کالﯾنت ھای  ISAسرور )(ISA Server Clients

کالﯾنت ھاﯾی که از  ISAبرای ارتباط با اﯾنترنت استفاده می کنند  3نوع ھستند:

1- Web Proxy
2- Secure NAT
3- Firewall Client
کالﯾنت ھایWeb Proxy :
کالﯾنت ھاﯾی که برای اتصال به اﯾنترنت ،سرور  ISAرا به عنوان سرور  Proxyاستفاده می نماﯾند در اﯾن
گروه قرار می گيرند.
ﯾعنی در قسمت  Proxyمربوط به  Web Browserھا آدرس سرور  ISAو در قسمت پورت شماره 8080
)ﯾا ھر پورت دﯾگری را که در  ISAتعرﯾف شده است( را قرار می دھند.
اﯾن کالﯾنت ھا برای اتصال به اﯾنترنت نيازی به نصب نرم افزار ﯾا تنظيمات اضافی مثل ست کردن
 Gatewayروی کارت شبکه ندارند.

مزاﯾا

اکثر  Web Browserھا مطابق با  HTTP 1.1می باشند و دﯾگر نياز به نصب نرم افزار برای اتصال بهاﯾنترنت ندارند و تنھا کاری که کاربر می باﯾست انجام دھد اﯾن است که در  Web Browserتنظيمات
 Proxyرا انجام دھد.
اﯾن کالﯾنت ھا از  authenticationپشتيبانی کرده  ،بنابراﯾن می توان محدودﯾت دسترسی به منابع رابر اساس نام کاربران و گروه ھا تعيين نمود  .ﯾعنی در رول ھای  ISAمی توان کاربران و گروھھای خاصی
را به جای انتخاب  ، All Userانتخاب نمود.
تمامی درخواست ھای اﯾن کالﯾنتھا به سروﯾس  Web Proxy Filterموجود در روی سرور  ISAتحوﯾلداده می شود  .بنا بر اﯾن می توان ترافيک انتقالی بين اﯾن کاربران و اﯾنترنت را بررسی و کنترل نمود.

معاﯾب

اﯾن کالﯾنت ھا برای برقراری ارتباط با اﯾنترنت از فقط پروتکل ھای HTTP,HTTPS,FTP over HTTP

استفاده می نماﯾد.
بنابراﯾن نرم افزارھاﯾی که از ساﯾر پروتکل ھا استفاده می کنند قادر به برقراری ارتباط با اﯾنترنت نمی
باشند مثل  Outlookکه از  POP3,SMTPاستفاده می کند ﯾا حتی دستور  Pingکه از پروتکل ICMP
استفاده می کند.

بعضا مشاھده می گردد که کاربرانی که از اﯾن نوع کالﯾنت استفاده می کنند با اﯾنکه اﯾنترنت دارند و
صفحات  Webرا باز می نماﯾند اما نمی توانند ھيچ آدرسی در اﯾنترنت رو  Pingکنند  ،که علت اﯾن قضيه
ھمانطور که در باال اشاره شد  ،عدم پشتيبانی کالﯾنت ھای  Web Proxyاز پروتکل  ICMPمی باشد.

کالﯾنت ھایSecure NAT :
کامپيوترھاﯾی که نرم افزار  Firewall Clientبر روی آنھا نصب نيست و تنظيمات  Proxyھم در Browser
آنھا انجام نشده جزء اﯾن گروه کالﯾنت ھا قرار می گيرند  .اﯾن نوع کالﯾنت ھا باﯾد قادر به ھداﯾت ترافيک
به سمت سرور  ISAباشند که برای اﯾن کار باﯾد آدرس  Default Gatewayکالﯾنت ھای داخلی را برابر
آدرس کارت شبکه داخلی سرور  ISAقرار دھيم .
)البته در شراﯾطی که چند سگمنت در شبکه وجود دارد می باﯾست به جای آدرس سرور ISAاز آدرس
روتر ارتباط دھنده بين سگمنتھا استفاده کرد (
ھنگامی که اﯾن کالﯾنت ھا درخواستی را برای دسترسی به اﯾنترنت ارسال می کنند دراﯾور  NATموجود
در سرور  ISAاقدام به تعوﯾض آدرس کالﯾنت داخلی با آدرس کارت شبکه خارجی سرور  ISAکرده و پيام
را تحوﯾل سروﯾس فاﯾروال می دھد  ،سروﯾس فاﯾروال بعد از بررسی پيام با استفاده از  Ruleھا و نيز
 Application Filterھا اقدام به ھداﯾت ترافيک به طرف اﯾنترنت می کند  .سروﯾس فاﯾروال در اﯾن بين
اقدام به کش کردن اطالعات رسيده از اﯾنترنت نيز خواھد کرد.

مزاﯾا
به دليل عدم نياز به نصب نرم افزار به روی اﯾن کالﯾنت ھا استفاده از اﯾن نوع کالﯾنت ھا آسان میباشد.
سروﯾس فاﯾروال قادر به بررسی درخواسته ای اﯾن کاربران نيز می باشد  .ھمچنين بسياری ازامکاناتی که برای فيلتر کردن پيام ھا در کاربران ) Firewallبعدا توضيح داده خواھد شد( مورد استفاده
قرار می گيرد  ،در اﯾن کالﯾنت ھا نيز در دسترس می باشد  .مثل محدود کردن دسترسی به ﯾک وب
ساﯾت ﯾا عدم استفاده از برخی پروتکل ھا و...

کالﯾنت ھای  Secure NATتواناﯾی استفاده از سروﯾس  Web Proxyروی  ISAرا دارند که باعث میگردد بتوانند از خصوصيات  Cachingاستفاده نماﯾند.
ھر نوع سيسيتم عاملی که از  TCP/IPپشتيبانی می نماﯾد می تواند به عنوان کالﯾنت Secure NATمورد ستفاده قرار بگيرد.
اﯾن کالﯾنت ھا تقرﯾبا از تمام پروتکل ھا پشتيبانی می نماﯾند  .ضمنا با توجه به وجود دو فيلتر به نام FTP Application , H.323می توانند از پروتکل ﯾا نرم افزارھاﯾی که از اتصاالت ثانوﯾه استفاده می نماﯾد
نيز پشتيبانی نماﯾد .
)برای مثال در مورد پروتکل  FTPکاربران اقدام به برقراری ﯾک ارتباط اوليه با سرور  FTPنموده و سپس
سرور  FTPنيز ﯾک اتصال ثانوﯾه را با کالﯾنت برقرار می نماﯾد(

معاﯾب
اﯾن کالﯾنت ھا نمی توانند دسترسی به منابع را بر حسب نام کاربران و ﯾا گروھای کاربری انجام دھند
ﯾعنی اﯾن کالﯾنت ھا اطالعات امنيتی خود را نمی توانند برای سرور  ISAارسال نماﯾند  .بنا بر اﯾن اگر
رول ھای  ISAبر حسب کاربران خاصی اﯾجاد شده باشد )به جای  ( All Userاﯾن کالﯾنت ھا قادر به
استفاده از اﯾن رول ھا نمی باشند در نتيجه دسترسی به اﯾنترنت براﯾشان مقدور نمی باشد.

الزم به ذکر می باشد اگر در ﯾک شبکه وب سروری را با استفاده از  ISA Publishمی نماﯾيد از اﯾن
کالﯾنت استفاده کنيد ﯾعنی آن سرور را به عنوان کالﯾنت  Secure NATبرای  ISAقرار دھيد چون احتمال
بروز تداخل ميان کالﯾنت ھای  Firewall Clientو عمليات  Publishingوجود دارد.

کالﯾنت ھایFirewall :

کالﯾنت ھاﯾی که در روی کامپيوتر خود اقدام به نصب نرم افزار  Firewall Clientنموده اند جزء اﯾن گروه
قرار می گيرند .ھنگامی که اﯾن کالﯾنت ھا اقدام به ارسال درخواستی به اﯾنترنت می کنند  ،درخواست
ھای مذبور به سروﯾس فاﯾروال موجود در سرور  ISAھداﯾت خواھند شد  .در اﯾن شراﯾط سرور ISA
اقدام به شناساﯾی ھوﯾت کاربران ) (authentication, authorizationکرده و درخواست ھا را با توجه به
قوانين ﯾا  Firewall Ruleھا و نيز فيلترھای نرم افزاری ) (Application Filterبازرسی نموده و سپس
اقدام به ارسال آنھا به محيط اﯾنترنت می کند .اﯾن نوع کالﯾنت ھا بھترﯾن سطح عملکردی در تامين
امنيت شبکه را دارا می باشند.

مزاﯾا

پشتيبانی از تمام پروتکل ھادسترسی به منابع بر حسب کاربران و گروھا )بر خالف کالﯾنت ھای( Secure NATھنگامی که اﯾن کالﯾنت ھا به سرور  ISAوصل می شوند سروﯾس فاﯾروال ھوﯾت کاربران فوق را بهصورت اتوماتيک مورد بررسی قرار می دھد(authentication) .
-امکان پيکربندی  Browserھا با اﯾن کالﯾنت ھا

معاﯾب
نياز به نصب نرم افزار بر روی تمامی کالﯾنت ھااﯾن نرم افزار فقط روی سيستم عامل ھای وﯾندوز نصب می گردد و کاربرانی که از ساﯾر سيستمعاملھا استفاده می نماﯾند نمی توانند از اﯾن کالﯾنت ھا استفاده نماﯾند .

