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ВИКОРИСТАННЯ МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ 
 

Вступ. Розвиток інформаційних технологій привів до масового 

використання комп'ютерної техніки у різних галузях суспільства. Одним із 

напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти є впровадження 

освітніх інновацій та інформаційних технологій, які забезпечують:  

 доступність та ефективність освіти;  

 удосконалення навчально-виховного процесу; 

 підготовку молоді до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.  

Саме інформаційні технології "забезпечують учням і студентам вільний 

доступ до різноманітної інформації, набуття навичок вирішення різноманітних 

проблем на основі їх всебічного дослідження і аналізу, здобуття певних знань в 

різноманітних галузях" [1, с. 16-17]. 

З метою удосконалення організації навчального процесу, підвищення 

якісного рівня підготовки фахівців створюються навчальні комп’ютерні 

лабораторії. Діяльність таких лабораторій спрямована на якісне забезпечення 

навчального процесу, зокрема проведення лабораторних занять з 

використанням комп’ютерної техніки та спеціальних програм, а також 

створення умов для забезпечення науково-дослідної роботи викладачів, 

аспірантів, студентів усіх форм навчання. Ці лабораторії оснащені 

комп’ютерною технікою з’єднаною у локальну мережу з вільним доступом до 

мережі Internet.  

Основна проблема при використанні комп'ютерних мереж – атаки на 

локальну мережу. Тому актуальною на даний момент є проблема захисту 

інформації комп'ютерних мереж від несанкціонованого доступу. 

Метою цієї роботи є обґрунтування використання міжмережевих екранів 



для захисту інформації в комп’ютерних мережах від несанкціонованого 

доступу у навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна мережа передачі даних це безліч 

віддалених високопродуктивних пристроїв, що взаємодіють один з одним на 

деякій відстані. Однією з найбільш великомасштабних мереж передачі даних є 

комп'ютерна мережа Internet. У ній одночасно працюють мільйони джерел і 

споживачів інформації по всьому світу. Разом з тим, загальний доступ до 

єдиних фізичних ресурсів відкриває доступ шахраям, вірусам та конкурентам, а 

це надає можливість заподіяти шкоду кінцевим користувачам: викрасти, 

спотворити, модифікувати, знищити збережену інформацію, порушити 

цілісність програмного забезпечення і навіть вивести апаратну частину кінцевої 

станції. Через мережу Internet порушник може:  

 вторгнутись у внутрішню мережу навчального закладу та отримати 

несанкціонований доступ до інформації; 

 незаконно скопіювати важливу і цінну інформацію; 

 отримати паролі, адреси серверів, а часом і їх вміст; 

 входити в інформаційну систему навчального закладу під ім'ям 

зареєстрованого користувача.  

Для запобігання небажаних впливів варто використовувати міжмережеві 

екрани (Firewall, Brandmauer, брандмауер). 

Сам термін "брандмауер" запозичений з німецької мови, що у дослівному 

перекладі означає "стіна, яка розділяє суміжні будівлі, оберігаючи від 

поширення пожеж" є аналогом англійського слова "firewall". Слово "фаєрвол" – 

утворено транслітерацією англійського терміна "firewall" і означає "вогняна 

стіна", який є еквівалентний терміну "міжмережевий екран" [3].  

Міжмережевий екран служить захисною стіною між локальною мережею 

та зовнішньою мережею і запобігає будь-яким загрозам. Він призначений для 

контролю вхідного і вихідного трафіку на комп'ютері або в локальній мережі, 

дає змогу припиняти практично всі види мережевих атак, вирізати рекламу, 

відключати банери, рекламні скрипти, вспливаючі вікна та інше, не надсилати 



іншим "чужим" серверам інформацію про ваш комп'ютер, робить даремною 

роботу програм-троянів і засобів віддаленого адміністрування.  

Робота міжмережевих екранів полягає в аналізі структури і вмісту 

інформаційних пакетів, що надходять із зовнішньої мережі, і в залежності від 

результатів аналізу пропускає пакети у внутрішню мережу (сегмент мережі) або 

повністю їх відфільтровує. Ефективність роботи міжмережевого екрана, що 

працює під управлінням Windows, зумовлена тим, що він повністю заміщує 

реалізований стек протоколів TCP\IP, і тому порушення його роботи хакерами з 

допомогою спотворення протоколів зовнішньої мережі є неможливим.  

Міжмережеві екрани виконують такі функції:  

 фізичне відділення робочих станцій і серверів внутрішнього сегмента 

мережі від зовнішніх каналів зв'язку; 

 багатоетапну ідентифікацію запитів, що надходять в мережу;  

 перевірку повноважень і прав доступу користувача до внутрішніх 

ресурсів мережі;  

 реєстрацію всіх запитів до компонентів внутрішньої підмережі ззовні;  

 контроль цілісності програмного забезпечення і даних;  

 економію адресного простору мережі;  

 приховування IP-адреси внутрішніх серверів з метою захисту від хакерів. 

Розрізняють два типи міжмережевих екранів: апаратний і програмний. 

Апаратний являє собою пристрій, який фізично підключається до мережі. Цей 

пристрій відслідковує всі аспекти вхідного і вихідного обміну даними, а також 

перевіряє адреси джерела і призначення кожного оброблюваного повідомлення, 

що забезпечує безпеку, допомагаючи запобігти небажаним проникненням в 

мережу або комп'ютер. Програмний виконує ті ж функції, але використовує не 

зовнішній пристрій, а програмний продукт, який запущений на кінцевому 

комп’ютері або шлюзі (рис.1). Найбільшого розповсюдження отримав 

програмний тип реалізації міжмережевого екрану. 



 
Рис. 1. Загальна схема роботи локальної мережі з глобальною через між-

мережевий екран 
 

Міжмережеві екрани можуть працювати на різних рівнях протоколів 

моделі OSI. На мережевому рівні виконується фільтрація вхідних і вихідних 

пакетів по ІР-адресам (наприклад, не пропускаються пакети з мережі Internet, 

які направлені на ті сервери, доступ до яких зовні заборонено). На 

транспортному рівні фільтрація відбувається ще й за номерами портів ТСР і 

прапорців, що містяться в пакетах (наприклад, запити на встановлення 

з'єднання). На прикладному рівні виконується аналіз прикладних протоколів 

(FTP, HTTP, SMTP) і контроль за змістом потоків даних (заборона  внутрішнім 

абонентам на отримання будь-яких типів файлів: рекламної інформації або 

виконуваних програмних модулів) [4]. 

Міжмережеві екрани розділяють на три види [3-5]:  

 пакетні фільтри (packet filter); 

 сервера прикладного рівня (application gateways); 

 сервера рівня з'єднання (circuit gateways). 

Міжмережеві екрани з пакетними фільтрами приймають рішення про те 

чи пропускати пакет, чи відкинути, переглядаючи IP-адреси, прапорці або 

номери TCP портів в заголовку цього пакета. IP-адреса та номер порту – це 

інформація мережевого і транспортного рівнів. Водночас, пакетні фільтри 
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використовують також інформацію прикладного рівня, тобто всі стандартні 

сервіси в TCP/IP асоціюються з певним номером порту. 

Переваги пакетних фільтрів: відносно невисока вартість; гнучкість у 

визначенні правил фільтрації; невелика затримка при проходженні пакетів.  

Недоліки: локальна мережа стає видима з мережі Internet; правила 

фільтрації пакетів важкі в описі, потрібні дуже хороші знання технологій TCP і 

UDP; при порушенні працездатності міжмережевого екрана всі комп'ютери 

стають повністю незахищеними або недоступними; аутентифікацію з 

використанням IP-адреси можна обдурити використанням IP-спуфінга 

(атакуюча система видає себе за іншу, використовуючи її IP-адресу); відсутня 

аутентифікація на рівні користувача.  

Міжмережеві екрани прикладного рівня використовують сервера 

конкретних сервісів – TELNET, FTP і т.д. Proxy-server, що відносяться до 

даного сервісу, запускаються на екрані та пропускають через себе весь трафік. 

Таким чином, між клієнтом і сервером утворюються два з'єднання: від клієнта 

до міжмережевого екрана і від нього до місця призначення.  

Використання серверів прикладного рівня дозволяє вирішити важливе 

завдання – приховати від зовнішніх користувачів структуру локальної мережі, 

включаючи інформацію в заголовках поштових пакетів або служби доменних 

імен (DNS).  

Переваги серверів прикладного рівня: локальна мережа стає невидимою з 

мережі Internet; при порушенні працездатності між мережевого екрана пакети 

перестають проходити через нього, тим самим не виникає загрози для захисту 

локальної мережі; захист серверів прикладного рівня дозволяє здійснювати 

велику кількість додаткових перевірок, знижуючи тим самим імовірність злому 

з використанням дірок у програмному забезпеченні; за допомогою 

аутентифікації на рівні користувача може бути реалізована система негайного 

попередження про спробу злому.  

Недоліки: більш висока вартість, продуктивність нижча ніж у пакетних 

фільтрів; неможливість використання протоколів RPC і UDP. 



Сервер рівня з'єднання схожий на міжмережевий екран прикладного 

рівня тим, що вони обидва є серверами-посередниками. Користувач утворює 

з'єднання з певним портом на екрані, після чого останній з'єднюється з місцем 

призначення по іншу сторону від міжмережевого екрана. Під час сеансу цей 

канал зв’язку копіює байти в обох напрямах. Як правило, пункт призначення 

задається заздалегідь, у той час як джерел може бути багато. Використовуючи 

різні порти, можна створювати різні конфігурації. Такий тип сервера дозволяє 

створювати канал зв’язку для будь-якого сервісу, що базується на TCP, 

здійснювати контроль доступу до цього сервісу, збір статистики щодо його 

використання. 

Головна відмінність між ними полягає в тому, що міжмережеві екрани 

прикладного рівня вимагають спеціального програмного забезпечення для 

кожної мережевої служби на зразок FTP або HTTP. Натомість, міжмережеві 

екрани рівня з'єднання обслуговують велику кількість протоколів.  

Але попри все, міжмережеві екрани не можуть повністю гарантувати 

безпеку даних у локальних комп’ютерних мережах, тому що не можуть 

запобігти виникненню таких проблем як: віруси, що поширюються 

електронною поштою та фішингове шахрайство. 

Висновки. Встановлення міжмережевих екранів у комп’ютерних 

лабораторіях навчальних закладів допоможе запобігти проникненню в 

операційні системи різноманітних вірусів і захистити її від хакерських атак. Це 

забезпечить високу продуктивність роботи персональних комп’ютерів та 

покращить умови користування ними.  
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