Installation av Microsoft ISA server.

Jag har valt att installera Microsofts variant av brandvagg som heter ISA server. Detta ar en grafisk brandvagg vilket innebar att man installerar och konfigurerar med hjalp av olika guider sa kallade wizards. Detta ar den stora skillnaden mellan Open BSD och ISA server. For den som ar van vid Windows sa ar det inga storre bekymmer att installera och konfigurera en ISA server. Jag har gjort en installations guide for hur man installerar och konfigurerar en ISA server jag ska vissa hur man lagger upp en regel sedan ar det lika dant for varje regel som man lagger upp. Det man behover ar en dator med tva stycken natverkskort, traffiken filtreras i datorn genom att man tar och lagger upp regler for vilken traffik som skall vara tillaten. Fran borjan sa ar alla portar stanga for att fa igang traffiken sa maste man opnna en del poratar. I min konfigurration sa var jag tvungen att oppna foljande poratar 80 for http traffik sa att det gar att surfa port 25 snmp sa att mail fungerar. port 67,68 for DHCP och 53 for DNS. Efter att jag hade tillatet detta sa fungerade allting tillfredsstallande. Sa det du behover gora ar att skaffa en ISA server fran Microsoft detta kan du ladda ner ifran Microsofs hemsida da far du en grattis version denna kan du anvanda i 120 dagar. Men efter denna tid sa maste du betala for den. 
         

Installationsguide 

Det forsta du skall gora ar att ladda ner en version av ISA server fran Microsoft hemsida nasta steg ar att branna ner den pa en CD skiva for att ha backup sa att du slipper att ladda ner den igen om nagonting hander. Du satter sedan in Cd skivan och k;r ig[ng installationen av ISA servern genom att klicka pa knappen som ser ut som pa bilden nedan.   
file_0.wmf




file_1.wmf


Du startar nu en Wizard for att installera ISA servern. For att fortsatta sa klickar du pa nasta. 
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For att fortsatta sa maste maste man ha acceptera Licensavtalet med Microsoft.Genom att markera att man accepeterar licensavtalet och klicka pa nasta. 
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Nar du har en 180 dagars version sa ar produkt numret i skrivet men annars sa maste man fylla i detta. Du kan ocksa fylla i anvandar namn och organisation.
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klicka pa add knappen for att lagga till de natverk som skall galla for ISA servern.
Detta maste du gora for att fa igand din ISA server.
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Har ska du inte fylla i nagot utan du ska ga vidare till configure Internal network och klicka pa den.
Dar for du hjalp med att valja mellan vilka adress utrymmen  som skall valjas. 
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Valj local area connection och klicka pa OK
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Du kommere nu att fa upp en lista med olika natverk som valda som default. Men du maste ta bort en del av dessa da de ar en del som inte skall anvandas. Detta gor du genom att markera det du skall ta bort och sedan klicka pa remove. Om du har ett vanligt C natverk sa skall du ha 192.168.0.0 till 192.168.255.255.
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Nu aterstar det bara att klicka pa install for att installera ISA server. 
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Nar installationen ar klar sa aterstar det bara att att klicka pa finish. for att avsluta installationen.

Lagga till regler for kommunikationen.

For att definera regler for kommunikationen i brandvagg gar du tillvaga pa foljande satt. 
file_13.wmf


Klicka pa start.

Ga till programs och sedan Microsoft ISA server och tillsist ISA server mangament. 
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Nar ISA server mangament ar oppnat sa ar det dags att konfigurera reglerna for traffiken. 
Klicka p[ Firewall Policy.
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Nar detta forsta fonstret ar oppet sa skall du valja Create New access rules.
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Nu startar man en guide for att skapa regler for brandvaggen. 
Det forsta du skall fylla i ar vad du vill att regeln ska ha for namn.
klicka sedan pa next. 
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Du skall nu fylla i om regeln ar till for att tillata eller hindra traffiken. 
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Klicka sedan pa nasta for att komma vidare.
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Valj selected protocols. Och klicka pa Add
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Har ska du valja for vilket protokoll du ska oppna for. 
Klicka sedan add. Och avsluta genom att klicka pa close.
file_21.wmf



file_22.wmf


Nar du har laddat de prottokoll som du vill ladda sa valjer du att ga vidare genom att i nasta fonster klicka pa next. 
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Har kan du valja ifran var du kan tanka dig att traffiken kommer ifran allt ifran externt natverk till lokala hostar subnet eller en viss dator.
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Pa samma satt kan du begransa, vilken traffik sm du slapper ut ifran ditt natverk.
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Du kan ocksa valja for vem regeln skall galla for.
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Det sista du gor ar att klicka pa finish for att avsluta guiden.  






