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Abstract 

هذا الجداريشكل اول خط دفاعي ضد الهجوم وفي كثير من االحيان يعتبر ,الجدار الناري المقرر لحماية الشبكات  في هيكلية هذا

لكن هذه ( الشبكات المحلية)مثل هذه الهيكلية تكون مناسبة للشبكات ذات الحجم الصغير . الخط الوحيد لصد الهجوم في الشبكة

مستوى واطيء مشكوك , تضييق حزمة التردد في الشبكة : اكل تواجه هذه الهيكلية مثل عدة مش.الهيكلية تفشل مع الشبكات الكبيرة 

كل هذه المشاكل تقود للحاجة الى هيكلية الجدران النارية المنتشرة حيث ان الحماية ممكن ان . التهديدات الداخلية في الشبكة ,بثقته 

هذا الهدف يتم الوصول اليه عن طريق تقسيم الشبكة الكبيرة الى .  (أضافة طبقات دفاعية جديدة)تزود بمستويات مختلفة بالشبكة 

تحسين : هذا يقود الى عدة فوائد و هي . و يتم حماية كل جزء بجدار ناري خاص به ( شبكة فرعية)أجزاء أصغر يسمى كل جزء 

ت مختلفة بالشبكة ينتج عنه شبكة أكثر عمق في الدفاع من خالل مستويا, التقليل من أختناق حزمة التردد , األداء الجدار الناري 

 .سرية

تقدم هذه أألطروحة أول خطوة باتجاه هذه الهيكلية لتتقدم للشبكات الكبيرة كحل أمثل لكثير من هذه المشاكل التي تخص حماية 

 .الشبكة

إما هيكلية ربط الشبكة كانت .كطريقة تقنية ( packet filtering)تم تنفيذ البرنامج باستخدام لغة الفيجوال بيسك كلغة برمجية و 

وهي )في هذه األطروحة تم تنفيذ هيكلية الجدران النارية المنتشرة بتوزيع ثالثة جدران نارية .(dual-homed host) باستخدام إل

د بثالثة مواقع في الشبكة وبذلك تم إضافة مستويات حماية إضافية و تقليل عد( الجدار الناري الحدودي والجداران الفرعيان

 .الجدار الناري الحدوديبتلك الوسيلة سيقل الواجب على .الضوابط القانونية في الجدار الناري الحدودي

التقليل من اختناق حزمة التردد و ,عالي الجودة أداء مستوى,إذن باستخدام هذه الهيكلية تم الحصول على مستوى حماية عالي الثقة

 .بالتالي كل ذلك يؤدي إلى شبكة آمنة ذات مستوى حماية عالي
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