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ашиглалт
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Туршлага, гарч болох эрсдэл
түүнийг хэрхэн бууруулах вэ ?

VPN сүлжээг зохион байгуулах 
тоног төхөөрөмжийн сонголт



VPN гэдэг нь (VIRTUAL PRIVATE NETWORK үгийн товчлол)

нийтийн эзэмшлийн сүлжээ буюу интернет сүлжээг ашиглан

хэрэглэгчид хооронд газар нутгийн байрлалаас үл

хамааран хувийн, нууцлалтай сүлжээг бий болгодог бөгөөд

мэдээллийг ямар нэгэн гадны халдлагад өртөхгүйгээр

найдвартай дамжуулах боломжийг олгодог технологи юм.

VPN сүлжээ



VPN сүлжээний технологи, ашиглалт

БАНК, САНХҮҮ ЭРҮҮЛ МЭНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА



VPN сүлжээний технологи

Site-to-site VPN Remote access VPN



VPN СҮЛЖЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ

• PPTP буюу Point to Point Tunneling Protocol

• L2TP буюу Layer Two Tunneling Protocol

• IPSec

• OpenVPN



IPsec framework 



IPsec протоколууд

• AH (authentication header) – өгөгдлийг нууцлалтай болон 
хамгаалалттай дамжуулахад зориулсан протокол

• ESP (Encapsulating Security Payload) – энэ нь өгөгдлийг алдаагүй, 
нууцлалтай, мөн хандалтын эрхийг тодорхойлох болон IP пакетуудыг 
хамгаалалттай дамжуулахад хэрэглэгдэх протокол

• IKE (Internet Key exchange) –IPsec протоколд шаардлагатай 
түлхүүрүүдыг үүсгэхэд, солилцоход хэрэглэгдэнэ



IPsec нууцлалын алгоритмууд

• Data Encryption Standard (DES)- Өгөгдлийн блок – 64 бит Түлхүүр – 56 
бит

• Advanced Encryption Standart-AES- Өгөгдлийн блок-128бит түлхүүр -
128, 192, 256 бит



IPsec бүрэн бүтэн байдал

• MD5-Дурын урттай мэдээлэл оруулахад 128 битийн урттай хеш утга 
гаргадаг алгоритм

• SHA - Дурын урттай мэдээлэл оруулахад 160, 256 битийн урттай хеш 
утга гаргадаг алгоритм



IPsec frame 



VPN СҮЛЖЭЭНИЙ ДАВУУ БОЛОН СУЛ ТАЛ

Давуу тал:

• Зардалд хэмнэлттэй

• Сүлжээний зохион байгуулалт нь энгийн, хялбар

• Хамгаалалтын механизм сайтай

• Өргөтгөх боломжтой

• Өргөн зурвасын сүлжээнд ашиглахад тохиромжтой

Сул тал:

• VPN тохируулах

• Хоорондоо зохицон ажиллах болон бүрэн бус 

стандарт

• IP протокол-с бусад протокол дээр ажилладаг



• AMHS системийг 
интернет сүлжээ 
ашиглан БНХАУ-
тай туршилтын 
холболт хийж 
байсан.

• ХХБанк болон 
Голомт банктай 
ERP систем 
холболт хийж 
байсан

• Хөдөө орон 
нутгийн нисэх 
буудлууд ERP 
системтэй 
Remote access 
VPN
холболт хийсэн.

ТУРШЛАГА

Site-to-site VPN Remote access VPN



ГАРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛ ТҮҮНИЙГ ХЭРХЭН БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ

Гарч болох эрсдэл:

• Гадны халдлагад өртөх

Бууруулах арга зам:

• Гадны халдлага илрүүлэх болон сэргийлэх 

тоног төхөөрөмж суурилуулах 

• ИТА сургалт 



VPN СҮЛЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СОНГОЛТ



VPN СҮЛЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СОНГОЛТ

Cүлжээний хамгаалалтын 
төхөөрөмжүүд

Cүлжээний замчлагч 
төхөөрөмжүүд



АСУУЛТ ХАРИУЛТ



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


