switchit.
Nuk lejojmë vendosjen e IP adresave.
E ndalim punën e kësaj ndërfaqeje.
Futemi në ndërfaqen e parë të switchit të
llojit ATM, adapteri i portit i të cilit
përdorë këtë komandë e cila: përkrah 4096
hyrje (ose rreshta).
Lejojmë enkapsulimin PPP në ndërfaqen
shabllonit virtual (Virtual-Template).
Specifikojmë që IP adresa merret përmes
PPP/IPCP (IP Control Protocol).
Nuk lejojmë që ruteri të dërgojë mesazheve
për ridrejtim te klientët, dhe të përgjigjet
ndaj kërkesave ARP.
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ip nat outside
pulse-time 0
ppp chap hostname UserNetissimo
ppp chap password 7 00574404035D1207
no ppp chap wait
ppp pap sent-username UserNetissimo
password 7 04085C040827554F
!
ip nat pool NET 193.253.191.14
193.253.191.14 netmask 255.255.255.0
inside source list 1 pool NET
overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.253.191.1
ip http server
!
access-list 1 permit any
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password PWD
login
!
no scheduler allocate
end

Caktojmë llojin e NAT-it (outside).
Caktojmë kohën e pulsit në 0.
Caktojmë emrin dhe fjalekalimin e një
username për Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP).

4.3 VPN në mes të ruterëve
Ruteri me ADSL:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
Hostname ADSL
!
enable secret 5
$1$zuPR$fsH7hiZKiW3ePfCXlBAAg.
enable password PWD
!
username UserNetissimo password 0
PwdNetissimo
!
memory-size iomem 15
ip subnet-zero
no ip finger
!
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crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key IPSECKEY IPSECKEY address
0.0.0.0
!
Crypto ipsec transform-set CMT esp-null
Esp-sha-hmac
!
Crypto dynamic-map MYMAP 10
Set security-association lifetime seconds
600
Set transform-set CMT
Match address 100
!
Crypto map CMMYMAP 30 ipsec-isakmp dynamic
MYMAP discover
!
interface Ethernet0/0

Kjo pjesë e nënvizuar me të kuqe

Futemi në portin 0 të ndërfaqes.

ip address 130.1.8.1 255.255.0.0

I caktojmë një IP adresë

tregon krijimin e IPSEC sic
shpjegohet edhe më poshë.

!
interface Ethernet0/1

Futemi në portin 1 të ndërfaqes.

no ip address

Nuk i caktojmë IP Adresë E

shutdown

fikim si port.

!
interface ATM1/0
no ip address
atm vc-për-vp 4096
no atm ilmi-keepalive
pvc 2/32

Futemi në ndërfaqen e parë të switchit të
llojit ATM, adapteri i portit i të cilit
përdorë këtë komandë e cila: përkrah 4096
hyrje (ose rreshta).

encapsulation aal5mux ppp VirtualTemplate1

Lejojmë enkapsulimin PPP në ndërfaqen e

!

shabllonit virtual (Virtual-Template).

interface Virtual-Template1

Specifikojmë që IP adresa merret përmes

ip address negotiated

PPP/IPCP (IP Control Protocol).

no ip redirects

Nuk lejojmë që ruteri të dërgojë mesazheve

no ip proxy-arp

për ridrejtim t klientët, dhe të përgjigjet

pulse-time 0

ndaj kërkesave ARP.

ppp chap hostname UserNetissimo
ppp chap password 700574404035D1207
no ppp chap wait
ppp pap sent-username UserNetissimo
password 7 04085C040827554F
crypto map CMMYMAP
!

Krijimi i IPSec (shih shpjegimet më
poshtë.

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
193.253.191.1
ip http server
!
access-list 1 permit any
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Access-list 100 permit ip 130.1.0.0

Krijimi i IPSec (shih shpjegimet më

0.0.255.255 131.1.0.0 0.0.255.255

poshtë.

!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password PWD
login
!End

Ruteri me ISDN:
version 12.1

Shih shpjegimet lartë.

service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname ISDN
!
enable secret 5
$1$zuPR$fsH7hiZKiW3ePfCXlBAAg.
enable password PWD
!
Memory-size iomem 25
Ip subnet-zero
No ip finger
No ip domain-lookup
!
Isdn switch-type vn3
!
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share

Kjo pjesë e nënvizuar me të kuqe, tregon
krijimin e IPSec, sic shpjegohet më
poshtë.

crypto isakmp key IPSECKEY address
193.253.191.14
!
crypto ipsec transform-set CMT esp-null
esp-sha-hmac
!
crypto map CMYMAP 1 ipsec-isakmp
set peer 193.253.191.14
set security-association lifetime seconds
600 set transform-set CMT
match address 100
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cns event-service server

Futemi në ndërfaqen rezervë (backup) të

!

serial linkut dhe nuk I caktojmë IP

Interface BRI0

adresë. Lejojmë krijimin e enkapsulimit

no ip address

përmes protokollit PPP. Nuk lejojmë

encapsulation ppp

komutimin e shpejtë (fast-switching).

no ip mroute-cache
dialer pool-member 1
isdn switch-type vn3

Kjo komandë lejon që BRI (Basic Rate

isdn send-alerting

Interface) dhe PRI (Primary Rate

no cdp enable

Interface) të funksionojnë njëkohësisht.

crypto map CMYMAP
!
Interface FastEthernet0

Futemi në portin 0.

Ip address 131.1.8.1 255.255.0.0

I caktojmë një IP adresë.

No ip mroute-cache

Nuk lejojmë komutim të shpejtë.

Speed auto

Caktojmë shpejtësinë (automatike).

full-duplex

Lejojmë

!

pranojnë njëkohësisht.

Interface Dialer0

Futemi

Ip address negotiated

konfigurim të karakteristikave në kyçjet me

Encapsulation ppp

modema;

Specifikojmë

Dialer remote-name LibertySurf

përmes

PPP/IPCP

Dialer pool 1

Lejojmë

enkapsulimin

Dialer string 0860155555

emrin e njërës anë për autentikimin CHAP;

Dialer-group 1

Specifikojmë numrin që do të thirret; Lejojmë

Pulse-time 0

kontrollin e casjes; Caktojmë kohën e pulsit;

No cdp enable

Nuk lejojmë CDP (Cisco Discovery Protocol).

Ppp authentication chap pap callin

Caktojmë protokollin PAP në anën e thirrësit,

Ppp chap hostname bane0000@lsurf.fr

dhe protokollin CHAP në anën e pranuesit;

Ppp chap password 7 1307160B04020A2F

caktojmë

ppp pap sent-username bane0000@1surf.fr

dyve.

që
në

nderfaqja

të

dërgojë

ndërfaqen(logjike)

username

(IP

dhe

që

IP

të

Dialer

adresa

Control
përmes

dhe

për

merret

Protocol);

PPP;

fjalëkalimin

Caktojmë

mes

të

password 7 14151312030A242E
crypto map CMYMAP
!
ip classless

Lejojmë përdorimin e çfarëdo subnet-maske që

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

dëshirohet dhe caktojmë default-route për te

no ip http server

Dialer0.

!

Nuk lejojmë aktivizimin e serverit http.

Access-list 1 permit any
Access-list 100 permit ip 131.1.0.0
0.0.255.255 130.1.0.0 0.0.255.255
dialer-list 1 protocol ip permit
!
line con 0

Krijimi i IPSec (Shih poshtë).
Përdorim këtë komandë për të kontrolluar
thirrjen (dialing) automatike nga një emër
protokolli.

transport input none
line aux 0
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line vty 0 4
password PWD
login
!
no scheduler allocate

Nuk caktojmë kohën që CPU-ja (procesori) e

end

shfrytëzon për detyra procesuese.
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Në dy konfigurimet e fundit, vijat e kuqe tregojnë krijimin e IPSec.
Fokusohemi në këtë pjese të konfigurimit.
ADSL

ISDN

crypto isakmp policy 1 authentication pre-

crypto isakmp policy 1 authentication pre-share crypto

share crypto isakmp key IPSECKEY address

isakmp key IPSECKEY address 193.253.191.14

0.0.0.0

!

!

crypto ipsec transform-set CMT esp-null esp-sha-hmac

crypto ipsec transform-set CMT esp-null esp-sha-hmac

!

!

crypto map CMYMAP 1 ipsec-isakmp set

crypto dynamic-map MYMAP 10

peer 193.253.191.14 set security-association

set security-association lifetime seconds

lifetime seconds 600 set transform-set CMT

600 set transform-set CMT match address

match address 100

100

!

!

access-list 100 permit ip 131.1.0.0 0.0.255.255 130.1.0.0

crypto map CMMYMAP 30 ipsec-isakmp dynamic MYMAP

0.0.255.255

discover

!

!

interface Dialer0

access-list 100 permit ip 130.1.0.0 0.0.255.255 131.1.0.0

crypto map CMYMAP

0.0.255.255
!
interface ATM1/0 crypto
map CMMYMAP
!

4.4 IKE
Në konfigurim, kjo lidhet me komandat:

crypto isakmp policy 1 authentication pre-share
crypto isakmp key IPSECKEY address 0.0.0.0

Protokolli i përdorur për IKA është isakmp i cili ka krijuar një sekret të ndarë më parë. Ky sekret
do të përdoret nga të dy ruterat për të shkëmbyer çelësin e vërtetë të shifrimit.

1IPSECKEY është sekreti i ndarë në mes të dy rutereve.
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Në anën e ADSL-it, IP adresa fillestare e ruterit ISDN nuk dihet (në një lidhje dial-up si ISDNja, kjo adresë do të ndryshoje për çdo kyçje të re) prandaj në këtë faze 0.0.0.0 nënkupton
pranimin e këtij IPSECKEY për çdo adrese. Kjo mund të dërgojë në disa rreziqe potenciale të
sigurisë.

4.5 Shoqërimi i sigurisë (security association)
ADSL duhet të pranojë kyçjet IPSec të cilat vijnë nga pala e panjohur:
crypto dynamic-map MYMAP 10
set security-association lifetime seconds 600 set
transform-set CMT match address 100
!
crypto map CMMYMAP 30 ipsec-isakmp dynamic MYMAP discover
!
access-list 100 permit ip 130.1.0.0 0.0.255.255 131.1.0.0 0.0.255.2554

Prandaj CISCO, ofron zgjidhjen “dynamic-map”. Në këtë rast, ruteri ADSL do të pranojë çdo
lidhje të re duke përdorur protokollet e duhura nga çfarëdo IP adrese duke përdorur fjalëkalimin
e duhur IPSECKEY. Në mënyrë që të kufizohet përdorimi i tunelit IPSEC, Cisco përdor
mekanizmin e access-listës. Access-List 100 duhet të jetë e njëjtë në dy anët e tunelit në mënyrë
që të lejojë lidhjen IPSEC.

4.6 Konfigurimi final
Një përzierje e konfigurimeve të sipërme NAT dhe IPSEC bashkohen në një konfigurim të
vetëm.
Komentet në të kaltër ndihmojnë në kuptimin e disa pjesëve të konfiguracionit. Kjo përfshinë:
-

IP adresën në dy anët
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-

Username dhe Password që përdorën për tu lidhur ne ISP

-

Access-Listat

-

Parametrat IPSEC
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Ruteri me ADSL:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
Hostname ADSL
!
Enable secret 5
$1$zuPR$fsH7hiZKiW3ePfCXlBAAg.
Enale password PWD

Username dhe fjalëkalimi që përdoren për
tu kycur në Internet përmes ADSL-së. Kjo
varësisht nga marrëveshja me ISP-in
lokale.

!
Username UserNetissimo password 0
PwdNetissimo
!
memory-size iomem 15

Shih shpjegimet më lartë.

ip subnet-zero
no ip finger
!
Crypto isakmp policy 1
Authentication pre-share
Crypto isakmp key IPSECKEY address 0.0.0.0
Crypto ipsec transform-set CMT esp-null
esp-sha-h
!
Crypto dynamic-map MYMAP 10
set security-association lifetime seconds
600
Set transform-set CMT
match address 100
!
Crypto map CMMYMAP 30 ipsec-isakmp dynamic
MYMAP discover
!
interface Ethernet 0/0
ip address 130.1.8.1 255.255.0.0
ip nat inside

IP adresa e vendit lokal(local site).

!
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Interface Ethernet 0/1
no ip address
shutdown
!
Interface ATM1/0
no ip address

Ndërfaqja ATM PËR LINKUN ADSL.

atm vc-pwr-vp 4096

Këta parametra janë të varur nga ISP-ja.

no atm ilmi-keepalive
pvc 2/32
encapsulation aa15mux ppp VirtualTemplate1
!
Interface Virtual-Template1
ip address negotiated

Ndërfaqja për linkun virtual mbi lidhjen

no ip redirects

ADSL. Të gjitha parametrat PPP janë të

no ip proxy-arp

pavarur nga vendi.

ip nat outside

Shih shpjegimet më lartë.

pulse-time 0
ppp chap hostname UserNetissimo
ppp chap password 7 00574404035D1207
no ppp chap wait
ppp pap sent-username UserNetissimo
password 7 04085C040827554F
crypto map CMMYMAP
!
ip nat pool NET 193.253.191.14
193.253.191.14 netmask 255.255.255.0

IP Adresa 193.253.191.14 është IP Adresa e

ip nat inside source list 101 pool NET

dhënë nga ISP-ja. Përdoret për të

overload

perkthyer adresat private të brendshme në

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.253.191.1

IP Adresa në përputhje me rregullat e

ip http server

Internetit.

!
access-list 1 permit any
access-list 100 permit ip 130.1.0.0

Shih komentet të Access Lista sipër.

0.0.255.255 131.1.0.0 0.0.255.255
access-list 101 deny

ip 130.1.0.0

0.0.255.255 131.1.0.0 0.0.255.255
access-list 101 permit ip any any
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty

0-4

password PWD
login
!
E
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Ruteri me ISDN:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname ISDN
!
enable secret 5
$1$n6eZ$UXI24gGl7lZu/wB3OZVnC1
enable password PWD
!
memory-size iomem 25
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
!
Isdn switch-type vn3
!
Crypto isakmp policy 1
Authentication pre-share
Crypto isakmp key

CleIPSEC address

193.253.191.14
!
Crypto ipsec transform-set CMT esp-null
Esp-sha-hmac
!
crypto map CMYMAP 1 ipsec-isakmp
set peer 193.253.191.14
set security-association lifetime seconds

Kjo IP adresë është “fundi tjetër” i
tunelit VPN. Varet nga situata.

600
Set transform-set CMT
Match address 100
Cns event-service server
!
Interface BRI0
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool-member 1
isdn switch-type vn3
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Isdn switch-type vn3
Isdn send-alerting
no cdp enable
!
Crypto map CMYMAP
!
Interface FastEthernet0
Ip address 131.1.8.1 255.255.0.0

IP adresa e vendit lokal (local site).

Ip nat inside
No ip mroute-cache
Speed auto
Full-duplex
!
Interface Dialer
Ip address negotiated
Encapsulation ppp
Dilaer remote-name LibertySurf

Dy thirresit poshtë janë të pavarur nga

Dialer pool 1

IPS-ja. Caktojmë numrin e telfonit,

Dialer- string 086015555

username-in dhe fjalëkalimin.

Dialer-group 1
pulse-time 0
No cdp enable
Ppp authentication chap pap callin
Ppp chap hostname bane0000@lsurf.fr
Ppp chap password 7 1307160B04020A2F
Ppp pap sent-username bane0000@lsurg.fr
Password 7 14151312030A242E
Crypto map CMYMAP
!
Interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer string 0860155555
dialer-group 1
pulse-time 0
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname bane0000@lsurf.fr
ppp chap password 7 1307160B04020A2F
ppp pap sent username bane0000@lsurf.fr
password 7 14151312030A242E
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ip nat inside source list 101 interface
Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 130.1.0.0 255.255.0.0 Dilaer0
ip route 193.253.191.14

255.255.255.255

Dialer0
no ip http server
!
access-list 1 permit any
access-list 100 permit ip 131.1.0.0
0.0.255.255 130.1.0.0 0.0.255.255
access-list 101 deny ip 131.1.0.0

Shih komentet te ACL sipër.

0.0.255.255 130.1.0.0 0.0.255.255
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
1 password PWD
login
!
end

48

5 REZULTATET E KËRKIMIT
Sipas rezultateve të hulumtimit që është bërë në këtë projekt në lidhje me Rrjetet Virtuale
Private, kam ardhur në përfundim që ndoshta motivimi më i fortë për krijimin e VPN mbështëtët
në ekonominë e komunikimeve.
Implementimi i rrjeteve virtuale mbi një infrastrukturë fizike të komunikimit kushton më lirë se
sa krijimi i rrjeteve diskrete pë çdo klient veç e veç.

VPN-at kanë qenë zgjidhja de-fakto për mundësimin e qasjes së sigurtë të përdoruesve në
aplikacionet e ndërmarrjeve për më shumë se 20 vite.
Një VPN përdoret për të lidhur asete, përdorues nga largësia, databaza, apo zyra të tëra- në një
rrjet të sigurt të një organizate. Por VPN-at kanë disa probleme qenësore dhe kompleksitete
menagjeriale- shumica prej të cilave theksohen më shumë tani që cloud, mobiliteti dhe
ekosistemet digitale, dominojnë në këtë fushë. Prej ofrimit të një qasjeje në një rrjet shumë të
gjerë dhe jo aftësisë për të kontrolluar identitetet e përdoruesve, në ofrimin e zgjidhjeve jo te
duhura për qasje të palëve të treta, VPN-at nuk janë aq fleksibil siç mendohet. Prandaj
ndërmarrjet veçse kanë filluar të rimendojnë besimin në këtë teknologji të moshuar. Dhe 5 arsye
për këtë janë:

1. VPN-at iu japin pajisjeve – dhe përdoruesve të tyre – qasje të plotë të rrjetit qoftë

nëse iu nevojitet atyre apo jo.
VPN-at në mënyrë të sigurt zgjerojnë rrjetin e të dhënave tuaja qendrore tek një pikë
fundore – p.sh., një laptop apo një telefon të mençur. Transmetimi i të dhënave përgjatë
VPN-ave është privat. Sidoqoftë, përmes qasjes me VPN, përdoruesit kane qasje në
shumë burime dhe aplikacione të ndërmarrjeve në një rrjet apo brenda një subneti me IP
të konfiguruar. Nëse shumica e përdoruesve të fundmë kanë nevojë vetëm për qasje nga
largësia tek një numër i limituar i aplikacioneve, pse atyre iu jepet qasja në gjithë rrjetin?
Prapa nevojës së diskutueshme për t’iu ofruar përdoruesve qasje më të gjerë në rrjet,
ekziston një skenar tjetër i frikshëm: infektimi me malëare në pajisje, të cilat pasi fitojnë
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qasje në VPN, mund të fillojnë të shikojnë për dobësi brenda aplikacioneve të
brendshme. Nëse do të ofrohej vetëm qasja në nivel të aplikacioneve, sulmet me
malware do të ishin të kufizuara.

2. VPN-at nuk kontrollojnë qasjen nga largësia bazuar në identitetin e përdoruesit.

Edhe pse VPN-at kërkojnë që përdoruesit e fundmë të identifikojnë veten e tyre përmes
një bashkësie të kredencialeve, identiteti i përdoruesit nuk përdoret për të menaxhuar
politikat e autorizimit për aplikacione. Fakti që një përdorues është identifikuar nuk do të
thotë që përdoruesi duhet të ketë qasje të pakufizuar në gjithçka që ekziston në rrjet.
Zakonisht, VPN-at vendosen brenda DMZ-së (demilitarized zone) dhe përdorën bashkë
me një firewall që ofron filtrim, të nivelit të rrjetit, të kombinimeve IP/port. Sidoqoftë,
politikat e rrjetit kanë qëllim të ndryshojnë gjatë kohës, dhe nuk është e mundur që të
mirëmbahet dukshmëri e plotë brenda aplikacioneve që janë të qasshme për një
përdorues të VPN-it. I tërë kontrolli i qasjes duhet të bazohet në identitetin e përdoruesit
në vend të IP-së në të cilën apo nga e cila ata lidhen.

3. VPN-at janë një zgjidhje e dobët e sigurisë dhe ngarkesës menagjuese për qasjen

nga largësia të palëve të treta.
Nëse një kompani vazhdimisht bashkëbisedon me palët e treta – konsultant, kontraktorë,
furnizues, partnerë dhe konsumatorë – të cilët kanë nevojë për qasje nga largësia në
aplikacionet e ndërmarrjes, të vendosura në ambientin qendror të të dhënave të
kompanisë, VPN është një zgjidhje e dobët. Në fund të fundit, askush nuk dëshiron që
t’iu jepet qasja në rrjet palëve të treta, jo të besueshme, kur krejt çka iu nevojitet atyre
është një numër i limituar i aplikacioneve.
Zakonisht, palët e treta, kanë nevojë vetëm për qasje në një aplikacion të caktuar gjatë
një kohe të limituar. Koha që nevojitet për të konfiguruar, menaxhuar, dhe vendosur, një
bllok të ndarë të subneteve për palët e treta – së bashku me menaxhimin e lëvizjes së
përdoruesve, shtojcat dhe ndryshimet – janë të gjitha aktivitete të ndjeshme. Edhe nëse
procesi zgjat me ditë ose javë, është qartazi një pengese për biznesin.
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Nëse një përdorues i palës së tretë ka nevojë për qasje në një aplikacion specifik, në
mënyrë të lehtë do të duhej të ofroheshin disa politika për të lidhur përdoruesin me
aplikacionin e dhënë pa pasur nevojë për të bërë ndryshime në rrjet. VPN-at nuk e bëjnë,
nuk do ta bëjnë, dhe nuk mund të funksionojnë në këtë mënyrë.

4. VPN-at kanë pasoja në politikat e ndarjes së sigurisë për ndërmarrje të shpërndara.

Nëse aplikacionet e një ndërmarrjeje janë të shpërndara në lokacione të ndryshme do të
ishte e nevojshme vendosja e daljeve VPN (VPN gateway) në çdo lokacion. Në këtë rast,
do të duhej të sigurohej se të gjitha politikat aplikohen në mënyrë konsistente në të gjitha
daljet. Nuk do të preferohej situata kur disa aplikacione janë të sigurta e disa jo.
Me shumë dalje VPN në këtë përzierje, përdoruesit e fundmë do të duhej të kishin
njohuri paraprake se në cilën dalje VPN duhet të lidhen për një aplikacion specifik. Kjo
është një zgjidhje e dobët nga perspektiva përdoruese.
Një zgjidhje alternative për të vendosur dalje VPN në çdo lokacion është ndërtimi i një
perimetri në një lokacion rrjeti dhe tërheqja e gjithë trafikut të përdoruesit përmes këtij
lokacioni. Trafiku i destinuar për lokacionet tjera nuk do të ketë nevojë të rutohet përmes
një rrjeti nënshtrirës dhe të rutohet prapa para se të dërgohet te pika fundore. Në këtë
skenar, bëhet ndërtimi i një ambienti kompleks rutimi që duhet të menaxhohet në baza të
vazhdueshme. Ky lloj i kompleksitetit ka tendencë të rezultojë me disa dobësi sigurie
gjatë kohës.

5. Përdoruesit e urrejnë eksperiencën me VPN

Përdorimi i një VPN-i shpesh është një eksperiencë e dobët. Përderisa nuk është një
çështje sigurie, çfarëdo aspekti i zgjidhjes që rezulton me produktivitet te përdoruesit
është diçka që ekipet e sigurisë duhet ta kenë parasysh. Shumica e VPN-ave kërkojnë që
një klient të instalohet në pikën fundore, e cila paraqet një sfidë edhe për administratorin
edhe për përdoruesin. Në këtë kohë të kyçjeve të pranishme kudo dhe shumimit të
pajisjeve mobile, klasifikimi i klientëve tek një llojshmëri e pajisjeve, është një detyrë e
madhe për administratorët. Kështu që, administratorët shpesh kufizojnë numrin e
pajisjeve të ndryshme që mund të përkrahin VPN-at. Për përdoruesit e fundmë, VPN-at
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tentojnë të ndalojnë një reagim negativ të brendshëm. Shumica e përdoruesve kanë
përjetuar një ‘dhimbje’ të shkaktuar nga VPN – ç ‘kyçje të shpeshta, jo aftësi për tu
kyçur në rrjete, kohë të ngadalshme reagimi – kur kanë tentuar ti qasen aplikacioneve
kritike nga largësia. Për më shumë, përdoruesit, dëshirojnë qasje universale – një
eksperiencë siç është Gmail – të tillë që nuk ka rendësi lloji i pajisjes që përdoret ose
lokacioni i tyre kur i qasen aplikacioneve të caktuara.
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6 KONKLUZIONET
Përdorimi i rrjeteve VPN, në ditët e sotme është bërë mëse i zakonshëm. Përveç përparësisë
ekonomike, pra përdorimit të rrjetit publik, apo Internetit, në vend të linjave të dedikuara me
çmim të lartë, qasja e punëtorëve në serverët e kompanive, nga largësia, është njëri nga
faktorët tjerë kyç të përdorimit të rrjeteve VPN.
Rrjetet VPN ofrojnë lidhje të sigurta, por ato më shumë janë relative sesa absolute, pasi që
informacioni në rrjetet VPN transmetohet përmes rrjeteve publike. Edhe pse ka teknika të
ndryshme të cilat ofrojnë siguri të të dhënave, të dhënat e transmetuara prapë janë të
rrezikuara nga ndërhyrjet e jashtë-ligjshme.
Protokolli PPTP është njëra nga metodat e para të teknologjisë VPN për ofrim të sigurisë.
Edhe pse është krijuara para 20 viteve ai ende gjen përdorim në kompanitë me infrastrukturë
më të vjetër. Pasi që përdor shifrim me 128-bit, nuk është se ofron edhe shumë siguri të
madhe, por ky fakt e bën që ai të jetë njeri nga protokollet më të shpejta VPN.

Një tjetër protokoll që përdoret shumë në rrjetet VPN është edhe L2TP, i cili është i
disponueshëm në gati se të gjitha pajisjet dhe sistemet operative. L2TP ka proces të lehtë të
vendosjes dhe ka nivele të larta të sigurisë, por shpesh herë ndodh që bllokohet nga firewalls
dhe shpejtësia e tij lë për të dëshiruar.
IPSec është ndoshta protokolli më i zakonshëm në rrjetet VPN, kur nuk kemi të bëjmë me
shkëmbim të të dhënave sensitive. Paraqet një version të përditësuar të PPTP-së, dhe është
zgjedhja më e mirë mes protokolleve që veç gjenden në pajisje.

Kjo tregohet edhe në rastin e studimit ku qëllimi ka qenë demonstrimi i lidhjes së dy ruterëve
Cisco që përdorin IPSec-in, përgjatë Internetit. Algoritmet e shifrimit, e ngadalësojnë
teknologjinë IPSec, mirëpo mungesa e autentikimit bënë që rrjetet VPN të kenë dobësi sa i
përket sigurisë. Prandaj pa bërë kompromis sigurinë, IPSec duhet të jetë teknologjia që duhet
vendosur kur kemi të bëjmë me këso lloj konfigurimesh.
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Teknologjia VPN ka arritur popullaritet të madh tek përdoruesit dhe çdo ditë ofron zgjidhje të
reja për siguri dhe privatësi. Sikur çdo gjë tjetër në botën e teknologjisë, zhvillimi i saj ndodh
çdo ditë, prandaj studimet e mëtutjeshme janë mëse të nevojshme.
Ajo çka unë, si studente e Telekomunikacionit arrita të bëj, është definimi i rrjeteve VPN dhe
llojeve kryesore të tyre, paraqitja e përparësive dhe mangësive të protokolleve kryesore të
sigurisë së rrjeteve VPN, përdorimi i rrjeteve VPN kundrejt bllokimit gjeografik, dhe rasti
studimor i implementimit të njërit protokoll në ruterët Cisco.
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FJALOR
Acknowledgement – Është një sinjal që kalohet në mes të kompjuterëve apo pajisjeve
komunikuese për të bërë të ditur njohjen, apo faturën e pranimit të mesazhit si pjesë e nje
protokolli transmetues.
Backbones – Është një pjesë e një rrjeti kompjuterik që ndërlidhë disa pjesë të ndryshme të
rrjetit, duke siguruar kështu një rrugë për shkëmbimin e informacionit në mes të LAN-ave apo
subneteve të ndryshme.
Bufer – Është një regjion i depos së memories fizike që përdoret për ti ruajtur përkohësisht të
dhënat përderisa ato lëvizin prej një vendi në vendin tjetër.
Checkpoints – Janë teknika për të shtuar tolerancën në gabime brenda sistemeve kompjuterike.
Përbëhen nga ruajtja e gjendjes momentale të një aplikacioni, ashtu që aplikacioni të mund të
restartohet nga ajo pikë në rast të dështimit.
Connection-oriented – përshkruan mjetet për transmetim të të dhënave përmes së cilave në
pikat e fundme përdorin një protokoll pre-eliminar për të krijuar nje lidhje pikë-me-pike para se
të dhënat të mund të dërgohen.
Connectionless – Është nje metodë për transmetim të të dhënave që përdoret në rrjetet me
komutim të paketave, në të cilat çdo njësi e të dhënave adresohet individualisht dhe rutohet në
bazë të informacionit që bartet në çdo njësi.
Datagram – Njësi bazike e transferimit që lidhet me rrjetin me komutim të paketave
DoS – Denial of Service apo Ndalimi i Shërbimit është ndërprerja e një qasje të autorizuar të
përdoruesit në një rrjet kompjuter, zakonisht e shkaktuar për qëllime dëmtuese.
DMZ – Demilitarized Zone, apo Zona e Demilitarizuar është një nënrrjet fizik apo logjik që
përmban dhe ekspozon shërbimet e brendshme të një organizate te një rrjet jo i besueshëm,
zakonisht Interneti.
DSL modem – është pajisje që përdoret për të lidhur një kompjuter apo ruter me një linjë
telefonike e cila ofron shërbimin e linjës për abonentët digjital për kyçje në Internet.
End-user – është personi për të cilin është krijuar një program softuerik apo një pajisje
harduerike.
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End-point – Apo pika fundore, është një pajisje rrjeti, zakonisht laptop, telefon i mençur, tablet,
PC, etj.
Entitet – Gjithçka për të cilën mund të ruhet informacion.
Enkapsulim – është procesi i marrjes së të dhënave prej një protokolli dhe përkthimi i tyre në
një protokoll tjetër, ashtu që të dhënat të mund të vazhdojnë përgjatë një rrjeti.
Extranet – është një rrjet i jashtëm që pjesë-pjesë mund të jetë i qasshëm nga përdorues të
jashtëm të autorizuar, duke i lejuar bizneset të shkëmbejnë informacione përgjatë Internetit, në
mënyrë të sigurt.
Firewall – është pjesë e sistemit kompjuterik apo rrjetit, që është i dizajnuar për të bllokuar
qasjet e paautorizuara përderisa e lejon komunikimin e jashtëm.
Gateway – është një nyje (ruter) në një rrjet kompjuterik, një pike kyçëse ndalimi për të dhënat
në rrugën e tyre tek apo nga rrjetet tjera.
Header – është pjese e paketës me të dhëna që përmban informacion transparent për dokumentin
apo transmetimin.
Host – është një kompjuter që është i lidhur për një rrjet.
IETF – Internet Engineering Task Force, është trupi i cili definon protokollet standarde operuese
në Internet.
IKE - Internet Key Exchange, bazuar në protokollin për shkëmbim-të-çelësave.
Internet – është një rrjet global kompjuterik që ofron llojllojshmëri të informacionit dhe
pajisjeve komunikuese që përmbajnë rrjete të ndërlidhura përmes protokolleve komunikuese të
standardizuara.
Intranet – është një rrjet privat i ndonjë organizate, i qasshëm vetëm nga stafi i saj.
IP – Internet Protocol, është protokolli kryesor i komunikimit në Internet.
ISP – Internet Service Provider, apo Siguruesi i shërbimeve të Internetit, është një kompani që iu
ofron abonentëve të saj qasje në Internet.
ISO – International Standards Organization, Organizata Ndërkombëtare e Standardizimeve.
Klient – është pjesë e një softueri apo hardueri kompjuterik që i qaset një shërbimi të cilin e
ofron serveri.
Kompresim – Zvogëlimi i madhësisë së të dhënave.
Konektor – Pajisje e thjeshtë e cila i lidh në mënyrë fizike dy pajisje.
Kornize – është njësi transmetuese digjitale të dhënave.
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Leased Line – Është nje kanal i dedikuar komunikimi që ndërlidh dy apo më shumë lokacione.
Linja T1 – Linjë e dedikuar transmetuese në mes të ofruesit të shërbimeve dhe një klienti që bart
24 kanale të zërit për thirrje telefonike ose të dhëna digjitale të shpejtësisë 1.5444 Mb/s.
Linja T3 – Qark i dedikuar fizik që përdorë mediume të shpejtësisë së lartë për të transmetuar të
dhëna, zë dhe video me shpejtësi deri në 45 Mb/s.
LLC layer – Logical Link Control layer merret me menaxhimin e trafikut përgjatë një mediumi
fizik.
MAC layer – Media Access Control layer merret me tranmsetimin e paketave me të dhëna në
dhe nga kartela e ndërfaqes së rrjetit.
MAC – Media Access Control Address, është një adresë harduerike, e cila është unike për çdo
pajisje në rrjet.
Malware – është një program me qëllime të këqija dhe që është i dëmshëm për përdoruesit.
NAS – Network Access Server, apo serveri për qasje në rrjet, është një server kompjuterik që
lejon një ISP të pavarur të iu ofrojë klientëve të tij qasje në Internet.
NAT – Network Address Translation, apo përkthimi i adresës së rrjetit, është procesi ku një
pajisje rrjeti, i cakton një adresë publike një kompjuteri, brenda një rrjeti privat.
Paketë – është një njësi e të dhënave e cila rutohet prej burimit në destinacion në Internet apo në
çfarëdo rrjeti tjetër me komutim të paketave.
Payload – paraqet pjesën e vërtetë të të dhënave pa headerat që i bashkangjiten gjatë transportit
dhe pa të dhënat tjera përshkruese.
PIN – është një pajisje kontakti me dhëmbëzorë, e që është pjesë e një ndërfaqe te sinjalit në një
kompjuter apo një pajisje komunikuese.
Protokoll – Bashkësi e rregullave ose procedurave për transmetim të të dhënave në mes të
pajisjeve elektronike, siç janë kompjuterët.
Proxy – është një kompjuter që sillet si një gateway në mes të një rrjeti lokal dhe një rrjeti tjetër
më të madh.
Server – është një sistem kompjuterik, që përdoret si depo qendrore e të dhënave dhe shumë
programe të cilat shpërndahen nga përdoruesit në një rrjet.
Shifrim 128 bit – është një teknikë e shifrimit të të dhënave/dokumenteve që përdor çelës 128bit për të shifruar apo deshifruar të dhënat. 128 bit i referohet gjatësisë së çelësit të shifrimit apo
deshifrimit.
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Subnet – Është nje ndarje logjike e një rrjetit IP në segmente më të vogla, më të shumta.
TCP – Transmission Control Protocol, Protokolli për kontroll të transmetimit, është një bashkësi
e rregullave që qeveris dërgimin e të dhënave nëpër Internet apo në rrjetet tjera që përdorin IP,
dhe që krijon kyçje në mes të kompjuterëve dërgues dhe pranues.
UDP – User Data Protocol, është një protokoll që përdoret për të krijuar lidhje me vonesa të
vogla dhe lidhje me toleranca në humbje në mes të aplikacioneve në internet.
URL – Uniforme Resource Locator, është një adresë që tregon se ku mund të gjendet një faqe e
caktuar në WWW.
VoIP – Voice over IP, është një metodologji apo një grup i teknologjive për dërgimin e
transmetimeve me zë përgjatë rrjeteve IP, siç është Interneti.
WWW – është kombinim i të gjitha burimeve dhe përdoruesve të Internetit të cilët përdorin
HTTP (hypertext transfer protocol).
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