
 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Ιμρςιςξύςξ Επιμόοτχρηπ 

Σημειώσεις Σεμιναρίου 

 

σμςάκςηπ: Εσάγγελξπ ςαμαςιάδηπ  

(Μηυαμικόπ Η/Τ & Δικςύχμ) 

 

 

 

Microsoft ISA Server 2004 

Αθήμα, Ιξύμιξπ 2007 



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 ......................................................................... 4 

Ειραγχγή – Βαρικέπ πληοξτξοίεπ ........................................................................ 4 

Πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ ςξσ ISA Server 2004 ..................................................... 5 

Φαοακςηοιρςικά ISA Server 2004 Enterprise Edition ......................................... 7 

Διατξοέπ μεςανύ ISA Server 2000 και ISA Server 2004 ..................................... 8 

εμάοια Αμάπςσνηπ ISA Server 2004 ................................................................... 10 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 ......................................... 15 

Ειραγχγή ................................................................................................................ 15 

Εγκαςάρςαρη ςξσ ISA Server 2004 ...................................................................... 15 

Σύπξι και ςξιυεία Εγκαςάρςαρηπ ...................................................................... 16 

Παοάμεςοξι και οσθμίρειπ εγκαςάρςαρηπ ......................................................... 17 

Επιλέγξμςαπ ISA Server Clients ........................................................................... 21 

Παοαμεςοξπξίηρη SecureNAT Client ................................................................. 23 

Παοαμεςοξπξίηρη Web Proxy Client ................................................................. 23 

Οδηγίεπ για ςημ επιλξγή ςξσ καςάλληλξσ ISA Server client ......................... 25 

Εγκαςάρςαρη και Παοαμεςοξπξίηρη Firewall Clients..................................... 26 

Ασςξμαςξπξίηρη Εγκαςάρςαρηπ ςξσ Firewall Client ....................................... 28 

Ασςόμαςη Αμακάλσφη ........................................................................................... 30 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΠΟΡΟΤ INTERNET ... 32 

Ειραγχγή ................................................................................................................ 32 

Φοήρη ςξσ ISA Server χπ Proxy Server .............................................................. 32 

Forward και Reverse Web Proxy Server ............................................................ 33 

Ρύθμιρη ςξσ ISA Server 2004 χπ Proxy Server ................................................. 34 

Ρύθμιρη DNS για ποόρβαρη ρςξ Internet .......................................................... 35 

Ρύθμιρη Web Chaining .......................................................................................... 36 

Ρύθμιρη σμδέρεχμ Dial-up ................................................................................ 38 

Ρύθμιρη Πξλλαπλώμ Δικςύχμ ρςξμ ISA Server ................................................. 39 

Ποξκαθξοιρμέμα Δίκςσα ςξσ ISA Server 2004 .................................................. 40 

Network Objects .................................................................................................... 40 

Καμόμεπ Δικςύχμ (Network Rules) ..................................................................... 42 

Παοαμεςοξπξίηρη ςξιυείχμ ςχμ Καμόμχμ Ποόρβαρηπ (Access Rule 
Elemements) .......................................................................................................... 44 

Protocols ................................................................................................................. 44 



Users ........................................................................................................................ 46 

Content Types ........................................................................................................ 47 

Schedules ................................................................................................................ 48 

Network Ojects ...................................................................................................... 49 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Access Rules για Ποόρβαρη ρςξ Internet

 .................................................................................................................................. 50 

Ποόρβαρη ρςξ Internet και Επαλήθεσρη .......................................................... 53 

Ρσθμίζξμςαπ ςα Access Rules ............................................................................... 54 

Επίλσρη Ποξβλημάςχμ Ποόρβαρηπ ρςξ Internet ............................................ 56 

ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 Ω FIREWALL ..................................................... 58 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – TCP/IP Packet .............................. 58 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Packet Filtering ........................... 60 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Stateful Filtering ......................... 61 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Application Filtering ................... 63 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Intrusion Detection ..................... 64 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ & ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 66 

Ειραγχγή ................................................................................................................ 66 

Καμόμεπ Web Publishing ....................................................................................... 66 

Καμόμεπ Secure Web Publishing.......................................................................... 67 

Καμόμεπ Server Publishing ................................................................................... 67 

Ρύθμιρη DNS για Web και Server Publishing..................................................... 68 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Web Publishing ............................................ 69 

Path Mapping.......................................................................................................... 70 

Web Listeners ........................................................................................................ 71 

Link Translation ..................................................................................................... 73 

Δημιξσογία μέξσ Καμόμα Web Publishing ......................................................... 74 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Secure Web Publishing............................... 75 

SSL Bridging ............................................................................................................ 77 

SSL Tunneling ......................................................................................................... 78 

Δημιξσογία μέξσ Καμόμα Secure Web Publishing ............................................ 79 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Server Publishing ........................................ 81 

ISA Server Authentication .................................................................................... 83 

Καμόμεπ Web Publishing & Authentication ....................................................... 83 

Φοήρη RADIUS για Επαλήθεσρη .......................................................................... 85 

 



Επιρκόπηρη ςξσ ISA Server 2004 

4 / 87 

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 

Ειραγχγή – Βαρικέπ πληοξτξοίεπ 

Η δημιουργία ενός ασφαλούς δικτυακού περιβάλλοντος είναι μία από τις πιο 

σημαντικές εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ένας διαχειριστής. Ο Microsoft ISA Server 

2004 είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού 

περιβάλλοντος. Για να αναπτύξετε μία υλοποίηση με ISA Server 2004 πρέπει να πρώτα 

να κατανοήσετε τις τρεις βασικές λειτουργίες του οι οποίες είναι: 

1. λειτουργία Firewall 

2. λειτουργία Proxy και Caching Server 

3. λειτουργία VPN (virtual private network) Remote access και Gateway Server 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν περιγράφουν και εξηγούν τις έννοιες που 

χαρακτηρίζουν τις βασικές αυτές λειτουργίες. 

1. Ποιους τύπους λειτουργίας Firewall παρέχει ο ISA Server 2004; 

Ο ISA Server 2004 παρέχει τρεις τύπους λειτουργίας Firewall: 

Packet Filtering – Εξετάζει την πληροφορία που βρίσκεται σε κάθε δικτυακό πακέτο 

που φτάνει στο firewall. Σο firewall ελέγχει για 

πληροφορίες όπως διεύθυνση προέλευσης και 

προορισμού ή πόρτα προέλευσης και προορισμού 

και συγκρίνει αυτές τις πληροφορίες με μια λίστα 

από επιτρεπόμενα πακέτα. Αν το εξεταζόμενο πακέτο 

επιτρέπεται, περνάει από το firewall. Αν δεν 

επιτρέπεται (που σημαίνει ότι ή δεν αναφέρεται στην 

επιτρεπόμενη λίστα, ή αναφέρεται ως 

απαγορευμένο πακέτο) τότε «κόβεται» από το 

firewall. 

Stateful Filtering – Εξετάζει την κατάσταση (state) ενός πακέτου μέσα από ένα 

ευρύτερο πλαίσιο αρκετών πακέτων ώστε, αν ένα 

πακέτο που φτάνει στο firewall είναι σε απάντηση 

ενός πακέτου που εστάλει μέσα από το firewall, τότε 

το επιτρέπει. Ένα εξωτερικό πακέτο που προσπαθεί 

να εκκινήσει μια συνεδρία (επικοινωνία) με κάποιο 

Η/Τ μέσα στο firewall θα κόβεται, εκτός κι αν υπάρχει 

ειδική αναφορά στο firewall  γι’ αυτό που του 

επιτρέπει την πρόσβαση. 

Application-layer Filtering – Εξετάζει το πραγματικό περιεχόμενο ενός πακέτου 

ώστε να αποφασίσει αν πρέπει να προωθηθεί μέσα 

από το firewall. Ένα application filter μπορεί να 

χρησιμοποιήσει σχεδόν οποιαδήποτε πληροφορία 

μέσα στο πακέτο για να το μπλοκάρει ή να το 

προωθήσει. 

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα υλοποίησης ενός proxy server και ποια ενός caching 

server; 

Ένας proxy server παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τις συνδέσεις 

από και προς το Internet. Όταν ένα εσωτερικό client (Η/Τ) χρειάζεται να συνδεθεί 

στο Internet, συνδέεται στον proxy server και στη συνέχεια ο proxy δημιουργεί τη 

σύνδεση προς τον επιθυμητό πόρο του Internet. Με τον τρόπο αυτό η εσωτερική 

δικτυακή πληροφορία του client δε στέλνεται στο Internet. Ο proxy server μπορεί 

επίσης να περιορίσει αιτήσεις Internet βασιζόμενος σε username, διεύθυνση IP του 
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client, πρωτόκολλο και περιεχόμενο. Ένας caching server αποθηκεύει 

(«cach…άρει» - cache) πληροφορίες και από τους servers του Internet και από 

τους εσωτερικούς Web Servers στον τοπικό σκληρό του δίσκο ώστε, για 

παράδειγμα, όταν ένας εσωτερικός Η/Τ ζητάει πληροφορία από το Internet την 

οποία κάποιος άλλος έχει ήδη ζητήσει ή ο server έχει αποθηκεύσει (cache) μέσω 

προγραμματισμένου download περιεχομένου, τότε η πληροφορία παρέχεται από 

τον ίδιο τον σκληρό δίσκο του caching server βελτιστοποιώντας την ταχύτητα 

«φορτώματος» της σελίδας.  

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης VPN αντί μιας σύνδεσης dial-up ή μιας 

σύνδεσης WAN; Ποια πλεονεκτήματα παρέχει ο ISA Server 2004 ως VPN remote 

access Server και Gateway; 

Ένα VPN είναι μια εναλλακτική λύση σε συνδέσεις dial-up παρέχοντας ασφαλή 

πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία Internet. Αυτό σημαίνει πως ένας 

χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο Internet με dial-up ή DSL και στη συνέχεια να 

συνδεθεί σε μια πύλη VPN (VPN gateway). Κατά τον ίδιο τρόπο ένα VPN αποτελεί 

εναλλακτική λύση στη διασύνδεση τοποθεσιών μιας εταιρείας μέσω WAN 

παρέχοντας ασφαλή σύνδεση μέσω Internet. τις περισσότερες των περιπτώσεων 

η χρήση VPN είναι οικονομικότερη από τη χρήση WAN για τη διασύνδεση 

τοποθεσιών. Ο ISA Server παρέχει μια λύση VPN gateway που είναι ενσωματωμένη 

και εναρμονισμένη με το firewall ώστε όλα τα πακέτα από τα VPN clients να 

ελέγχονται και να φιλτράρονται. Επίσης ο ISA Server παρέχει λειτουργία καραντίνας 

η οποία δίνει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να περιορίζει την πρόσβαση που έχουν 

τα VPN clients στο εσωτερικό δίκτυο έως ότου το client να έχει περάσει 

συγκεκριμένους ελέγχους ασφάλειας. 

Πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ ςξσ ISA Server 2004 

Ο ISA Server 2004 έρχεται με μια καινούρια κονσόλα διαχείρισης η οποία παρέχει ένα 

και μοναδικό εργαλείο για την παρακολούθηση, παραμετροποίηση και διαχείριση του 

ISA Server ενσωματώνοντας πολλά χαρακτηριστικά: 

 Φρήση της Κονσόλας Διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
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– MMC). Με τον τρόπο αυτό η εξοικείωση με τον ISA Server δεν παίρνει πολύ χρόνο. 

 Αρχική ελίδα (Getting Started page). Σην πρώτη φορά που ανοίγετε την κονσόλα 

διαχείρισης του ISA Server «φορτώνει» η σελίδα Getting Started η οποία περιέχει 

links και βήματα για την εύκολη, επιτυχή και ασφαλή ανάπτυξη του ISA Server 2004 

(ΕΙΚΟΝΑ 1). 

 Πίνακας Παρακολούθησης (Monitoring Dashboard). Η κονσόλα διαχείρισης 

παρέχει ένα και μοναδικό interface για την παρακολούθηση πληροφοριών που 

αφορούν στις επιδόσεις και την ασφάλεια είτε συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά με 

πολλές λεπτομέρειες (ΕΙΚΟΝΑ 2). 

 Όλοι οι κανόνες που αφορούν στην πολιτική συστήματος (system policy) και το 

firewall μπορούν να δημιουργηθούν και τροποποιηθούν μαζί από ένα και μόνο 

interface. Από το ίδιο interface μπορείτε να διαχειριστείτε και τους κανόνες που 

αφορούν στη δημοσίευση server που βρίσκονται πίσω από το firewall προς το 

Internet. 

 Πρότυπα δικτύων (Network Templates). Ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης του ISA 

Server 2004 μπορεί να γίνει με τη βοήθεια wizards (ΕΙΚΟΝΑ 3) που βασίζονται σε 

έτοιμα σενάρια. Σέτοιο παράδειγμα αποτελεί και ο network template wizard ο 

οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια λίστα έτοιμων 

προτυποποιημένων δικτύων αυτό που ταιριάζει με το δίκτυο που έχετε αναπτύξει 

στην εταιρεία σας και να παραμετροποιήσετε με ευκολία και ταχύτητα τους κανόνες 

και ρυθμίσεις που θα διέπουν την εγκατάστασή σας. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 
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 Ενιαία διαχείριση VPN. Ο ISA Server 2004 χρησιμοποιεί και επεκτείνει τις δυνατότητες 

του RRAS (Routing and Remote Access Service) των Windows Server 2000 και 2003 

για να ενεργοποιήσει την πρόσβαση VPN. Ωστόσο όλη η παραμετροποίηση του 

VPN γίνεται από το interface του ISA Server. 

Φαοακςηοιρςικά ISA Server 2004 Enterprise Edition 

Ο ISA Server 2004 είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις, Standard και Enterprise. Η βασική 

διαφορά της έκδοσης Enterprise από τη Standard είναι η επεκτασιμότητα της πρώτης 

σε μεγάλης κλίμακας και έκτασης υλοποιήσεις (π.χ. εταιρικά δίκτυα με πολλαπλά, 

απομακρυσμένα (γεωγραφικά) σημεία παρουσίας). Σα βασικά χαρακτηριστικά που 

ενισχύουν τον ISA Server Enterprise Edition απέναντι στον Standard είναι τα εξής: 

 Κεντρική αποθήκευση των παραμέτρων 

Μία από τις κυριότερες διαφορές των δύο εκδόσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο 

αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις και παραμέτρους  τους. Η έκδοση Standard αποθηκεύει τις 

παραμέτρους της στο registry του τοπικού Η/Τ που είναι εγκατεστημένη. Αυτό σημαίνει 

πως αν θέλετε να εγκαταστήσετε δύο Η/Τ με ISA Server 2004 Standard με τις ίδιες 

παραμέτρους, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε και παραμετροποιήσετε τον ένα server, να 

κάνετε εξαγωγή την παραμετροποίηση σε αρχείο και να το εισαγάγετε στο δεύτερο 

server. Αν στο μέλλον θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους πρέπει να το κάνετε και 

στους δύο servers. 

Ο ISA Server 2004 Enterprise Edition αποθηκεύει την παραμετροποίησή του σε ένα 

ξεχωριστό κατάλογο. Όταν κάνετε εγκατάσταση της έκδοσης Enterprise πρέπει να 

ορίσετε και παραμετροποιήσετε έναν (ή περισσότερους) server Αποθήκευσης 

Παραμέτρων (Configuration Storage server). Ο Configuration Storage server 

χρησιμοποιεί το ADAM (Active Directory Application Mode) για να αποθηκεύσει τις 

πληροφορίες παραμετροποίησης όλων των ISA Server H/Y στον οργανισμό. Επειδή το 

ADAM μπορεί να εγκατασταθεί σε πολλαπλούς servers και τα δεδομένα μπορούν να 

αντιγράφονται (replication) μεταξύ των servers μπορείτε να έχετε και πολλαπλούς 

Configuration Storage servers. 

Μπορείτε να ορίσετε enterprise policies στον Configuration Storage server. Οι 

enterprise policies είναι πολιτικές firewall και γενικές ρυθμίσεις που μπορούν να 

ΕΙΚΟΝΑ 3 
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εφαρμοστούν σε μία ή περισσότερες συστοιχίες (arrays) στον οργανισμό. Επίσης 

μπορείτε να ορίσετε και παραμετροποιήσετε συστοιχίες και τις πολιτικές τους (array 

policies). Σα arrays είναι ομάδες από ISA Servers που μοιράζονται την ίδια πολιτική. 

Αφού έχετε εγκαταστήσει τον Configuration Storage server και έχετε δημιουργήσει τις 

enterprise και array policies, μπορείτε στη συνέχεια να εγκαταστήσετε τον ISA Server σε 

έναν Η/Τ και να εντάξετε τον Η/Τ σε ένα συγκεκριμένο array. Οι πολιτικές (enterprise και 

array policies) που έχουν αντιστοιχηθεί στο array αυτό, θα περάσουν και σε κάθε ISA 

Server που ανήκει στο array. 

Όταν θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους λειτουργίας του ISA Server Enterprise Edition 

απλά αλλάζετε την πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στον Configuration Storage 

server. Οι Η/Τ έκδοσης Enterprise προσπελαύνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον 

Configuration Storage server για να ελέγξουν αν υπάρχουν αλλαγές στις 

παραμέτρους. την περίπτωση που υπάρχουν, οι servers ενημερώνουν το τοπικό τους 

registry με τις αλλαγές. 

 Τποστήριξη πρωτοκόλλου CARP (Caching Array Routing Protocol) 

Ο ISA Server 2004 Enterprise Edition υποστηρίζει τη λειτουργία κοινόχρηστου Web 

caching για όλους τους ISA Servers σε ένα array. Έτσι πολλαπλοί ISA Server Η/Τ 

μπορούν να οριστούν σαν ένα και μοναδικό Web cache συνδυάζοντας την ικανότητα 

αποθήκευσης περιεχομένου όλων των ISA serves. 

Για την ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού ο ISA Server χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο CARP. Όταν ένας χρήστης ζητάει μία σελίδα από το Internet το 

πρωτόκολλο CARP αποφασίζει ποιος ISA Server στο array θα κατεβάσει και θα 

αποθηκεύσει (cache) τη σελίδα. Όταν κάποιος άλλος χρήστης ζητήσει την ίδια σελίδα, 

το πρωτόκολλο CARP ξανά αποφασίζει ποιος ISA Server την έχει αποθηκεύσει και 

προωθεί το αίτημα του χρήστη σε εκείνο τον ISA Server. Με τη χρήση του πρωτοκόλλου 

CARP επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του Web caching το οποίο μπορεί να επεκταθεί 

σε οποιοδήποτε σχεδόν βαθμό. 

 Network Load Balancing 

Σο τρίτο επιπλέον χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στον ISA Server 2004 Enterprise 

Edition είναι η ενσωμάτωση του NLB (Network Load Balancing – Εξισορρόπηση 

Δικτυακού Υορτίου) στις υπηρεσίες του ISA Server. Σο NLB είναι ένα στοιχείο δικτύου 

των Windows (Windows Component) – διαθέσιμο στα Windows Server 2000 και 2003 – 

το οποίο επιτρέπει την εξισορρόπηση του φορτίου της IP κίνησης (traffic) μεταξύ ενός 

αριθμού Η/Τ, ενισχύοντας έτσι την επεκτασιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

που βασίζονται στο IP. Η υψηλή διαθεσιμότητα που παρέχει το NLB οφείλεται επίσης και 

στην δυνατότητα να ανιχνεύει «αστοχίες» Η/Τ ή/και δικτύου (τεχνικά προβλήματα) και 

να ανακατευθύνει την κίνηση IP προς τους Η/Τ που δεν έχουν πρόβλημα. Με τη χρήση 

NLB αρκετοί Η/Τ μπορούν να σχηματίσουν μία συστοιχία (cluster) ώστε ολόκληρη η 

ομάδα των servers να μοιράζονται μία διεύθυνση IP. Όταν οι client Η/Τ συνδέονται με 

το NLB cluster, οι συνδέσεις των clients διανέμονται αυτόματα σε όλους τους servers 

που υπάρχουν σ’ αυτό, ώστε αν ένας server δεν είναι διαθέσιμος οι συνδέσεις να 

ανακατευθύνονται στους servers που είναι διαθέσιμοι. 

Με τον ISA Server 2004 Standard Edition πρέπει να ρυθμίσετε το NLB χειροκίνητα 

(χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις δικτύου του Η/Τ). τον ISA Server 2004 Enterprise 

Edition το NLB ενσωματώνεται στην κονσόλα διαχείρισης του ISA Server παρέχοντας τη 

δυνατότητα παρακολούθησης για διαχείρισης συμπεριφοράς του NLB από server σε 

server μέσα στο cluster. 

Διατξοέπ μεςανύ ISA Server 2000 και ISA Server 2004 

Ο ISA Server 2004 ενσωματώνει πολλές βελτιώσεις και νέες τεχνολογίες σε σχέση με τον 

ISA Server 2000. Οι διαφορές τους συνοψίζονται στη λίστα που ακολουθεί: 
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 Τποστήριξη πολλαπλών δικτύων 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει πολλαπλά δίκτυα, το καθένα με ξεχωριστή και διακριτή 

σχέση προς άλλα δίκτυα. Ο ISA Server 2000 υποστήριζε μόνο τρία δίκτυα, το εσωτερικό 

δίκτυο (internal network) όπως αυτό ορίζεται από τον τοπικό πίνακα διευθύνσεων (LAT 

– Local Address Table), το εξωτερικό δίκτυο (external network) και το δίκτυο περιμέτρου 

(γνωστό και ως DMZ – DeMilitarised Zone). Ο αριθμός των δικτύων που υποστηρίζεται 

από τον ISA Server 2004 είναι απεριόριστος. 

 Ορισμός πολιτικών (policies) ανά δίκτυο 

τον ISA Server 2004 όλες οι πολιτικές πρόσβασης (access policies) ορίζονται σε σχέση 

με τα δίκτυα, όχι μόνο σε σχέση με το εσωτερικό δίκτυο. Εξαιτίας της περιορισμένης 

υποστήριξης δικτύων του ISA Server 2000, όλες οι πολιτικές πρόσβασης είχαν να 

κάνουν με την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό δίκτυο ή χρησιμοποιούσαν 

στατικά φίλτρα πακέτων για να ρυθμίσουν την πρόσβαση μεταξύ DMZ και εξωτερικού 

δικτύου. Αυτός ο περιορισμός ξεπεράστηκε στον ISA Server 2004 όπου υπάρχει η 

δυνατότητα ορισμού ξεχωριστών και διακριτών κανόνων πρόσβασης (access rules) 

για κάθε δίκτυο που υπάρχει στο server. 

 Routing και NAT 

ε αντίθεση με τον ISA Server 2000 ο ISA Server 2004 υποστηρίζει και routing και 

Network Address Translation (NAT). 

 Τποστήριξη περισσότερων πρωτοκόλλων 

 Application Filtering 

Ο ISA Server 2004 παρέχει ειδικά φίλτρα (application filters) τα οποία ρυθμίζουν την 

κίνηση του δικτύου βασιζόμενα σε εφαρμογές και περιεχόμενο (δεδομένα). Η κίνηση 

μπορεί να επιτραπεί, απορριφθεί, ανακατευθυνθεί ή να τροποποιηθεί ανάλογα με τα 

περιεχόμενά της μέσω έξυπνου φιλτραρίσματος των VPN, HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, 

H.323, υπηρεσιών streaming (audio – video), RPC (Remote Procedure Call) κ.λπ. 

 Προχωρημένες λειτουργίες επαλήθευσης στοιχείων (authentication) 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει επαλήθευση στοιχείων (authentication) 

χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες τεχνολογίες επαλήθευσης των Windows, RADIUS 

(Remote Authentication Dial-In User Service) και RSA SecurID. Έτσι υπάρχει η 

δυνατότητα να ορίσετε ξεχωριστούς και διαφορετικούς κανόνες επαλήθευσης σε 

χρήστες ή ομάδες χρηστών. 

 VPN (Virtual Private Network) 

Επεκτείνοντας την υπηρεσία Routing and Remote Access Service των Windows Server 

2003 ο ISA Server 2004 παρέχει πρόσβαση VPN για μέγιστη ασφάλεια. Επίσης 

ενσωματώνει και τεχνολογίες «καραντίνας» VPN (VPN quarantine) η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παρέχει περιορισμένη δικτυακή πρόσβαση στα VPN clients έως 

ότου αυτά «περάσουν» από έλεγχο ασφάλειας 

 Εξαγωγή & εισαγωγή δεδομένων (Export – Import) 

Η δυνατότητα export του ISA Server 2004 δίνει τη δυνατότητα να αποθηκευτούν οι 

πληροφορίες παραμετροποίησης (ρυθμίσεις) σε αρχείο (.XML). Έτσι με τη διαδικασία 

import μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο σε άλλο ISA Server – κληροδοτώντας του έτσι 

εύκολα τις ρυθμίσεις του πρώτου – ή να ανακτήσετε δεδομένα και ρυθμίσεις που 

χάθηκαν λόγω καταστροφής (disaster recovery). 

 Wizard μεταβίβασης δικαιωμάτων διαχείρισης firewall 

Φρησιμοποιώντας έναν απλό «οδηγό» μεταβίβασης δικαιωμάτων διαχείρισης firewall 

μπορείτε να αποδώσετε ρόλους διαχειριστή (administration roles) σε χρήστες και 
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ομάδες χρηστών. Οι ρόλοι μπορούν να είναι καθολικοί ή εξειδικευμένοι δίνοντας 

δικαιώματα διαχείρισης συγκεκριμένων υπηρεσιών ISA Server. 

εμάοια Αμάπςσνηπ ISA Server 2004 

Ο ISA Server 2004 χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες ενός οργανισμού για 

ασφαλή και κλιμακωτή πρόσβαση στις υπηρεσίες Internet και για πρόσβαση των 

Internet χρηστών σε εσωτερικές πληροφορίες και πόρους. Ο τρόπος οργάνωσης και 

ανάπτυξης μιας υλοποίησης διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό κι αυτό επειδή 

εξαρτάται από τον τόπο και το λόγο για τον οποίο ο ISA Server 2004 θα εγκατασταθεί 

(πού και γιατί). Σα ποιο κοινά σενάρια ανάπτυξης του ISA Server 2004 περιγράφονται 

στις παραγράφους που ακολουθούν.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ.1 Ένα από τα κύρια σενάρια ανάπτυξης του ISA Server 2004 είναι αυτό του Internet Edge 

Firewall (ΕΙΚΟΝΑ 4). ε αυτό το σενάριο ο ISA Server παρέχει και την ασφαλή πύλη για 

τους εσωτερικούς χρήστες που θέλουν πρόσβαση στο Internet και το firewall που 

εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και το κακόβουλο περιεχόμενο από το να 

μπουν στο εσωτερικό δίκτυο. Έτσι ο ISA Server είναι το μοναδικό σημείο εισόδου, 

καθώς και το πρωτεύον όριο ασφάλειας ανάμεσα στο εσωτερικό δίκτυο και το 

Internet. Για την ανάπτυξη αυτού του σεναρίου ο ISA Server έχει δύο κάρτες δικτύου, μία 

συνδεδεμένη με το εσωτερικό δίκτυο και μία με το Internet. ε μερικές περιπτώσεις ίσως 

να υπάρξει και τρίτη κάρτα δικτύου για τη σύνδεση του server με το περιμετρικό δίκτυο 

(DMZ). 

 Χρήση ISA Server 2004 ως Internet Edge Firewall 

 Μπλοκάπιζμα ή/και πεπιοπιζμόρ όληρ ηηρ κίνηζηρ 
Internet 

 Δημοζίεςζη εζωηεπικών servers ωρ Web ή Exchange 
servers 

 Παποσή πύληρ VPN ζε απομακπςζμένοςρ σπήζηερ 

 Παποσή Υπηπεζιών Proxy και Caching 

User Exchange Server 

Web 
Server 

ISA Server 

Server 

LAN 

Web 
Server VPN 

Internet 

Remote User 

ΕΙΚΟΝΑ 4 
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ΣΕΝΑΡΙΟ.2 ε μερικές περιπτώσεις ένας οργανισμός ίσως επιλέξει να αναπτύξει τον ISA Server 2004 

σαν δεύτερο firewall σε μια εγκατάσταση πολλαπλών firewall. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα στον οργανισμό να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υπάρχον firewall (το 

οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι hardware-based) και ταυτόχρονα να 

εφαρμόζει τα προηγμένα application filters του ISA Server 2004.  

Σο σενάριο αυτό ονομάζεται Back-end Firewall (ΕΙΚΟΝΑ 5). Η συνδεσμολογία που 

ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση έχει το hardware-based firewall να συνδέεται με 

τη μία κάρτα δικτύου απευθείας στο Internet και με τη δεύτερη κάρτα στο περιμετρικό 

δίκτυο και τον ISA Server να συνδέεται με τη μία κάρτα δικτύου στο περιμετρικό δίκτυο 

και με τη δεύτερη στο εσωτερικό. Έτσι όλη η δικτυακή κίνηση ανάμεσα στο εσωτερικό 

δίκτυο και το Internet περνάει από το περιμετρικό δίκτυο και τα δύο firewalls. 

ΣΕΝΑΡΙΟ.3 Οι οργανισμοί που έχουν πολλαπλά σημεία παρουσίας (υποκαταστήματα) μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τον ISA Server 2004 ως Branch Office Firewall, πιθανώς και σε 

συνδυασμό με άλλους ISA Servers σε άλλες τοποθεσίες. Αν το υποκατάστημα 

συνδέεται απευθείας στο Internet τότε ο ISA Server 2004 μπορεί να λειτουργήσει ως 

Internet Edge Firewall ασφαλίζοντας έτσι το υποκατάστημα και δίνοντας τη 

δυνατότητα ασφαλούς δημοσίευσης των servers του στο Internet. Αν έχει μόνο μια 

μισθωμένη σύνδεση WAN προς τα άλλα υποκαταστήματα ο ISA Server 2004 μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση servers όπως ένας τοπικός Exchange 

Server ή SharePoint Portal Server (ΕΙΚΟΝΑ 6). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα χρήσης του ISA Server ως Branch Office Firewall είναι ότι 

μπορεί να λειτουργήσει σαν VPN gateway που συνδέει το δίκτυο των 

υποκαταστημάτων στο κεντρικό κατάστημα χρησιμοποιώντας μία site-to-site VPN 

σύνδεση. Οι τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι το IPSec – το VPN gateway στις 

 Χρήση ISA Server ως Back-end Firewall 

 Αζθαλήρ δημοζίεςζη Exchange servers 

 Αζθαλήρ δημοζίεςζη εζωηεπικών Web servers 

 Παποσή Υπηπεζιών Proxy και Caching 

Remote User 

Internet 

User Exchange Server 

Web Server 

Server 

LAN 

Web 
Server 

Firewall ISA Server 

Web Server 

ΕΙΚΟΝΑ 5 
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άλλες τοποθεσίες μπορεί να είναι επιπρόσθετοι ISA Servers ή VPN gateways άλλης 

εταιρείας (third party). Εναλλακτικά ο ISA Server 2004 μπορεί να ρυθμιστεί για τη 

δημιουργία VPN χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα PPTP (Point-to-Point Tunneling 

Protocol) και L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) over IPSec. Η σύνδεση αυτή (με 

οποιοδήποτε πρωτόκολλο χρησιμοποιηθεί) παρέχει μια οικονομική και ασφαλή μέθοδο 

διασύνδεσης του υποκαταστήματος με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία του οργανισμού. 

ΣΕΝΑΡΙΟ.4 τους μικρούς και μεσαίους οργανισμούς οι απαιτήσεις για πρόσβαση στο Internet 

είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των μεγάλων οργανισμών. Οι μικροί οργανισμοί 

μπορεί να έχουν ακόμα και dial-up σύνδεση (ή οποιαδήποτε άλλη αργή σύνδεση). 

Όλοι σχεδόν οι οργανισμοί έχουν κάποιο επίπεδο πρόσβασης στις υπηρεσίες του 

Internet για τους υπαλλήλους τους, πόσο μάλλον αυτοί που για λόγους μικρής 

ταχύτητας σύνδεσης πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση. Ορισμένοι πάλι 

οργανισμοί (μεσαίοι συνήθως) ίσως έχουν κάποιο server στο εσωτερικό τους δίκτυο 

(HTTP, FTP, SMTP) τον οποίο θέλουν να δημοσιεύσουν. ε όλα τα παραπάνω 

προσθέστε και ένα ακόμη χαρακτηριστικό που υπάρχει στους περισσότερους μικρούς 

– μεσαίους οργανισμούς: έχουν ένα και μοναδικό διαχειριστή δικτύου ο οποίος καλείται 

να εκτελέσει όλες αυτές τις εργασίες και τις περισσότερες φορές δεν είναι ειδικός σε 

Firewall και Internet Security. 

Ο ISA Server 2004 μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων 

οργανισμών παρέχοντας μία ολοκληρωμένη υπηρεσία Firewall, Proxy και Caching 

User 

LAN 

ISA Server 
or other 

VPN gateway 

 Χρήση ISA Server ως Branch Office Firewall 

 Δημιοςπγία IPSec VPN μεηαξύ ςποκ/ηων 

 Δημιοςπγία  PPTP ή L2TP με IPSec VPN μεηαξύ 
ςποκ/ηων 

 Έλεγσορ και θιληπάπιζμα όληρ ηηρ κίνηζηρ μεηαξύ 
ςποκ/ηων 

 Παποσή αζθαλούρ ππόζβαζηρ Internet ζηο ςποκ/μα 

Corporate 
Headquarters 

Server 
Internet 

LAN ISA Server 

VPN Tunnel Branch Office 

ΕΙΚΟΝΑ 6 
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(ΕΙΚΟΝΑ 7). Ενεργοποιώντας το caching στον ISA Server σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες 

αποθηκεύονται στον σκληρό του δίσκο. Αυτό μπορεί να μειώσει τη χρήση μιας αργής 

σύνδεσης, ή το κόστος μιας σύνδεσης της οποίας η χρέωση βασίζεται στον όγκο των 

δεδομένων που διακινούνται από και προς το Internet (ογκοχρέωση). 

Τποστηρίζεται επίσης η χρήση dial-up σύνδεσης για πρόσβαση στο Internet ή άλλα 

δίκτυα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ISA Server 2004 να συνδέεται αυτόματα με dial-up 

όταν ένας εσωτερικός χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει το Internet. 

Η αρχική εγκατάσταση του ISA Server 2004 είναι ασφαλής διότι δε δέχεται εισερχόμενες 

συνδέσεις μετά από την εγκατάσταση, πράγμα που σημαίνει πως ο διαχειριστής του 

δικτύου δε χρειάζεται να παραμετροποιήσει το server για να μπλοκάρει την εισερχόμενη 

κίνηση. Σο μόνο που έχει να κάνει είναι να ενεργοποιήσει την πρόσβαση των 

εσωτερικών χρηστών προς το Internet και είναι έτοιμος. 

ΣΕΝΑΡΙΟ.5 τις περισσότερες περιπτώσεις οι Η/Τ που τρέχουν ISA Server 2004 έχουν πολλαπλούς 

προσαρμογείς δικτύου ώστε να έχουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που 

περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Ωστόσο, όταν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε τον ISA Server 2004 για Web Proxy-only και Caching-only server τότε 

μπορείτε να τον εγκαταστήσετε σε Η/Τ με ένα μόνο προσαρμογέα δικτύου.  

Όταν ο ISA Server εγκαθίσταται σε Η/Τ με έναν προσαρμογέα δικτύου τότε αναγνωρίζει 

μόνο ένα δίκτυο  το εσωτερικό δίκτυο (ΕΙΚΟΝΑ 8). Σο μόνο λοιπόν που χρειάζεται από 

πλευράς παραμετροποίησης είναι: 

 Ολοκληρωμένη λύση Firewall, Proxy και Caching 

 Εξοικονόμηζη διαδικηςακών πόπων (proxy και caching) 

 Παπαμεηποποίηζη dial-up ζςνδέζεων 

 Μπλοκάπιζμα όληρ ηηρ ειζεπσόμενηρ δικηςακήρ κίνηζηρ 

 Αζθαλείρ και εύκολερ ςλοποιήζειρ με σπήζη έηοιμων πποηύπων 

(network templates) και wizards για δημοζίεςζη server 

User 

LAN 

Server 

ISA Server 
Internet 

ISP Server 

Web Server 

ΕΙΚΟΝΑ 7 
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 Να ρυθμίσετε τον ISA Server 2004 να επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες την 

πρόσβαση στο Internet 

 Να ρυθμίσετε τα προγράμματα περιήγησης (web browsers) των clients να 

χρησιμοποιούν τον Η/Τ που τρέχει ISA Server ως web proxy 

Επίσης, με την εγκατάσταση του ISA Server 2004 σε Η/Τ με έναν προσαρμογέα δικτύου, 

δεν είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τπηρεσίες Firewall και Secure NAT 

 VPN 

 IP packet filtering 

 Multi-network firewall policy 

 Server publishing 

 Application-level filtering 

Αυτό σημαίνει πως αυτό το σενάριο δεν παρέχει την ασφάλεια που περιγράφεται στα 

προηγούμενα σενάρια. 

 

 

 Χρήση ISA Server 2004 ως Proxy-only και 
Caching-only Server 

 Εγκαηάζηαζη ζε Η/Υ με ένα μόνο πποζαπμογέα δικηύος για 
ηην παποσή ςπηπεζιών proxy και caching 

 Η ςλοποίηζη με ένα μόνο πποζαπμογέα δικηύος παπέσει 
πεπιοπιζμένη αζθάλεια 

 

User 

LAN 

Server 

ISA Server 

Internet 

Web 
Server 

Firewall 

ΕΙΚΟΝΑ 8 
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Windows Server 2000 
or 

Windows Server 2003 

CPU RAM 

256 MB 500 MHz 

Hard Disk Format 

NTFS 

Hard Disk Space 

150 MB 

Internal External 

ΕΙΚΟΝΑ 9 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 

Ειραγχγή 

το κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης του ISA 

Server 2004. κοπό του κεφαλαίου είναι να μάθετε πώς να εγκαθιστάτε τον ISA Server 

2004 με τις επιλογές που έχει, πώς να επιλέγετε το κατάλληλο ISA Server client (από 

τους 3 τύπους που υπάρχουν – Firewall Client, Secure NAT Client και Web Proxy 

Client), τις παραμέτρους εγκατάστασης και διαμόρφωσης του Firewall client και τους 

τρόπους ασφάλισης και συντήρησης του ISA Server 2004 μετά την εγκατάσταση. 

Εγκαςάρςαρη ςξσ ISA Server 2004 

Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τον ISA Server 2004 πρέπει να βεβαιωθείτε πρώτα 

ότι έχετε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα και hardware (ΕΙΚΟΝΑ 9). Ο ISA Server 2004 

μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε Η/Τ με Windows 2000 Server ή Windows Server 2003. 

Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τον ISA Server σε Windows 2000 Server θα πρέπει 

πρώτα να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες επιπρόσθετες απαιτήσεις: 

 Πρέπει να εγκαταστήσετε το Service Pack 4 των Windows 2000 

 Πρέπει να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 6 

 Πρέπει να εγκαταστήσετε το hotfix όπως περιγράφεται στο άρθρο KB821887 της 

Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft: “Events for Authorization Roles Are 

Not Logged in the Security Log When You Configure Auditing for Windows 2000 

Authorization Manager Runtime” – http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-

us;821887. 
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ημειώστε επίσης πως όταν ο ISA Server 2004 τρέχει σε Windows 2000 Server δεν 

υποστηρίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

 L2TP IPSec pre-shared key 

 Καραντίνα VPN κατά τη χρήση πολιτικής RADIUS 

Η απόδοση του ISA Server μπορεί να αυξηθεί είτε αναβαθμίζοντας το hardware του 

Η/Τ, είτε αναπτύσσοντας πολλαπλούς ISA Servers. Είναι επίσης σχεδιασμένος να 

παρέχει πολύ υψηλή διαμεταγωγή δεδομένων υπερκαλύπτοντας στις περισσότερες 

περιπτώσεις τη διαμεταγωγή δεδομένων της σύνδεσης Internet. Ο πίνακας που 

ακολουθεί παρέχει μερικές γενικές οδηγίες ανάλογα με τη ταχύτητα σύνδεσης στο 

Internet: 

Internet Bandwidth υνιστώμενη σύσταση Server 

Μέχρι 1,5 Mbps Ελάχιστες απαιτήσεις με επιπρόσθετο χώρο (σκληρός 

δίσκος) για logging και caching 

Μέχρι 25 Mbps Pentium 4 2.0-3.0 Ghz επεξεργαστής 

512 MB RAM 

2-3 GB χώρο στο σκληρό για logging και επιπρόσθετος 

χώρος για caching 

Μέχρι 45 Mbps Dual Xeon 2.0-3.0 Ghz επεξεργαστές 

1 GB RAM 

8-10 GB χώρο στο σκληρό για logging και επιπρόσθετος 

χώρος για caching 

ημείωση  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του ISA Server επισκεφτείτε τη 

διεύθυνση http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/plan/bestpractices.mspx 

 

Σύπξι και ςξιυεία Εγκαςάρςαρηπ 

Κατά την εγκατάσταση του ISA Server 2004 θα χρειαστεί να επιλέξετε τον τύπο της 

εγκατάστασης και ποια στοιχεία θα εγκατασταθούν (ΕΙΚΟΝΑ 10). Οι τύποι εγκατάστασης 

είναι οι εξής: 

Typical – Εγκαθιστά τον ISA Server με τα βασικά στοιχεία (Firewall Services, ISA Server 

Management) 

Complete – Πλήρης εγκατάσταση του ISA Server (και τα τέσσερα στοιχεία) 

Custom – Επιλέγετε ποια στοιχεία θέλετε να εγκατασταθούν 

την περίπτωση του τρίτου τύπου εγκατάστασης (custom) έχετε να επιλέξετε από τα 

παρακάτω στοιχεία: 

Firewall Services – Πρόκειται για τις υπηρεσίες που ελέγχουν την πρόσβαση και τη 

κίνηση μεταξύ των δικτύων 

ISA Server Management – Σο κεντρικό εργαλείο διαχείρισης του ISA Server 

Firewall Client Installation Share – Αυτή η επιλογή εγκαθιστά ένα κοινόχρηστο φάκελο 

με όνομα \\ServerName\mspclnt, από τον οποίο οι client Η/Τ μπορούν να 

εγκαταστήσουν το Firewall Client λογισμικό 

Message Screener – Αυτό το χαρακτηριστικό πραγματοποιεί φιλτράρισμα 

περιεχομένου στην κίνηση SMTP που φθάνει στον ISA Server 
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Παοάμεςοξι και οσθμίρειπ εγκαςάρςαρηπ 

Κατά την εγκατάσταση του ISA Server 2004 πρέπει να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις IP του 

εσωτερικού δικτύου. Σο εσωτερικό δίκτυο μπορεί να περιέχει τις IP διευθύνσεις που 

σχετίζονται με όλους τους προσαρμογείς δικτύου του ISA Server εκτός από αυτόν που 

συνδέεται στο Internet. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το εσωτερικό δίκτυο να περιέχει 

ένα σετ διευθύνσεων IP που σχετίζονται με ένα μόνο προσαρμογέα δικτύου, ενώ οι IP 

διευθύνσεις που σχετίζονται με άλλους προσαρμογείς χρησιμοποιούνται για να 

δημιουργήσουν επιπρόσθετα δίκτυα (ΕΙΚΟΝΑ 11). Εξ ορισμού η εγκατάσταση του ISA 

Server αντιστοιχίζει τις ιδιωτικές (private) διευθύνσεις IP – όπως αυτές ορίζονται από την 

Αρχή IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – στο εσωτερικό δίκτυο. 

Μία από τις επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση είναι αν θα 

επιτρέψετε προηγούμενες εκδόσεις του Firewall Client λογισμικού (Firewall Client του 

ISA Server 2000 και Winsock Proxy client από τον Microsoft Proxy Server 2.0). Ωστόσο 

αυτές οι εκδόσεις των clients δε χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση όταν συνδέονται 

στον ISA Server οπότε ίσως και να μην επιτρέψετε την εγκατάστασή τους. Ο ISA Server 

2004, εξ’ ορισμού, δεν επιτρέπει τη σύνδεση των client χωρίς κρυπτογράφηση. Αν 

όμως πρέπει να την επιτρέψετε τότε επιλέγετε (κατά την εγκατάσταση) τις επιλογές Allow 

non-encrypted Firewall client connections και Allow Firewall clients running earlier 

versions of the Firewall client software to connect to the ISA Server. 

αν μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης του ISA Server 2004 οι παρακάτω υπηρεσίες 

απενεργοποιούνται: 

 Internet Connection Firewall ή Internet Connection Sharing 

 IP Network Address Translation 

Επίσης, κατά την εγκατάσταση, σταματούν οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Simple Network Management Protocol (SNMP) 

ΕΙΚΟΝΑ 10 
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 Τπηρεσία File Transfer Protocol (FTP) 

 Network News Transfer Protocol (NNTP) 

 Τπηρεσία Internet Information Server (IIS) Admin 

 Τπηρεσία WWW 

 

Σημείωση: τις περισσότερες περιπτώσεις δε συνιστάται στον ISA Server να τρέχουν 

παράλληλα IIS ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για λόγους ασφαλείας. 

Η εγκατάσταση του ISA Server 2004 περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

1. Από το CD εγκατάστασης ή από φάκελο που περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης 

κάντε διπλό κλικ στο ISAautorun.exe (αν χρησιμοποιείτε CD θα εκτελεστεί μόνο του 

αμέσως μόλις το εισάγετε στον Η/Τ) 

2. τη σελίδα Microsoft ISA Server 2004 Setup κάντε κλικ στο Install ISA Server 2004 

3. τη σελίδα Welcome to the Installation Wizard for Microsoft ISA Server 2004 κάντε 

κλικ στο Next 

4. τη σελίδα License Agreement κάντε κλικ στο I accept the terms in the license 

agreement και μετά κλικ στο Next 

5. τη σελίδα Customer Information δεχτείτε τις προεπιλογές κα μετά κάντε κλικ στο 

Next 

6. τη σελίδα Setup Type κάντε κλικ στο Custom και μετά στο Next 

7. τη σελίδα Custom Setup κάντε κλικ στο Next κάντε κλικ στο Firewall Installation 

Share, κλικ στο μενού Firewall Installation Share και μετά κλικ στο This feature will 

be installed on local hard drive. Κάντε κλικ στο Next 

8. τη σελίδα Internal Network κάντε κλικ στο Add 

9. Κάντε κλικ στο Select Network Adapter 

ΕΙΚΟΝΑ 11 
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10. Κάντε κλικ στο Internal και αποτσεκάρετε το Add the following private ranges: και 

μετά κάντε κλικ στο OK δύο φορές 

11. Ρίξτε μια ματιά στο Internal network address ranges και μετά κάντε κλικ στο OK 

12. τη σελίδα Internal Network κάντε κλικ στο Next 

13. τη σελίδα Firewall Client Connections Settings κάντε κλικ στο Next 

14. τη σελίδα Services κάντε κλικ στο Next 

15. τη σελίδα Ready to Install the Program κάντε κλικ στο Install 

16. τη σελίδα Installation Wizard Completed κάντε κλικ στο Finish 

17. Κάντε κλικ στο Yes για να επανεκκινήσετε τον Η/Τ 

Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε τον ISA Server 2004 πρέπει να είστε μέλος του 

Administrator Group. 

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ISA Server 2004 η επόμενη ενέργεια είναι να 

επιβεβαιώσετε ότι είναι επιτυχής και πως όλα τα στοιχεία έχουν εγκατασταθεί. Η 

διαδικασία επιβεβαίωση περιέχει τα παρακάτω βήματα: 

 Επιβεβαιώστε πως οι υπηρεσίες του ISA Server έχουν εγκατασταθεί και εκκινήσει. Η 

εγκατάσταση του ISA Server δημιουργεί και εκκινεί τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Microsoft Firewall 

 Microsoft ISA Server Control 

 Microsoft ISA Server Job Scheduler 

 Microsoft ISA Server Storage 

 Επιβεβαιώστε πως οι υπηρεσίες του MSDE έχουν εγκατασταθεί και εκκινήσει: 

 MSSQL$MSFW – Αυτή η υπηρεσία έχει εκκινήσει και είναι ρυθμισμένη για 

αυτόματη εκκίνηση 

 MSSQLServerADHelper – Αυτή η υπηρεσία δεν έχει εκκινήσει και είναι 

ρυθμισμένη για χειροκίνητη εκκίνηση 

 Η εγκατάσταση του MSDE δημιουργεί επίσης και τα αρχικά αρχεία log του ISA 

Server. Η αρχική θέση αυτών των αρχείων είναι η C:\Program Files\Microsoft ISA 

Server\ ISALogs. 

 Η εγκατάσταση του ISA Server δημιουργεί τρία log αρχεία εγκατάστασης. Αυτά τα 

αρχεία βρίσκονται στο φάκελο %windir%temp και ονομάζονται ISAWRAP_###, 

ISAMSDE_### και ISAFWSV_###, όπου ### τριψήφιος αριθμός. Σο αρχείο 

ISAWRAP περιέχει μια περίληψη της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου και του 

αν ήταν επιτυχής ή όχι. Σα άλλα δύο αρχεία παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για 

την εγκατάσταση των MSDE και ISA Server. 

 Ελέγξτε το Application Log στον Event Viewer. ε περίπτωση αποτυχίας 

εγκατάστασης καταχωρούνται εκεί ειδικά μηνύματα λάθους με χρήσιμες 

πληροφορίες. Αν η εγκατάσταση είναι επιτυχής τότε τα μηνύματα θα λένε πως οι 

υπηρεσίες ISA Server ξεκίνησαν επιτυχώς. 

 Με το εργαλείο διαχείρισης του ISA Server (ISA Server Management Console) 

ελέγξατε τα Alerts. ε περίπτωση επιτυχούς εγκατάστασης δημιουργείται αντίστοιχο 

alert (Firewall Service started). 

Σημείωση: Εξ’ ορισμού ο ISA Server 2004 μπλοκάρει όλη την πρόσβαση στο Internet 

μετά από την εγκατάσταση. Έτσι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο client για να 

δοκιμάσετε την πρόσβαση μέσω του ISA Server . 
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Μπορείτε να τροποποιήσετε την εγκατάσταση του ISA Server 2004 (ΕΙΚΟΝΑ 12) 

εκτελλώντας το setup του ISA Server μέσα από το Add/Remove Programs του Control 

Panel. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής: 

 

 ε Η/Τ που τρέχουν Windows Server 2003 κάντε κλικ στο Start > Control Panel και 

μετά διπλό κλικ στο Add/Remove Programs 

 Κλικ στο Microsoft ISA Server 2004 και μετά κλικ στο Add/Remove 

 τη σελίδα Welcome κλικ στο Next 

 τη σελίδα Program Maintenance επιλέξατε Modify 

 τη σελίδα Custom Setup, στο Click on an icon in the list below to select how a 

feature is installed, επιλέξατε ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζονται 

 Κάντε κλικ στο Next και μετά στο Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση 

Επιλογές Αναβάθμισης από ISA Server 2000 σε ISA Server 2004 

Αν στο δίκτυό σας έχετε ήδη εγκατεστημένο τον ISA Server 2000 τότε μπορείτε να 

προβείτε σε αναβάθμιση του. Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει την αναβάθμιση από ISA 

Server 2000 στα περισσότερα χαρακτηριστικά (rules, ρυθμίσεις δικτύου, ρυθμίσεις 

monitoring και caching). Τπάρχουν τρεις επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη: 

 In-place 

1. Αναβάθμιση In-place. Αυτός ο τρόπος αναβάθμισης αφορά στην 

εγκατάσταση ISA Server 2004 σε Η/Τ που ήδη τρέχει ISA Server 2000. Σο 

λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι Windows 2000 Server ή Windows Server 

2003. Μετά από αυτή την αναβάθμιση εγκαθίσταται ο ISA Server 2004 με τις 

παραμέτρους του ISA Server 2000 ο οποίος και απεγκαθίσταται. χεδόν όλες οι 

παράμετροι αναβαθμίζονται σε ISA Server 2004 εκτός από τις ακόλουθες: 

ΕΙΚΟΝΑ 12 
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- Οι κανόνες ρύθμισης ταχύτητας σύνδεσης (bandwidth rules) δεν 

υποστηρίζονται στον ISA Server 2004 

- Ρυθμίσεις δικαιωμάτων όπως system access control lists (SACLs) δεν 

αναβαθμίζονται 

- Δεν μεταβιβάζονται οι παράμετροι που αφορούν σε logging και reporting 

Σημείωση: Λεπτομερείς πληροφορίες για τους τρόπους αναβάθμισης ή μετάβασης 

από ISA Server 2000 σε ISA Server 2004 θα βρείτε στο CD του ISA Server 2004 

(επιλέξατε Read Migration Guide από την οθόνη εκκίνησης του Autorun) 

 Migration 

2. Ρυθμίσεις ISA Server 2000 σε νέο ISA Server 2004. Για να μεταφέρετε την 

παραμετροποίηση του ISA Server 2000 στον ISA Server 2004 πρέπει να 

ολοκληρωθούν τα ακόλουθα βήματα (high-level): 

- Εκτελέστε το εργαλείο ISA Server Migration Wizard στον Η/Τ με τον ISA 

Server 2000. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα αρχείο .xml με τις 

πληροφορίες παραμετροποίησης 

- Αν μετακινείτε τον ISA Server σε άλλο Η/Τ, εγκαταστήστε τον ISA Server 2004 

στον καινούριο server. Αν κρατάτε τον ίδιο server, πρώτα απεγκαταστήστε 

εντελώς τον ISA Server 2000 κα μετά εγκαταστήστε τον ISA Server 2004. 

- Πραγματοποιήστε εισαγωγή (import) του .xml αρχείου στον ISA Server 2004. 

Πριν την εισαγωγή του αρχείου προτείνεται να πάρετε ένα full backup των 

τρεχόντων ρυθμίσεων στον ISA Server 2004. 

3. Ρυθμίσεις RRAS (Routing and Remote Access Service). Αν έχετε ένα Windows 

Server ο οποίος παρέχει πρόσβαση VPN μέσω RRAS μπορείτε να μεταφέρετε 

κάποιες από τις ρυθμίσεις του VPN στον ISA Server 2004. Αν εγκαθιστάτε τον 

ISA Server 2004 σε Η/Τ που τρέχει RRAS τότε γίνεται αυτόματη μετάβαση των 

ρυθμίσεων VPN στον ISA Server. Ο server δε χρειάζεται να τρέχει ISA Server 

2000. 

Επιλέγξμςαπ ISA Server Clients 

Σο ISA Server client είναι ένας client Η/Τ που συνδέεται σε πόρους ενός άλλου δικτύου 

μέσω ISA Server. Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει (ΕΙΚΟΝΑ 13) τρεις διαφορετικούς τύπους 

client. Ο τύπος που θα επιλέξετε για το δικό σας δίκτυο εξαρτάται από τις δικές σας 

απαιτήσεις. Οι τρεις αυτοί τύποι είναι Firewall clients, SecureNAT clients και Web Proxy 

clients. 

 Firewall clients. Firewall clients ονομάζονται οι Η/Τ που έχουν εγκατεστημένο και 

ενεργοποιημένο ειδικό Firewall Client λογισμικό. Όταν ένας Η/Τ με Firewall Client 

λογισμικό ζητάει πρόσβαση στο Internet η αίτησή του κατευθύνεται στο Firewall 

Service του ISA Server Η/Τ. Η Τπηρεσία αυτή επαληθεύει και εξουσιοδοτεί το χρήστη 

και φιλτράρει την αίτηση βασιζόμενη σε Firewall rules και Application filters. Μπορεί 

επίσης να αποθηκεύσει (cache) το ζητούμενο από το Internet αντικείμενο ή να το 

παραδώσει από τη μνήμη cache του ISA Server χρησιμοποιώντας το φίλτρο Web 

Proxy. Σα Firewall Clients παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας και 

ασφάλειας. 

 SecureNAT clients. Εδώ πρόκειται για Η/Τ χωρίς Firewall Client λογισμικό 

εγκατεστημένο. Αντί γι αυτό, τα SecureNAT clients είναι ρυθμισμένα να 

δρομολογούν όλες τις αιτήσεις τους για πρόσβαση σε άλλα δίκτυα σε μία 

εσωτερική IP διεύθυνση του Η/Τ που τρέχει ISA Server. Αν το δίκτυο περιλαμβάνει 

ένα μόνο δίκτυο τότε τα SecureNAT clients χρησιμοποιούν αυτή τη διεύθυνση IP ως 

gateway (πύλη). Οι αιτήσεις από τα SecureNAT clients οδηγούνται πρώτα στο NAT 
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driver το οποίο αντικαθιστά την εσωτερική διεύθυνση IP του client με την εξωτερική 

του ISA Server. τη συνέχεια οι αιτήσεις κατευθύνονται στην υπηρεσία Firewall όπου 

αποφασίζεται αν επιτρέπεται η πρόσβαση. Σέλος οι αιτήσεις μπορεί να 

φιλτραριστούν από application filters. Η υπηρεσία Firewall μπορεί επίσης να 

αποθηκεύσει (cache) πληροφορίες. Σα SecureNAT clients είναι τα ευκολότερα στην 

παραμετροποίηση επειδή το μόνο που χρειάζεται να ρυθμίσετε είναι το default 

gateway στους client Η/Τ. 

 Web Proxy clients. Web Proxy client είναι κάθε Η/Τ που τρέχει συμβατή (κατά 

CERN) εφαρμογή Web όπως οι Web Browsers. Οι αιτήσεις από τα Web Proxy 

clients κατευθύνονται στην υπηρεσία Firewall του ISA Server όπου αποφασίζεται να 

επιτρέπεται η πρόσβαση. Η υπηρεσία Firewall μπορεί επίσης να αποθηκεύσει 

(cache) ή/και να εξυπηρετήσει από αυτή (cache). Σα Web Proxy clients δε 

χρειάζονται εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού επειδή οι περισσότεροι Η/Τ 

έχουν ήδη Web Browsers που υποστηρίζουν Web Proxy. Αυτό που χρειάζεται είναι η 

ρύθμιση των Web Browsers ώστε να χρησιμοποιούν τον ISA Server. 

 

 

Σημείωση 1: Ανεξάρτητα από τον τύπο client όταν ο ISA Server λαμβάνει μία HTTP 

αίτηση συμπεριφέρεται στο client σαν να είναι Web Proxy. 

Σημείωση 2: Και οι Firewall Client υπολογιστές και οι SecureNAT Client υπολογιστές 

μπορούν να είναι ταυτόχρονα και Web Proxy Clients. Αν δηλαδή σε κάποιο από τα 

παραπάνω clients ρυθμίσετε τον Web Browser να χρησιμοποιεί τον ISA Server για 

υπηρεσίες proxy τότε όλες οι αιτήσεις HTTP, FTP και HTTPS στέλνονται στο Web Proxy 

listener του ISA Server. 

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει όλους τους τύπους client του ISA Server: 

Φαρακτηριστικό SecureNAT Client Firewall Client Web Proxy Client 

ΕΙΚΟΝΑ 13 
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Εγκατάσταση Client 

λογισμικού 

ΔΕΝ χρειάζεται. 

(Φρειάζεται μερική 

παραμετροποίηση στον 

client Η/Τ) 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ εγκατάσταση. ΔΕΝ χρειάζεται. 

(Φρειάζεται 

παραμετροποίηση 

εφαρμογής Web) 

Λειτουργικό ύστημα Όλα τα λειτουργικά 

συστήματα που 

υποστηρίζουν TCP/IP 

Μόνο Windows Όλα τα λειτουργικά 

συστήματα που 

υποστηρίζουν συμβατές 

εφαρμογές Web 

Τποστήριξη 

Πρωτοκόλλων 

Απαιτούνται application 

filters για πρωτόκολλα 

πολλαπλών συνδέσεων 

Όλες οι εφαρμογές 

Winsock 

HTTP, HTTPS και FTP over 

HTTP 

User level 

authentication 

ΟΦΙ (υποστηρίζεται μόνο 

για VPN clients) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Παοαμεςοξπξίηρη SecureNAT Client 

Οι client υπολογιστές που δεν έχουν Firewall client λογισμικό είναι SecureNAT clients 

αν έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε ναχρησιμοποιούν την εσωτερική διεύθυνση του ISA Server 

σαν default gateway. Ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται να εγκατασταστήσετε κάποιο 

λογισμικό, η υλοποίηση SecureNAT καθίσταται η ευκολότερη από τις άλλες δύο. 

Σα SecureNAT clients επωφελούνται από όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 

της υπηρεσίας Microsoft Firewall επειδή όλες οι αιτήσεις τους εξυπηρετούνται από 

αυτή. Αυτό περιλαμβάνει τους κανόνες πρόσβασης (access rules) και τις πολιτικές 

ασφάλειας που βασίζονται σε πρωτόκολλα, προορισμούς και τύπο περιεχομένου. Δεν 

υποστηρίζεται η πιστοποίηση χρηστών (user-level authentication). 

Η μόνη λοιπόν παραμετροποίηση είναι η ρύθμιση του default gateway ώστε όλη η 

κίνηση προς το Internet να στέλνεται μέσα από τον ISA Server. Αυτό γίνεται είτε 

χειροκίνητα (ρυθμίζοντας τις παραμέτρους της κάρτας δικτύου των Η/Τ) είτε κάνοντας 

χρήση της υπηρεσίας DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Τπάρχουν δύο σενάρια ανάπτυξης των SecureNAT clients: Η ύπαρξη ενός μόνο 

subnet στο εσωτερικό δίκτυο και η ύπαρξη πολλαπλών subnets. την πρώτη 

περίπτωση απλά ορίζετε default gateway στην κάρτα δικτύου των clients την 

εσωτερική IP διεύθυνση του ISA Server Η/Τ. 

τη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή έχετε πολλαπλά subnets και πολλαπλούς routers, 

ορίζετε default gateway σε κάθε SecureNAT client την IP διεύθυνση του πλησιέστερου 

σε αυτό router. Οι routers του δικτύου σας πρέπει να είναι ρυθμισμένοι ώστε να 

δρομολογούν πακέτα IP προς τον ISA Server. 

Παοαμεςοξπξίηρη Web Proxy Client 

Ένα Web Proxy client είναι ένας Η/Τ που έχει εγκατεστημένη μία Web Proxy εφαρμογή η 

οποία είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί τον ISA Server ως proxy server (εξυπηρετητής 

διαμεσολάβισης). Ο πιο κοινός τύπος τέτοιας εφαρμογής είναι ένας Web Browser, 

στην προκειμένη περίπτωση ο Internet Explorer 6. 

Σο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετα είναι να ρυθμίσετε τον ISA Server να επιτρέπει 

συνδέσεις από Web Proxy clients. Για να γίνει αυτό ακολουθείτε την παρακάτω 

διαδικασία: 

 το αριστερό  τμήμα της κονσόλας ISA Server Management αναπτύξτε το 

Configuration και κάντε κλικ στο Networks 

 το μεσαίο παράθυρο με τις λεπτομέρειες κάντε κλικ στην καρτέλα Networks και 

επιλέξτε το κατάλληλο δίκτυο (ΕΙΚΟΝΑ 14) 



Εγκαςάρςαρη και σμςήοηρη ςξσ ISA Server 2004 

24 / 87 

 το παράθυρο εργασιών δεξιά, στην καρτέλα Tasks, κάντε κλικ στο Edit Selected 

Network 

 το νέο παράθυρο διαλόγου κάντε κλικ στην καρτέλα Web Proxy και μετά κλικ στο 

Enable Web Proxy clients 

 Ρυθμίστε τις πόρτες HTTP και SSL καθώς και τις επιλογές επαλήθευσης 

(authentication) για τα Web Proxy clients 

 Κάντε κλικ στο OK. 

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες παραγράφους δεν απαιτείται εγκατάσταση 

κάποιου λογισμικού στα Web Proxy clients. Ωστόσο πρέπει να ρυθμίσετε τον Internet 

Explorer στους client υπολογιστές (ΕΙΚΟΝΑ 14) να χρησιμοποιούν τον ISA Server ως 

proxy server: 

 Ανοίξτε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και μετά κλικ 

στο Επιλογές Internet (Internet Options) 

 την καρτέλα Connections (υνδέσεις) κάντε κλικ στο LAN Settings (Ρυθμίσεις 

Σοπικού Δικτύου) 

 τη σελίδα LAN Settings (Ρυθμίσεις Σοπικού Δικτύου) κάντε κλικ στο Use a proxy 

server for your LAN (Φρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN). το πλαίσιο 

Address (Διεύθυνση) πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του proxy server 

και στο πλαίσιο Port (Πόρτα) τον αριθμό πόρτας που θα χρησιμοποιεί το client για 

να συνδεθεί στον proxy server. 

 Επιλέξτε Bypass proxy server for local addresses ώστε ο Internet Explorer να 

παρακάμπτει τον proxy server όταν πρόκειται για διευθύνσεις Web Server στο ίδιο 

τοπικό δίκτυο και να στέλνει τις αιτήσεις απευθείας σε αυτούς 

 Για περισσότερες ρυθμίσεις κάντε κλικ στο Advanced (Για προχωρημένους) όπου 

μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς proxy servers για διαφορετικές υπηρεσίες. 

ΕΙΚΟΝΑ 14 
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Τπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των Internet Explorer μέσω του Firewall 

client (αν είναι εγκατεστημένο). Για την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας 

χρησιμοποιείτε την κονσόλα ISA Server Management για την παραμετροποίηση των 

παρακάτω ρυθμίσεων: 

 Σο όνομα ή διεύθυνση και η πόρτα του ISA Server Η/Τ στον οποίο το client θα 

συνδεθεί 

 Ρυθμίσεις αυτόματης εύρεσης 

 Η/Τ στους οποίους ο Internet Explorer του Firewall client θα συνδέεται απευθείας 

 Δευτερεύουσα δρομολόγηση (backup route) αν ο ISA Server δεν είναι διαθέσιμος. 

Οδηγίεπ για ςημ επιλξγή ςξσ καςάλληλξσ ISA Server client 

Μία από τις αποφάσεις που καλείστε να πάρετε κατά την εγκατάσταση του ISA Server 

στο δίκτυό σας είναι τι τύπο client να χρησιμοποιήσετε. Ο πίνακας που ακολουθεί 

περιέχει μερικές βασικές οδηγίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν σε αυτή την επιλογή: 

Αν θέλετε να Σότε χρησιμοποιήστε 

Αποφύγετε την εγκατάσταση client 

λογισμικού ή την παραμετροποίηση των 

client υπολογιστών 

SecureNAT clients. Αυτά δεν απαιτούν ούτε 

εγκατάσταση λογισμικού ούτε συγκεκριμένη 

παραμετροποίηση. Σα Firewall clients απαιτούν 

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και τα Web Proxy 

clients παραμετροποίηση του Web Browser στους 

υπολογιστές 

Φρησιμοποιήσετε τον ISA Server μόνο για 

caching 

SecureNAT ή Web Proxy clients. Αν χρησιμοποιείτε 

SecureNAT clients σε αυτό το σενάριο, δε θα 

χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο ειδικό 

λογισμικό ή να παραμετροποιήσετε τους client 

υπολογιστές. Αντίθετα περνάνε απευθείας στον 

ISA Server για caching 

Επιτρέψετε την πρόσβαση μόνο σε 

πιστοποιημένους χρήστες 

Firewall clients ή Web Proxy clients. Για τα Firewall 

clients μπορείτε να ορίσετε κανόνες και πολιτικές 

ασφάλειας ανά χρήστη ή ομάδες χρηστών. Σέτοιες 

πολιτικές, βασιζόμενες στους χρήστες, μπορείτε να 

ορίσετε και για τα Web Proxy clients. ’ αυτή την 

περίπτωση η πολιτική θα εφαρμοστεί μόνο αν ο 

Web Browser περάσει την επαλήθευση χρήστη 

Δημοσιεύσετε servers που βρίσκονται στο 

εσωτερικό σας δίκτυο 

SecureNAT clients. Οι εσωτερικοί servers μπορούν 

να δημοσιευτούν ως SecureNAT clients. Με τον 

τρόπο αυτό εξαλείφεται η ανάγκη δημιουργίας 

ειδικών αρχείων ρυθμίσεων στον προς 

δημοσίευση server 

Βελτιώσετε την απόδοση Web σε ένα 

περιβάλλον με μη-Windows λειτουργικά 

συστήματα 

SecureNAT clients ή Web Proxy clients. Κάθε Η/Τ 

που υποστηρίζει TCP/IP μπορεί να είναι SecureNAT 

client. Επίσης τα περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα υποστηρίζουν εφαρμογές συμβατές 

με Web Proxy 
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Εγκαςάρςαρη και Παοαμεςοξπξίηρη Firewall Clients 

Σα Firewall clients παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας, 

απαιτούν όμως εγκατάσταση σε κάθε client υπολογιστή. Όταν ένα Firewall client 

συνδέεται στον ISA Server ελέγχει αν υπάρχουν νέες ρυθμίσεις και παράμετροι γι’ αυτό. 

Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να τροποποιήσετε τα Firewall clients από το server με την 

κονσόλα ISA Server Management. Οι αλλαγές εφαρμόζονται στα clients όταν αυτά 

συνδέονται ή κάθε έξι ώρες (εφόσον παραμένουν συνδεδεμένα). Οι ρυθμίσεις που 

μπορείτε να τροποποιήσετε είναι: 

 Application settings. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το Firewall 

client συνδέεται στον ISA Server για συγκεκριμένες εφαρμογές 

 Internal network and local domains. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν τις διευθύνσεις IP 

και τα domains που το Firewall client αναγνωρίζει ως τοπικά. Με αυτό τον τρόπο 

συνδέεται απευθείας σε αυτές τις τοποθεσίες χωρίς να περνά μέσα από τον ISA 

Server. 

 Automatic discovery. Ενεργοποιώντας την αυτόματη ανακάλυψη, τα Firewall 

clients ανακαλύπτουν αυτόματα τον κατάλληλο ISA Server Η/Τ. 

 Web browser settings for the Firewall client. Με τον τρόπο αυτό το Firewall client 

ενημερώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις Web proxy στον client Η/Τ. 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει προηγούμενες εκδόσεις Firewall client λογισμικού 

συμπεριλαμβάνοντας το Firewall client του ISA Server 2000 και το Winsock Proxy client 

(από τον Microsoft Proxy Server 2.0). 

Οι παράμετροι του Firewall client ρυθμίζονται με την κονσόλα ISA Server Management 

σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (ΕΙΚΟΝΑ 15). Για τη ρύθμιση των υποστηριζόμενων 
ΕΙΚΟΝΑ 15 
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εκδόσεων του Firewall client και των εφαρμογών χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

 Ανοίξτε την κονσόλα ISA Server Management, αναπτύξτε το φάκελο Configuration 

και κάντε κλικ στο General 

 Κάντε κλικ στο Define Firewall Client Settings 

 την καρτέλα Connection ορίστε αν θα υποστηρίζονται προηγούμενες εκδόσεις 

λογισμικού Firewall client 

 την καρτέλα Application Settings ορίστε τις ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή (κάντε 

κλικ στο όνομα της εφαρμογής και μετά κλικ στο Edit) 

Για τη ρύθμιση των άλλων παραμέτρων του Firewall client χρησιμοποιήστε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 Ανοίξτε την κονσόλα ISA Server Management, αναπτύξτε το φάκελο Configuration 

και κάντε κλικ στο Networks 

 το παράθυρο λεπτομερειών (κεντρικό τμήμα παραθύρου) κάντε κλικ στην καρτέλα 

Networks και μετά κλικ στο Internal 

 την καρτέλα Tasks (δεξιό τμήμα παραθύρου) κάντε κλικ στο Edit Selected Network 

 Για να παραμετροποιήσετε τις εσωτερικές διευθύνσεις κάντε κλικ στην καρτέλα 

Addresses και προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Για να προσθέσετε μία συγκεκριμένη περιοχή διευθύνσεων IP κάντε κλικ στο 

Add. τη συνέχεια πληκτρολογήστε την πρώτη διεύθυνση από την περιοχή στο 

πεδίο Starting address και την τελευταία στο πεδίο Ending address 

 Για να προσθέσετε διευθύνσεις IP που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο 

προσαρμογέα δικτύου κάντε κλικ στο Add Adapter και μετά στο Network 

Interfaces επιλέξτε ένα ή περισσότερους προσαρμογείς 

 Για να προσθέσετε περιοχές ιδιωτικών διευθύνσεων κάντε κλικ στο Add Private 

και στη συνέχεια επιλέξτε μία περιοχή από τη λίστα 

 Για να παραμετροποιήσετε τα εσωτερικά domains κάντε κλικ στην καρτέλα 

Domains και μετά κλικ στο Add για να προσθέσετε τα domain names του 

εσωτερικού σας δικτύου (π.χ. *.microsoft.com) 

 Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Web Browser κάντε κλικ στην καρτέλα 

Firewall Client και βεβαιωθείτε πως είνα τσεκαρισμένο το Enable Firewall Client 

support for this network 

 Επιλέξτε Automatically detect settings αν θέλετε ο client Η/Τ να προσπαθήσει 

αυτόματα να βρει τον ISA Server 

 Επιλέξτε Use automatic configuration script αν θέλετε ο Web Browser του client 

Η/Τ να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο 

script αρχείο αυτόματης παραμετροποίησης 

 Επιλέξτε Use a Web proxy server για να ορίσετε το όνομα του ISA Server 

Ο υπολογιστής με το Firewall client τρέχει εφαρμογές Winsock οι οποίες 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία Microsoft Firewall του ISA Server 2004. Δεν πρόκειται για 

ξεχωριστές Winsock εφαρμογές, αντίθετα χρησιμοποιεί την ίδια υπηρεσία Winsock 

(Winsock service provider) που χρησιμοποιούν και οι άλλες εφαρμογές. Όταν ο client 

Η/Τ εκκινεί μία Winsock εφαρμογή το Firewall client «υποκλέπτει» τις δικτυακές κλήσεις 

που κάνει η εφαρμογή, ελέγχει το όνομα Η/Τ ή διεύθυνση IP του προορισμού και 

αποφασίζει αν θα κατευθύνει την κλήση προς τον ISA Server (αν ο προορισμός δεν 

ανήκει στο τοπικό δίκτυο) ή απευθείας σε κάποιο server στο τοπικό δίκτυο (αν ο 

προορισμός έχει διεύθυνση εσωτερικού δικτύου). 
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Μπορείτε να ορίσετε αν θα υποστηρίζεται το Firewall client για κάποιο συγκεκριμένο 

δίκτυο. Αυτό σημαίνει πως ο ISA Server θα δέχεται εισερχόμενες συνδέσεις στις πόρτες 

TCP και UDP 1745. 

ε προηγούμενες παραγράφους αναφέρεται πως μία από τις διαθέσιμες επιλογές 

κατά την εγκατάσταση του ISA Server 2004 είναι η εγκατάσταση του Firewall client 

Share (μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα αρχεία εγκατάστασης σε έναν οποιοδήποτε 

κοινόχρηστο φάκελο σε οποιοδήποτε server). Για να εγκατασταθεί το Firewall client 

λογισμικό πρέπει οι χρήστες να συνδεθούν στο κοινόχηστο φάκελο και να εκτελέσουν 

το πρόγραμμα εγκατάστασης. 

Πρέπει να είστε μέλος του Administrators Group στον client Η/Τ για να κάνετε την 

εγκατάσταση: 

 υνδεθείτε στο κοινόχρηστο φάκελο που περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης του 

Firewall client (το default όνομα του κοινόχρηστου φακέλου είναι 

ISA_Server_name/MSPClnt) 

 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο MS_FPC.msi και μετά κλικ στο Εγκατάσταση (εναλλακτικά 

διπλό κλικ στο setup.exe) 

 τη σελίδα Welcome to the Install Wizard for the Microsoft Firewall Client κάντε κλικ 

στο Next 

 τη σελίδα Destination Folder φαίνεται ο προτεινόμενος φάκελος εγκατάστασης. 

Κάντε κλικ στο Change αν θέλετε να τον αλλάξετε. Κλικ στο Next για να συνεχίσετε 

 την οθόνη ISA Server Computer Select μπορείτε να επιλέξετε πώς το Firewall client 

θα εντοπίσει τον ISA Server. Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το όνομα του server ή την 

διεύθυνση IP επιλέξτε Connect to this ISA Server και πληκτρολογήστε ανάλογα. Για 

να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανακάλυψη του ISA Server επιλέξτε Automatically 

detect the appropriate ISA Server computer. Κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Ready to Install the Program κάντε κλικ στο Install 

 Όταν τελειώσει ο οδηγός εγκατάστασης κάντε κλικ στο Finish 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης η εφαρμογή Firewall Client ενεργοποιείται (το 

εικονίδιο “Microsoft Firewall Client Management” προστίθεται στην περιοχή 

ειδοποίησης της γραμμής εργασιών (system tray). Από εκεί, με δεξί κλικ και Configure, 

μπορείτε να την παραμετροποιήσετε. την καρτέλα General μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Firewall client και να ρυθμίσετε την αυτόματη 

ανακάλυψη / χειροκίνητη παραμετροποίηση του ISA Server. την καρτέλα Web Browser 

μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση για το Web 

Browser. 

Σημείωση: Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Firewall client σε υπολογιστές που τρέχουν 

Windows Server 2003, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows 98 Second Edition, 

Windows Millennium Edition ή Windows NT 4.0. Δεν μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον 

ISA Server Η/Τ. 

Ασςξμαςξπξίηρη Εγκαςάρςαρηπ ςξσ Firewall Client 

Όταν πρέπει να αναπτύξετε την εγκατάσταση του Firewall Client σε μεγάλο αριθμό 

client υπολογιστών καθίσταται προφανές ότι τον πρώτο λόγο παίζει η εξοικονόμιση 

χρόνου και διαχειριστικού κόστους. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

αυτοματοποίησης της εγκατάστασης. Τπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει αυτό (ΕΙΚΟΝΑ 

16) – με εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση ή παρέμβαση από το χρήστη 

(unattended installation), με χρήση Group Policy (Active Directory) και μέσω Systems 

Management Server (SMS). 
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Πριν την ανάπτυξη του Firewall Client πρέπει πρώτα να το παραμετροποιήσετε με την 

κονσόλα ISA Server Management. Έτσι όλα τα clients θα λάβουν τις επιθυμητές 

ρυθμίσεις. 

 

Unattended Installation – Για να γίνει αυτή εγκατάσταση χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

σύνταξη σε command prompt: 

Path\Setup.exe /v "[SERVER_NAME_OR_IP=ISA_Server_Name]  

[ENABLE_AUTO_DETECT={1|0}] [REFRESH_WEB_PROXY={1|0}]/qn" 

όπου: 

 Path είναι η δικτυακή διαδρομή του κοινόχρηστου φακέλου του με τα αρχεία 

εγκατάστασης 

 ISA_Server_Name είναι το όνομα του ISA Server στον οποίο το Firewall client πρέπει 

να συνδεθεί 

 ENABLE_AUTO_DETECT=1 ορίζει πως το Firewall client πρέπει να ανακαλύψει 

αυτόματα σε ποιον ISA Server θα συνδεθεί 

 REFRESH_WEB_PROXY=1 δείχνει πως το Firewall client πρέπει να ενημερωθεί με τις 

ρυθμίσεις Web Proxy όπως αυτές ορίζονται στον ISA Server 

Για να αυτοματοποιήσετε την εγκατάσταση Unattended μπορείτε να παρέχετε στους 

χρήστες ένα link το οποίο θα εκτελεί τις παραπάνω εντολές από το δίκτυο (αρχείο 

script). Απαραίτητη προϋπόθεση οι χρήστες να είναι συνδεδεμένοι στουε Η/Τ τους ως 

τοπικοί Administrators ώστε να μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση. 

Active Directory Group Policy – Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή 

Software Installation στο Group Policy του Active Directory. 

 Αντιγράψτε τα αρχεία εγκατάστασης του Firewall client σε ένα δικτυακό φάκελο. 

 Αποφασίστε με ποιο τρόπο θα διανείμετε το λογισμικό – σε χρήστες ή σε 

υπολογιστές. Αν το διανείμετε σε χρήστες το λογισμικό θα εγκατασταθεί την 

επόμενη φορά που θα συνδεθούν στον Η/Τ τους ή θα μπορουν οι ίδιοι να το 

ΕΙΚΟΝΑ 16 



Εγκαςάρςαρη και σμςήοηρη ςξσ ISA Server 2004 

30 / 87 

εγκατάστησουν από την Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων του Πίνακα Ελέγχου. Αν 

το διανείμετε σε υπολογιστές το λογισμικό θα εγκατάσταθεί την επόμενη φορά που 

ο Η/Τ επανεκκινήσει. 

 Δημιουργήστε ένα νέο πακέτο διανομής λογισμικού (software distribution 

package). Ρυθμίστε το ώστε να χρησιμοποιεί τα αρχεία εγκατάστασης στον 

κοινόχρηστο φάκελο 

SMS 2003 – Οι οργανισμοί που έχουν εγκαταστήσει Microsoft Systems Management 

Server 2003 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χαρακτηριστικό απομακρυσμένης 

εγκατάστασης λογισμικού σε οποιοδήποτε Η/Τ του περιβάλλοντος του SMS: 

 Δημιουργήστε μία συλλογή που να περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που 

πρόκειται να λάβουν του Firewall client. Μπορείτε να ορίσετε ειδικές απαιτήσεις 

(διευθύνσεις IP, παράμετροι υλικού) ή να προσθέσετε απευθείας client 

υπολογιστές με το όνομά τους. 

 Δημιουργήστε ένα SMS package εισάγοντας (import) το αρχείο εγκατάστασης 

MS_FWC.msi. Σο αρχείο αυτό (Windows Installer) δημιουργεί αυτόματα ένα αριθμό 

επιλογών με πληροφορίες εγκατάστασης λογισμικού οι οποίες μπορούν να 

αναπτυχθούν ανά σύστημα ή ανά χρήστη. Δημιουργούνται επίσης και τα 

κατάλληλα προγράμματα για την απεγκατάσταση, αν χρειαστεί. 

 Δημιουργήστε μια ανακοίνωση SMS η οποία ορίζει ποιο λογισμικό και σε ποιους 

υπολογιστές θα εγκατασταθεί. 

Ασςόμαςη Αμακάλσφη 

 

Η ενεργοποίηση της Αυτόματης Ανακάλυψης (Automatic Discovery) δίνει τη 

δυνατότητα στα Firewall και Web Proxy clients να βρίσκουν αυτόματα έναν ISA Server 

στο δίκτυο. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας βοηθάει τον διαχειριστή να ελαχιστοποιήσει 

το χρόνο που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει προβλήματα σύνδεσης σε client 

υπολογιστές. Σα Web Proxy clients ενεργοποιούν την αυτόματη ανακάλυψη 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WPAD (Web Proxy AutoDiscovery Protocol). Σα 

Firewall clients χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο WSPAD (Winsock Proxy AutoDetect 

ΕΙΚΟΝΑ 17 
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Protocol). Και τα δύο clients συνδέονται σε έναν ISA Server αφού τον εντοπίσουν 

χρησιμοποιώντας μια καταχώρηση WPAD σε έναν DHCP Server ή σε έναν DNS Server. 

Η αυτόματη ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μετακινείτε τον Η/Τ σας από ένα 

δίκτυο σε άλλο. Η προηγούμενη εικόνα (ΕΙΚΟΝΑ 17) δείχνει τον τρόπο λειτουργίας της 

αυτόματης ανακάλυψης. 

Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει βήμα – βήμα τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να 

ακολουθήσετε για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανακάλυψη: 

 Προετοιμασία του ISA Server για αυτόματη ανακάλυψη 

 Ανοίξτε την κονσόλα ISA Server Management, αναπτύξτε το Configuration και 

κάντε κλικ στην καρτέλα Networks 

 Κάντε κλικ στο Internal και στην καρτέλα Tasks κάντε κλικ στο Edit Selected 

Network 

 την καρτέλα Auto Discovery τσεκάρετε το Publish automatic discovery 

information και μετά κάντε κλικ στο OK 

 Κάντε κλικ στο Apply και μετά στο OK όταν οι αλλαγές έχουν εφαρμοστεί 

 Προετοιμασία του DHCP Server για αυτόματη ανακάλυψη 

 Ανοίξτε την κονσόλα DHCP από τα Administrative Tools 

 Επιλέξτε το όνομα του DHCP Server (έστω Den-DC-01, ΕΙΚΟΝΑ 17) και κάντε δεξί 

κλικ επάνω του. Κάντε κλικ στο Set Predefined Options 

 το παράθυρο διαλόγου Predefined Options and Values κάντε κλικ στο Add 

 το παράθυρο διαλόγου Option Type ορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- το πλαίσιο Name πληκτρολογήστε WPAD 

- το πλαίσιο Data Type κάντε κλικ στο String 

- το πλαίσιο Code πληκτρολογήστε 252. Κάντε κλικ στο OK 

 την περιοχή Value, στο πλαίσιο String πληκτρολογήστε 

 http://den-isa-01.domain_name.com:80/wpad.dat. Κάντε κλικ στο OK 

 Αναπτύξτε το Scope. Κάντε δεξί κλικ στο Scope Options και μετά κλικ στο 

Configure Options. Σσεκάρετε το 252 WPAD και μετά κλικ στο OK 

 Κλείστε την κονσόλα DHCP. 

 Προετοιμασία του DNS Server για αυτόματη ανακάλυψη 

 Ανοίξτε την κονσόλα DNS από τα Administrative Tools 

 Αναπτύξτε το όνομα του server, Den-DC-01, αναπτύξτε το Forward Lookup 

Zones, αναπτύξτε την καταχώρηση του domain σας, domain_name.com, 

κάντε δεξί κλικ επάνω του και μετά κλικ στην καταχώρηση New Alias 

 το παράθυρο διαλόγου New Resource, στο Alias name, πληκτρολογήστε 

WPAD 

 το πεδίο Fully qualified domain name (FQDN) for target host πληκτρολογήστε 

den-ia-01.domain_name.com και μετά κλικ στο OK 

 Κλείστε την DNS κονσόλα 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε 

ΠΟΡΟΤ INTERNET 

Ειραγχγή 

Ένα από τα κυριότερα σενάρια ανάπτυξης του ISA Server 2004 είναι η παροχή 

ασφαλούς πρόσβασης σε διαδικτυακούς πόρους για τους εσωτερικούς χρήστες. Η 

ασφαλής αυτή πρόσβαση επιτυγχάνεται με αρκετούς και διαφορετικούς τόπους 

ανάλογα με την περίπτωση. Ο ISA Server 2004 αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση 

αποτελούμενη από αρκετά στοιχεία ασφαλείας τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν 

ξεχωριστά ή μαζί για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. 

Οι λειτουργίες που υποστηρίζουν την ασφαλή πρόσβαση είναι: 

 Η χρήση του ISA Server ως firewall 

 Η χρήση του ISA Server ως proxy server 

 Η χρήση του ISA server για την υλοποίηση της πολιτικής χρήσης Internet ενός 

οργανισμού η οποία περιλαμβάνει διάφορους περιοριστικούς κανόνες όπως: 

 περιορισμοί ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών 

 περιορισμοί ανά υπολογιστή 

 περιορισμοί ανά πρωτόκολλο – μπορείτε π.χ. να επιτρέψετε την πρόσβαση σε 

HTTP και HTTPS πρωτόκολλα και να απαγορεύσετε την πρόσβαση στο FTP, ή να 

επιτρέψετε όλα τα πρωτόκολλα εκτός από κάποια συγκεκριμένα που εσείς θα 

ορίσετε. 

 περιορισμοί ανά προορισμό Internet – ο ISA Server μπορεί να περιορίσει την 

πρόσβαση σε συγκεκριμένες διευθύνσεις ή domain names 

 περιορισμοί σε περιεχόμενο που κατεβαίνει από το Internet – ο ISA Server 

μπορεί να σκανάρει όλα τα δικτυακά πακέτα που έρχονται από το Internet και 

να μπλοκάρει ακατάλληλο ή επικίνδυνο περιεχόμενο 

Φοήρη ςξσ ISA Server χπ Proxy Server 

Με τον όρο proxy server (διακομιστής διαμεσολάβησης) εννοούμε το server που 

μεσολαβεί ανάμεσα από μία client εφαρμογή όπως ο Web Browser και από ένα άλλο 

server στον οποίο η εφαρμογή συνδέεται. Με τον τρόπο αυτό όλες οι αιτήσεις του 

client και οι απαντήσεις του server περνούν μέσα από τον proxy server, παρέχοντας 

μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες επιδόσεις (ταχύτητα) στις συνδέσεις Internet. 

Ο τομέας της ασφάλειας είναι και ο σπουδαιότερος λόγος χρήσης ενός proxy server. 

Οι proxy servers κάνουν τη σύνδεση στο Internet ασφαλέστερη με τους παρακάτω 

τρόπους: 

 Επαλήθευση χρήστη. Όταν ένας χρήστης θέλει να συνδεθεί στο Internet ο proxy 

server μπορεί να του ζητήσει να επαληθεύσει τα στοιχεία του, είτε αναγκάζοντάς τον 

να τα πληκτρολογήσει, είτε χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα στην cache του 

client διαπιστευτήρια. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει ή απαγορεύει την πρόσβαση. 

 Υιλτράρισμα των client αιτήσεων. Ο proxy server μπορεί να επιτρέψει ή να 

απαγορεύσει την πρόσβαση χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια όπως: 

 τη διεύθυνση IP 

 το πρωτόκολλο ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο 

Internet 
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 την ώρα της ημέρας 

 το Web Site ή το URL που ζητάει ο χρήστης 

 Έλεγχος περιεχομένου. Οι proxy servers μπορούν να εξετάζουν το περιεχόμενο της 

δικτυακής κίνησης για ακατάλληλες λέξεις, ιούς, ακόμα και σε επίπεδο επέκτασης 

αρχείου, επιτρέποντας, περιορίζοντας ή απαγορεύοντας τη διέλευση 

 Καταγραφή πρόσβασης χρηστών (logging). Ο ISA Server δίνει τη δυνατότητα 

αναλυτικής καταγραφής όλων των κινήσεων Internet για κάθε χρήστη. 

 Απόκρυψη πληροφοριών εσωτερικού δικτύου. Εφόσον όλες οι αιτήσεις 

πρόσβασης στο Internet προέρχονται από τον proxy server αντί του εσωτερικού 

client Η/Τ, όλες οι λεπτομέρειες του εσωτερικού δικτύου αποκρύπτονται από το 

Internet. τις περισσότερες περιπτώσεις καμία εσωτερική δικτυακή πληροφορία 

(όνομα υπολογιστή ή διεύθυνση IP) δε στέλνεται προς το Internet. ε μερικές 

περιπτώσεις όμως, όπως π.χ. όταν συνδέεστε με απομακρυσμένη επιφάνεια 

εργασίας (remote desktop connection) σε κάποιο server στο Internet το όνομα 

υπολογιστή μεταδίδεται προς το Internet. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της χρήσης ενός proxy server είναι η βελτίωση της απόδοσης 

της πρόσβασης στο Internet. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται αποθηκεύοντας (cache) 

τις σελίδες του Internet στο σκληρό δίσκο του Web proxy server. Όταν ένας άλλος 

χρήστης ζητήσει τις ίδιες σελίδες ο proxy server του τις δίνει από το σκληρό του δίσκο 

και δεν τις κατεβάζει ξανά από το Internet. 

Forward και Reverse Web Proxy Server 

Σο σχήμα που ακολουθεί (ΕΙΚΟΝΑ 18) περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός Forward 

Web proxy server. 

 

 

Ένας Reverse Web proxy server λειτουργεί περίπου όπως ένας Forward Web proxy 

server. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι αντί να κάνει το Internet διαθέσιμο στους 

εσωτερικούς υπολογιστές, κάνει τους εσωτερικούς υπολογιστές διαθέσιμους στο 

Internet (π.χ. δημοσίευση Web Server). Παρακάτω (ΕΙΚΟΝΑ 19) απεικονίζεται η λειτουργία 

ενός Reverse Web Proxy server: 

ΕΙΚΟΝΑ 18 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

34 / 87 

 

Ρύθμιρη ςξσ ISA Server 2004 χπ Proxy Server 

Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του ISA Server ως Web proxy 

server (ΕΙΚΟΝΑ 20). 

 την κονσόλα ISA Server Management, αναπτύξτε το φάκελο Configuration και 

επιλέξτε Networks 

 Κάντε κλικ στο δίκτυο του οποίου θέλετε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις Web 

(συνήθως το εσωτερικό δίκτυο) και κάντε κλικ στο Edit Selected Network 

 την καρτέλα Web Proxy βεβαιωθείτε ότι είναι τσεκαρισμένο το πλαίσιο Enable Web 

Proxy Clients. 

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις επί μέρους ρυθμίσεις του Web proxy: 

Παράθυρο 

διαλόγου 

Φρησιμοποιήστε 

αυτή την επιλογή Για να: 

Web Proxy tab Enable HTTP ρυθμίσετε τον ISA Server να δέχεται HTTP συνδέσεις σε 

συγκεκριμένη πόρτα 

Web Proxy tab Enable SSL ρυθμίσετε τον ISA Server να δέχεται HTTPS συνδέσεις σε 

συγκεκριμένη πόρτα. Αν ενεργοποιήσετε το SSL τότε 

πρέπει επίσης να ορίσετε ένα Certificate (Πιστοποιητικό) 

που θα χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση και 

κρυπτογράφηση 

Authentication Authentication 

method 

ρυθμίσετε τη μέθοδο (ή μεθόδους) που θα κάνει 

επαλήθευση ο ISA Server 

Authentication Require all users 

to authenticate 

ρυθμίσετε τον ISA Server επιτρέπει την πρόσβαση σε 

άλλα δίκτυα μόνο για πιστοποιημένους χρήστες. ε 

αυτή την περίπτωση τα SecureNAT clients δε θα έχουν 

πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας τον ISA 

Server 

Select Domain Authentication 

Domain 

ρυθμίσετε το εξ’ ορισμού domain που θα διαχειρίζεται 

την επαλήθευση χρηστών όταν χρησιμοποιούνται οι 

ΕΙΚΟΝΑ 19 
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επαληθεύσεις τύπου Basic, Digest ή RADIUS 

RADIUS Servers Server name and 

port 

ρυθμίσετε το RADIUS server που θα χρησιμοποιείται για 

την επαλήθευση 

Advanced 

Settings 

Nunber of 

connections 

ρυθμίσετε πόσοι χρήστες τη φορά θα μπορούν να 

συνδεθούν στον ISA server 

Advanced 

Settings 

Connection 

timeout (seconds) 

ρυθμίσετε μετά από πόσο χρόνο αδράνειας θα 

αποσυνδέεται αυτόματα μία σύνδεση 

Ρύθμιρη DNS για ποόρβαρη ρςξ Internet 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθούν οι client υπολογιστές στο Internet είναι να 

μπορούν να μεταφράζουν DNS ονόματα server σε διευθύνσεις IP. Πρέπει λοιπόν να 

υπάρχει η απαραίτητη DNS υποδομή. 

Πολλοί οργανισμοί αναπτύσσουν DNS servers στο εσωτερικό τους δίκτυο οι οποίοι 

μπορούν να κάνουν resolve και εσωτερικά και internet…ικά ονόματα. Πρόκειται για ένα 

τυπικό σενάριο σε περιβάλλοντα Active Directory στα οποία οι DNS servers κάνουν 

resolve Internet DNS ονόματα συνήθως με τη χρήση forwarders, προωθώντας δηλαδή 

τις αιτήσεις DNS των clients σε DNS servers του Internet. 

Μερικοί οργανισμοί δεν έχουν αναπτύξει εσωτερικούς DNS servers. ε αυτές τις 

περιπτώσεις οι clients υπολογιστές πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούν 

DNS servers του Internet. ε αυτό το σενάριο πρέπει να δημιουργήσετε έναν κανόνα 

πρόσβασης (access rule) στον ISA Server ο οποίος θα επιτρέπει στους client 

υπολογιστές να προσπελαύνουν το Internet χρησιμοποιώντας το DNS πρωτόκολλο. 

ημειώνεται επίσης πως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

DNS για να κάνετε resolve εσωτερικούς servers. 

ΕΙΚΟΝΑ 20 
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Αν χρησιμοποιείτε Web Proxy και Firewall clients ο ISA Server μπορεί να λειτουργήσει 

σαν DNS proxy server για να κάνει resolve τις Internet DNS αιτήσεις των clients. Όταν τα 

Web Proxy και Firewall clients συνδέονται στον ISA Server τότε αυτός τα ενημερώνει για 

το ποια domain names είναι τοπικά. Όταν ένα client ζητήσει μία διεύθυνση IP μη 

τοπικού server τότε ο ISA Server προσπαθεί να την κάνει resolve χρησιμοποιώντας DNS 

servers στο Internet, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να έχετε ρυθμίσει τον ISA Server 

με την IP διεύθυνση ενός τέτοιου DNS Server. 

Σα SecureNAT clients δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ISA Server για DNS 

resolution. Πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να χρησιμοποιούν την IP διεύθυνση ενός DNS 

server που να κάνει resolve και εσωτερικά και εξωτερικά ονόματα. την περίπτωση που 

δεν χρειάζεστε DNS resolution για εωτερικά ονόματα μπορείτε να ρυθμίσετε τα clients με 

την IP διεύθυνση ενός DNS server του Internet. το σενάριο αυτό θα πρέπει να 

δημιουργήσετε και ένα access rule που θα επιτρέπει στους client υπολογιστές να 

συνδέονται στο Internet χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο DNS. 

Ρύθμιρη Web Chaining 

 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει την τεχνολογία Web Chaining η οποία επιτρέπει τη 

σύνδεση πολλαπλών ISA Servers με σκοπό την παροχή ευέλικτων υπηρεσιών Web 

proxy. Αυτοί οι servers μπορούν να συνδεθούν ιεραρχικά ώστε ο ένας ISA Server να 

δρομολογεί αιτήσεις Internet στον άλλο από το να τις δρομολογεί απευθείας στο 

Internet. 

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε Web chaining όταν ο οργανισμός σας έχει 

πολλαπλά σημεία παρουσίας (υποκαταστήματα - ΕΙΚΟΝΑ 21), άλλα θέλετε όλη η κίνηση 

Internet να δρομολογείται μέσω μιας μόνο σύνδεσης, αυτής του κεντρικού γραφείου. 

ε αυτό το σενάριο μπορείτε να εγκαταστήσετε ISA Server σε κάθε υποκατάστημα και 

να τον ρυθμίσετε ώστε να δρομολογεί όλη την κίνηση Internet στον ISA Server του 

κεντρικού. 

Σα πλεονεκτήματα αυτού του σεναρίου είναι αρκετά. Σο πρώτο πλεονέκτημα είναι η 

ευελιξία. Αν π.χ. κάποιο από τα υποκαταστήματα έχει απευθείας σύνδεση στο Internet 

και πολλά από τα sites που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος είναι 

στην ίδια χώρα με αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ISA Server να δρομολογεί εκείνα τα 

ΕΙΚΟΝΑ 21 
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sites απευθείας στο Internet ενώ όλα τα άλλα sites στον ISA Server  του κεντρικού 

καταστήματος. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του Web chaining είναι η παροχή συσσωρευτικού – 

συγκεντρωτικού caching. Αν οι ISA Servers των υποκαταστημάτων προωθούν τις 

αιτήσεις τους στο κεντρικό κατάστημα, ο ISA Server του κεντρικού θα αναπτύξει πολλή 

μεγάλη cache και με πολλά αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ελάχιστη 

χρήση του Internet Bandwidth. 

Για να ρυθμίσετε κανόνες Web chaining (rules) χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

 το δέντρο αριστερά της κονσόλας ISA Server Management αναπτύξτε το 

Configuration και επιλέξτε Web Chaining 

 Για να δημιουργήσετε ένα καινούριο κανόνα Web chaining κάντε κλικ στο Create 

New Web Chaining Rule 

 τη σελίδα Welcome to the New Web Chaining Rule Wizard, στο πλαίσιο Web 

chaining rule name, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα. Κάντε κλικ στο 

Next 

 τη σελίδα Web Chaining Rule Destination κάντε κλικ στο Add για να ορίσετε τους 

προορισμούς που θα επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα 

 το παράθυρο διαλόγου Add Network Entities επιλέξτε τους προορισμούς στους 

οποίους αυτός ο κανόνας θα έχει εφαρμογή. Αν π.χ. αυτός ο κανόνας 

εφαρμόζεται στο Internet τότε αναπτύξτε το Networks και κάντε κλικ στο External. 

Κάντε κλικ στο Close 

 τη σελίδα Web Chaining Rule Destination κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Request Action επιλέξτε το τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επεξεργασία 

κάθε αίτησης (τρεις επιλογές): 

 Retrieve requests directly from the specified destination. ε αυτή την 

περίπτωση η αίτηση Web δρομολογείται απευθείας στο Internet 

 Redirect requests to a specified upstream server. ε αυτή την περίπτωση η 

αίτηση Web δρομολογείται στο server που θα ορίσετε εσείς 

 Redirect requests to. ε αυτή τη περίπτωση η αίτηση δρομολογείται στο Web 

Site που θα ορίσετε εσείς 

 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Allow delegation of basic authentication credentials. 

ε αυτή την περίπτωση ο ISA Server θα προωθήσει τα βασικά στοιχεία πρόσβασης 

που του παρέχει ο client Η/Τ στον upstream server. Αν απαιτείται από τον client 

επαλήθευση τότε ο upstream server πρέπει να μπορεί να επαληθεύσει τον χρήστη 

χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία πρόσβασης αλλιώς η σύνδεση θα 

απορριφθεί 

 Για να ρυθμίσετε τη διαδικασία Web chaining επιλέξτε Redirect requests to a 

specified upstream server και κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Primary Routing, στο πλαίσιο Server, πληκτρολογήστε το όνομα του 

server στον οποίο αυτός ο server θα στέλνει αιτήσεις. Μπορείτε επίσης να ορίσετε 

τον αριθμό πόρτας για HTTP και SSL καθώς επίσης και να ορίσετε ένα account το 

οποίο θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση στον upstream server. Κάντε κλικ στο 

Next 

 τη σελίδα Backup Action ορίστε την εναλλακτική ενέργεια του ISA Server σε 

περίπτωση που ο upstream ISA Server δεν είναι διαθέσιμος. Έχετε τρεις επιλογές: 

 Ignore requests. ε αυτή την περίπτωση ο ISA Server δε θα απαντά στα clients 
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 Retrieve requests directly from the specified destination. ε αυτή την 

περίπτωση ο ISA Server θα δρομολογεί την αίτηση στο Internet 

 Route requests to an upstream server. ε αυτή την περίπτωση μπορείτε να 

ορίσετε ένα εναλλακτικό upstream server 

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε Next 

 τη σελίδα Completing the New Web Chaining Rule Wizard ρίξτε μια ματιά στη 

σύνοψη των ρυθμίσεων που μόλις έχετε προβεί και πατήστε Finish 

Ρύθμιρη σμδέρεχμ Dial-up 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει τη σύνδεση σε άλλο δίκτυο μέσω dial-up. Αν για 

παράδειγμα δεν έχετε μόνιμη σύνδεση στο Internet τότε μπορείτε να 

παραμετροποιήσετε τον ISA Server να συνδέεται αυτόματα μέσω dial-up όταν κάποιος 

χρήστης ζητήσει κάτι από το Internet. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μία dial-up 

σύνδεση ως backup route ώστε να χρησιμοποιείται όταν η πρωτεύουσα σύνδεση δεν 

είναι διαθέσιμη. 

 

 

Η διαδικασία που ακολουθεί περιγράφει τα βήματα για την παραμετροποίηση μιας 

αυτόματης σύνδεσης dial-up (ΕΙΚΟΝΑ 22): 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management αναπτύξτε το Configuration και 

επιλέξτε General 

 το παράθυρο λεπτομερειών επιλέξτε Specify Dial-up Preferences 

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις dial-up: 

ΕΙΚΟΝΑ 22 
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Φρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή Για να: 

Allow automatic dialing to this 

network 

ρυθμίσετε τον ISA Server να συνδέεται αυτόματα με 

dial-up στο συγκεκριμένο δίκτυο 

Configure this dial-up connection to 

be the default gateway 

ορίσετε αυτή τη σύνδεση ως τον πρωτεύοντα τρόπο 

σύνδεσης στο Internet 

Use the following dial-up connection ορίσετε το όνομα της σύνδεσης dial-up 

Use this account ορίσετε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για 

την επαλήθευση της dial-up σύνδεσης. υνήθως 

πρόκειται για κάποιο dial-up account από κάποιον ISP 

Ρύθμιρη Πξλλαπλώμ Δικςύχμ ρςξμ ISA Server 

Μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις του ISA Server 2004 έναντι του ISA Server 2000 

είναι η υποστήριξη πολλαπλών δικτύων (multi-networking). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε 

να ρυθμίσετε έναν απεριόριστο αριθμό δικτύων στον ISA Server (ΕΙΚΟΝΑ 23) και στη 

συνέχεια να ορίσετε κανόνες πρόσβασης που θα φιλτράρουν και θα ελέγχουν τη 

δικτυακή κίνηση μεταξύ όλων των δικτύων. 

 

Φαρακτηριστικό της ύπαρξης πολλαπλών δικτύων είναι οι ευέλικτες επιλογές δικτυακής 

παραμετροποίησης. Ένα από τα πιο συνηθισμένα σενάρια δικτύων είναι το «three-

legged» firewall όπου δημιουργείτε τρία δίκτυα: 

 Σους servers που είναι προσβάσιμοι από το Internet και είναι συνήθως 

απομονωμένοι στο δικό τους δίκτυο όπως είναι ένα δίκτυο περιμέτρου (perimeter 

network) 

ΕΙΚΟΝΑ 23 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

40 / 87 

 Σους εσωτερικούς client υπολογιστές και servers που δεν είναι προσβάσιμοι από το 

Internet και βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο (internal network) 

 Σο τρίτο δίκτυο είναι το Internet 

ε αυτό το σενάριο μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι client 

υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου προσπελαύνουν το περιμετρικό δίκτυο (με τους 

προς δημοσίευση servers) και άλλο τρόπο προσπέλασής του από τους εξωτερικούς 

clients. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα δίκτυα, 

ορίζοντας διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης μεταξύ τους. 

Ένα πιο πολύπλοκο δικτυακό σενάριο είναι να έχετε δύο κατηγορίες servers οι οποίοι 

πρέπει να είναι προσβάσιμοι από το Internet (domain member servers και stand-alone 

servers. Οι member servers χρειάζεται να επικοινωνούν με τους domain controllers στο 

εσωτερικό δίκτυο όπότε ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα δεύτερο περιμετρικό 

δίκτυο για αυτούς. Επειδή ο ISA Server υποστηρίζει πολιτικές ανά-δίκτυο μπορείτε να 

ρυθμίσετε δύο διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης των περιμετρικών δικτύων με το 

εσωτερικό. 

Ίσως επίσης χρειαστείτε ένα δεύτερο εσωτερικό δίκτυο. Αυτό θα ήταν χρήσιμο στην 

περίπτωση που θα είχατε μία ομάδα υπολογιστών οι οποίοι θα χρειάζονταν να 

προσπελάσουν το Internet με μία διαφορετική εφαρμογή ή με διαφορετικούς κανόνες 

ασφαλείας από τα άλλα clients. 

Ποξκαθξοιρμέμα Δίκςσα ςξσ ISA Server 2004 

Όταν εγκαθιστάτε τον ISA Server 2004 με τουλάχιστον δύο κάρτες δικτύου τότε 

ορίζονται κάποια προκαθορισμένα δίκτυα που δεν μπορούν να διαγραφούν: 

 Local Host. Σο δίκτυο αυτό αντιπροσωπεύει τον ISA Server 

 Default External. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει όλους τους υπόλογιστες 

(διευθύνσεις IP) που δεν ανήκουν σε κανένα άλλο δίκτυο 

 Internal. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές (διευθύνσεις IP) που 

ορίστικαν ως εσωτερικές κατά τη διαδικασία εγκατάστασης 

 VPN Clients. Αυτό το δίκτυο περιέχει τις διευθύνσεις των VPN clients που είναι 

συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Η περιοχή των πιθανών διευθύνσεων ρυθμίζεται όταν 

ρυθμίζετε τις παραμέτρους του VPN 

 Quarantined VPN Clients. Αυτό το δίκτυο περιέχει τις διευθύνσεις των VPN Clients 

που δεν έχουν ακόμα περάσει την καραντίνα 

Network Objects 

Εκτός από τα προκαθορισμένα δίκτυα, ο ISA Server 2004 περιλαμβάνει και αρκετά 

αντικείμενα (network objects) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στοιχεία σε 

κανόνες και πολιτικές δικτύου και πρόσβασης (ΕΙΚΟΝΑ 24). Αυτά είναι: 

 Network. Σο σύνολο όλων των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι (απευθείας ή 

μέσω ενός ή περισσότερων routers) σε μία κάρτα δικτύου του ISA server 

 Network set. Ένα ή ο συνδυασμός περισσότερων δικτύων. Εξ’ ορισμού ο ISA 

Server περιλαμβάνει δύο network sets: All Networks, που περιλαμβάνει όλα τα 

δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στον ISA server και All Protected Networks, που 

περιλαμβάνει όλα τα δίκτυα εκτός από το εξωτερικό 

 Computer. Ένας Η/Τ όπως αυτός ορίζεται από τη διεύθυνση IP του 

 Computer set. Μία συλλογή από υπολογιστές όπως αυτοί ορίζονται από τις 

διευθύνσεις IP τους, ένα subnet ή μία address range. 
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 Address range. Μία περιοχή συνεχών IP διευθύνσεων 

 Subnet. Ένα τμήμα δικτύου όπως αυτό ορίζεται από τη διεύθυνση δικτύου και τη 

subnet mask 

 URL set. Ένα σύνολο από URLs όπως http://www.microsoft.com ή 

http://www.linksys.com/products/* 

 Domain name. Ένα σύνολο από ένα ή πολλά domain names της μορφής 

*.linksys.com 

 Web listener. Μία διεύθυνση IP στην οποία ο ISA Server «ακούει» για αιτήσεις Web 

Για να δημιουργήσετε νέα network objects ή να τροποποιήσετε υπάρχοντα 

χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία: 

 Δημιουργία νέου network 

 την κονσόλα ISA Server Managemet αναπτύξτε το Configuration και κάντε κλικ 

στο Networks 

 το παράθυρο λεπτομερειών κάντε κλικ στην καρτέλα Network 

 την καρτέλα Tasks κάντε κλικ στο Create a New Network 

 τη σελίδα Welcome to the New Network Wizard, στο πλαίσιο Network Name: 

πληκτρολογήστε το όνομα για το δίκτυο και μετά κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Network Type επιλέξτε τον τύπο του δικτύου που δημιουργείτε: 

- External Network 

- Internal Network 

- Perimeter Network 

- VPN Site-To-Site Network 

ΕΙΚΟΝΑ 24 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

42 / 87 

 Αφού επιλέξετε τον τύπο δικτύου κάντε κλικ στο Next 

 Αν έχετε επιλέξει τύπο internal, external ή perimeter, στη σελίδα Network 

Address κάντε κλικ στο Add 

 τη σελίδα IP Address Range Properties πληκτρολογήστε την πρώτη και 

τελευταία διεύθυνση και μετά κάντε κλικ στο OK 

 τη σελίδα Completing to the New Wetwork Wizard ρίξτε μια ματιά στη σύνοψη 

των ενεργειών που προηγήθηκαν και πατήστε Finish 

Για να τροποποιήσετε ένα δίκτυο επιλέξτε ένα δίκτυο στην κονσόλα ISA Server 

Management και στη συνέχεια κάντε κλικ δεξιά στο Edit Selected Network 

 Δημιουργία νέου network set 

 την κονσόλα ISA Server Managemet αναπτύξτε το Configuration και κάντε κλικ 

στο Networks 

 το παράθυρο λεπτομερειών κάντε κλικ στην καρτέλα Network Sets 

 την καρτέλα Tasks κάντε κλικ στο Create a New Network Set 

 τη σελίδα Welcome to the New Network Set Wizard, στο πλαίσιο Network Set 

Name: πληκτρολογήστε το όνομα για το network set και μετά κάντε κλικ στο 

Next 

 τη σελίδα Network Selection επιλέξτε αν αυτό το network set: 

- περιλαμβάνει όλα τα επιλεγμένα δίκτυα, ή 

- περιλαμβάνει όλα εκτός από τα επιλεγμένα δίκτυα 

 Κάντε κλικ στα κατάλληλα δίκτυα και μετά κλικ στο Next 

 τη σελίδα Completing to the New Wetwork Wizard ρίξτε μια ματιά στη σύνοψη 

των ενεργειών που προηγήθηκαν και πατήστε Finish 

Για να τροποποιήσετε ένα network set επιλέξτε ένα δίκτυο στην κονσόλα ISA Server 

Management και στη συνέχεια κάντε κλικ δεξιά στο Edit Selected Network Set 

 Δημιουργία ή τροποποίηση άλλων network objects 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall 

Policy και στο παράθυρο εργασιών δεξιά επιλέξτε την καρτέλα Toolbox 

 Κάντε κλικ στο Network Objects 

 Για τη δημιουργία νέου network object κάντε κλικ στο New και στη συνέχεια 

κάντε κλικ στον τύπο που θέλετε να δημιουργήσετε. Ρυθμίστε τις παραμέτρους 

για το network object και κάντε κλικ στο OK 

Για την τροποποίηση ενός network object, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Edit 

Σημείωση: Αφού τροποποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση του ISA Server, για να ισχύσει 

πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Apply που βρίσκεται στην κορυφή του κεντρικού 

παραθύρου λεπτομερειών. 

Καμόμεπ Δικςύχμ (Network Rules) 

Όταν ενεργοποιείτε πολλαπλά δίκτυα και αντικείμενα στον ISA Server, μπορείτε να 

ρυθμίσετε Κανόνες Δικτύων (Network Rules) οι οποίοι θα ορίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα δικτυακά πακέτα δεδομένων θα περνούν από δίκτυο σε δίκτυο ή από Η/Τ σε 

Η/Τ. Οι Κανόνες Δικτύων στην πραγματικότητα ορίζουν αν υπάρχει σχέση μεταξύ δύο 

δικτύων καθώς και τον τύπο αυτής της σχέσης. 
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Route (δρομολόγηση). Όταν ορίζετε αυτό τον τύπο σύνδεσης οι αιτήσεις των clients 

από το δίκτυο προέλευσης (source) δρομολογούνται απευθείας στο δίκτυο 

προορισμού (destination).  Η δε αίτηση του client συμπεριλαμβάνει και την IP του. Μία 

σχέση δρομολόγησης είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει πως αν ορίζεται μια σχέση 

δρομολόγησης από το δίκτυο Α στο δίκτυο Β, υπάρχει επίσης μία σχέση 

δρομολόγησης από το Β στο Α. 

Network Address Translation (NAT). Όταν ορίζετε αυτό τον τύπο σύνδεσης ο ISA Server 

αντικαθιστά τη διεύθυνση IP του client από το δίκτυο προέλευσης με τη δική του IP 

διεύθυνση. Μία σχέση NAT είναι μονόδρομη. Αυτό σημαίνει πως οι διευθύνσεις IP από 

το δίκτυο προέλευσης πάντα μεταφράζονται όταν περνούν μέσα από τον ISA Server. 

Έστω για παράδειγμα μία σχέση NAT μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. 

Όταν ένα client zητάει κάτι από το Internet, η διεύθυνση IP του client αντικαθίσταται 

από τη διεύθυνση IP του ISA Server πριν περάσει στο server του Internet. Από την άλλη 

μεριά, όταν επιτρέφεται ένα πακέτο δεδομένων από το Internet στο client, η διεύθυνση 

του Internet server δε μεταφράζεται. Οι client υπολογιστές στο εσωτερικό δίκτυο 

μπορούν να προσπελάσουν τις πραγματικές διευθύνσεις IP των υπολογιστών του 

Internet, αλλά οι υπολογιστές του Internet δεν μπορούν να «δουν» τις εσωτερικές IP 

διευθύνσεις. 

Όταν δε ρυθμίζεται καμία σχέση μεταξύ δικτύων, ο ISA Server κόβει (drop) όλη την 

κίνηση μεταξύ αυτών των δικτύων. 

Με την εγκατάσταση δημιουργούνται οι παρακάτω Κανόνες: 

 Local Host Access. Αυτός ο κανόνας ορίζει μία σχέση δρομολόγησης (route) 

μεταξύ του Local Host δικτύου και όλων των άλλων δικτύων 

 VPN Clients to Internal Network. Αυτός ο κανόνας ορίζει μία σχέση δρομολόγησης 

(route) μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και των δικτύων που περιλαμβάνουν τα VPN 

και Quarantined VPN Clients 

 Internet Access. Αυτός ο κανόνας ορίζει μία σχέση NAT μεταξύ του εσωτερικού 

δικτύου, δικτύων που περιλαμβάνουν τα VPN και Quarantined VPN Clients και του 

εξωτερικού 

Για να δημιουργήσετε ένα καινούριο Κανόνα Δικτύου (network rule) ακολουθήστε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management αναπτύξτε το Configuration και 

κάντε κλικ στο Networks 

 το παράθυρο λεπτομερειών κάντε κλικ στην καρτέλα Network Rules 

 την καρτέλα Tasks κάντε κλικ στο Create a New Network Rule 

 τη σελίδα Welcome to the New Network Rule Wizard, στο πλαίσιο Network Rule 

Name: πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα. Κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Network Traffic Sources κάντε κλικ στο Add 

 τη σελίδα Add Network Entities επιλέξτε πού θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. 

Κάντε κλικ στο Add και μετά στο Close 

 τη σελίδα Network Traffic Sources κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Network Traffic Destinations κάντε κλικ στο Add 

 τη σελίδα Add Network Entities επιλέξτε το στοιχείο δικτύου στο οποίο θα έχει 

εφαρμογή αυτός ο κανόνας. Κάντε κλικ στο Add και μετά στο Close 

 τη σελίδα Network Traffic Destinations κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Network Relationship κάντε κλικ στο Network Address Translation ή στο 

Route. Κλικ στο Next 
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 Ρίξτε μια ματιά στη σελίδα Completing to the New Network Rule Wizard για μια 

σύνοψη όλων των παραπάνω ενεργειών και κάντε κλικ στο Finish 

Παοαμεςοξπξίηρη ςξιυείχμ ςχμ Καμόμχμ Ποόρβαρηπ (Access Rule 
Elemements) 

Η ρύθμιση πρόσβασης σε πόρους του Internet εμπεριέχει την παραμετροποίηση 

αρκετών στοιχείων του ISA Server 2004. Μία ομάδα τέτοιων στοιχείων είναι τα τοιχεία 

Κανόνων Πρόσβασης (access rule elements). Σα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα 

στο διαχειριστή να δημιουργήσει αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή πολιτικών πρόσβασης και ασφάλειας για τον έλεγχο της δικτυακής 

κίνησης. Σα αντικείμενα αυτά αφορούν χρήστες, πρωτόκολλα, περιεχόμενο, ακόμα και 

χρονοπρογραμματισμό. 

Ο ISA Server, εξ’ ορισμού, απαγορεύει όλη τη δικτυακή κίνηση μεταξύ των δικτύων 

(εκτός από την περιορισμένη κίνηση που υπάρχει ανάμεσα στο Local Host Network (ο 

ISA Server δηλαδή) και σε όλα τα άλλα δίκτυα. Για παράδειγμα μπορεί να χρειαστείτε να 

δημιουργήσετε ένα access rule που επιτρέπει μόνο την κίνηση HTTP. Για να το κάνετε 

αυτό ο ISA Server παρέχει τοιχείο Πρωτοκόλλου (protocol access rule element) που 

ορίζει την κίνηση HTTP. 

Μερικοί οργανισμοί επιθυμούν να περιορίσουν την πρόσβαση στο Internet για 

συγκεκριμένους χρήστες ή υπολογιστές. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη 

δημιουργία στοιχείων βάσει χρηστών ή δικτύου αντίστοιχα (User ή Subnet element). τη 

συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά σε κάποιο access rule για να 

περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες (Users) ή υπολογιστές του 

συγκεκριμένου subnet. 

Οι τύποι των access rule elements είναι πέντε και περιγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Access Rule Element Φρησιμοποιούνται για να: 

Protocols ορίσουν και ρυθμίσουν τα πρωτόκολλα που θα επιτρέπονται 

ή απαγορεύονται από ένα access rule 

Users ορίσουν και ρυθμίσουν τους χρήστες που θα επιτρέπονται ή 

απαγορεύονται από ένα access rule 

Content Types ορίσουν και ρυθμίσουν τους τύπους περιεχομένου που θα 

επιτρέπονται ή απαγορεύονται από ένα access rule 

Schedules ορίσουν και ρυθμίσουν την ώρα της ημέρας που η 

πρόσβαση στο Internet θα επιτρέπεται ή απαγορεύεται από 

ένα access rule 

Network Objects ορίσουν και ρυθμίσουν τους υπολογιστές ή προορισμούς 

που θα επιτρέπονται ή απαγορεύονται από ένα access rule 

Protocols 

τις περισσότερες των περιπτώσεων ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα access rule 

που επιτρέπει ή απαγορεύει την πρόσβαση στο Internet ανάλογα μα το ποιο 

πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το client. Ο ISA Server περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία 

προκαθορισμένων πρωτοκόλλων που μπορείτε να χρησιμοποιησετε όταν δημιουργείτε 

access rules. Η ποικιλία αυτή είναι τόσο μεγάλη που καλύπτει τις περισσότερες 

ανάγκες. Σα προκαθορισμένα αυτά πρωτόκολλα δεν μπορούν να διαγραφούν. Σο 

μόνο που μπορείτε να τροποποιήσετε είναι ποια application filters θα εφαρμόζονται σε 

αυτά. 
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Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα πρωτόκολλα (ΕΙΚΟΝΑ 25) χρησιμοποιώντας την 

κονσόλα ISA Server Management. Για παράδειγμα ίσως χρησιμοποιείτε μία custom 

εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένο αριθμό πόρτας. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα πρωτόκολλο που να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη πόρτα και να το 

χρησιμοποιήσετε σε ένα access rule. Σα πρωτόκολλα που ορίζουν οι χρήστες μπορούν 

να τροποποιηθούν και να διαγραφούν. 

Οι ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη δημιουργία ενός 

πρωτοκόλλου αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ρυθμίσεις Επεξήγηση 

Protocol type Αυτό περιλαμβάνει τους τύπους πρωτοκόλλων επιπέδου TCP, UDP, 

ICMP ή IP 

Direction Για το UDP περιλαμβάνει Send, Receive, Send Receive ή Receive 

Send. Για το TCP περιλαμβάνει Inbound και Outbound. Για το ICMP 

και το IP περιλαμβάνει Send και Receive 

Port range Για τα πρωτόκολλα TCP και UDP αυτό είναι μία περιοχή πορτών από 

1 μέχρι 65535 οι οποίες χρησιμοποιούνταια για την αρχική σύνδεση 

Protocol number Αυτός είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου για πρωτόκολλα επιπέδου IP 

ICMP Properties Πρόκειται για τον τύπο και τον κωδικό ICMP (ICMP πρωτόκολλα) 

Secondary connections Αυτή η ρύθμιση είναι προαιρετική. Περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις 

Protocol type, Direction, Port range που χρησιμοποιούνται για 

επιπρόσθετες συνδέσεις ή πακέτα που ακολουθούν την αρχική 

σύνδεση. Μπορείτε να ρυθμίσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες 

συνδέσεις 

Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρωτόκολλο χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 την καρτέλα Toolbox, κάντε κλικ στο Protocols 

 Κάντε κλικ στο New και μετά κλικ στο Protocol ή RPC Protocol. Για αυτό το 

παράδειγμα επιλέξτε Protocol 
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 τη σελίδα Welcome to the New Protocol Definition Wizard, στο πλαίσιο Protocol 

Definition Name: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε Next 

 τη σελίδα Primary Connection Information κάντε κλικ στο New για να ρυθμίσετε 

protocol type, direction και port number του πρωτοκόλλου. Κάντε κλικ στο OK και 

μετά στο Next 

 τη σελίδα Secondary Connections επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

δευτερεύουσες συνδέσεις. Αν το πρωτόκολλο τις απαιτεί τότε κάντε κλικ στο Yes και 

μετά κλικ στο New για να ορίσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις με την πρωτεύουσα 

σύνδεση. Κάντε κλικ στο OK και μετά στο Next 

 τη σελίδα Completing to the New Protocol Definition Wizard δείτε μία περίληψη 

των ρυθμίσεων στις οποίες μόλις έχετε προβεί και κάντε κλικ στο Finish 

Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον πρωτόκολλο επιλέξτε (κλικ) το πρωτόκολλο στο 

παράθυρο Protocols και μετά κάντε κλικ στο Edit. 

Users 

Ο ISA Server 2004 υποστηρίζει την δημιουργία access rules με κριτήριο τους χρήστες. 

Μπορεί δηλαδή να επιτρέψει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους 

χρήστες ή ομάδες χρηστών. Όταν περιορίζετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους 

χρήστες, ο κάθε χρήστης πρέπει πρώτα να επαληθεύσει τα στοιχεία του πριν αποκτήσει 

πρόσβαση. Μπορείτε να ορίσετε για κάθε ομάδα χρηστών τον τύπο επαλήθευσης που 

απαιτείται.  Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τύπους επαλήθευσης για διάφορα σετ 

χρηστών. Για παράδειγμα ένα σετ χρηστών μπορεί να περιλαμβάνει ένα domain user, 

ένα χρήστη RADIUS και έναν από την περιοχή ονομάτων του SecurID. 

τον ISA Server υπάρχουν τα παρακάτω προκαθορισμένα σετ χρηστών: 

 All Authenticated Users. Αυτό το σετ περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που έχουν 

επαληθεύσει τα στοιχεία τους (με οποιοδήποτε τρόπο). Σα SecureNAT clients δεν 
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επαληθεύονται εκτός και αν συνδέονται μέσω VPN. Αυτό σημαίνει πως αυτό το σετ 

δεν περιλαμβάνει τα non-VPN SecureNAT clients 

 All Users. Αυτό το σετ περιλαμβάνει όλους τους χρήστες (και αυτούς που έχουν και 

αυτούς που δεν έχουν επαληθεύσει τα στοιχεία τους) 

 System and Network Service. Αυτο το σετ περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Local System 

και Network του ISA Server και χρησιμοποιείται σε μερικούς κανόνες system policy. 

Για τη δημιουργία ενός νέου σετ χρηστών (ΕΙΚΟΝΑ 26) χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 την καρτέλα Toolbox, κάντε κλικ στο Users 

 Κάντε κλικ στο New. τη σελίδα Welcome to the New User Set Wizard, στο πλαίσιο 

User Set Name: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε Next 

 τη σελίδα User κάντε κλικ στο Add και επιλέξτε τον τύπο χρήστη που επιθυμήτε να 

προσθέσετε στο σετ: 

 Windows Users and Groups. Περιλαμβάνει τους χρήστες από ένα Windows 

domain ή από τους τοπικούς χρήστες του Η/Τ που τρέχει τον ISA Server 

 RADIUS 

 SecurID 

 Κάντε κλικ στο OK και μετά στο Next 

 τη σελίδα Completing to the New User Sets Wizard δείτε μία περίληψη των 

ρυθμίσεων στις οποίες μόλις έχετε προβεί και κάντε κλικ στο Finish 

Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον σετ χρηστών επιλέξτε (κλικ) το σετ στο παράθυρο 

Users και μετά κάντε κλικ στο Edit. 

Content Types 

 
ΕΙΚΟΝΑ 27 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

48 / 87 

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τους τύπους περιεχομένου το οποίο οι χρήστες 

μπορούν να προσπελάσουν στο Internet. Όταν αναφερόμαστε σε περιεχόμενο μιλάμε 

είτε για μορφής MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) είτε για επεκτάσεις 

αρχείων. Όταν ο Internet Explorer κατεβάζει πληροφορία από το Internet 

χρησιμοποιώντας HTTP ή FTP, το περιεχόμενο κατεβαίνει είτε σε μορφή MIME είτε ως 

αρχείο με συγκεκριμένη επέκταση. 

Ο ISA Server είναι προρυθμισμένος με τους ακόλουθους τύπους περιεχομένου: 

Application, Application data files, Audio, Compressed files, Documents, HTML 

documents, Images, Macro documents, Text, Video, VRML. τις περισσότερες των 

περιπτώσεων δε θα χρειαστείτε να ορίσετε επιπρόσθετους τύπους περιεχομένου. 

Όταν ορίζετε ένα τύπο περιεχομένου μορφής MIME μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 

αστερίσκο (*) σαν χαρακτήρα μπαλαντέρ. Μπορείτε δηλαδή να εισαγάγετε 

application/* για να συμπεριλάβετε όλες τις εφαρμογές. Ο αστερίσκος χρησιμοποιείται 

μόνο για τις μορφές MIME και όχι για τις επεκτάσεις αρχείων. Μπαίνει στο τέλος, μετά 

απο τον χαρακτήρα slash (/). 

Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου αντικειμένου 

που αφορά σε περιεχόμενο: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 την καρτέλα Toolbox, κάντε κλικ στο Content Types 

 Κάντε κλικ στο New. 

 το παράθυρο διαλόγου New Content Type Set, συμπληρώστε τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 Name. Πληκτρολογήστε το όνομά του 

 Available Types. Επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους περιεχομένου από τη λίστα 

drop down. Μπορείτε να επιλέξετε είτε MIME είτε επεκτάσεις αρχείων. Κάντε κλικ 

στο Add 

 Κάντε κλικ στο OK. 

Για να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα τύπο περιεχομένου επιλέξτε το στο παράθυρο 

Content Types και κάντε κλικ στο Edit. 

Schedules 

ε μερικές περιπτώσεις ίσως χρειαστείτε να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο Internet 

βασιζόμενοι στην ώρα της ημέρας. Μπορείτε δηλαδή για παράδειγμα να ορίσετε ποιες 

ώρες της ημέρας οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Internet και ποιες όχι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη δημιουργία χρονοπρογραμμάτων (Schedules) και τη χρήση τους 

σε access rules. 

O ISA Server έχει δύο προκαθορισμένα χρονοπρογράμματα: 

 Weekends. Περιλαμβάνει όλες τις ώρες του αββάτου και της Κυριακής ως ενεργές 

 Work Hours. Ορίζει ως ενεργές τις ώρες από 09:00 μέχρι 17:00 για ις μέρες Δευτέρα 

έως Παρασκευή. 

Μπορείτε να ορίσετε νέο πρόγραμμα (ΕΙΚΟΝΑ 28) με την ακόλουθη διαδικασία: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 την καρτέλα Toolbox, κάντε κλικ στο Schedules 

 Κάντε κλικ στο New. 

 το παράθυρο διαλόγου New Schedule, συμπληρώστε τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 
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 Name. Πληκτρολογήστε το όνομά του 

 Ρυθμίστε το χρονοπρόγραμμα επιλέγοντας τις ώρες που ο κανόνας θα είναι 

ενεργός ή ανενεργός κάνοντας κλικ στο Active ή Inactive 

 Κάντε κλικ στο OK. 

Για να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα τύπο περιεχομένου επιλέξτε το στο παράθυρο 

Schedules και κάντε κλικ στο Edit. 

 

Network Ojects 

Αποτελεί συνηθισμένη τακτική σε οργανισμούς και εταιρείες να ορίζουν σε ποια site 

επιτρέπεται και σε ποια απαγορεύεται η πρόσβαση για τους χρήστες τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σετ από domain names ή URLs και την εφαρμογή τους 

σε κάποιο access rule. 

Όταν ορίζετε domain names σε ένα σετ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αστερίσκο 

(*) για να ορίσετε ένα σετ από διάφορα hosts στο domain (π.χ. *.microsoft.com 

σημαίνει όλοι οι hosts στο microsoft.com domain. Είναι απαραίτητη η χρήση του FQDN 

(Fully Qualified Domain Name) του domain name. 

Όταν δημιουργείτε ένα σετ με URLs μπορείτε και εδώ να χρησιμοποιήσετε τον αστερίσκο 

(*).  Μπορείτε δηλαδή να ορίσετε ένα URL με το συμβατικό τρόπο, δηλ. 

http://www.microsoft.com, ή/και να ορίσετε ολόκληρη διαδρομή κάνοντας 

ταυτόχρονη χρήση και του αστερίσκου. δηλ. http://www.microsoft.com/products/*. Ο 

αστερίσκος μπαίνει μόνο στο τέλος – το http://www.microsoft.com/*/products είναι μη 

αποδεκτό. 

ΕΙΚΟΝΑ 28 
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Ο ISA Server υποστηρίζει access rules που έχουν εφαρμογή σε URL sets μόνο για clients 

αιτήματα που αφορούν στα πρωτόκολλα HTTP και FTP over HTTP. Όταν ένα client 

χρησιμοποιεί κάποιο άλλο πρωτόκολλο ο ISA Server δεν επεξεργάζεται access rules 

που βασίζονται μόνο σε URL set. Από την εγκατάσταση του ISA server 2004 

δημιουργούνται τα παρακάτω προκαθορισμένα domain name sets: 

 Microsoft Error Reporting Sites. Προκαθορισμένο domain name set που 

χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται η αναφορά λαθών. 

 System Policy Allowed Sites. Προκαθορισμένο domain name set που 

χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε έμπιστα sites για συντήρηση και 

διαχείριση. 

Για να δημιουργήσετε ένα νέο domain name ή URL set (ΕΙΚΟΝΑ 29) ακολουθείτε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 την καρτέλα Toolbox, κάντε κλικ στο Network Objects 

 Δημιουργία νέου domain name set: 

 Κάντε κλικ στο New και στη συνέχεια κλικ στο Domain Name Set 

 τη παράθυρο διαλόγου New Domain Name Set Policy Element συμπληρώστε 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Name. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σετ 

- Domain names included in this set. Κάντε κλικ στο New και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε το domain name 

 Κάντε κλικ στο OK 

 Δημιουργία νέου URL set: 

 τη παράθυρο διαλόγου New URL Set Rule Element συμπληρώστε τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

- Name. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σετ 

- Specify the URLs included in this URL set. Κάντε κλικ στο New και στη 

συνέχεια πληκτρολογήστε το URL 

 Κάντε κλικ στο OK 

Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον domain name ή URL set, επιλέξτε (κλικ) το σετ στο 

παράθυρο Network Objects και μετά κάντε κλικ στο Edit. 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Access Rules για Ποόρβαρη ρςξ Internet 

Ο ISA Server 2004 διαχειρίζεται την κίνηση από το ένα δίκτυο στο άλλο. Ο τρόπος με 

τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση ορίζεται από τα Access Rules (κανόνες 

πρόσβασης). Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο Internet πρέπει να ρυθμίσετε 

ένα ή/και περισσότερα access rules που θα επιτρέπουν αυτού του είδους πρόσβαση. 

Σα access rules κάνουν χρήση των Network Objects και Access Rule Elements που 

περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε 

κανόνες που ορίζουν ποιοι χρήστες ή υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο Internet, πότε 

μπορούν να συνδεθούν καθώς και τι πληροφορία μπορούν να προσπελάσουν. 
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Σα access rules αποφασίζουν πώς οι clients από ένα δίκτυο προέλευσης μπορούν να 

προσπελάσουν πόρους ενός δικτύου προορισμού. την ουσία ρυθμίζουν όλη την 

κίνηση που περνάει μέσα από τον ISA Server. Η ΕΙΚΟΝΑ 30 δίνει τον ορισμό του access 

rule. 

Κάθε λοιπόν αίτηση των clients που φτάνει στον ISA Server αναλύεται και ελέγχεται 

βάσει των ρυθμίσεων που έχουν γίνει στα network rules και access rules τα οποία, στο 

σύνολό τους, συνθέτουν αυτό που ονομάζεται πολιτική firewall (firewall policy). Ο 

τρόπος – διαδικασία – σειρά εφαρμογής της πολιτικής firewall περιγράφεται παρακάτω 

(ΕΙΚΟΝΑ 31): 

1. Ένας χρήστης από ένα client Η/Τ ζητάει πρόσβαση σε πόρο του Internet 

2. Αν η αίτηση έρχεται από Firewall client ο χρήστης επαληθεύεται απευθείας 

χρησιμοποιώντας Kerberos ή NTLM (ανάλογα με το αν υπάρχει επαλήθευση σε 

επίπεδο domain). Αν όμως η αίτηση έρχεται από Web proxy client και το access 

rule ζητάει επαλήθευση χρήστη τότε ο ISA Server ζητάει τα στοιχεία του χρήστη. Αν 

έρχεται από SecureNAT client τότε ο χρήστης δεν επαληθεύεται, αλλά όλα τα άλλα 

network και acces rules εφαρμόζονται 

3. Ο ISA Server ελέγχει τα network rules για να βεβαιωθεί πως τα δύο δίκτυα είναι 

συνδεδεμένα. Εάν δεν έχει οριστεί δικτυακή σχέση (network relationship) μεταξύ των 

δύο δικτύων τότε η αίτηση απορρίπτεται 

4. Εάν έχει οριστεί σχέση μεταξύ του δικτύου προέλευσης και του δικτύου προορισμού 

τότε ο ISA Server επεξεργάζεται τα access rules. Οι κανόνες εφαρμόζονται με τη 

σειρά εμφάνισης στην κονσόλα ISA Server Management 

5. Εάν κάποιο access rule επιτρέπει την αίτηση τότε ο ISA Server ελέγχει ΞΑΝΑ τα 

network rules για να αποφασίσει πως θα την εξυπηρετήσει (με ποιο τρόπο δηλαδή 

θα την προωθήσει από το δίκτυο προέλευσης στο δίκτυο προορισμού 

6. Η αίτηση προωθείται στο Internet 

ΕΙΚΟΝΑ 30 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

52 / 87 

 

Η σειρά ελέγχου και εφαρμογής των access rules είναι η σειρά προτεραιότητας όπως 

φαίνεται στην κονσόλα διαχείρισης ISA Server Management. Για το λόγο αυτό είναι 

πολύ σημαντικό να θέτετε αυτές τις προτεραιότητες σωστά. Μία γενική πρακτική που 

μπορείτε να ακολουθήσετε είναι πρώτα να εφαρμόζετε τους κανόνες απαγόρευσης 

(deny rules), μετά τους εξειδικευμένους κανόνες και τέλος τους γενικούς κανόνες. Για 

παράδειγμα, κατά την παραμετροποίηση της πρόσβασης του Internet, ίσως να έχετε 

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Internet εκτός από 

συγκεκριμένους file servers 

 Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Internet εκτός από τους 

προσωρινούς υπαλλήλους 

 Οι χρήστες που προσπελαύνουν το Internet από κάποιο «δημόσιας χρήσης» Η/Τ 

(π.χ. σε κάποιο Internet Kiosk) στην υποδοχή του οργανισμού θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν μόνο τα πρωτόκολλα HTTP και HTTPS 

 Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να προσπελαύνουν το Internet χρησιμοποιώντας 

όλα τα πρωτόκολλα 

Για να παραμετροποιήσετε τα access rules σε αυτό το σενάριο πρέπει να ορίσετε τις 

ακόλουθες προτεραιότητες: 

1. Δημιουργήστε ένα access rule που μπλοκάρει την πρόσβαση στο Internet για ένα 

computer set που θα περιλαμβάνει τους file servers 

2. Δημιουργήστε ένα access rule που μπλοκάρει την πρόσβαση στο Internet για ένα 

domain group που θα περιέχει όλους τους προσωρινούς υπαλλήλους 

3. Δημιουργήστε ένα access rule που επιτρέπει μόνο την κίνηση HTTP και HTTPS από 

το δημόσιο Internet Kiosk προς το Internet 

4. Δημιουργήστε ένα access rule που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες την χρήση 

όλων των πρωτοκόλλων για την πρόσβαση στο Internet 

Σημείωση: Ο ISA Server περιλαμβάνει ένα αρχικό (default) access rule. Αυτό το access 

rule απαγορεύει όλη την κίνηση. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί και είναι πάντα ο 

τελευταίος κανόνας που πρέπει να εφαρμοστεί 
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Ποόρβαρη ρςξ Internet και Επαλήθεσρη 

ε πολλές προηγούμενες παραγράφους αναφέρεται η επαλήθευση στοιχείων χρήστη 

(authentication) όταν πρόκειται για παραμετροποίηση της πρόσβασης βάσει 

χρηστών. Τπάρχουν αρκετές επιλογές για τη ρύθμιση του τρόπου επαλήθευσης στον 

ISA Server 2004. ε πρώτο χρόνο η επαλήθευση εξαρτάται από τον τύπο client που 

χρησιμοποιείτε: 

 SecureNAT clients. Για τα SecureNAT clients δεν υπάρχει επαλήθευση χρηστών. 

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση βασιζόμενοι μόνο σε network rules ή άλλα 

access rules 

 Firewall clients. Όταν ο ISA Server επαληθεύει ένα Firewall client το κάνει αυτόματα 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του χρήστη που κάνει την αίτηση από το Firewall 

client Η/Τ. 

 Web Proxy clients. Σα Web proxy clients δεν στέλνουν τα στοιχεία επαλήθευσης 

αυτόματα στον ISA Server. Εξ’ ορισμού ο ISA Server ζητάει τα διαπιστευτήρια από 

ένα Web proxy client για να επαληθεύσει κάποιο χρήστη μόνο όταν επεξεργάζεται 

ένα access rule το οποίο περιορίζει την πρόσβαση βασιζόμενο σε χρήστες. 

Η μέθοδος επαλήθευσης την οποία χρησιμοποιεί ο ISA Server για τους χρήστες 

διαφέρει ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι μέθοδοι που υποστηρίζονται είναι οι 

ακόλουθες: 

 Basic authentication. Εμφανίζει στους χρήστες προτροπή εισαγωγής όνομα 

χρήστη και κωδικού πρόσβασης πριν επιτρέψει την πρόσβαση στο Internet. Αυτό 

το είδος επαλήθευσης στέλνει και λαμβάνει τα στοιχεία του χρήστη ως απλό κείμενο 

(plaintext) και δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. Για το λόγο αυτό δεν είναι 

ασφαλής αυτή η μέθοδος, εκτός κι αν η κίνηση του δικτύου είναι κρυπτογραφημένη 

χρησιμοποιώντας SSL. Επειδή η μέθοδος basic authentication είναι μέρος τηε 

προδιαγραφής HTTP την υποστηρίζουν οι περισσότεροι Web browsers 

 Digest authentication. Περνάει τα στοιχεία επαλήθευσης από μία διαδικασία που 

την ονομάζει hashing. Η διαδικασία hashing δημιουργεί μία σειρά από χαρακτήρες 

που βασίζονται στον κωδικό πρόσβασης (password) αλλά δεν στέλνει το 

πραγματικό password στο δίκτυο, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να κάνει capture 

κάποιο δικτυακό πακέτο που να περιέχει το password και στη συνέχεια να 

παριστάνει το χρήστη. Η μέθοδος Digest authentication δουλεύει μόνο σε domain 

στο οποίο όλοι οι domain controllers τρέχουν Windows 2000 Server ή Windows 

Server 2003 και οι χρήστες χρησιμοποιούν Internet Explorer 5 ή μεταγενέστερο. 

Επίσης η μέθοδος αυτή δουλεύει μόνο αν ο domain controller έχει αποθηκευμένο 

στο Active Directory ένα αναστρέψιμα κρυπτογραφημένο (reversible encryption) 

αντίγραφο του password του χρήστη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι εξ’ ορισμού 

ενεργοποιημένη και πρέπει να την ενεργοποιήσετε εσείς. Ο ISA Server 2004 

υποστηρίζει επίσης μία νέα έκδοση Digest authentication που ονομάζεται WDigest 

authentication η οποία δεν απαιτεί τα passwords να είναι αποθηκευμένα με 

αναστρέψιμη κρυπτογράφηση. Η μέθοδος WDigest authentication υποστηρίζεται 

μόνο για IAS Server 2004 σε Windows Server 2003. Όταν και ο ISA Server και οι 

domain controllers τρέχουν Windows Server 2003, η default ρύθμιση είναι WDigest 

authentication ακόμα κι αν εσείς επιλέγετε Digest. 

 Integrated Windows authentication. Φρησιμοποιεί είτε το πρωτόκολλο Kerberos V5 

authentication είτε το πρωτόκολλο NTLM τα οποία δεν στέλνουν το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο. Η μέθοδος αυτή δουλεύει με τον Internet 

Explorer 2.0 ή μεταγενέστερο. Η μέθοδος Integrated Windows authentication είναι 

η εξ’ ορισμού μέθοδος που χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας των Windows 

2000 και  Windows Server 2003. 
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 Digital certificates authentication. Απαιτεί ένα πιστοποιητικό από το client πριν 

επιτρέψει την επεξεργασία της αίτησης. Οι χρήστες αποκτούν client πιστοποιητικά 

από μία Αρχή Πιστοποιητικών (Certification Authority) η οποία μπορεί να είναι είτε 

εσωτερική μέσα στον οργανισμό σας, είτε από κάποιον έμπιστο εξωτερικό 

οργανισμό. Αυτά τα πιστοποιητικά συνήθως περιέχουν αναγνωριστικές 

πληροφορίες για το χρήστη και τον οργανισμό που τα εξέδωσε. Σα Web proxy 

clients δεν υποστηρίζουν αυτή τη μέθοδο επαλήθευσης, μπορεί όμως να 

χρησιμοποιηθεί σε μια διαμόρφωση Web chaining. 

 Remote Dial-In User Service (RADIUS). Πρόκειται για ένα τυποποιημένο 

πρωτόκολλο επαλήθευσης. Ένα RADIUS client (συνήθως ένας dial-up Η/Τ) στέλνει 

στοιχεία χρήστη και παραμέτρους σύνδεσης με τη μορφή ειδικού RADIUS 

μηνύματος σε ένα RADIUS Server. Ο Server αυτός επαληθεύει την αίτηση του client 

και στέλνει πίσω ένα RADIUS μήνυμα απάντησης. Η μέθοδος επαλήθευσης RADIUS 

χρησιμοποιείται συχνότερα για να επαληθεύει την πρόσβαση εσωτερικών πόρων 

από το Internet. 

 RSA SecurID authentication. Ο ISA Server υποστηρίζει τη επιλογή να επαληθεύει 

χρήστες βάσει διαπιστευτηρίων από το προϊόν SecurID της εταιρείας RSA Security, 

Inc. Σο προϊόν αυτό επιβάλλει την απαίτηση ότι ένας απομακρυσμένος χρήστης 

πρέπει να έχει δύο παράγοντες επαλήθευσης για να αποκτήσει πρόσβαση σε 

προστατευμένους πόρους. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι κάτι που ο χρήστης 

γνωρίζει (π.χ. ένα PIN) και κάτι που ο χρήστης έχει (ειδική κάρτα ή κλειδί – token 

(ΕΙΚΟΝΑ 32)). Ούτε το PIN ούτε το token μπορούν να δώσουν πρόσβαση αν είναι σε 

απομόνωση το ένα από το άλλο. Φρειάζονται μαζί και τα δύο. Και αυτό το είδος 

επαλήθευσης απαντάται συχνότερα σε σενάρια πρόσβασης σε εσωτερικούς 

πόρους από το Internet. 

 

Ρσθμίζξμςαπ ςα Access Rules 

Για να δημιουργήσετε ένα access rule που θα ρυθμίζει την πρόσβαση των χρηστών 

προς το Internet ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία (ΕΙΚΟΝΑ 33, 34): 

 το δέντρο της κονσόλας ISA Server Management επιλέξτε Firewall Policy 

 το παράθυρο εργασιών, στην καρτέλα Tasks επιλέξτε Create New Acess Rule 

 τη σελίδα Welcome to the New Access Rule, στο πεδίο Access rule name 

πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε Next 

 τη σελίδα Rule Action κάντε κλικ στο Allow αν επιτρέπετε την πρόσβαση ή Deny αν 

απαγορεύετε την πρόσβαση και στη συνέχεια κλικ στο Next 

 τη σελίδα Protocols ρυθμίστε τα πρωτόκολλα στα οποία αφορά αυτό το access 

rule. τη drop-down λίστα This rule applies to: έχετε τρεις επιλογές: 

 All outbound protocols. Με αυτή την επιλογή το access rule εφαρμόζεται σε 

όλα τα πρωτόκολλα 

ΕΙΚΟΝΑ 32 
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 Selected protocols. Κάντε κλικ στο Add για να προσθέσετε συγκεκριμένα 

πρωτόκολλα από το παράθυρο διαλόγου Add Protocols 

 All outbound protocols exept selected. Κάντε κλικ στο add για να προσθέσετε 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα από το παράθυρο διαλόγου Add Protocols 

 Όταν θα έχετε κάνει αυτές τις επιλογές κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Access Rule Sources κάντε κλικ στο Add για να ανοίξετε το παράθυρο 

διαλόγου Add Network Entities. Επιλέξτε το αντικείμενο ή αντικείμενα που θέλετε, 

κάντε κλικ στο Add και στη συνέχεια στο Close. Κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Access Rule Destinations κάντε κλικ στο Add για να ανοίξει το 

παράθυρο διαλόγου Add Network Entities, κλικ στο Networks, επιλέξτε το δίκτυο 

External, κλικ στο Add και μετά στο Close. Κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα User Sets, αν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στο Internet για όλους 

τους χρήστες, αφήστε το All users όπως είναι και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 

Αν όμως το access rule προορίζεται για συγκεκριμένους χρήστες επιλέξτε το All 

Users και κάντε κλικ στο Remove. τη συνέχεια κάντε κλικ στο Add για να ανοίξετε το 

παράθυρο διαλόγου Add Users από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τους χρήστες 

στους οποίους θα εφαρμοστεί το access rule. Κάντε κλικ στο Next 

 τη σελίδα Completing the New Access Rule Wizard δείτε την περίληψη των 

ενεργειών που μόλις έχουν προηγηθεί και κάντε κλικ στο Finish 

 Για να ρυθμίσετε τους τύπους περιεχομένου για αυτό το access rule κάντε διπλό 

κλικ επάνω του και μετά κλικ στην καρτέλα Content Types. Εκεί, είτε δεχθείτε την εξ’ 

ορισμού ρύθμιση (εφαρμογή του κανόνα σε όλα τα περιεχόμενα), είτε επιλέξτε τους 

τύπους περιεχομένου όπου και θα εφαρμοστεί. 

ΕΙΚΟΝΑ 33 
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 Για να ρυθμίσετε το πότε θα εφαρμόζεται το access rule, στην καρτέλα Schedule, 

επιλέξτε το κατάλληλο χρονοπρόγραμμα από τη λίστa Schedule ή κάντε κλικ στο 

New για να δημιουργήσετε νέο. Κάντε κλικ στο OK 

 Για να αλλάξετε τη σειρά των access rules επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει από το 

Firewall Policy και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Move Selected Rules Up ή Move 

Selected Rules Down 

 Κάντε κλικ στο Apply (στο επάνω μέρος) για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις 

 

Επίλσρη Ποξβλημάςχμ Ποόρβαρηπ ρςξ Internet 

Ο ISA Server χρησιμοποιεί access rules για να παραχωρήσει στους εσωτερικούς 

χρήστες και υπολογιστές πρόσβαση στο Internet. ε περίπτωση προβλήματος 

πρόσβασης θα χρειαστείτε να ελέγξετε τις παραμέρους και να εντοπίσετε το πρόβλημα 

προς επίλυση. Τπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

πετύχετε αυτό το σκοπό: 

DNS name resolution. Αν το client δεν μπορεί να επιλύσει το DNS όνομα ενός πόρου 

στο Internet δεν θα καταφέρει να συνδεθεί σ’ αυτόν. Κάντε από το client ping στο 

FQDN του Internet πόρου. Ακόμα κι αν δεν απαντάει ο server, αν το DNS δουλεύει 

κανονικά θα πρέπει να κάνει resolve το FQDN στη διεύθυνση IP του server. Αν δεν το 

κάνει τότε ελέγξτε τη ρύθμιση DNS του client και του DNS server που χρησιμοποιεί. 

Ελέξτε επίσης τα access rules στον ISA Server για να βεβαιωθείτε πως οι αιτήσεις DNS 

για το εσωτερικό δίκτυο μπορούν να προωθηθούν σε Internet DNS servers. Αν το client 

είναι Web proxy client, βεβαιωθείτε πως ο ISA Server μπορεί να επιλύσει Internet DNS 

ονόματα. 

Εντοπισμός αιτίας προβλήματος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην 

προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος και επιτυγχάνεται απομονώνοντας αυτόν που 

επηρρεάζεται από το πρόβλημα. Για παράδειγμα αν μόνο ένας χρήστης ή ομάδα 

χρηστών επηρρεάζεται τότε το πρόβλημα ίσως έχει να κάνει με λάθος 

παραμετροποίηση σε κάποιο access rule. Αν ένα Web site δεν είναι προσβάσιμο τότε 

ΕΙΚΟΝΑ 34 
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πιθανώς το πρόβλημα είναι σε κάποιο access rule ή το site μπορεί να είναι down. Αν 

όλοι οι υπολογιστές επηρρεάζονται (και όχι μόνο ένας) τότε χρειάζεται να ελέγξετε την 

παραμετροποίηση του ISA Server και τη σύνδεση του δικτύου. Αν ένας μόνο Η/Τ έχει 

πρόβλημα τότε ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τις ρυθμίσεις client σε εκείνο τον Η/Τ. 

Αναθεωρήστε access rules και access rule objects. Αφού εντοπίσετε το πρόβλημα 

ρίξτε ξανά μια ματιά στους κανόνες και τα αντικείμενα. 

Αναθεωρήστε τη σειρά των access rules. Ο ISA Server εξετάζει τα access rules με τη 

σειρά που κατατάσσονται στην κονσόλα ISA Server Management. Για παράδειγμα, αν 

ένα access rule που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα Web sites μέσω HTTP 

κατατάσσεται πρώτο, όλα τα άλλα access rules που ορίζουν περιορισμούς σχετικά με 

Web sites δε θα εξεταστούν. 

Ελέξτε την επαλήθευση στα access rules. Αν ένα access rule απαιτεί επαλήθευση τότε 

βεβαιωθείτε πως τα clients του ISA Server υποστηρίζουν το πρωτόκολλο επαλήθευσης 

που ορίζεται από το access rule. Βεβαιωθείτε επίσης πως όλα οι χρήστες 

χρησιμοποιούν Web proxy ή Firewall clients διότι τα SecureNAT δεν υποστηρίζουν την 

επαλήθευση. 
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ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ISA SERVER 2004 Ω FIREWALL 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – TCP/IP Packet 

 

 

Σα Firewalls χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τη δικτυακή κίνηση από ένα δίκτυο 

σε ένα άλλο. Για να μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στη δικτυακή κίνηση που πρέπει 

να επιτραπεί και σε αυτή που πρέπει να μπλοκαριστεί, τα firewalls χρησιμοποιούν 

packet filters, stateful filters, application filters και intrusion detection (ανίχνευση 

εισβολής). τις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι βασικές έννοιες και 

λειτουργίες των firewalls καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι λειτουργίες 

ενσωματώνονται στον ISA Server 2004. 

Όλες οι δικτυακές επικοινωνίες του Internet χρησιμοποιούν το μοντέλο TCP/IP ως 

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Προϋπόθεση για τη ρύθμιση του ISA Server 2004 ως firewall 

είναι να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά του TCP/IP. Κάθε TCP/IP packet (ΕΙΚΟΝΑ 35) 

αποτελείται από πολλά στοιχεία. Σα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στα 4 ακόλουθα 

επίπεδα: 

 Network Interface. Αυτό το επίπεδο ασχολείται με το να βάζει/βγάζει τα TCP/IP 

packets στο/από το φυσικό μέσο δικτύου. Σο TCP/IP έχει σχεδιαστεί για να είναι 

ανεξάρτητο από το μέσο μετάδοσης. Η κεφαλίδα (header) του επιπέδου network 

interface περιέχει πληροφορίες διεύθυνσης τις οποίες χρειάζονται οι συσκευές που 

συνδέονται στο δίκτυο για να επικοινωνούν η μία με την άλλη (π.χ. κάρτες δικτύου). 

 Internet. Αυτό το επίπεδο χειρίζεται τη διευθυνσιοδότηση των πακέτων, τον 

κερματισμό και την επανασυναρμολόγηση των πακέτων και τη δρομολόγηση των 

πακέτων μεταξύ των δικτύων. Σο σπουδαιότερο πρωτόκολλο σε αυτό το επίπεδο 

είναι το IP. 

 Transport. Αυτό το επίπεδο παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για τις συνεδρίες και τα 

δεδομένα (π.χ. μεταφορά δεδομένων). Σα βασικά πρωτόκολλα αυτού του επιπέδου 

είναι το TCP (Transmission Control Protocol) και το UDP (User Datagram Protocol). 

ΕΙΚΟΝΑ 35 
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 Application. Αυτό το επίπεδο επιτρέπει στις εφαρμογές να προσπελάσουν τις 

υπηρεσίες των άλλων στρωμάτων και ορίζει τα πρωτόκολλα που θα 

χρησιμοποιηθούν από τις εφαρμογές αυτές για την ανταλλαγή δεδομένων. 

Παραδείγματα από τέτοια πρωτόκολλα αποτελούν τα HTTP (HypeText Transfer 

Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), Telnet 

και DNS (Domain Name System). 

Internet Protocol. Σο IP είναι ένα δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο είναι υπεύθυνο κυρίως 

για τη διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση πακέτων μεταξύ hosts. Ένα IP packet 

αποτελείται από τα IP header και IP payload. Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τα 

σημαντικότερα πεδία στο IP header: 

Πεδίο του IP Header Λειτουργία 

Sourse address Η διεύθυνση IP της αρχικής πηγής που στέλνει το πακέτο 

Destination address Η διεύθυνση IP του τελικού προορισμού για τον οποίο προορίζεται 

το πακέτο 

Protocol Πληροφορεί το IP στον προορισμό για το αν θα πασσάρει το 

πακέτο στο TCP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol) ή 

άλλα πρωτόκολλα 

 

Transmission Control Protocol. Σο TCP είναι μία αξιόπιστη υπηρεσία μεταφοράς 

δεδομένων ανά συνεδρία (session-oriented). Ο όρος «ανά συνεδρία» σημαίνει πως 

πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η συνεδρία πριν οι hosts ξεκινήσουν την ανταλλαγή 

δεδομένων. Η αξιοπιστία επιτυγχάνεται αφενός με την αντιστοίχιση ενός αριθμού 

σειράς (sequence number) σε κάθε τμήμα που μεταδίδεται, αφετέρου με τη χρήση 

επιβεβαίωσης παραλαβής (acknowledgement). Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει 

τα σημαντικά πεδία στο TCP header: 

Πεδίο του TCP Header Λειτουργία 

Sourse port Η πόρτα TCP του host που μεταδίδει 

Destination port Η πόρτα TCP του host που λαμβάνει 

Sequence Number Ο αριθμός σειράς του πρώτου byte δεδομένων στο TCP κομμάτι 

(TCP segment) 

Acknowledgement 

Number 

Ο αριθμός σειράς του byte το οποίο ο αποστολέας περιμένει να 

λάβει στη συνέχεια, από την άλλη μεριά της σύνδεσης 

 

User Datagram Protocol. Σο UDP παρέχει μία υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων χωρίς 

προηγούμενη δημιουργία συνεδρίας. Δεν εγγυάται ούτε την άφιξη όλων των πακέτων 

ούτε τη σωστή ταξινόμηση κατά την παραλαβή σύμφωνα με τη σειρά μετάδοσης. Σο 

UDP δεν αποκαθιστά χαμένα δεδομένα μέσω επαναμετάδοσης. Η κεφαλίδα (header) 

του UDP περιλαμβάνει sourse port και destination port – δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

σειράς ή επιβεβαίωσης παραλαβής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν πως το 

UDP δεν δίνει προτεραιότητα στην αξιοπιστία αλλά στην ταχύτητα μεταφοράς των 

δεδομένων. Η ευθύνη αξιόπιστης μεταφοράς και παράδοσης των δεδομένων 

επιβαρύνει το application layer πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί UDP ως μεταφορέα. 

Windows Sockets. Οι περισσότερες εφαρμογές Internet που τρέχουν στα Windows 

χρησιμοποιούν Windows Sockets (Winsock) για να επικοινωνήσουν με τα χαμηλότερα 

επίπεδα πρωτοκόλλων. Σα Windows Sockets παρέχουν υπηρεσίες που επιτρέπουν στις 

εφαρμογές να συνδεθούν σε μία συγκεκριμένη πόρτα και διεύθυνση IP ενός host, να 

ξεκινήσουν και να δεχθούν μία σύνδεση, να στείλουν και να παραλάβουν δεδομένα και 

να κλείσουν τη σύνδεση. Ένα socket ορίζεται από ένα πρωτόκολλο και μία διεύθυνση 

στον host. το TCP/IP πρόκειται για το συνδυασμό διεύθυνσης IP και πόρτας. Δύο 



Ρύθμιρη ςξσ ISA Server 2004 χπ FIREWALL 

60 / 87 

sockets, ένα για κάθε μεριά της σύνδεσης, δημιουργούν μία διαδρομή επικοινωνίας, 

διπλής κατεύθυνσης. 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Packet Filtering 

Ο πρωταρχικός ρόλος ενός firewall είναι να εμποδίζει την εισροή δικτυακής κίνησης 

στο εσωτερικό δίκτυο εκτός κι αν επιτρέπεται μέσω συγκεκριμένης ρύθμισης. Ένας από 

τους τρόπους που επιτυγχάνεται αυτό είναι μέσω packet filtering. 

 

Σα packet filters ελέγχουν την πρόσβαση στο δίκτυο σε επίπεδο network, εξετάζοντας 

και ανάλογα επιτρέποντας ή εμποδίζοντας στα IP packets να μεταφερθούν μέσα από 

το firewall (ΕΙΚΟΝΑ 36). Όταν το firewall επιθεωρεί ένα IP packet, εξετάζει μόνο την 

πληροφορία στις κεφαλίδες (headers) επιπέδων network και transport, 

συμπεριλαμβάνοντας τις πληροφορίες προέλευσης και προορισμού του πακέτου, το 

πρωτόκολλο και τους αριθμούς πορτών. Η εκτίμηση των IP packets από το firewall 

γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Destination address. Η διεύθυνση προορισμού μπορεί να είναι είτε η ίδια η 

διεύθυνση IP του Η/Τ προορισμού (σε περίπτωση Routed relationship μεταξύ των 

δύο δικτύων που διασυνδέει ο ISA Server), είτε η εξωτερική διεύθυνση IP του ISA 

Server (σε περίπτωση NAT network relationship) 

 Source address. Αυτή είναι η διεύθυνση IP του Η/Τ που αρχικά έστειλε το πακέτο. 

 IP Protocol και protocol number. Μπορείτε να ορίσετε packet filters για το TCP, 

UDP, ICMP ή οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο. ε κάθε πρωτόκολλο αντιστοιχίζεται 

ένας αριθμός (π.χ. το TCP είναι πρωτόκολλο 6) 

 Direction. Πρόκειται για την κατεύθυνση του πακέτου μέσα από το firewall. τιε 

περισσότερες περιπτώσεις η κατεύθυνση μπορεί να οριστεί ως inbound, outbound 

ή και τα δύο. Για μερικά πρωτόκολλα, όπως το FTP ή UDP, οι επιλογές κατεύθυνσης 

μπορεί να είναι Receive only, Send only ή και τα δύο 

 Port numbers. Ένα TCP ή UDP packet filter ορίζει μία τοπική και μία απομακρυσμένη 

πόρτα. Αυτές οι δύο πόρτες μπορούν να οριστούν από ένα σταθερό αριθμό 

πόρτας (fixed) ή δυναμικό (dynamic). 

ΕΙΚΟΝΑ 36 
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Η χρήση packet filters έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μερικά από τα 

πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

 Σο φιλτράρισμα είναι πολύ γρήγορο επειδή εξετάζει μόνο την πληροφορία στις 

κεφαλίδες (headers) επιπέδων network και transport 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε packet filters για να μπλοκάρετε ή να επιτρέψετε 

συγκεκριμένη διεύθυνση IP 

Σα packet filters έχουν και κάποια μειονεκτήματα: 

 Δεν μπορούν να εμποδίσουν επιθέσεις IP spoofing ή source-routing. Ένας 

επιτιθέμενος στο δίκτυό σας μπορεί να αντικαταστήσει την IP διεύθυνση 

προορισμού του με τη διεύθυνση IP ενός έμπιστου host (IP Spoofing) με 

αποτέλεσμα το φίλτρο να μην μπλοκάρει το πακέτο. Επίσης, ο επιτιθέμενος στο 

δίκτυό σας μπορεί να συμπεριλάβει λανθασμένες πληροφορίες δρομολόγησης 

στο πακέτο σε ότι αφορά τα επιστρεφόμενα πακέτα (return packets) ώστε τα 

πακέτα να μην επιστρέφουν στον πραγματικό host από όπου προέρχονται αλλά 

στον Η/Τ του επιτιθέμενου. 

 Δεν μπορούν να εμποδίσουν επιθέσεις IP-fragment. Μία τέτοια επίθεση χωρίζει ένα 

IP packet σε πολλαπλά κομμάτια. Σα περισσότερα packet-filtering firewalls 

εξετάζουν μόνο το πρώτο κομμάτι και υποθέτουν πως τα άλλα κομμάτια του ίδιου 

πακέτου είναι αποδεκτά. Σα επιπρόσθετα κομμάτια όμως ίσως και να έχουν 

κακόβουλο περιεχόμενο. 

 Σα packet filters δεν μπορούν να φιλτράρουν ως προς την εφαρμογή 

(application). Αυτό σημαίνει π.χ. ότι μπορεί να μπλοκάρετε την πόρτα 23 στο 

firewall σας για να μην επιτρέπετε εισερχόμενες Telnet αιτήσεις στο δίκτυό σας και 

να έχετε ανοιχτή την πόρτα 80 (HTTP). Αν όμως ένας hacker μπορέσει να ρυθμίσει 

ένα Telnet server να τρέχει στην πόρτα 80 στο δίκτυό σας, τότε όλα τα πακέτα θα 

περάσουν στο server. 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Stateful Filtering 

Όταν ένα firewall χρησιμοποιεί stateful filtering δεν εξετάζει μόνο την πληροφορία στην 

κεφαλίδα του πακέτου (packet header) αλλά και την κατάστασή του (status). Για 

παράδειγμα, το firewall, στο εξωτερικό του interface, μπορεί να εξετάζει ένα πακέτο και 

να αποφασίζει αν πρόκειται για απάντηση σε αίτηση που προέρχεται από το εσωτερικό 

δίκτυο. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνεται και στο επίπεδο transport και στο επίπεδο 

application. 

Σο Stateful filtering χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της συνεδρίας TCP για να 

αποφασίσει αν κάποιο πακέτο θα περάσει ή όχι μέσα από το firewall. Οι συνεδρίες TCP 

δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ονομάζεται «TCP three-way 

handshake». Ο σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να συγχρονίσει τους αριθμούς 

σειράς και επιβεβαίωσης (sequence και acknowledgement) και των δύο πλευρών της 

σύνδεσης και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο 

πλευρές θα ανταλλάξουν πακέτα. Όταν λοιπόν ένα client, από το εσωτερικό δίκτυο, 

στέλνει το πρώτο πακέτο κατά τη διαδικασία three-way handshake ο Firewall Server 

προωθεί το πακέτο και καταγράφει το γεγονός ότι το πακέτο έχει σταλεί. Όταν η 

απάντηση επιστρέφει από το server τότε ο Firewall Server επιτρέπει το πακέτο μόνο 

επειδή πρόκειται για απάντηση σε εσωτερική αίτηση. Αν δηλαδή φτάσει ένα εξωτερικό 

πακέτο για το οποίο το firewall δεν έχει καταγεγραμμένη εσωτερική αίτηση, αυτό 

απορρίπτεται. 
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Σο firewall μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα χαρακτηριστικά μιας συνεδρίας TCP. 

Μπορεί για παράδειγμα, όταν κάποιο client ξεκινήσει μία συνεδρία, να ορίσει μία 

χρονοκαθυστέρηση (timer) και να κρατήσει τη συνεδρία ανοικτή για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

Τπάρχει επίσης η δυνατότητα, με χρήση stateful filtering, το firewall να μπορεί να 

αναλύσει και δεδομένα σε επίπεδο application. Για παράδειγμα, όταν ένα client στέλνει 

μία εντολή GET για ένα συγκεκριμένο URL σε κάποιο Web Server, το firewall μπορεί να 

παρακολουθήσει την αίτηση αυτή και να επιτρέψει την απάντησή της. Αν όμως φτάσει 

κάποιο HTTP πακέτο το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κάποια αίτηση  client από το εσωτερικό 

δίκτυο, τότε το πακέτο αυτό απορρίπτεται. 

Αυτός ο τρόπος φιλτραρίσματος πακέτων (stateful filtering) έχει κάποια πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα. Ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι πως διασφαλίζει ότι όλη η 

δικτυακή κίνηση που προωθείται από το firewall, είναι μέρος μιας υπάρχουσας 

συνεδρίας, ή ταιριάζει με κανόνες που εσείς έχετε ορίσει για την δημιουργία νέας 

συνεδρίας. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το stateful filtering ενσωματώνει δυναμικό φιλτράρισμα 

πακέτων (dynamic packet filtering), τεχνική που διασφαλίζει πως συγκεκριμένες 

πόρτες είναι διαθέσιμες εφόσον υπάρχει μία έγκυρη συνεδρία. Για παράδειγμα, αν ένα 

εσωτερικό client ζητήσει από ένα εξωτερικό server απάντηση στην πόρτα 1159, ο ISA 

Server θα «ακούει» στην 1159 μόνο για όσο υπάρχει αυτή η σύνδεση. 

Ωστόσο, το stateful filtering δεν παρέχει αρκετή προστασία ενάντια στις απειλές για την 

ασφάλεια του δικτύου. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις (ιδιαίτερα οι νεότερες) 

γίνονται στο επίπεδο application. Ένα client π.χ. μπορεί να κατεβάσει κακόβουλο 

κώδικα σε ένα HTTP πακέτο το οποίο μπορεί να είναι μέρος μιας κανονικής και 

εγκεκριμένης συνεδρίας. 

Ο ISA Server 2004 χρησιμοποιεί κανόνες σύνδεσης (connection rules) για να 

παρακολουθεί τις συνεδρίες (ΕΙΚΟΝΑ 37). Όποτε ένα πακέτο φτάνει στον ISA Server, 

αυτός προσπαθεί να το συσχετίσει με κάποιο κανόνα σύνδεσης βασιζόμενος στο 

πρωτόκολλο, την προέλευση και τον προορισμό. Ένας κανόνας σύνδεσης έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Protocol number (Αριθμός πρωτοκόλλου) 

 Source (Προέλευση – διεύθυνση IP και πόρτα) 

ΕΙΚΟΝΑ 37 
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 Destination (Προορισμός – διεύθυνση IP και πόρτα) 

 Source address translation (Μετάφραση διευθύνσεων προέλευσης – 

χρησιμοποιείται σε συνδέσεις NAT) 

 Destination address translation (Μετάφραση διευθύνσεων προορισμού – 

χρησιμοποιείται σε συνδέσεις NAT) 

 Statistics (τατιστικά – αριθμός bytes που μεταφέρθηκαν, τελευταία χρονική στιγμή 

πρόσβασης) 

Αν το πακέτο ταιριάζει σε κάποιο κανόνα σύνδεσης (connection rule) τότε προωθείται. 

Αν δεν ταιριάζει, τότε ο ISA Server ελέγχει τους κανόνες πρόσβασης (access rules) του 

firewall για να δει αν επιτρέπεται η δημιουργία νέου κανόνα σύνδεσης. Εάν δεν υπάρχει 

access rule που να απαγορεύει τη δημιουργία τότε ο ISA Server δημιουργεί τη σύνδεση 

και προωθεί το πακέτο. Αν όμως απαγορεύεται η δημιουργία κανόνα σύνδεσης τότε το 

πακέτο απορρίπτεται. 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Application Filtering 

Σα application filters (ΕΙΚΟΝΑ 38) δίνουν τη δυνατότητα στο firewall να ανοίξουν 

ολόκληρο το TCP/IP πακέτο και να εξετάσουν τα δεδομένα εφαρμογών για μη 

αποδεκτές εντολές και στοιχεία. Ένα SMTP φίλτρο π.χ. ανακόπτει την επικοινωνία στην 

πόρτα 25 και την εξετάζει ώστε να βεβαιωθεί πως οι εντολές SMTP είναι έγκυρες πριν 

περάσουν στο server προορισμού. Σο ίδιο συμβαίνει και με τα HTTP φίλτρα. Σα firewalls 

που υποστηρίζουν application filtering μπορούν να σταματήσουν επικίνδυνο κώδικα 

στην άκρη του δικτύου τους πριν κάνουν ζημιά. 

 

 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε application filters για να σταματήσετε επιθέσεις 

που προέρχονται από ιούς και worms. Σα περισσότερα worms μοιάζουν στα packet 

filters με κώδικα κανονικού και ασφαλούς λογισμικού. Σα headers των πακέτων τους 

έχουν πανομοιότυπη μορφή με τα headers από κανονικά πακέτα. Ο κακόβουλος 

κώδικας κρύβεται στο φορτίο (payload) – μόνο όταν συναρμολογηθούν όλα τα 

πακέτα είναι αναγνωρίσιμος ο κακόβουλος κώδικας (worm). Έτσι τα πακέτα αυτά 

ΕΙΚΟΝΑ 38 
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περνούν μέσα στο εσωτερικό δίκτυο επειδή το packet filtering firewall τα επιτρέπει λόγω 

ομοιότητάς τους με κανονικό κώδικα. 

Σα πλεονεκτήματα των application filters δε σταματούν μόνο στο να εμποδίζονται οι 

επιθέσεις. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να προστατεύσουν το δίκτυο και 

τα συστήματα από επιβλαβείς ενέργειες που ίσως κάνουν άθελά τους υπάλληλοι / 

χρήστες των υπηρεσιών του εταιρικού δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να 

χρησιμοποιήσετε φίλτρα που να εμποδίζουν το κατέβασμα προγραμμάτων ή αρχείων 

από το Internet τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στο δίκτυό σας ή να 

διασφαλίσετε πως κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα δε μπορούν να διαφύγουν από το 

δίκτυό σας. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε application filters για να περιορίσετε ενέργειες 

υπαλλήλων στο δίκτυό σας οι οποίες το καθιστούν αναξιόπιστο από πλευράς 

ασφάλειας και ταχύτητας όπως είναι οι υπηρεσίες και τα προγράμματα ανταλλαγής 

αρχείων peer-to-peer. 

Σο πιο σημαντικό μειονέκτημα των application filters είναι η ταχύτητα εφαρμογής τους. 

Επειδή ακριβώς εξετάζουν όλο το περιεχόμενο (payload) κάθε πακέτου, είναι συνήθως 

πιο αργά από τα packet ή stateful filters. 

Σα application filters είναι και ο σημαντικότερος λόγος για την εγκατάσταση του ISA 

Server 2004 σε ένα δίκτυο. Επιπρόσθετα, εκτός από τα πολλαπλά φίλτρα που παρέχει, 

ο ISA Server 2004 δίνει τη δινατότητα στους administrators δημιουργίας δικών τους 

(custom) φίλτρων ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν σχεδόν οποιαδήποτε επίθεση. 

Βαρικέπ Έμμξιεπ & Λειςξσογίεπ Firewall – Intrusion Detection 

 

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης μιας κακόβουλης επίθεσης είναι ο έγκαιρος 

εντοπισμός της πριν εισβάλει στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα 

συστήματα ανίχνευσης εισβολών (intrusion detection system – IDS) (ΕΙΚΟΝΑ 39). Ένα IDS 

που τοποθετείται στην άκρη του δικτύου εξετάζει όλη την κίνηση μέσα και έξω από το 

δίκτυο και αναγνωρίζει σχέδια που μπορεί να συνιστούν επίθεση δικτύου ή 

συστήματος. Επίσης παρέχει επιλογές ρύθμισης ειδοποιήσεων (alerts) ή αποκρίσεων 

σε προσπάθειες εισβολής. Ένα IDS δηλαδή, όταν ανιχνεύσει μία εισβολή, στέλνει 

ειδοποίηση στο διαχειριστή ώστε αυτός να προβεί σε ενέργειες αντιμετώπισης. Πιο 

ΕΙΚΟΝΑ 39 
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πολύπλοκα IDSs προβαίνουν και σε επιπρόσθετες ενέργειες, όπως π.χ. 

απενεργοποίηση ή περιορισμός λειτουργιών των υπό επίθεση συστημάτων. 

Ο ISA Server 2004 περιλαμβάνει IDS το οποίο παρακολουθεί την κίνηση για αρκετούς 

γνωστούς τρόπους επίθεσης. Η ανίχνευση αυτή γίνεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα 

δικτύου. Πρώτα ο ISA Server ανιχνεύει εισβολές σε επίπεδο network, δηλαδή ότι έχει να 

κάνει με το πρωτόκολλο IP. τη συνέχεια χρησιμοποιεί application filters για να 

ανιχνεύσει επιθέσεις στο επίπεδο application. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 

application filters άλλων εταιρειών με τον ISA Server 2004 ή να δημιουργήσετε δικά σας 

με τη χρήση των APIs που ορίζονται στον ISA Server SDK. 

 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρε Ερχςεοικξύπ Πόοξσπ 

66 / 87 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ & ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 

Ειραγχγή 

Ο ISA Server 2004 χρησιμοποιεί ειδικούς κανόνες δημοσίευσης για να δημοσιεύσει με 

ασφάλεια εσωτερικούς δικτυακούς πόρους. Αυτοί οι κανόνες διακρίνονται σε Web 

publishing rules και Server publishing rules. Οι κανόνες Web publishing έχουν να 

κάνουν με το πώς ο ISA Server 2004 χειρίζεται τις αιτήσεις HTTP και HTTPS από το Internet 

στους εσωτερικούς Web Servers. Οι κανόνες Server publishing ορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο ο ISA Server απαντά σε αιτήσεις από το Internet που προορίζονται σε 

άλλους (εκτός Web) εσωτερικούς δικτυακούς πόρους. 

Καμόμεπ Web Publishing 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρόκειται για ειδικούς κανόνες τους οποίους ο ISA 

Server 2004 χρησιμοποιεί για να καταστήσει τα εσωτερικά Web sites διαθέσιμα στους 

χρήστες Internet, ορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα δρομολογούνται οι 

εισερχόμενες αιτήσεις στους εσωτερικούς Web Servers. Οι κανόνες Web publishing 

παρέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Πρόσβαση σε Web servers. Όταν ορίζετε κανόνα Web Publishing, ρυθμίζετε τον ISA 

Server να «ακούει» για αιτήσεις HTTP από το Internet και να τις προωθεί σε ένα Web 

server που βρίσκεται σε προστατευμένο δίκτυο. Για τη δημοσίευση άλλων servers με 

άλλα πρωτόκολλα χρειάζεστε κανόνα Server publishing. 

 Application-layer φίλτρα. Με τη χρήση application filters ο ISA Server 2004 έχει τη 

δυνατότητα να εξετάσει τα δεδομένα εφαρμογών σε κάθε πακέτο που περνάει μέσα 

από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων και των SSL πακέτων, παρέχοντας έτσι ένα 

επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας που δεν παρέχεται από τους κανόνες Server 

publishing. 

 Αντιστοίχιση διαδρομής (path mapping). Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η 

δυνατότητα να κρύψετε τις λεπτομέρειες ρύθμισης του εσωτερικού σας Web site, 

ανακατευθύνοντας (redirect) εξωτερικές αιτήσεις που αφορούν σε τμήματα του 

Web site σε εναλλακτικές τοποθεσίες μέσα στο site σας. Αυτό σημαίνει πως 

μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές μέσα σε 

ένα Web Site 

 Επαλήθευση χρήστη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ISA Server 2004 να απαιτεί όλοι οι 

εξωτερικοί χρήστες να επαληθεύουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης πριν 

την προώθηση των αιτήσεών τους στο δημοσιευμένο Web server. Οι κανόνες Web 

publishing υποστηρίζουν αρκετούς τρόπους επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων 

και των RADIUS, integrated, basic, digest, digital certificates και RSA SecurID. 

 Content caching. Σο περιεχόμενο από τον εσωτερικό Web server μπορεί να 

αποθηκευτεί στον ISA Server, πράγμα που βελτιώνει το χρόνο απόκρισης στο 

Internet client ενώ ταυτόχρονα μειώνει το φορτίο στον εσωτερικό Web server. 

 Δυνατότητα δημοσίευσης πολλαπλών Web sites με τη χρήση μίας και μοναδικής 

διεύθυνσης IP. 

 Μετάφραση υπερσύνδεσης (link translation). Με αυτή τη δυνατότητα μπορείτε να 

παρέχετε πρόσβαση σε πολύπλοκες ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν αναφορές σε 

άλλους εσωτερικούς Web servers οι οποίοι δεν είναι απευθείας προσβάσιμοι από 

το Internet. Φωρίς τη μετάφραση υπερσυνδέσεων κάθε σύνδεση σε server που δεν 

είναι προσβάσιμος από το Internet θα ενφανίζεται σαν broken link. Η μετάφραση 

υπερσυνδέσεων λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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για τη δημοσίευση πολύπλοκων Web sites παρέχοντας περιεχόμενο από πολλούς 

servers ενώ ταυτόχρονα αποκρύπτοντας αυτή την πολυπλοκότητα από τους 

χρήστες Internet. 

 Δυνατότητα καταγραφής της διεύθυνσης IP του Internet client. Εξ’ ορισμού, όταν 

χρησιμοποιείτε Web publishing για τη δημοσίευση ενός Web server, η διεύθυνση IP 

προέλευσης που παραλαμβάνει ο εσωτερικός Web server είναι η διεύθυνση IP του 

εσωτερικού interface του ISA Server. Για να μπορείτε να καταγράψετε τη διεύθυνση 

IP του client Η/Τ στο Internet, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτής της 

ρύθμισης. 

Καμόμεπ Secure Web Publishing 

Πρόκειται για κανόνες Web Publishing που παρέχουν αυξημένη ασφάλεια στο Web 

Site μέσω κρυπτογράφησης της δικτυακής κίνησης με χρήση SSL (Secure Socket 

Layer). Ο Isa server 2004 υποστηρίζει και SSL Tunneling και SSL Bridging. 

 SSL tunneling. Με τη μέθοδο SSL tunneling ο ISA Server 2004 προωθεί τα 

κρυπτογραφημένα πακέτα μεταξύ  client και Web server. ε αυτό το σενάριο ο ISA 

Server 2004 δεν μπορεί να εξετάσει το περιεχόμενο των πακέτων 

 SSL bridging. Με τη μέθοδο SSL bridging ο ISA Server 2004 μπορεί να 

κρυπτογραφήσει και αποκρυπτογραφήσει όλη τη δικτυακή κίνηση ανάμεσα στο 

server και το client. ε αυτό το σενάριο ο ISA Server μπορεί να δεχθεί αιτήματα SSL 

από τα clients, στη συνέχεια να τα μετατρέψει σε HTTP και να τα προωθήσει στο 

δημοσιευμένο Web Server. Ο ISA Server μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να 

ξανακρυπτογραφεί την κίνηση που στέλνεται στο δημοσιευμένο Web server για 

επιπρόσθετη ασφάλεια. ε αυτό το σενάριο ο ISA Server 2004 μπορεί να εξετάσει το 

περιεχόμενο των πακέτων ενώ δεν είναι κρυπτογραφημένα. 

Καμόμεπ Server Publishing 

Ο ISA Server 2004 χρησιμοποιεί κανόνες Server Publishing για να κάνει τους servers που 

βρίσκονται μέσα σε προστατευμένα δίκτυα διαθέσιμους σε χρήστες του Internet. την 

ουσία πρόκειται για να κανόνες πρόσβασης που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

ISA Server δρομολογεί εισερχόμενες αιτήσεις σε εσωτερικούς servers. 

Οι λειτουργίες που παρέχουν οι κανόνες Server Publishing είναι οι ακόλουθες: 

 Πρόσβαση σε πολλαπλά πρωτόκολλα. Οι κανόνες server publishing παρέχουν 

πρόσβαση σε πρωτόκολλα που οι κανόνες Web publishing (HTTP, HTTPS) δεν 

μπορούν. Ο ISA Server 2004 έχει προεγκατεστημένο ένα σημαντικό αριθμό 

πρωτοκόλλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημοσίευση διάφορων 

servers, ενώ επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα να ορίσετε εσείς custom 

πρωτόκολλα. Γενικά κάθε ορισμός πρωτοκόλλου στον οποίο η πρωτεύουσα 

σύνδεση ορίζεται ως inbound μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανόνα Server 

publishing. 

 Application-layer φίλτρα για συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Σα φίλτρα αυτά 

εξετάζουν τα δεδομένα των εφαρμογών σε κάθε πακέτο που περνάει μέσα από τον 

ISA Server. Η εξέταση επιπέδου application εφαρμόζεται σε κανόνες Server 

publishing όταν έχει οριστεί application φίλτρο σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο. ε 

όλη την άλλη δικτυακή κίνηση ο ISA Server εφαρμόζει packet και stateful filtering. Ο 

ISA Server δεν μπορεί επίσης να εξετάσει εισερχόμενα SSL πακέτα για servers 

δημοσιευμένους με κανόνες server publishing. 

 Τποστήριξη κρυπτογράφησης. Μερικά από τα πρωτόκολλα που παρέχονται από 

τον ISA Serve 2004 είναι ασφαλή όπως, π.χ., IMAPs (secure Internet Message 
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Access Protocol) και POPS (secure Post Office Protocol). Κατά τη χρήση αυτών 

των πρωτοκόλλων ο ISA Server προωθεί κρυπτογραφημένα δεδομένα μεταξύ 

client Η/Τ και εσωτερικού δημοσιευμένου server. 

 Δυνατότητα καταγραφής της διεύθυνσης IP του Internet client. Εξ’ ορισμού, όταν 

χρησιμοποιείτε Server publishing για τη δημοσίευση ενός server, η διεύθυνση IP 

προέλευσης που παραλαμβάνει ο εσωτερικός server είναι η διεύθυνση IP του client 

Η/Τ στο Internet. 

Ρύθμιρη DNS για Web και Server Publishing 

Ένα από τα πολύπλοκα θέματα που εμφανίζεται κατά τη δημοσίευση Web ή άλλους 

servers στο Internet είναι η επίλυση ονομάτων DNS. υχνά οι client Η/Τ του εσωτερικού 

δικτύου, καθώς και οι clients του Internet, χρειάζονται να συνδέονται στον ίδιο 

εσωτερικό server χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα DNS. Ωστόσο οι εσωτερικοί client 

Η/Τ χρειάζεται να συνδέονται σε διαφορετικό IP από τους εξωτερικούς (την εσωτερική 

διεύθυνση IP του server). Η λύση σε αυτό το θέμα είναι η ανάπτυξη της τεχνικής split 

DNS (ΕΙΚΟΝΑ 44). 

την υλοποίηση split DNS χρειάζονται δύο DNS servers οι οποίοι φιλοξενούν το ίδιο DNS 

όνομα. Για παράδειγμα, σε ένα σενάριο δημοσίευσης ενός εσωτερικού Web server, ο 

ένας DNS server βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο, χρησιμοποιείται από τους 

εσωτερικούς client Η/Τ και έχει ένα host record (A record) για το Web server που 

αντιστοιχεί στην εσωτερική διεύθυνση IP του Web server. Ο δεύτερος DNS server 

βρίσκεται στο Internet, είναι προσβάσιμος από τους Internet clients και έχει ένα host 

record για το Web server που αντιστοιχεί στην εξωτερική διεύθυνση του ISA server. 

 

Σημείωση: Σα Firewall clients και τα Web proxy clients δεν απαιτούν ρύθμιση split DNS 

για να έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά Web sites αφού μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την εξωτερική, internet διεύθυνση IP. ε αυτή τη ρύθμιση οι αιτήσεις 

Web περνούν απευθείας από τον ISA Server. Ωστόσο τα SecureNAT clients δεν 

μπορούν να συνδεθούν σε εσωτερικούς Web servers χρησιμοποιώντας την εξωτερική 

διεύθυνση IP. Ενδείκνυται λοιπόν η χρήση split DNS. Αν σε αυτή την περίπτωση έχετε 

ΕΙΚΟΝΑ 44 
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στο δίκτυό σας και Web proxy clients θα πρέπει να τα ρυθμίσετε να προσπελαύνουν 

τους εσωτερικούς Web servers απευθείας και όχι μέσω ISA Server. 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Web Publishing 

Οι κανόνες Web publishing στην ουσία αντιστοιχίζουν τις εισερχόμενες αιτήσεις HTTP 

στους κατάλληλους Web Servers του εσωτερικού ή περιμετρικού δικτύου. Ο τρόπος με 

τον οποίο ο ISA Server 2004 διεκπεραιώνει αυτές τις εργασίες εξαρτάται από την 

παραμετροποίηση στοιχείων ρύθμισης (ΕΙΚΟΝΑ 45) που υπάρχουν στους κανόνες Web 

publishing οι οποίοι εξηγούνται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Επιλογή Ρύθμισης Επεξήγηση 

Action Ορίζει αν ο κανόνας Web publishing θα επιτρέπει ή απαγορεύει την 

πρόσβαση 

Name (or IP address) Ορίζει το όνομα ή τη διεύθυνση IP του Web server που δημοσιεύεται 

από αυτόν τον κανόνα 

Users Ορίζει ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Web site 

Traffic Sourse Ορίζει τα αντικείμενα δικτύου που μπορούν να προσπελάσουν το 

δημοσιευμένο web server. Σα αντικείμενα αυτά πρέπει να 

περιλαμβάνονται επίσης και στο Web listener που έχει οριστεί γι’ 

αυτό τον κανόνα 

Public Name Ορίζει το URL ή την διεύθυνση IP που γίνεται προσβάσιμη από αυτό 

τον κανόνα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ISA Server να επιτρέπει 

πρόσβαση βάσει συγκεκριμένου URL, ή να επιτρέψετε την πρόσβαση 

ΕΙΚΟΝΑ 45 
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σε όλα τα URLs. Αν επιτρέψετε την πρόσβαση σε όλα τα URLs τότε ο 

ISA Server θα αποκρίνεται σε όλες τις αιτήσεις που χρησιμοποιούν 

το κατάλληλο πρωτόκολλο 

Web listener Ορίζει το interface και τη διεύθυνση IP του ISA Server που «ακούει» 

για αιτήσεις από clients 

Path mappings Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ISA Server θα τροποποιήσει την 

εξωτερική διαδρομή στην αίτηση και θα τη δρομολογήσει σε 

αντίστοιχη εσωτερική διαδρομή 

Bridging Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι HTTP αιτήσεις προωθούνται στο 

δημοσιευμένο server. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις αιτήσεις ώστε να 

ανακατευθύνονται χρησιμοποιώντας HTTP, SSL, FTP. 

Link translation Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ISA server ενημερώνει τις 

ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές σε ονόματα 

εσωτερικών servers 

Path Mapping 

Σο Path mapping είναι ένα χαρακτηριστικό του ISA Server το οποίο του δίνει τη 

δυνατότητα να ανακατευθύνει τις αιτήσεις των χρηστών σε πολλαπλούς εσωτερικούς 

Web servers ή σε πολλαπλές τοποθεσίες στον ίδιο Web server. Φρησιμοποιείται σε 

Web και secure Web publishing κανόνες. Με το path mapping δίνεται η δυνατότητα 

στον ISA Server να κρύψει την πολυπλοκότητα του εσωτερικού Web server από το 

Internet. 

 

 

ε έναν οργανισμό με πολλαπλούς Web servers ή πολύπλοκα Web sites τα 

πραγματικά δεδομένα που ζητάει κάποιο client μπορεί να βρίσκονται σε αρκετές 

διαφορετικές τοποθεσίες. Καθώς ο χρήστης περιηγείται στο Web site, τα δεδομένα 

μπορεί να προέρχονται από διάφορες τοποθεσίες των εσωτερικών servers. Ωστόσο, 

αυτή η πολυπλοκότητα χρειάζεται να την κρύβετε από το χρήστη, είτε για λόγους 

ασφαλείας, είτε για λόγους χρηστικότητας (ΕΙΚΟΝΑ 46). Για να είναι δυνατή η παροχή του 

επιπέδου πρόσβασης που απαιτείται ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσπελαύνουν 

πολλαπλά Web sites στο εταιρικό δίκτυο, ο ISA Server χρειάζεται να μπορεί να προωθεί 

αιτήσεις βάσει ονομάτων και διαδρομών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Αυτό το 

χαρακτηριστικό συχνά απαιτείται όταν τα Web sites περιέχουν links που χρησιμοποιούν 

το ίδιο domain name άλλα διαφορετική διαδρομή από αυτή που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης. 

Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε ένα Web site που προστατεύεται από τον ISA server 

πληκτρολογεί ένα συγκεκριμένο URL το οποίο, πριν προωθηθεί στο δημοσιευμένο Web 

server, ελέγχεται από τον ISA server. Αν χρησιμοποιείται path mapping, ο ISA Server θα 

ΕΙΚΟΝΑ 46 
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αντικαταστήσει τη διαδρομή που ορίζεται στην αίτηση με την αντίστοιχη εσωτερική 

διαδρομή. 

Αυτή η ανακατεύθυνση γίνεται από τον ISA Server με τρόπο που δεν είναι ορατός 

στους εξωτερικούς χρήστες. Οι χρήστες του Internet βλέπουν μόνο ότι συνδέονται στα 

Web sites και τις διαδρομές που οι ίδιοι πληκτρολογούν στους browsers τους ή 

προσπελαύνουν κάνοντας κλικ στα links με εκείνα τα URLs. 

Η διαδικασία παραμετροποίησης του path mapping περιγράφεται στην ακόλουθη 

λίστα: 

 το αριστερό τμήμα της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall 

Policy 

 τιο μεσαίο παράθυρο επιλέξτε (κλικ) τον κατάλληλο κανόνα Web publishing 

 το δεξί τμήμα, στην καρτέλα Tasks, κάντε κλικ στο Edit Selected Rule 

 την καρτέλα Paths κάντε κλικ στο Add 

 το παράθυρο διαλόγου Path mapping πληκτρολογήστε τη διαδρομή στον Web 

server. Πρόκειται για την πραγματική εσωτερική διαδρομή στην οποία ο ISA Server 

θα στείλει την αίτηση 

 Κάτω από το External Path επιλέξατε ένα από τα ακόλουθα: 

 Same as published folder. Αν η διαδρομή που ορίζεται στην αίτηση του χρήστη 

είναι ίδια με τη διαδρομή στο δημοσιευμένο Web server 

 The following folder. Αν η διαδρομή που ορίζεται στην αίτηση του χρήστη 

χρειάζεται να αντιστοιχηθεί σε ένα virtual directory με διαφορετικό όνομα ενός 

Web server. Όταν πληκτρολογείτε την εσωτερική διαδρομή χρησιμοποιείστε τη 

σύνταξη: /path/* 

 Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες του 

κανόνα Web publishing. 

Web Listeners 

Σα Web listeners (ΕΙΚΟΝΑ 47) είναι αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε κανόνες Web και 

secure Web publishing και ορίζουν τη διεύθυνση IP και τον αριθμό πόρτας στον οποίο 

ο ISA Server «ακούει» για αιτήσεις HTTP και SSL. Αν δεν οριστεί κάποιο Web listener για 

εισερχόμενες αιτήσεις τότε ο ISA Server κόβει κάθε εισερχόμενη αίτηση Web πριν 

εφαρμόσει κανόνες Web publishing. Αν ο ISA Server έχει πολλαπλές κάρτες δικτύου ή 

διευθύνσεις IP τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είτε ένα listener για όλες τις IP 

διευθύνσεις, είτε ξεχωριστά listeners για διαφορετικές διευθύνσεις IP. Ένα Web listener 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλούς κανόνες Web publishing. 

Οι παράμετροι για τη ρύθμιση ενός Web listener περιγράφονται παρακάτω: 

 Network. Αυτή η επιλογή ορίζει το δίκτυο στο οποίο ο ISA Server θα ακούει για 

εισερχόμενες αιτήσεις Web. Η επιλογή του δικτύου εξαρτάται από την προέλευση 

των αιτήσεων, π.χ. αν οι ατήσεις προέρχονται από clients στο Internet τότε πρέπει 

να επιλεγεί το εξωτερικό δίκτυο. Αφού επιλέξετε το δίκτυο, μπορείτε επίσης να 

ορίσετε αν το Web listener θα ακούει για αιτήσεις σε όλες τις διευθύνσεις IP του ISA 

Server που αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου ή σε συγκεκριμένες διευθύνσεις IP. 

 Port numbers. Η επιλογή αυτή ορίζει τον αριθμό της πόρτα στην οποία ο ISA server 

ακούει για εισερχόμενες αιτήσεις Web. Εξ’ ορισμού, ο ISA Server χρησιμοποιεί την 

πόρτα 80 για HTTP αιτήσεις την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε. Μπορείτε επίσης 

να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να ακούει για SSL αιτήσεις (η προεπιλεγμένη 

πόρτα είναι η 443). Αν επιλέξετε SSL τότε στον ISA server πρέπει να είναι 
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εγκατεστημένο ένα κατάλληλο πιστοποιητικό (certificate) ώστε ο Η/Τ που τρέχει ISA 

server να μπορεί να πιστοποιήσει τον εαυτό του στο client. 

 Client authentication methods. Αυτή η επιλογή ορίζει τις υποστηριζόμενες 

μεθόδους επαλήθευσης αν πρόκειται να απαιτήσετε από το Web listener να 

επαληθεύει όλους τους χρήστες που ζητούν πρόσβαση. Η επαλήθευση αυτή στον 

ISA Server έιναι επιπρόσθετη σε όποια επαλήθευση υπάρχει ήδη στο δημοσιευμένο 

Web server. Η διαφορά είναι πως η επαλήθευση στον ISA Server αποφασίζει αν θα 

περάσει η εξωτερική αίτηση στο Web Server, ενώ η επαλήθευση στο Web server 

αποφασίζει για το αν ο χρήστης έχει το δικαίωμα ή όχι να προσπελάσει το 

περιεχόμενο του Web server. 

 Client Connection Settings. Αυτή η επιλογή ορίζει τον αριθμό ταυτόχρονων 

συνδέσεων client καθώς και και τις τιμές για το connection timeout (λήξη χρόνου 

σύνδεσης). 

 

Η διαδικασία παραμετροποίησης ενός Web listener είναι η εξής: 

 την κονσόλα ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall Policy 

 Δεξιά, στην καρτέλα Toolbox, αναπτύξτε το Network Objects και στη συνέχεια το 

Web Listeners 

 Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο Web Listener. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει 

τις ρυθμίσεις: 

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση Για να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια 

Καρτέλα Networks Ρυθμίστε τα δίκτυα στα οποία το Web listener θα 

ακούει για συνδέσεις 

Επιλογή Listener IP (κάντε κλικ στο 

Address της καρτέλας Networks) 

Ρυθμίστε τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις IP από το 

επιλεγμένο δίκτυο στην οποία(ες) θα ακούει το 

Web listener 

Καρτέλα Preferences Ρυθμίστε τους αριθμούς πόρτας για HTTP και SSL 

Authentication Ρυθμίστε τις επιλογές επαλήθευσης 

Advanced Settings Ρυθμίστε τον αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων 

client και τις τιμές για timeout 

Καρτέλα RSA SecurID Ρυθμίστε τις επιλογές επαλήθευσης RSA SecurID 

ΕΙΚΟΝΑ 47 
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Link Translation 

Σο Link translation χρησιμοποιείται από κανόνες Web και secure Web publishing και 

δίνει τη δυνατότητα στον ISA Server να αντικαθιστά τα ονόματα των εσωτερικών servers 

στα links των ιστοσελίδων με ονόματα servers που είναι προσβάσιμοι από το Internet. 

Μερικά δημοσιευμένα Web sites μπορεί να συμπεριλαμβάνουν αναφορές σε 

εσωτερικά ονόματα υπολογιστών (να υπάρχει δηλαδή κάποιο link το οποίο να περιέχει 

σύνδεση σε ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο που να βρίσκεται σε κάποιον άλλο 

εσωτερικό server και να χρησιμοποιεί το εσωτερικό του όνομα). Οι εσωτερικοί Η/Τ δεν 

είναι όμως προσβάσιμοι σε Internet clients οπότε αυτές οι αναφορές θα μπορούσαν 

να εμφανιστουν ως “broken links”. Ο ISA Server περιλαμβάνει μια μέθοδο 

«μετάφρασης των links» με σκοπό τη διασφάλιση πως η πληροφορία σε εκείνους τους 

servers θα είναι προσβάσιμη από Internet clients χωρίς να χρειάζεται να 

αποκαλυφθούν τα εσωτερικά ονόματα των servers ή να είναι προσβάσιμα (ΕΙΚΟΝΑ 48). 

 

 

 

Ο ISA Server παρέχει αρκετά επίπεδα λειτουργικότητας για μετάφραση των links ώστε 

να μπορείτε να παρέχετε το κατάλληλο επίπεδο συνδεσιμότητας: 

 Μετάφραση links σε επίπεδο header. Η μέθοδος αυτή διασφαλίζει πως κάθε URL 

που επιστρέφεται στο client μέσα σε header μεταφράζεται σε αναγνωρίσιμο από 

το Internet URL. Έτσι όταν ο χρήστης προσπελαύνει το link, αυτό αναγνωρίζεται 

από τον κανόνα Web publishing και προωθείται στο σωστό εσωτερικό server. Αυτό 

το επίπεδο μετάφρασης είναι πάντα εξ’ ορισμού ενεργοποιημένο σε κάθε κανόνα 

Web publishing 

 Μετάφραση links στο κυρίως σώμα επιστρεφόμενης ιστοσελίδας. Αυτή η μέθοδος 

λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η προηγούμενη (header), αλλά 

περιλαμβάνει links που επιτρέφονται μέσα στο κυρίως σώμα της ιστοσελίδας και όχι 

μόνο στο header. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη μέθοδο πρέπει να ενεργοποιήσετε 

τη δυνατότητα αντικατάστασης απόλυτων links σε μία ιστοσελίδα, σε ένα κανόνα 

Web publishing. 

 Μετάφραση links σε άλλες εσωτερικές ιστοσελίδες. Η μετάφραση links λειτουργεί 

μόνο για το συγκεκριμένο Web server που ορίζεται στον κανόνα Web publishing. 

Αν επιθυμείτε να μεταφράζονται επίσης και links σε άλλους εσωτερικούς Web 

ΕΙΚΟΝΑ 48 
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servers πρέπει να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μετάφραση καθενός 

link. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται από τον ISA Server σε ένα λεξικό για links. 

Για παράδειγμα, η εταιρεία X (company X) μπορεί να έχει δύο εσωτερικούς Web servers 

με ονόματα Web-01 (ο οποίος φιλοξενεί και το site www.companyX.com) και Web-02. 

To site μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές σε περιεχόμενο που βρίσκεται στον Web-02, 

π.χ. σε μία ιστοσελίδα του www.companyX.com μπορεί να υπάρχει link με URL 

http://Web-02/docs/pricelist.pdf. Αυτό το link δε δουλεύει στο Internet (broken link). 

Μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε μία καταχώρηση στο λεξικό μετάφρασης links. 

Για τη ρύθμιση του link translation ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: 

 το αριστερό τμήμα της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall 

Policy 

 Εμφανίστε στη συνέχεια τις ιδότητες του κατάλληλου κανόνα Web publishing (διπλό 

κλικ ή δεξί κλικ και Properties) 

 την καρτέλα Link Translation κάντε κλικ στο Replace links in Web Pages. 

 Για να ενεργοποιήσετε τη μετάφραση links ιστοσελίδων σε άλλους εσωτερικούς 

Web servers κάντε κλικ στο Add για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Add/Edit 

Dictionary Item 

 το πεδίο Replace this text πληκτρολογήστε το εσωτερικό όνομα του server που θα 

μεταφραστεί, π.χ. Web-02. το πεδίο With this text πληκτρολογήστε την 

αντικατάσταση, π.χ. www.companyX.com. Κάντε στη συνέχεια κλικ στο OK. 

 Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε τις ιδότητες του κανόνα Web publishing. 

Δημιξσογία μέξσ Καμόμα Web Publishing 

Σα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός κανόνα Web 

publishing: 

 το αριστερό τμήμα της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall 

Policy και στη συνέχεια στο Task Pane κάντε κλικ στο Publish a Web Server για να 

εκκινήσει ο οδηγός New Web Publishing Rule Wizard 

 Ρυθμίστε την ενέργεια του κανόνα (Allow ή Deny) 

 Ρυθμίστε τις επιλογές που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα για να ορίσετε ποιο 

Web site θα δημοσιευτεί: 

Επιλογή Ρύθμισης Επεξήγηση 

Computer name or IP Address Ορίζει το όνομα ή τη διεύθυνση IP του server που 

φιλοξενεί το site που θέλετε να δημοσιεύσετε 

Forward the original host header 

instead of the actual one 

Ορίζει πως ο ISA Server  θα προωθήσει προς το 

δημοσιευμένο Web server το host header που 

λαμβάνει από το εξωτερικό client. Ο ISA Server, εξ’ 

ορισμού, κατά την προώθηση της αίτησης Web 

αντικαθιστά το host header με το όνομα του 

δημοσιευμένου server στον οποίο προορίζεται. 

Αυτό σημαίνει πως αν το client ζητάει το host 

header www.companyX.com αυτό 

αντικαθίσταται με το όνομα, π.χ. Web-01 όπως 

ορίζεται στον κανόνα Web publishing. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα όλες οι αιτήσεις web των clients 

να προωθούνται στο ίδιο Web site (default site) 

Για να μπορέσετε να δημοσιεύσετε περισσότερα 

του ενός Web sites στον ίδιο Web server ρυθμίστε 

τον κανόνα Web publishing να προωθεί το 
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original host header στο δημοσιευμένο server. 

Folder Ορίζει το φάκελο του Web site που θέλετε να 

δημοσιεύσετε, π.χ. Sales. Αν το αφήσετε κενό τότε 

δημοσιεύετε όλο το Web site 

 Δώστε το δημόσιο όνομα το οποίο ορίζει ποιες αιτήσεις θα λαμβάνονται από τον 

ISA Server και θα προωθούνται στο Web server. Έχετε δύο επιλογές: 

 Any domain name. Αυτή η επιλογή σημαίνει πως κάθε αίτηση που 

αντιστοιχίζεται στην διεύθυνση IP του εξωτερικού Web listener του ISA Server θα 

προωθείται στο Web site 

 This domain name (type below). Αυτή η επιλογή σημαίνει πως ο ISA Server θα 

προωθεί μόνο αιτήσεις για ένα συγκεκριμένο URL. Για να ρυθμίσετε αυτή την 

επιλογή πληκτρολογήστε το συγκεκριμένο domain name στο Public Name. 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε και συγκεκριμένο φάκελο στο Folder που θα θέλατε 

να απαιτείται στην αίτηση. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε 

www.companyX.com στο Public Name και sales στο Folder τότε μόνο οι 

αιτήσεις για το www.companyX.com/sales θα προωθούνται από αυτό τον 

κανόνα 

 Επιλέξτε ένα υπάρχον Web listener ή δημιουργήστε ένα καινούριο 

 Ρυθμίστε τα user sets που θα έχουν πρόσβαση στο server 

 Ολοκληρώστε το New Web Publishing Rule Wizard και εφαρμόστε τις αλλαγές που 

κάνατε. 

Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Secure Web Publishing 

 

Η χρήση Secure Web publishing παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφαλείας κατά τη 

δημοσίευση ενός εσωτερικού Web site ενεργοποιώντας τη δυνατότητα 

κρυπτογράφησης όλης της δικτυακής κίνησης από και προς το Web site μέσω Secure 

Socket Layer (SSL). Σο SSL είναι μία τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται για την 

ΕΙΚΟΝΑ 49 



Εμεογξπξίηρη & Παοαμεςοξπξίηρη Ποόρβαρηπ ρε Ερχςεοικξύπ Πόοξσπ 

76 / 87 

επικύρωση των ταυτοτήτων δύο υπολογιστών που εμπλέκονται σε μία σύνδεση μέσα 

από ένα δημόσιο δίκτυο και για τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα που στέλνονται και 

λαμβάνονται μεταξύ αυτών των δύο υπολογιστών δεν μπορούν να διαβαστούν από 

κανένα άλλο στο δίκτυο (ΕΙΚΟΝΑ 49). 

Σα χαρακτηριστικά του SSL περιγράφονται στη λίστα που ακολουθεί: 

 Server authentication. Επιτρέπει σε ένα χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός 

server. Ta client λογισμικά που υποστηρίζουν SSL χρησιμοποιούν standard τεχνικές 

κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού για να ελέγξουν πως το πιστοποιητικό 

(certificate) και η δημόσια ταυτότητα (public ID) του server είναι έγκυρα και πως 

έχουν εκδοθεί από μία Αρχή Πιστοποιητικών (Certification Authority – CA) την 

οποία το client είναι ρυθμισμένο να εμπιστεύεται. 

 Client authentication. Επιτρέπει σε ένα server να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός 

χρήστη. Φρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές με το server authentication, τα server 

λογισμικά που υποστηρίζουν SSL, ελέγχουν αν το πιστοποιητικό (certificate) και η 

δημόσια ταυτότητα (public ID) του client είναι έγκυρα και αν έχουν εκδοθεί από μία 

Αρχή Πιστοποιητικών (CA) που να συγκαταλέγεται στη λίστα έμπιστων CAs του 

server. Η τεχνική client authentication είναι προαιρετική για πολλά secure Web 

sites. 

 Κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL. Όλη η δικτυακή κίνηση, συμπεριλαμβανομένων 

και των εμπιστευτικών μερών της διαδικασίας επαλήθευσης στοιχείων, 

αποστέλλεται χρησιμοποιώντας μία κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL που 

δημιουργείται μεταξύ client και server. Επιπρόσθετα οι client και server αυτόματα 

μπορούν να ανιχνεύσουν αν τα δεδομένα που στέλνονται πάνω από την 

κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL έχουν τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά. 

Για να ενεργοποιήσετε το SSL στον ISA Server πρέπει να αποκτήσετε ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό server από μία CA. Μπορείται να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό από μία 

δημόσια CA ή να αναπτύξετε μία δική σας CA στον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας 

Windows 2000 Server ή Windows Server 2003. Αν το Web site σας πρόκειται να το 

προσπελάσουν χρήστες του Internet τότε πρέπει να προμηθευτείτε πιστοποιητικό από 

εμπορική CA διότι το client λογισμικό τους δε θα είναι ρυθμισμένο να εμπιστεύεται το 

δικό σας εσωτερικό πιστοποιητικό. 

Όταν δημοσιεύετε Web sites στον ISA Server μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SSL με 

αρκετούς τρόπους. Καταρχάς το SSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσει τη 

σύνδεση μεταξύ Internet και ISA Server. Επίσης το SSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ ISA Server και Web server. Μία ή και οι δύο από 

αυτές τις επιλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σενάριο Web publishing. 

Για να εγκαταστήσετε πιστοποιητικά SSL σε ένα σενάριο Web publishing πρέπει να 

ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία (high level): 

 Ζητήστε και εγκαταστήστε ένα server πιστοποιητικό στον ISA Server. Σο κοινό όνομα 

στο πιστοποιητικό πρέπει να είναι το FQDN που οι χρήστες χρησιμοποιούν για να 

προσπελάσουν το Web site (π.χ. www.companyX.com). Αν το κοινό όνομα δεν 

είναι ίδιο με το εν λόγω FQDN τότε οι clients θα λαμβάνουν μήνυμα λάθους κατά 

την προσπάθεια να συνδεθούν με HTTPS. Πρέπει να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό 

πριν ο ISA Server δεχθεί SSL αιτήσεις. 

Η διαδικασία εγκατάστασης server πιστοποιητικού στον ISA Server διαφέρει 

ανάλογα με την CA που χρησιμοποιείτε και τη ρύθμιση του ISA Server: 

 Αν χρησιμοποιείτε εσωτερική CA η οποία παρέχει ένα Web site για να αποκτούν 

τα clients πιστοποιητικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο Web site από τον ISA 

Server, να κάνετε αίτηση και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό. 

 Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική CA, χρειάζεστε να δημιουργήσετε μία αίτηση 

πιστοποιητικού και να την προωθήσετε στην CA. Σην αίτηση αυτή θα 
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μπορούσατε να την δημιουργήσετε στον ISA Server. Για τη δουλειά αυτή όμως 

πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τον IIS στον ISA Server, πράγμα το οποίο όμως 

δεν προτείνεται για λόγους ασφαλείας. Αντί γι αυτό, μπορείτε να προετοιμάσετε 

την αίτηση και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό στο Web server, στη 

συνέχεια να το κάνετε εξαγωγή (export) και τέλος εισαγωγή (import) στον ISA 

Server. Να θυμάστε πως αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει το FQDN το 

οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν για να προσπελάσουν το Web site. 

 Ζητήστε και εγκαταστήστε ένα server πιστοποιητικό στο Web server. Σο όνομα στο 

πιστοποιητικό πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα το οποίο ο ISA Server χρησιμοποιεί 

στον κανόνα Web publishing για την προώθηση των web αιτήσεων στον 

εσωτερικό server, π.χ. web-01.companyX.com. Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού 

πρέπει να γίνει πριν ο Web server δεχθεί οποιαδήποτε ασφαλή σύνδεση. 

 Αν πρόκειται να ρυθμίσετε τον ISA Server ή τον εσωτερικό Wev server να ζητάει 

επαλήθευση πιστοποιητικού από τα clients πρέπει να αναπτύξετε client 

πιστοποιητικά στα SSL clients. 

SSL Bridging 

 

 

Μία από τις επιλογές τις οποίες ο ISA Server παρέχει για τη διασφάλιση της δικτυακής 

κίνησης είναι το SSL bridging. Με την τεχνική αυτή ο ISA Server λειτουργεί πάντα ως 

μέρος κάθε SSL σύνδεσης που δημιουργείται (μία μεταξύ ISA Server και εξωτερικού 

client και μία μεταξύ ISA Server και εσωτερικού Web Server). Σο κυριότερο πλεονέκτημα 

που έχει η χρήση SSL bridging είναι η δυνατότητα application filtering στην SSL κίνηση. 

Σο SSL bridging χρησιμοποιείται όταν ο ISA Server τερματίζει ή εκκινεί μία SSL σύνδεση. 

Αυτή η σύνδεση μπορεί να είναι με το εξωτερικό client, με το εσωτερικό Web server ή 

και τα δύο. Ένα κοινό σενάριο όπου χρησιμοποιείται το SSL bridging είναι η δημοσίευση 

Web server (ΕΙΚΟΝΑ 50). Ο τρόπος λειτουργίας του SSL bridging αναλύεται παρακάτω: 

 Ένα εξωτερικό client χρησιμοποιεί HTTPS για να ζητήσει ένα αντικείμενο από ένα 

Web server που βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο. Εξ’ ορισμού το client συνδέεται 

στον ISA Server στην κανονική SSL πόρτα (443). Ο ISA Server απαντάει με ένα server 

πιστοποιητικό SSL προς το client και το client επαληθεύει το server. Μετά την 

επαλήθευση το client και ο ISA Server δημιουργούν ένα ασφαλές, 

κρυπτογραφημένο κανάλι επικοινωνίας. 

ΕΙΚΟΝΑ 50 
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 Ο ISA Server δέχεται την αίτηση του client και την αποκρυπτογραφεί, τερματίζοντας 

τη σύνδεση SSL. Αν το αντικείμενο είναι στην cache τότε ο ISA Server το επιστρέφει 

στο client. 

 Αν το αντικείμενο που ζητά το client δεν είναι στην cache, τότε ο ISA Server 

προωθεί την αίτηση στον εσωτερικό Web server που ορίζεται από τον κανόνα Web 

publishing. Ο ίδιος κανόνας επίσης ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο ο ISA Server 

επικοινωνεί για την αίτηση αυτή (FTP, HTTP ή SSL). Αν λοιπόν έχει οριστεί η χρήση 

HTTPS τότε ο ISA Server εκκινεί νέα SSL σύνδεση με το Web server, στέλνοντας 

αίτηση στην πόρτα 443. Επειδή ο ISA Server είναι τώρα ένα SSL client ο Web server 

του απαντάει με ένα server πιστοποιητικό. Αν ο Web server απαιτεί client 

πιστοποιητικό, ο ISA Server πρέπει να του απαντήσει με το κατάλληλο. 

 Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση SSL, ο Web server απαντάει στέλνοντας το 

ζητούμενο αντικείμενο πίσω στον ISA Server. 

 Ο ISA Server το λαμβάνει και το αποκρυπτογραφεί. τη συνέχεια το 

επανακρυπτογραφεί και το περνάει στο client. 

Σο σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση SSL bridging είναι ότι επιτρέπει 

stateful filtering των SSL συνδέσεων και application-layer filtering των περιεχομένων 

των HTTPS πακέτων. Επειδή ο ISA Server αποκρυπτογραφεί κάθε πακέτο, του δίνεται η 

δυνατότητα να εξετάσει τα δεδομένα του πριν το επανακρυπτογραφήσει. Αυτό 

εμποδίζει τυχόν επιθέσεις κακόβουλου κώδικα κρυμμένου μέσα στα SSL πακέτα. 

Η χρήση SSL bridging έχει τρεις επιλογές ρύθμισης: 

 SSL bridging από τον ISA Server προς το client. Σο client ζητάει ένα SSL αντικείμενο. 

Ο ISA Server αποκρυπτογραφεί την αίτηση και την προωθεί στο Web server. Ο 

Web server επιστρέφει το HTTP αντικείμενο στον ISA Server, ο οποίος το 

κρυπτογραφεί και το στέλνει στο client. ε αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται SSL για 

τη διασφάλιση της σύνδεσης μόνο μεταξύ ISA Server και client. 

 SSL bridging από τον ISA Server προς το Web server. Ένα client ζητάει ένα HTTP 

αντικείμενο από ένα εσωτερικό Web server. Ο ISA Server δέχεται την αίτηση, την 

κρυπτογραφεί και την προωθεί στο Web server. Ο Web server επιστρέφει ένα 

κρυπτογραφημένο αντικείμενο στον ISA Server, ο οποίος το αποκρυπτογραφεί και 

το στέλνει στο client. ε αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται SSL για τη διασφάλισης 

της σύνδεσης μόνο μεταξύ του ISA Server και του Web server. 

 SSL bridging από το client στο Web server. Σο client ζητάει ένα SSL αντικείμενο. Ο 

ISA Server αποκρυπτογραφεί την αίτηση, την επανακρυπτογραφεί και την προωθεί 

στο Web server. Ο Web server επιστρέφει κρυπτογραφημένο το αντικείμενο στον 

ISA Server, ο οποίος το αποκρυπτογραφεί και το κρυπτογραφεί ξανά για να το 

στείλει στη συνέχεια στο client. ε αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται SSL για την 

κρυπτογράφηση όλων των συνδέσεων. 

SSL Tunneling 

ε ένα σενάριο SSL tunneling ο ISA Server δεν κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί 

πακέτα, απλά προωθεί SSL πακέτα από το client στο Web server. Σο client δηλαδή 

δημιουργεί ένα τούνελ μέσα από τον ISA Server και συνδέεται απευθείας στο Web 

server (ΕΙΚΟΝΑ 51). Η σύνδεση μεταξύ client και Web server είναι κρυπτογραφημένη 

αλλά ο ISA Server δεν μπορεί να εξετάσει τα περιεχόμενά της κι αυτό επειδή πρέπει 

πρώτα να την αποκρυπτογραφήσει (πράγμα που δε συμβαίνει σε αυτό το σενάριο) για 

να εφαρμόσει πολιτικές πρόσβασης ή application-layer φίλτρα. 
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Η μέθοδος SSL tunneling, όπως και η SSL bridging, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή 

σε σενάριο Web publishing. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί φαίνεται στη λίστα που 

ακολουθεί: 

 Ένα εξωτερικό client χρησιμοποιεί HTTPS για να ζητήσει ένα αντικείμενο από ένα 

Web server που βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο. Η αίτηση αποστέλεται στην 

εξωτερική διεύθυνση IP του ISA Server. 

 Ο ISA Server ελέγχει τον κανόνα Web publishing σχετικά με την παραλειφθήσα 

αίτηση. Αν ορίζεται SSL tunneling τότε ο ISA Server προωθεί την αίτηση στον 

εσωτερικό Web server χωρίς να αποκρυπτογραφήσει το πακέτο. 

 Ο Web server απαντά με ένα server πιστοποιητικό SSL στο client και αυτό 

επαληθεύει με τη σειρά του το server. Μετά την επαλήθευση το client και ο Web 

server δημιουργούν ένα ασφαλές κανάλι κρυπτογράφησης. 

 Ο Web server στη συνέχεια κρυπτογραφεί το ζητούμενο αντικείμενο και το στέλνει 

στον ISA Server ο οποίος το προωθεί στο client. 

Δημιξσογία μέξσ Καμόμα Secure Web Publishing 

Σα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός κανόνα Secure 

Web publishing: 

 το αριστερό τμήμα της κονσόλας ISA Server Management κάντε κλικ στο Firewall 

Policy και στη συνέχεια στο Task Pane κάντε κλικ στο Publish a Secure Web Server 

για να εκκινήσει ο οδηγός New SSL Web Publishing Rule Wizard 

 Ορίστε τη μέθοδο δημοσίευσης επιλέγοντας SSL bridging ή SSL tunneling 

 Ρυθμίστε την ενέργεια του κανόνα (Allow ή Deny) 

 Αν η μέθοδος δημοσίευσης που επιλέξατε είναι η SSL bridging τότε επιλέξτε μία από 

τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Επιλογή Ρύθμισης Επεξήγηση 

Secure connection to clients Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση ο ISA Server 

δημιουργεί μία ασφαλή HTTPS σύνδεση με το 

client, αλλά προωθεί την αίτηση ως κανονική 

HTTP προς το δημοσιευμένο Web server 

ΕΙΚΟΝΑ 51 
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Secure connection to Web server Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση ο ISA Server 

δημιουργεί μία κανονική HTTP σύνδεση με το 

client, αλλά προωθεί την αίτηση ως ασφαλή 

HTTPS προς το δημοσιευμένο Web server 

Secure connection to client and 

Web server 

Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση ο ISA Server 

δημιουργεί μία ασφαλή HTTPS σύνδεση με το 

client και προωθεί την αίτηση επίσης ως ασφαλή 

HTTPS προς το δημοσιευμένο Web server 

 Ρυθμίστε τις επιλογές που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα για να ορίσετε ποιο 

Web site θα δημοσιευτεί: 

Επιλογή Ρύθμισης Επεξήγηση 

Computer name or IP Address Ορίζει το όνομα ή τη διεύθυνση IP του server που 

φιλοξενεί το site που θέλετε να δημοσιεύσετε 

Forward the original host header 

instead of the actual one 

Ορίζει πως ο ISA Server  θα προωθήσει προς το 

δημοσιευμένο Web server το host header που 

λαμβάνει από το εξωτερικό client. Ο ISA Server, εξ’ 

ορισμού, κατά την προώθηση της αίτησης Web 

αντικαθιστά το host header με το όνομα του 

δημοσιευμένου server στον οποίο προορίζεται. 

Αυτό σημαίνει πως αν το client ζητάει το host 

header www.companyX.com αυτό 

αντικαθίσταται με το όνομα, π.χ. Web-01 όπως 

ορίζεται στον κανόνα Web publishing. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα όλες οι αιτήσεις web των clients 

να προωθούνται στο ίδιο Web site (default site) 

Για να μπορέσετε να δημοσιεύσετε περισσότερα 

του ενός Web sites στον ίδιο Web server ρυθμίστε 

τον κανόνα Web publishing να προωθεί το 

original host header στο δημοσιευμένο server. 

Όταν δημοσιεύετε ένα secure Web site, το host 

header που περνά στον Web server πρέπει να 

ταιριάζει με το κοινό όνομα που φέρει το ψηφιακό 

πιστοποιητικό στο Web server 

Folder Ορίζει το φάκελο του Web site που θέλετε να 

δημοσιεύσετε, π.χ. Sales. Αν το αφήσετε κενό τότε 

δημοσιεύετε όλο το Web site 

 Δώστε το δημόσιο όνομα το οποίο ορίζει ποιες αιτήσεις θα λαμβάνονται από τον 

ISA Server και θα προωθούνται στο Web server. Έχετε δύο επιλογές: 

 Any domain name. Αυτή η επιλογή σημαίνει πως κάθε αίτηση που 

αντιστοιχίζεται στην διεύθυνση IP του εξωτερικού Web listener του ISA Server θα 

προωθείται στο Web site 

 This domain name (type below). Αυτή η επιλογή σημαίνει πως ο ISA Server θα 

προωθεί μόνο αιτήσεις για ένα συγκεκριμένο URL. Για να ρυθμίσετε αυτή την 

επιλογή πληκτρολογήστε το συγκεκριμένο domain name στο Public Name. 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε και συγκεκριμένο φάκελο στο Folder που θα θέλατε 

να απαιτείται στην αίτηση. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε 

www.companyX.com στο Public Name και sales στο Folder τότε μόνο οι 

αιτήσεις για το www.companyX.com/sales θα προωθούνται από αυτό τον 

κανόνα 

 Επιλέξτε ένα υπάρχον Web listener ή δημιουργήστε ένα καινούριο 

 Ρυθμίστε τα user sets που θα έχουν πρόσβαση στο server 

 Ολοκληρώστε το New Web SSL Publishing Rule Wizard και εφαρμόστε τις αλλαγές 

που κάνατε. 
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Δημιξσογία & Παοαμεςοξπξίηρη Server Publishing 

 

Οι κανόνες Web publishing χρησιμοποιούνται στον ISA Server για να ενεργοποιήσουν 

την πρόσβαση σε HTTP και HTTPS περιεχόμενο που βρίσκεται σε εσωτερικούς Web 

servers. Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες 

εσωτερικών servers με χρήση άλλων πρωτοκόλλων τότε ο ασφαλής και ευέλικτος 

τρόπος είναι η χρήση κανόνων Server publishing (ΕΙΚΟΝΑ 52). Πριν δημιουργήσετε ένα 

τέτοιο κανόνα για κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε 

το πρωτόκολλο αυτό στον ISA Server. Ο ISA Server είναι βέβαια προρυθμισμένος με 

αρκετούς ορισμούς πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη δημοσίευση 

διάφορων servers. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δικών σας 

πρωτοκόλλων. 

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε κανόνες Server publishing πρέπει να ρυθμίσετε τα 

στοιχεία που παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Επιλογή Ρύθμισης Επεξήγηση 

Action Δίνει τη δυνατότητα σε ένα κανόνα Server publishing να επιτρέπει 

(Allow) ή να απαγορεύει (Deny) την πρόσβαση σε εσωτερικό server 

Traffic Ορίζει το πρωτόκολλο που επιτρέπεται από αυτόν τον κανόνα. Ένας 

κανόνας Server publishing μπορεί να επιτρέψει μόνο ένα 

πρωτόκολλο. Αν σε κάποιο εσωτερικό server επιθυμείτε να 

δημοσιεύσετε περισσότερα πρωτόκολλα (π.χ. ο server είναι FTP και E-

Mail server ταυτόχρονα) τότε πρέπει να ορίσετε πολλαπλούς 

κανόνες πρόσβασης, ένα για κάθε πρωτόκολλο 

Traffic source(From) Ορίζει από πού επιτρέπεται η πρόσβαση στο δημοσιευμένο server. 

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε επίπεδο δικτύων, 

ομάδων δικτύων, υπολογιστών, ομάδων υπολογιστών, περιοχές 

διευθύνσεων IP και subnets 

Traffic destination (To) Ορίζει τη διεύθυνση IP του δημοσιευμένου server. Μπορείτε επίσης 

να ρυθμίσετε να φαίνονται πως οι αιτήσεις των clients προέρχονται 

ή από τα ίδια τα clients, ή από τον ISA Server (προεπιλεγμένη 

ρύθμιση  από τα clients) 

Networks Ορίζει το δίκτυο στο οποίο ο ISA Server «ακούει» για αιτήσεις στην 

ΕΙΚΟΝΑ 52 
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πόρτα του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου 

Schedule Ορίζει τη χρονική περίοδο για την οποία ο κανόνας Server publishing 

θα είναι ενεργός 

Ο ISA Server, σε ένα κανόνα Server publishing για κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, 

«ακούει» για αιτήσεις clients στην εξ’ ορισμού πόρτα αυτού του πρωτοκόλλου. Τπάρχει 

ωστόσο η δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού πόρτας. Για παράδειγμα, αν 

δημοσιεύετε έναν FTP server, μπορείτε να ορίσετε τον ISA Server να ακούει για αιτήσεις 

client στην πόρτα 2211 αντί της κανονικής (21). Μπορείτε επίσης να ανακατευθύνετε 

την αίτηση client σε εναλλακτική πόρτα στον εσωτερικό server. Ενώ δηλαδή ο ISA 

Server ακούει στην πόρτα 21 για το πρωτόκολλο FTP, στη συνέχεια προωθεί την αίτηση 

client στην πόρτα 2121 του εσωτερικού FTP server (απαραίτητη προϋπόθεση ο FTP 

server να έχει ρυθμιστεί να παρέχει υπηρεσία σε εκείνη την πόρτα). 

Η δυνατότητα παράκαμψης της πόρτας μπορεί να είναι χρήσιμη όταν πολλαπλές 

υπηρεσίες χρησιμοποιούν την ίδια εξ’ ορισμού πόρτα στον ISA Server. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα FTP server στην κανονική πόρτα για συγκεκριμένη ομάδα 

χρηστών και ένα άλλο FTP server σε άλλη πόρτα για διαφορετική ομάδα χρηστών. 

Κατηγορία Επιλογή ρύθμισης Φρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να: 

Firewall ports Publish using the default 

port defined in the protocol 

definition 

Ρυθμίστε τον ISA Server να ακούει για συνδέσεις 

στην προεπιλεγμένη πόρτα πρωτοκόλλου 

Publish on this port instead 

of the default port 

Ρυθμίστε τον ISA Server να ακούει για συνδέσεις 

σε εναλλακτική πόρτα 

Published 

server ports 

Send requests to the default 

port on the published server 

Ρυθμίστε τον ISA Server να προωθεί αιτήσεις 

στην προεπιλεγμένη πόρτα πρωτοκόλλου στο 

δημοσιευμένο server 

Send requests to this port on 

the published server 

Ρυθμίστε τον ISA Server να προωθεί αιτήσεις σε 

εναλλακτική πόρτα πρωτοκόλλου στο 

δημοσιευμένο server 

Source ports Allow traffic from any 

allowed source port 

Ρυθμίστε τον ISA Server να δέχεται προσπάθειες 

σύνδεσης σε κάθε πόρτα 

Limit access to traffic from 

this range of source ports 

Ρυθμίστε τον ISA Server να δέχεται προσπάθειες 

σύνδεσης σε μια περιορισμένη περιοχή πορτών 

 

Οι κανόνες Server publishing μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL για να διασφαλίσουν 

τη δικτυακή κίνηση. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το SSL στους κανόνες 

αυτούς είναι σχεδόν ίδιος με τον τρόπο που οι κανόνες Web publishing χρησιμοποιούν 

το SSL tunneling. Όταν ένα client συνδέεται με τον ISA Server χρησιμοποιώντας SSL, ο 

ISA Server απλά ανακατευθύνει τη σύνδεση SSL στον εσωτερικό server. Έτσι το client 

δημιουργεί SSL σύνδεση απευθείας με τον εσωτερικό server και όχι με τον ISA Server. 

Από πλευράς παραμετροποίησης χρειάζονται ελάχιστα βήματα για να ενεργοποιήσετε 

secure Server publishing στον ISA Server. Σο μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να 

ρυθμίσετε τον κανόνα Server publishing να χρησιμοποιεί secure πρωτόκολλο. Για 

παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε πρόσβαση SSL σε έναν IMAP (Internet Mail Access 

Protocol) server απλά ρυθμίζεται τον κανόνα να επιτρέπει την πρόσβαση στο IMAPS 

Server πρωτόκολλο αντί για το IMAP4 Server πρωτόκολλο. Πρακτικά αυτό σημαίνει 

πως ο ISA Server θα ακούει για αιτήσεις client στην πόρτα 993 αντί της 143. Δεν 

χρειάζεται δηλαδή να ρυθμίσετε server πιστοποιητικό στον ISA Server. ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ όμως 

να ρυθμίσετε server πιστοποιητικό στον εσωτερικό server που παρέχει την υπηρεσία! 
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ISA Server Authentication 

ε πολλές περιπτώσεις οι δικτυακοί πόροι που δημοσιεύονται με κανόνες Web ή Server 

publishing είναι εμπιστευτικοί και πρέπει να είναι διαθέσιμοι μόνο σε εξουσιοδοτημένους 

χρήστες. Για να εφαρμόσετε κάτι τέτοιο πρέπει να ρυθμίσετε τον ISA Server 2004 να 

απαιτεί επαλήθευση όλων των χρηστών που προσπελαύνουν το δημοσιευμένο πόρο. 

Καμόμεπ Web Publishing & Authentication 

Η επαλήθευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε οποιαδήποτε πολιτική firewall. 

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους βασιζόμενοι στην 

διεύθυνση IP ενός Η/Τ. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι 

περισσότερο αποτελεσματικό να παρέχετε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους 

χρήστες που έχουν επαληθεύσει τον εαυτό τους. 

την περίπτωση κανόνων Web publishing αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 

 Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους που 

προστατεύονται από τον ISA Server μόνο αν ο κανόνας πρόσβασης ή 

δημοσίευσης τους εκχωρεί πρόσβαση σε εκείνο τον πόρο. Κατά τη δημιουργία του 

κανόνα δημοσίευσης μπορείτε να περιορίσετε τους χρήστες που μπορούν να 

προσπελάσουν τον πόρο επιτρέποντας την προσβαση σε οποιονδήποτε εκτός 

από το user set All Users, καθιστώωτας έτσι την επαλήθευση ως μία σημαντική 

παράμετρο του τρόπου εκτίμησης του κανόνα. 

 ε κανόνες Web και secure Web publishing πρέπει να ρυθμίσετε ένα Web listener 

ως μέρος της διαδικασίας ορισμού του κανόνα δημοσίευσης. το Web listener 

μπορείτε να ορίσετε ποιες μέθοδοι επαλήθευσης θα είναι ενεργοποιημένες. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στο ίδιο listener περισσότερες από μία 

μέθοδο. Αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα είναι οι Basic, 

Digest, Integrated και Client Certificate Authentication. Μόνες τους 

χρησιμοποιούνται οι SecurID, RADIUS και form-based authentication. Αφού λοιπόν 

ρυθμίσετε τη μέθοδο επαλήθευσης στο Web listener μπορείτε να ορίσετε ποιοι 

χρήστες θα έχουν πρόσβαση στους εσωτερικούς πόρους μέσω του κανόνα. 

 Όταν ο ISA Server λαμβάνει μία αίτηση για εσωτερικό πόρο, επεξεργάζεται τους 

κανόνες πολιτικής firewall με τη σειρά. Όταν ένας κανόνας firewall ταιριάζει με την 

αίτηση του client, αλλά ο ISA Server απαιτεί την επαλήθευση του client για να 

επικυρώσει το ταίριασμα, τότε ζητάει από το client να επαληθεύσει. Με άλλα λόγια, 

αν ο κανόνας πρόσβασης περιορίζει την πρόσβαση έχοντας ως ρύθμιση 

οτιδήποτε άλλο εκτός από All Users user set, τότε ο χρήστης πρέπει να δώσει τα 

στοιχεία πρόσβασής του για να αποδείξει την ταυτότητά του. 

Σημείωση: Εξ’ ορισμού, οι κανόνες Web και secure Web publishing εκχωρούν 

πρόσβαση στο user set All Users, πράγμα που περιλαμβάνει τους anonymous ή τους 

unauthenticated χρήστες. Για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα κανόνα Web 

publishing αφαιρέστε τους All Users και προσθέστε είτε τους All Authenticated Users 

είτε κάποιο συγκεκριμένο user set. 

Όταν λοιπόν σχεδιάζετε μία στρατηγική επαλήθευσης για τον ISA Server σε κανόνες 

Web και secure Web publishing μπορείτε να επιλέξετε μέσα από διάφορα σενάρια 

υλοποίησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ISA Server να εκτελεί την επαλήθευση ή να 

ρυθμίσετε το δημοσιευμένο web server να κάνει την επαλήθευση. ε μερικές δε 

περιπτώσεις ίσως χρειαστεί η επαλήθευση να γίνεται και στον ISA Server και στο 

δημοσιευμένο web server (ΕΙΚΟΝΑ 53). 

την πρώτη περίπτωση η κατάσταση απαιτεί τους χρήστες να επαληθεύουν πριν 

φτάσουν στον εσωτερικό web server. Για να πετύχει αυτό πρέπει να ρυθμίσετε το Web 

listener που σχετίζεται με τον κανόνα δημοσίευσης να ζητάει επαλήθευση. Αμέσως 
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μόλις οι χρήστες επαληθευτούν από τον ISA Server, μπορούν να προσπελάσουν το 

Web server στο εσωτερικό δίκτυο. Αν ο χρήστης δεν επαληθευτεί από τον ISA server 

τότε δεν μπορεί να προσπελάσει καμία πληροφορία του εσωτερικού δικτύου. Η χρήση 

επαλήθευσης στον ISA Server προτείνεται όταν οι απαιτήσεις για επαλήθευση είναι 

σχετικά απλές. Για παράδειγμα αν θέλετε να διασφαλίσετε πως μόνο επαληθευμένοι 

χρήστες θα μπορούν να προσπελαύνουν τους εσωτερικούς Web servers σας τότε 

ρυθμίστε το Web listener να επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στο user set All 

Authenticated Users. Η επιλογή αυτή έχει επίσης και το επιπρόσθετο πλεονέκτημα του 

να παίρνει το βάρος της επαλήθευσης από τους Web servers και να το φορτώνει στον 

ISA Server. 

 

Μία άλλη επιλογή επαλήθευσης είναι η ρύθμιση του εσωτερικού Web server να ζητάει 

επαλήθευση. ε αυτό το σενάριο ο ISA Server επιτρέπει anonymous πρόσβαση στο 

δημοσιευμένο Web server ο οποίος είναι και αυτός που απαιτεί επαλήθευση. Για το 

σκοπό αυτό ο ISA Server χρησιμοποιεί την τεχνική pass-through authentication έχοντας 

τη δυνατότητα να περνάει τα στοιχεία πρόσβασης ενός client στο server προορισμού. 

Η επιλογή αυτή μεταφέρει όλες τις ενέργειες επαλήθευσης στον εσωτερικό web server. 

Προτείνεται δε ως λύση σε περιπτώσεις όπου το θέμα της επαλήθευσης είναι 

πολύπλοκο. Για παράδειγμα μπορείτε να δημοσιεύετε πολλαπλά web sites όπου μερικά 

επιτρέπουν την ανώνυμη πρόσβαση ενώ άλλα απαιτούν επαλήθευση χρηστών. το 

σενάριο αυτό είναι ευκολότερο να αφήσετε την επαλήθευση στον εσωτερικό Web 

server. 

Σημείωση: Όταν δημοσιεύετε πόρους χρησιμοποιώντας κανόνα server publishing 

μπορείτε να ρυθμίσετε την επαλήθευση μόνο στον εσωτερικό server και όχι στον ISA 

Server. 

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε μία στρατηγική επαλήθευσης η οποία να απαιτεί οι 

χρήστες να επαληθεύουν και στον ISA Server και στον εσωτερικό Web server.  

Ίσως επιλέξετε αυτή τη στρατηγική αν έχετε ένα Web site με ποικίλους τύπους 

εμπιστευτικής πληροφορίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση 

σε ένα ιδιωτικό web site του οργανισμού σας μόνο σε χρήστες που έχουν έγκυρο 

domain user account. Ωστόσο, το ίδιο web site ίσως περιέχει μία εμπιστευτική περιοχή 

ΕΙΚΟΝΑ 53 
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που είναι για τα μάτια μόνο των διευθυντών. ε αυτή την περίπτωση μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε την επαλήθευση στον ISA Server ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση 

μόνα στα μέλη του domain (Domain Users) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε 

επαλήθευση στον εσωτερικό web server για να περιορίσετε την πρόσβαση στην 

εμπιστευτική περιοχή. 

Όταν ενεργοποιείτε την επαλήθευση και στους δύο servers οι χρήστες πρέπει να 

παρέχουν τα στοιχεία πρόσβασής τους περισσότερες από μία φορά. Αν όμως 

χρησιμοποιείτε basic authentication και στον ISA Server και στον web server τότε 

μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μεταβίβαση βασικής επαλήθευσης (basic 

authentication delegation) ώστε να έχετε single sign-on για τους χρήστες. Με αυτή την 

τεχνική ο ISA server επαληθεύει τους χρήστες και στη συνέχεια προωθεί τα στοιχεία 

πρόσβασης του χρήστη στον εσωτερικό Web server επιτρέποντας του να επαληθεύει 

και αυτός τον ίδιο χρήστη χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει τα στοιχεία του δεύτερη φορά. 

Για να ενεργοποιήσετε τη μεταβίβαση βασικής επαλήθευσης τσεκάρετε το Forward 

Basic authenticaction credentials (Basic delegation) στην καρτέλα Users του κανόνα 

Web ή secure Web publishing. 

Φοήρη RADIUS για Επαλήθεσρη 

 

Ο ISA Server υποστηρίζει τη χρήση Remote Authentication Dial-In User Service 

(RADIUS) για να επαληθεύσει χρήστες που συνδέονται σε πόρους μέσω του φίλτρου 

Web proxy. Αυτές οι συνδέσεις περιλαμβάνουν τις συνδέσεις των Web proxy clients τα 

οποία βρίσκονται σε προστατευμένα δίκτυα και εξωτερικά clients που συνδέονται σε 

πόρους μέσω κανόνων Web publishing. Σο RADIUS είναι ένα προτυποποιημένο 

πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για να παρέχει επαλήθευση σε ετερογενή 

περιβάλλοντα. 

Μία υποδομή RADIUS (ΕΙΚΟΝΑ 54) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 RADIUS server. Ένας RADIUS server έχει πρόσβαση σε όλα τα user accounts σε ένα 

ορισμένο namespace. Ο RADIUS server περνάει τις αιτήσεις για επαλήθευση σε ένα 

authentication server (όπως π.χ. ένας Active Directory domain controller) και 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει πολιτικές σε συνδέσεις 

χρηστών. Η Microsoft συμπεριλαμβάνει τον Internet Authentication Server (IAS) 

ΕΙΚΟΝΑ 54 
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στα Windows 2000 Server και Windows Server 2003 ως RFC-συμβατότητα με το 

RADIUS server. 

 RADIUS client. Ένα RADIUS client είναι τυπικά ένας dial-up server, ένας VPN server ή 

ένα ασύρματο Access Point. Σο RADIUS client είναι ο server στον οποίο συνδέονται 

οι χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο. Αυτό που κάνει 

είναι να συλλέγει τα στοιχεία πρόσβασης των χρηστών και να τα στέλνει σε μορφή 

ειδικού μηνύματος RADIUS στον RADIUS server. Ο server με τη σειρά του επαληθεύει 

την αίτηση του client και επιστρέφει ένα μήνυμα RADIUS απάντησης. 

Ο ISA Server μπορεί να ρυθμιστεί ως RADIUS client. Αυτό σημαίνει όταν χρήστες 

συνδέονται στον ISA Server αυτός θα στέλνει τις πληροφορίες σύνδεσης των χρηστών 

σε ένα RADIUS server και όχι σε ένα Active Directory domain controller. 

Σο πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση επαλήθευσης RADIUS 

στον ISA Server είναι ότι ο ISA Server μπορεί να επαληθεύσει χρήστες βασιζόμενος στα 

user names τους από το Active Directory χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να είναι μέλος του 

Active Directory domain. 

τους περισσότερους οργανισμούς που έχουν αναπτύξει Active Directory, τα 

περισσότερα user accounts είναι αποθηκευμένα στο ίδιο το Active Directory. Η χρήση 

λοιπόν του ISA Server ως firewall επιτρέπει τη χρήση των Active Directory accounts για 

την επαλήθευση πρόσβασης χρηστών, και για τις εισερχόμενες και για τις εξερχόμενες 

συνδέσεις. Ωστόσο, για να μπορεί ο ISA Server να επαληθεύει χρήστες Active 

Directory, πρέπει ο ίδιος να είναι μέλος του Active Directory domain. Μία από τις 

καλύτερες πρακτικές ασφαλείας (best practice) αναφέρει πως η υπηρεσία firewall δεν 

πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε Η/Τ που είναι μέλος του Active Directory domain, κι 

αυτό διότι εάν υπάρξει περίπτωση ποτέ κάποιος εισβολέας να παρακάμψει το firewall 

τότε ίσως μπορέσει να επιτεθεί επιτυχώς και σε άλλους εσωτερικούς servers. 

Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε RADIUS για να κερδίσετε το πλεονέκτημα της 

χρήσης Active Directory για επαλήθευση χρηστών, χωρίς να χρειάζεται να βάλετε τον 

ISA Server στο domain. Όταν λοιπόν ο ISA Server έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί RADIUS 

επαλήθευση για εισερχόμενες αιτήσεις Web προωθεί την αίτηση σε ένα RADIUS server 

που βρίσκεται πίσω από το firewall. τη συνέχεια ο RADIUS server με τη σειρά του 

προωθεί την αίτηση επαλήθευσης σε κάποιο server που έχει την απαιτούμενη 

πληροφορία που χρειάζεται για να επαληθεύσει το χρήστη. Ο RADIUS μπορεί να 

προωθεί την αίτηση επαλήθευσης σε Active Directory domain controller, σε άλλο 

RADIUS server ή σε οποιοδήποτε άλλο directory server που έχει δημιουργηθεί με 

κάποιον άλλο κατασκευαστή που να δέχεται μηνύματα επαλήθευσης RADIUS. 

Η παραμετροποίηση του ISA Server ώστε να χρησιμοποιεί RADIUS για επαλήθευση είναι 

μία διαδικασία πολύπλοκη με αρκετά βήματα. Οι βασικές ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν περιγράφονται παρακάτω: 

 Εγκαταστήστε και παραμετροποιήστε τον Internet Authentication Server (IAS). Ο 

IAS είναι μία από τις Τπηρεσίες Δικτύου (Networking Services) που εγκαθίσταται 

χρησιμοποιώντας το Add or Remove Programs από το Control Panel. Για να 

ρυθμίσετε τον IAS κάντε τα εξής: 

 Ρυθμίστε τον ISA Server ως RADIUS client. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τον 

ορισμό ενός μυστικού (secret) που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός 

ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας μεταξύ IAS και ISA Server. 

 Ρυθμίστε τον IAS να χρησιμοποιεί το Active Directory για τη βάση δεδομένων 

των χρηστών του. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να καταχωρίσετε τον IAS Server 

στο domain. 

 Ρυθμίστε τα user account του Active Directory και τις πολιτικές απομακρυσμένης 

πρόσβασης (remote access policies). Όταν ο χρήστης προσπαθεί να επαληθευτεί 

σε ένα RADIUS server, o RADIUS server εξετάζει τις ιδιότητες του user account και τις 
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πολιτικές απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποφασίσει αν ο χρήστης μπορεί 

να επαληθευτεί. Σο user account πρέπει να έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει 

πρόσβαση dial-in (Active Directory Users and Computers > User account 

Properties > καρτέλα Dial-in > επιλογή Allow access από το Remote Access 

Permission (Dial-in or VPN) > OK). το ίδιο σημεία επίσης μπορείτε να επιλέξετε τη 

ρύθμιση Control access through Remote Access Policy δίνοντας τη δυνατότητα, 

εφόσον δημιουργήσετε κάποια πολιτική απομακρυσμένης πρόσβασης, να ελέγχετε 

με αυτή τις συγκεκριμένες ιδιότητες του user account. 

 Ρυθμίστε τον ISA Server να χρησιμοποιεί RADIUS για επαλήθευση. Για να το 

ενεργοποιήσετε αυτό ρυθμίζετε ένα Web listener να χρησιμοποιεί RADIUS 

authentication και καταχωρήστε το όνομα server και το κοινό μυστικό που θα 

χρησιμοποιεί ο ISA Server για να συνδέεται στο RADIUS server. 

 

 


