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УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Розглянуто процес одержання web-ресурсу на запит користувача з точки зору використання
можливих засобів фільтрації на різних етапах проходження запиту або відповіді. Запропоновано узагальнену
модель фільтрації web-контенту в мережі Інтернет, яка дозволяє провести класифікацію існуючих засобів,
видів, методів та підходів до фільтрації. Проведено аналіз найбільш розповсюджених варіантів побудови
систем обмеження доступу в контексті запропонованої моделі.

Рассмотрен процесс получения web-ресурса на запрос пользователя с точки зрения использования
возможных средств фильтрации на различных этапах прохождения запроса или ответа. Предложена
обобщённая модель фильтрации web-контента в сети Интернет, которая позволяет провести
классификацию существующих средств, видов, методов и подходов к фильтрации. Проведён анализ наиболее
распространённых вариантов построения систем ограничения доступа в контексте предложенной модели.

The process of receiving web-resource on the user's query in terms of possible means of filtration at different
stages of the request or response. A generalized model for web-filtering content on the Internet, which allows for the
classification of existing facilities, types, methods and approaches to filtering. The analysis of the most common
variants of restriction access systems in the context of the proposed model.
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Стрімкий розвиток мережі Інтернет та лавиноподібне зростання кількості
інформаційних ресурсів, поставили перед світовою спільнотою новий виклик – необхідність
організації безпечного доступу до інформаційних ресурсів. З кожним роком все більша
кількість людей потерпає від проблем пов’язаних із нерегульованістю мережі Інтернет:
батьки від неможливості огородити власних дітей від негативного контенту (змісту ресурсу);
керівники підприємств та організацій – від неефективного використання робочого часу та
зайвих витрат на оренду каналів доступу до мережі Інтернет; директори шкіл та ректори
вищих навчальних закладів – від неможливості обмежити доступ  школярів та студентів до
небажаних інформаційних ресурсів тощо. Зважаючи на ці обставини за ініціативи
Міжнародного Союзу Електрозв’язку [1], захист дітей в онлайн просторі (Child Online
Protection) названо пріоритетом № 1 у 2009 році.

Провідні виробники програмного забезпечення та оператори телекомунікацій активно
розвивають власні програми присвячені захисту дітей в мережі Інтернет [2-5]. Результатом
такої діяльності став ряд програмних продуктів та стандартів, які базуються на низці
найбільш розповсюджених механізмів фільтрації web-контенту в мережі Інтернет. Активне
використання створених рішень в більшості випадків дозволяє вирішити завдання фільтрації
web-контенту та уберегтись від навмисного або випадкового потрапляння на небажані
інформаційні ресурси. Однак, кількість та різноманіття цих рішень створило для споживачів
нову проблему – проблему вибору оптимального для власних потреб або потреб своєї
організації рішення. Складність порівняння та оцінки ефективності того чи іншого рішення,
а також незрозумілість можливості (та доцільності) одночасного використання рішень різних
виробників пояснюється, насамперед, відсутністю чіткої класифікаційної моделі фільтрації
web-контенту в мережі Інтернет.

Метою роботи є розробка класифікаційної моделі фільтрації web-контенту в мережі
Інтернет на основі аналізу процесу одержання web-ресурсу на запит користувача.

Як відомо, базовою ідеологією концепції Worl Wide Web є надання серверним
процесом того чи іншого ресурсу на запит клієнтського [6].  З метою аналізу технологій
фільтрації, які можуть використовуватись для обмеження доступу до небажаних
інформаційних ресурсів, розглянемо процес одержання web-ресурсу на запит користувача
(або програмного забезпечення) на різних етапах проходження запиту та відповіді (рис. 1). З
метою спрощення відображення цього процесу будемо вважати, що під час запитів
використовується лише протокол HTTP (HyperText Transfer Proocol) [7].

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/index.html
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Як показано на рис. 1 ініціатором запиту на одержання інформаційного ресурсу може
виступати як звичайний користувач так і автоматизований засіб (менеджер завантажень,
шкідливе програмне забезпечення тощо). Незалежно від джерела ініціативи для
безпосередньої реалізації запиту використовується спеціалізований програмний засіб, який
підтримує функціональність HTTP-клієнту – веб-клієнт. Найбільш розповсюдженою та
відомою формою веб-клієнтів є веб-браузери.  Однак з цією метою можуть
використовуватись і будь-які програмні бібліотеки з підтримкою протоколу HTTP та
можливістю встановлення TCP-з’єднання з будь-яким вузлом мережі, відправлення HTTP-
запитів та одержання HTTP-відповідей.

Рис. 1. Процес одержання web-ресурсу

Слід зазначити що початковою точкою в якій може здійснюватися фільтрація запитів
на одержання web-ресурсів або фільтрація контенту запитаних ресурсів може бути саме веб-
клієнт. Більшість розповсюджених веб-браузерів активно використовують цю можливість
через блокування доступу до певних доменних імен, аналіз URL (Uniform Resource Locator)
та/або завантаженого контенту на наявність заборонених слів (або частин слів). Слід однак
зазначити, що важливим недоліком блокування доступу до інформаційних ресурсів за
допомогою веб-браузера є можливість використання іншого веб-клієнта для обходу будь-
якого встановленого обмеження.

Наступним можливим засобом для фільтрації запитів та одержаного контента може
бути міжмережний екран встановлений на робочій станції користувача. Незважаючи на дещо
більшу надійність (забезпечується незалежність від використаного веб-клієнта), такий спосіб
блокування також має низку вагомих недоліків. Так, наприклад, переважна більшість
міжмережних екранів підтримують лише блокування за IP-адресою, що може призвести до
помилкового блокування ресурсу, який розміщується на одному сервері (з тією ж IP-
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адресою) з небажаним контентом.  Окремим недоліком блокування на міжмережному екрані
робочої станції є різке збільшення навантаження на апаратну платформу при зростанні
кількості записів в списках фільтрації. Це пояснюється тим, що при застосуванні
міжмережних екранів фільтрації та обробці підлягає кожен IP-пакет,  що проходить
крізь екран.

Запит на одержання веб-ресурсу представлено у вигляді URL основу якого складає
доменне ім’я (наприклад, www.copworldwide.org) або IP-адреса (наприклад, 193.186.15.1). В
тому разі, якщо TCP-з’єднання встановляються безпосередньо з вузлом на якому
розміщується необхідний ресурс, а основою запитного URL є доменне ім’я наступним
етапом проходження HTTP-запиту є визначення IP-адреси цього доменного імені.
Визначення здійснюється шляхом надсилання запиту до DNS-сервера налаштованого на
робочій станції користувача. Слід зазначити, що DNS-сервер при цьому може також бути
використаний для фільтрації HTTP-навантаження. Така фільтрація може бути забезпечена за
рахунок того, що DNS-сервер може замість реальної IP-адреси запитаного ресурсу повернути
робочій станції іншу адресу у разі, якщо запитане доменне ім’я підпадає під політику
фільтрації. Певним недоліком такого способу блокування є легкість обходу системи
обмеження доступу на робочій станції шляхом конфігурування іншого DNS-сервера або за
рахунок внесення необхідних записів до локальних файлів доменних імен (наприклад, hosts-
файлу в ОС Windows).  Іншим недоліком є можливість одержання доступу до контенту,  що
підлягає фільтрації, шляхом використання IP-адрес в основі URL замість доменного імені.

В залежності від налаштувань веб-клієнта (а в деяких випадках в залежності від
налаштування мережі доступу) TCP-з’єднання може встановлюватись з сервером-
посередником (проксі-сервером). В цьому випадку будь-який запит (на основі доменного
імені або IP-адреси) оброблюється цим сервером. Така властивість proxy-серверів дозволяє
створювати на їх основі надійні системи фільтрації. Певним недоліком таких систем
фільтрації є неможливість фільтрації навантаження, відмінного від HTTP-навантаження (в
цьому випадку, як правило, застосовується блокування інших видів навантаження на
міжмережних екранах), а також необхідність застосування додаткових методів оптимізації
обробки запитів при великій кількості робочих станцій, що працюють через один сервер.
Слід також зазначити,  що при використанні під час запиту URL на основі доменного імені
proxy-сервер також здійснює звернення до DNS-сервера. Однак в цьому випадку proxy-
сервер звертається до DNS-сервера налаштованого адміністратором proxy-сервера. Така
властивість може бути використана при створенні багатоступінчаті системи
фільтрації контенту.

Подальший шлях проходження запиту до необхідного ресурсу може включати в себе
цілку низку міжмережних екранів, які розміщуються у провайдера (оператора) послуг
доступу до мережі Інтернет з боку клієнта який надсилає запит, з боку сервера, який надає
необхідний ресурс або з боку сервера-посередника. Крім цього міжмережні екрани можуть
розміщуватись на будь-яких проміжних маршрутизаторах через які здійснюється
проходження запиту. Кожен з цих міжмережних екранів може використовуватись для
організації системи фільтрації контенту і при цьому мати різну політику блокування та
використовувати різні методи та підходи до фільтрації.

При надсиланні ресурсом відповіді на запит клієнта контент в зворотному порядку
проходить ті самі кроки, що й запит (за виключенням DNS-серверів). При цьому, якщо при
проходженні запиту аналізу підлягає лише URL запитаного ресурсу, то в цьому випадку
системи фільтрації можуть здійснювати безпосередньо аналіз самого контенту (наприклад,
аналіз наявності в тексті сторінки тих чи інших слів). За результатами обробки контент може
бути заблокований або замінений на інший (наприклад, замість зображення порнографічного
характеру може бути відображено затемнений прямокутних такого ж розміру).

Як було показано вище між клієнтом та сервером в мережі Інтернет можуть
використовуватись різні засоби фільтрації,  які реалізовані на рівні веб-клієнтів,  proxy-
серверів,  DNS-серверів або міжмережних екранів.



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

68

На рис. 2 представлено класифікаційну модель фільтрації веб-контенту в мережі
Інтернет. Основу моделі складають чотири розглянуті вище засоби фільтрації: веб-клієнт,
proxy-сервер, DNS та міжмережний екран. Кожен з цих засобів являє собою окремий рівень
фільтрації та може мати різну архітектуру, використовувати різні види та підходи до
фільтрації,  а також мати різні методи формування списків блокування.  Розглянемо більш
детально кожну зі складових пропонованої моделі.

З архітектурної точки зору кожен з наведених на рис. 2 засобів фільтрації може бути
побудованим за централізованою або децентралізованою схемою. Централізована схема
передбачає фільтрацію навантаження на центральному вузлі в режимі „online”. Для цього
будь-який з наведених вище засобів фільтрації може перенаправити все навантаження до
центрального вузла для прийняття рішення про необхідність фільтрації. Незважаючи на те,
що така схема має надвисоку ефективність (миттєве оновлення списків блокування, легкість
підтримки тощо), вона має низку досить суттєвих недоліків:

– обладнання, яке буде займатися обробкою, повинно мати відповідну потужність, щоб
не вносити велику затримку та не створювати незручності користувачам;

– центральний вузол повинен мати велику пропускну здатність каналів зв’язку;
–  у разі виходу з ладу центрального вузла, система перестає функціонувати.

Рис. 2.  Класифікаційна модель фільтрації веб-контенту в мережі Інтернет

Децентралізована схема передбачає фільтрацію навантаження безпосередньо на місцях.
Це можуть буди як кінцеві робочі станції користувачів (веб-браузер, міжмережний екран
робочої станції тощо), так і вузлове мережне обладнання підприємств та організацій (DNS-
сервер, proxy-сервер або мережний екран робочої маршрутизатора). Така схема дозволяє
підвищити відмовостійкість, оскільки кожен вузол функціонує автономно, за рахунок
ускладнення процесу обслуговування системи, однак заздалегідь передбачає збільшення
витрат на її реалізацію.

В будь-якій системі обмеження доступу можуть застосуватись таки види фільтрації, як
фільтрація за адресою ресурсу та фільтрація за контентом (змістом ресурсу). Слід також
зазначити, що певні системи можуть використовувати одночасно обидва види фільтрації. Як
видно з рис.  1  технологічно фільтрація за адресою ресурсу застосовується вже на етапі
надсилання запиту користувачем або автоматизованою системою, а фільтрація за контентом
застосовується при передаванні інформації від ресурсу до користувача. Основними
перевагами фільтрації за адресою ресурсу є відносно низька завантаженість вузла обмеження
доступу (немає необхідності оброблювати великі масиви інформації), а також можливість
фільтрації різномовних ресурсів, а також ресурсів, які практично не містять текстових частин
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(наприклад, використовуються лише інтерактивні засоби – flash, java тощо). В свою чергу
фільтрація за контентом часто дозволяє забезпечити значно більш надійний рівень фільтрації
за рахунок виявлення на сторінці певних слів, або частин слів, що внесені до списку
фільтрації. Слід також зазначити, що фільтрація за контентом може мати дуже велику
кількість ступенів складності (аналіз текстової частини сторінки, аналіз зображень тощо), що
може значно збільшити час обробки сторінки системою фільтрації.

За своїми підходами до фільтрації контенту всі системи можна умовно поділити на два
класи: „усе, що прямо не дозволено те заборонено” („білі” списки) та „усе що прямо не
заборонено те дозволено” („чорні” списки). Застосування того чи іншого підходу залежить
від обраної в системі політики обмеження доступу. Так, наприклад, використання „білих”
списків більш притаманне військовим організаціям, а також країнам з законодавчо
закріпленою цензурою. В свою чергу „чорні” списки широко використовуються в системах
фільтрації, що використовуються в навчальних закладах та наукових установах. Слід
зазначити, що певні системи фільтрації (незалежно від засобу фільтрації) контенту
підтримують обидва підходи до фільтрації та дозволяють користувачу (або керівнику
підприємства) самостійно обирати політику фільтрації.

Незалежно від використаного підходу до фільтрації різні системи можуть
використовувати різні методи формування списків („білих” та/або „чорних”). Одним з
найбільш розповсюджених методів формування списків є їх ручне наповнення за рахунок
звернень користувачів або особистого пошуку негативного контенту розробниками системи
обмеження доступу. Очевидним недоліком такого методу є велика тривалість формування
списків та низька швидкість реагування на появу нових негативних ресурсів.
Альтернативним до ручного наповнення є експертне (в тому числі на основі
автоматизованих систем експертного оцінювання) формування списків на основі аналізу
контента ресурсів, що були переглянуті користувачами системи обмеження доступу.

Механізми, які використовує той чи інший засіб, для блокування (наприклад, спосіб
оновлення та застосування списків блокування) залежать від програмної реалізації веб-
клієнта, міжмережного екрана, DNS або proxy-сервера. При цьому три останні засоби
можуть використовуватись декілька разів в різній послідовності утворюючи цілий ланцюг
систем обмеження доступу кожна ланка якого може використовувати різні види та підходи
до фільтрації, а також різні методи формування списків блокування та бути побудованою за
централізованою або децентралізованою схемою.

Яскравими прикладами побудови системи фільтрації на основі веб-браузера можуть
бути система фільтрації браузера Microsoft Internet Explorer (ICRA) [8], а також система
фільтрації основана на використанні веб-браузера Buddy Browser [9]. При цьому якщо
система фільтрації Microsoft Internet Explorer працює за децентралізованою схемою, то Buddy
Browser пропускає навантаження користувачів через власну централізовану систему
фільтрації. В якості прикладу побудови систем фільтрації на основі proxy-серверів можна
навести Всеукраїнську систему обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет
[10, 11]. В основу системи покладено принцип встановлення в кожній організації власного
proxy-серверу, який має базу даних заборонених ресурсів (децентралізована схема). Постійне
оновлення бази організоване за рахунок централізованої експертної обробки службових
журналів зазначених серверів на базі інформаційного центру з подальшим періодичним
формуванням оновленої редакції бази даних заборонених ресурсів та її розсиланням (в
автоматичному режимі) по всіх proxy-серверах.

Типовим представником систем фільтрації на основі DNS-серверів є система OpenDNS
[12]. Систему побудовано за централізованою схемою з використанням виключено аналізу
адреси для прийняття рішення про необхідність фільтрації, а також на основі використання
„чорних” списків.

Таке розмаїття технологій породжує велику кількість варіантів побудови систем
фільтрації кожен з яких може вважатися оптимальним для тих чи інших умов.  Крім
технологічних аспектів при виборі тієї чи іншої системи користувачі часто спираються й на
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інші критерії: вартість та складність впровадження та підтримки, сумісність системи
фільтрації із іншими мережними сервісами тощо.

Висновки та результати
1. Розглянутий процес одержання веб-ресурсу на запит користувача дозволяє виділити

чотири основних засоби фільтрації (веб-клієнт, proxy-сервер, DNS-сервер та міжмережний
екран), які можуть бути покладені в основу сучасних систем обмеження доступу до
нецільового контенту.

2. Запропонована класифікаційна модель фільтрації веб-контенту в мережі Інтернет
дозволяє провести декомпозицію будь-якої системи обмеження доступу на окремі складові
(архітектура,  підходи та види фільтрації,  метод формування списків),  що в подальшому
спростить процес порівняння системи із іншими аналогічними продуктами.

3.  З появою нових продуктів на ринку систем фільтрації нецільового контенту все
більш актуальним стає питання створення методики вибору оптимального варіанту, а
наявність певних недоліків в кожного з перелічених вище засобів фільтрації змушує
розробників програмного забезпечення комбінувати різні варіанти та підходи з метою
створення комплексних систем обмеження доступу, що працюють практично на всіх рівнях
та підтримують широкий спектр видів та підходів до фільтрації.

Під час подальших досліджень автор планує розширити запропоновану модель на інші
види отримання контенту в мережі Інтернет (за допомогою електронної пошти, через
файлові сховища та пірингові мережі тощо), провести оптимізацію моделі шляхом
застосування методів об’єктно-класифікаційного моделювання складних систем, а також
розробити відповідну методику вибору оптимальної для конкретного об’єкта (підприємства,
організації тощо) системи фільтрації нецільового контенту.
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