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Wstęp
UserGate działa jak serwer proxy, to znaczy jako maszyna pośrednicząca pomiędzy komputerem a
Internetem. Cała komunikacja z Internetem odbywa się za pośrednictwem UserGate. W czasie surfowania
po Internecie, komputer automatycznie łączy się z serwerem proxy (UserGate) Ŝądając otwarcia
określonej strony lub pliku na serwerze internetowym. Następnie serwer proxy łączy się z danym
serwerem w Internecie i pobiera stronę web albo znajduję ją w pamięci podręcznej proxy (miejsce
tymczasowego przechowywania odwiedzonych wcześniej stron i pobranych plików). W niektórych
wypadkach, serwer proxy moŜe zmodyfikować odpowiedź serwera, np. w celu zablokowania dostępu do
niestosownych stron lub zdjęć albo gdy wykryje wirusa.

UserGate Proxy & Firewall
UserGate to wszechstronne rozwiązanie, stworzone do łączenia uŜytkowników z Internetem, które
udostępnia mechanizmy kontroli ruchu i posiada wbudowane narzędzia dla zapewnienia bezpieczeństwa.
UserGate pozwala na taryfowanie (określenie kosztów i limitów) dostępu do Internetu na
podstawie wysokości generowanego przez uŜytkowników ruchu i czasu spędzonego online.
Administrator moŜe stosować róŜne plany bilingowe, przełączać je dynamicznie i kontrolować dostęp do
zasobów Internetu. Wbudowana zapora sieciowa i moduł antywirusowy chronią serwer UserGate i
wykrywają złośliwe oprogramowanie pochodzące z Internetu.
UserGate składa się z róŜnych modułów: serwera, konsoli administracyjnej (Administrator
UserGate) i kilku innych. Serwer UserGate (usergate.exe) to centralny element, jądro serwera proxy, w
którym zawarty jest jego funkcjonalny potencjał. Serwer pozwala na dostęp do Internetu, wykonuje
dokładne kalkulacje ruchu, śledzi statystyki online uŜytkownika, itd. Konsola administracyjna UserGate
to program słuŜacy do kontroli serwera. Konsola administracyjna komunikuje się z modułem serwera w
ramach specjalnego protokołu uŜywając TCP/IP. UmoŜliwia zdalne administrowanie serwerem.
Istnieją cztery dodatkowe moduły UserGate: Statystyki UserGate, Statystyki Web, Klient
autoryzacji UserGate i Monitoring aplikacji.
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Wymagania systemowe
Zaleca się instalowanie serwera UserGate na komputerach z systemem Windows 2000/XP/2003,
podłączonych do Internetu. Wymagania sprzętowe serwera są następujące:

Konfiguracja sieci

Wymagania minimalne

Wymagania zalecane

mały LAN: 2 do 5

Pentium 1 GHz, 512 MB

Pentium 1 GHz, 512 MB

uŜytkowników

RAM, Windows 2000, 56k

RAM, Windows 2000,

modem

DSL

średni LAN: 5 do 20

Pentium 1 GHz, 512 MB

Pentium 1 GHz, 1 GB

uŜytkowników

RAM, Windows 2000, 56k

RAM, Windows XP,

modem

połączenie internetowe
szerokopasmowe

duŜy LAN: więcej niŜ 20

Pentium 1 GHz, 512 MB

Pentium 2 GHz, 1 GB

uŜytkowników

RAM, Windows XP,

RAM, Windows 2003,

połączenie ISDN

połączenie internetowe
szerokopasmowe

Instalacja serwera UserGate
Procedura instalacji UserGate polega na uruchomieniu pliku instalacyjnego i wyborze opcji
kreatora instalacji. Jeśli UserGate jest instalowany po raz pierwszy, moŜna pozostawić wartości domyślne
wszystkich opcji instalacji. Podczas instalacji, kreator proponuje zainstalowanie usługi systemowej
UserGate (UserGate Service) i automatycznie deaktywuje inne wcześniej wykorzystawane metody
dostępu do Internetu jeśli były aktywne. Po zakończeniu instalacji, naleŜy ponownie uruchomić
komputer.

Rejestracja UserGate
Niezarejestrowana wersja UserGate działa przez 30 dni i ogranicza liczbę jednoczesnych
uŜytkowników do pięciu.
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Aby zarejestrować produkt, naleŜy uruchomić UserGate, połączyć się z serwerem poprzez konsolę
administracyjną i wpisać w odpowiednie pola nazwę i kod rejestracyjny. Następnie naleŜy kliknąć
przycisk OK i uruchomić ponownie serwer UserGate. W czasie rejestracji, serwer UserGate powinien być
połączony z Internetem.

Aktualizowanie i usuwanie UserGate
Przed instalacją nowej wersji UserGate, zaleca się odinstalowanie wersji poprzedniej i zapisanie
pliku ustawień (plik config.cfg znajdujący się w folderze UserGate, zwanym dalej %UserGate%) i pliku
statystyk (plik log.mdb znajdujący się takŜe w folderze %UserGate%).
UserGate v.5 obsługuje format ustawień UserGate v.4. Podczas pierwszego uruchomienia serwera
zostanie uruchomiona konwersja formatu ustawień. Formaty ustawień wersji wcześniejszych niŜ v.4 nie
są obsługiwane.
Aby odinstalować UserGate naleŜy wybrać odpowiednią pozycję w menu "Start - Programy" lub
wybrać "Dodaj/Usuń programy" w Panelu sterowania. Po usunięciu programu, w katalogu UserGate
pozostaje kilka plików takich, jak config.cfg (ustawienia serwera UserGate), log.mdb (baza danych
statystyk UserGate) i kilka innych. Po zainstalowaniu nowej wersji, ustawienia są zachowywane.

Zasady licencjonowania UserGate
Zadaniem UserGate jest udostępnianie połączenia internetowego dla uŜytkowników sieci LAN.
Maksymalna ilość uŜytkowników jednocześnie podłączonych do Internetu poprzez UserGate jest
nazwana "liczbą sesji" i jest określona przez klucz rejestracyjny. UserGate v.5 wykorzystuje unikalny
klucz rejestracyjny, który nie jest kompatybilny z wersjami poprzednimi. Niezarejestrowana wersja
UserGate będzie działać przez 30 dni i ograniczy liczbę połączeń (uŜytkowników) do pięciu. Ogólnie
rzecz biorąc, liczba ustanowionych połączeń jest nieograniczona (chyba, Ŝe jest ograniczona w inny
sposób).
Zintegrowane z UserGate oprogramowanie antywirusowe (Kaspersky i/lub Panda) wymaga
osobnego licencjonowania, np. antywirus Kaspersky wymaga specjalnego pliku klucza (*.key)
umieszczonego w katalogu "%UserGate%\kav". Pakiet dystrybucyjny UserGate zawiera 30-dniowy klucz
testowy Kaspersky Antivirus; jednakŜe, klucz ten nie jest kompatybilny z innymi kluczami produktów
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Kaspersky Lab. Licencja Panda Antivirus, zgodnie z porozumieniem z Panda Security, jest
zintegrowanym z serwerem UserGate kluczem rejestracyjnym.
Licencja modułu BrightCloud, odpowiedzialnego za kategoryzowanie witryn, jest takŜe ujęta w
licencji UserGate. Okres licencji BrightCloud jest ograniczony do jednego roku. Wraz z upłynięciem
okresu licencji, usługa online BrightCloud staje się niedostępna.

Moduł administracyjny UserGate
Moduł administracyjny UserGate to aplikacja, której zadaniem jest kontrola lokalnego lub
zdalnego serwera UserGate. Aby uruchomić Administratora UserGate, naleŜy najpierw uruchomić serwer
UserGate wybierając pozycję Uruchom Serwer UserGate w menu kontekstowym agenta UserGate
(

ikona zasobnika systemowego). MoŜna takŜe uruchomić Administratora UserGate w ramach menu

"Start - Programy", jeśli moduł został zainstalowany na innym komputerze.
Aby móc modyfikować ustawienia, naleŜy połączyć moduł administracyjny z serwerem.

Ustawienia połączenia
Wraz z pierwszym uruchomieniem UserGate, konsola administracyjna staje się dostępna w
zakładce "Połączenia", ale posiada tylko jedno dostępne połączenie. Dostępne jest połączenie z
komputerem lokalnym dla uŜytkownika Administrator bez ustawionego hasła. Aby połączyć konsolę
administracyjną z serwerem naleŜy kliknąć dwukrotnie na lini "localhost - Administrator" lub wciśnąć
guzik "Połącz" w panelu kontrolnym. Za pomocą konsoli administracyjnej moŜna utworzyć kilka
połączeń. Wymagane jest określenie następujących parametrów połączenia:
•

Nazwa serwera - nazwa połączenia

•

Nazwa uŜytkownika - nazwa potrzebna do połączenia się z serwerem.

•

Adres serwera - nazwa w domenie lub adres IP serwera UserGate.

•

Port - port TCP wykorzystywany przy połączeniu z serwerem (domyślnie port 2345).

•

Hasło - hasło wymagane dla połączenia.
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•

Zawsze pytaj o hasło - ta opcja pyta o nazwę uŜytkownika i hasło za kaŜdym razem, gdy
ustanawiane jest połaczenie z serwerem UserGate.

•

Automatycznie połącz z tym serwerem - automatyczne łączenie modułu administracyjnego z
serwerem podczas startu.

Ustawienia konsoli administracyjnej są zapisane w pliku: console.xml, znajdującym się w folderze
“%UserGate%\Administrator\”. Po stronie serwera UserGate, nazwy uŜytkowników i hasła połączeń są
zapisywane w pliku config.cfg w katalogu %UserGate%.

Ustawianie hasła dla połączenia
W sekcji "Ustawienia klienta administracji" w zakłace "Ustawienia ogólne" moŜna zmienić nazwę
uŜytkownika i hasło dla połączenia z UserGate. W sekcji tej moŜna takŜe określić port TCP połączenia.
Aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać, naleŜy uruchomić ponownie serwer UserGate (pozycja
Uruchom ponownie serwer UserGate w menu agenta). Po ponownym uruchomieniu naleŜy takŜe zmienić
ustawienia połączenia w konsoli administracyjnej. W przeciwnym wypadku Administrator nie połączy się
z serwerem.

Ustawianie hasła dla bazy danych statystyk
Wszystkie statystyki uŜytkownika, m.in. na temat ruchu, czasu online, odwiedzonych wirtyn, są
rejestrowane przez UserGate i zapisywane w bazie danych. Dostęp do bazy danych odbywa się poprzez
sterownik ODBC, dzięki któremu UserGate moŜe współpracować z róŜnymi formatami bazodanowymi
(MS Access, MS SQL, MySQL itd.). Domyślnie wykorzystywany jest plik log.mdb, który łączy się
automatycznie z bazą danych MS Access bez określonej nazwy uŜytkownika i hasła. Hasło moŜna
ustawić w zakładce "Ustawienia ogólne - Konfiguracja bazy danych" w konsoli administracyjnej. Dla
standardowej bazy danych statystyk (log.mdb) naleŜy po ustawieniu hasła zatrzymać serwer UserGate,
następnie trzeba otworzyć bazę w programie MS Access z opcją "Otwórz z wyłącznością" oraz ustawić
hasło poprzez "Narzędzia - Ustaw hasło bazy danych".
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Ustawienia interfejsów
Sekcja "Interfejsy" (Rys. 1) jest główną sekcją ustawień serwera UserGate. MoŜna w niej
zdefiniować takie funkcje, jak dokładność kalkulacji ruchu, tworzenie reguł zapory sieciowej,
ograniczenia pasma kanału internetowego dla określonego rodzaju ruchu, relacje pomiędzy sieciami czy
kolejność przetwarzania reguł przez sterownik NAT (Network Address Translation).

Rysunek 1. Ustawienia interfejsów serwera UserGate

Lista wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych jest dostępna w zakładce "Interfejsy",
włączając połączenia modemowe (VPN). Administrator UserGate musi określić typ połączenia dla
kaŜdego adaptera sieciowego, np. dla adaptera sieciowego podłączonego do Internetu naleŜy wybrać typ
WAN; dla adaptera sieciowego podłączonego do sieci lokalnej powinien być wybrany typ LAN. Serwer
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UserGate automatycznie oznacza połączenia modemowe jako interfejsy PPP (nie moŜna tego zmienić
ręcznie). Dla połączeń modemowych (VPN) moŜna przyporządkować nazwę uŜytkownika i hasło,
klikając dwukrotnie odpowiedni interfejs. Interfejs sieciowy będący na szczycie listy interfejsów, jest
domyślnie uŜywany jako połączenie z Internetem.

Obsługa awarii połączenia
W sytuacji gdy istnieje klika połączeń internetowych, w ustawieniach serwera dostępna staje się
opcja "Obsługa awarii połączenia". Opcja ta pozwala na automatyczne przełączenie serwera UserGate na
alternatywne połączenie z Internetem w razie, gdy niedostępne jest połączenie główne.
Aby móc uŜyć funkcji "Obsługa awarii połączenia" naleŜy określić główne połączenie z
Internetem, jedno lub kilka połączeń rezerwowych oraz listę adresów IP "hostów kontrolnych" (Rys. 2).
UserGate sprawdza dostępność Internetu wysyłając Ŝądanie ICMP (polecenie ping) na określonym
kanale. Częstotliwość sprawdzania to domyślnie 30 sekund, co moŜna zmienić ręcznie. Parametr "limit
czasu" definiuje jak długo serwer UserGate będzie czekał na pakiety odpowiedzi ICMP. Jeśli
zdefiniowano kilka hostów kontrolnych, serwer UserGate będzie je sprawdzał po kolei. Brak odpowiedzi
ze wszystkich określonych hostów kontrolnych jest interpretowany jako awaria połączenia głównego.
Dlatego zaleca się wykorzystanie w miarę stabilnych hostów.

Rysunek 2. Ustawienia obsługi awarii połączenia.
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Serwer UserGate moŜe uŜyć w charakterze połączenia rezerwowego zarówno połączenia
ethernetowego (kanał dedykowany, interfejs WAN) jak i modemowego (VPN) (interfejs PPP). Aby
reguły translacji adresów NAT działały na obydwu kanałach internetowych, głównym i rezerwowym,
naleŜy wybrać Maskaradę jako miejsce docelowe w regułach NAT.
Po przełączeniu na rezerwowe połączenie internetowe, serwer UserGate sprawdza okresowo
dostępność na kanale głównym i jeśli moŜna, przełącza uŜytkownika z powrotem na główne połączenie
internetowe.

UŜytkownicy i grupy
Aby zapewnić bezpieczny dostęp do Internetu poprzez UserGate, naleŜy stworzyć konta
uŜytkowników. W celu uproszczenia zadań administracyjnych, Administrator UserGate moŜe tworzyć
grupy uŜytkowników o określonych poziomach dostępu. Najczęstszą metodą jest łączenie uŜytkowników
w grupy na podstawie ich poziomu dostępu, co upraszcza zarządzanie ruchem sieciowym. Na początku
dostępna jest tylko jedna grupa: grupa domyślna.
Aby stworzyć nowego uŜytkownika naleŜy wybrać opcję "Dodaj nowego uŜytkownika" lub
nacisnąć przycisk "Dodaj" w panelu kontrolnym zakładki "UŜytkownicy i grupy". Następnie naleŜy
wypełnić pola przedstawione na Rys. 3: nazwa uŜytkownika, typ autoryzacji, parametry autoryzacji
(adres IP, nazwa uŜytkownika, itd.), grupa i plan bilingowy. Domyślnie wszyscy uŜytkownicy naleŜą do
grupy domyślnej. KaŜdy uŜytkownik musi mieć unikalną nazwę. MoŜna takŜe określić poziom dostępu
do statystyk Web UserGate, określić wewnętrzny numer telefonu H.323, przypisać reguły NAT, reguły
zarządzania ruchem i/lub reguły modułu "Zapora sieciowa aplikacji".
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Rysunek 3. Profil uŜytkownika UserGate.

KaŜdy nowo zdefiniowany uŜytkownik dziedziczy wszystkie ustawienia grupy do której naleŜy,
za wyjątkiem planu bilingowego, który moŜna łatwo przedefiniować w profilu uŜytkownika. Plan
bilingowy określony w profilu kaŜdego uŜytkownika jest wykorzystywany w taryfowaniu połączeń
(ustalanie i monitorowanie kosztów ruchu internetowego). MoŜna uŜyć pustej taryfy jeśli koszt usługi
połączenia internetowego nie jest monitorowany.
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Metody autoryzacji uŜytkowników
Dostęp do Internetu poprzez UserGate mogą uzyskać jedynie autoryzowani uŜytkownicy.
UserGate udostępnia nastepujące metody autoryzacji:
•

autoryzacja na podstawie adresu IP (lub zakresu adresów IP)

•

autoryzacja na podstawie adresu MAC

•

autoryzacja na podstawie kombinacji adresów IP i MAC

•

autoryzacja HTTP

•

autoryzacja na podstawie nazwy uŜytkownika i hasła

•

autoryzacja na podstawie nazwy uzytkownika systemu Windows

•

autoryzacja na podstawie Active Directory

•

wersja uproszczona autoryzacji Active Directory

Dla czterech ostatnich metod autoryzacji naleŜy zainstalować klienta autoryzacji UserGate na
stacji roboczej uŜytkownika. Odpowiedni pakiet MSI (AuthClientInstall.msi) znajduje się w katalogu
"%UserGate%\tools" i moŜe być zainstalowany automatycznie poprzez narzędzie zasad grup Active
Directory.
W przypadku uŜycia autoryzacji poprzez Active Directory, UserGate uzyskuje parametry
autoryzacji (nazwę uŜytkownika i hasło) od klienta autoryzacji, który jest uruchomiony na stacji roboczej
uŜytkownika, i sprawdza je w kontrolerze domeny.
Jeśli serwer UserGate jest zainstalowany na komputerze nie będącym w domenie Active
Directory, zaleca się uŜycie uproszczonej wersji autoryzacji Active Directory. W tym wypadku, serwer
UserGate porówna nazwę uŜytkownika i nazwę domeny uzyskane od klienta autoryzacji z odpowiednimi
danymi określonymi w profilu uŜytkownika bez zapytania kontrolera domeny.

Wsparcie dla uŜytkowników terminalowych
Wraz z podstawową autoryzacją HTTP, serwer UserGate udostępnia takŜe autoryzację HTTP dla
uŜytkowników terminalowych. Opcję tą moŜna aktywować w zakładce "Ustawienia ogólne" w konsoli
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administracyjnej (Rys. 4). Ta metoda autoryzacji pozwala uŜytkownikom terminalowym na połączenie z
Internetem przy uŜyciu ich własnych kont UserGate to znaczy nazwy uŜytkownika i hasła dla kaŜdego
połączenia.

Rysunek 4. Wsparcie dla uŜytkowników terminalowych

Tryb "autoryzacji HTTP dla uŜytkowników terminalowych" jest przydatny jeśli pojawi się
potrzeba uruchomienia kilku aplikacji sieciowych na jednym komputerze dla róŜnych kont UserGate.
Dlatego teŜ, dla kaŜdej aplikacji sieciowej naleŜy ustawić odpowiedni adres serwera proxy (HTTP,
SOCKS5), jego port i parametry autoryzacji (nazwa uŜytkownika/hasło).

Autoryzacja HTTP z transparentnym proxy
Metoda autoryzacji HTTP dla transparentnego proxy takŜe została dodana w UserGate v.5. Jeśli
przeglądarka uŜytkownika nie jest ustawiona do pracy z serwerem proxy i aktywowany został tryb
transparentnego proxy HTTP UserGate, wszystkie Ŝądania nieautoryzowanych uŜytkowników będą
przekierowywane na stronę autoryzacji, na której trzeba wprowadzić nazwę uŜytkownika i hasło.
Po autoryzacji nie naleŜy zamykać strony. Strona autoryzacji jest regularnie odświeŜana przez
specjalny skrypt w celu podtrzymania sesji uŜytkownika. Aby zakończyć sesję, naleŜy nacisnąć przycisk
Wyloguj na stronie autoryzacji.
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WaŜna informacja! Ta metoda autoryzacji nie jest przeznaczona dla uŜytkowników terminalowych.

Klient autoryzacji
Klient autoryzacji UserGate to aplikacja sieciowa, która pracuje na poziomie Winsock. Łączy się z
serwerem UserGate poprzez port UDP (domyślnie 5456) i wysyła parametry autoryzacyjne uŜytkownika:
rodzaj autoryzacji, nazwa uŜytkownika, hasło itd.
W ustawieniach klienta autoryzacji naleŜy określić adres IP, port serwera UserGate, metodę
autoryzacji i odpowiednie parametry (nazwa uŜytkownika/hasło) określone w profilu uŜytkownika.
Podczas pierwszego uruchomienia, klient autoryzacji UserGate sprawdza klucz rejestru
"HCKU\Software\Policies\Entensys\Auth client" w poszukiwaniu ustawień wysyłanych poprzez zasady
grup Active Directory.
Jeśli ustawienia te nie znajdują się w rejestrze, naleŜy ręcznie określić adres serwera UserGate w
trzeciej zakładce klienta autoryzacji. Gdy adres serwera zostanie zdefiniowany, naleŜy wcisnąć guzik
"Zastosuj" i przejść do drugiej zakładki, na której przedstawione są parametry autoryzacji. Ustawienia
klienta autoryzacji są przechowywane w kluczu rejestru "HKCU\Software\Entensys\Auth client".

Rysunek 5. Ustawienia klienta autoryzacji

Klient autoryzacji UserGate udostępnia statystyki na temat bajtów wysłanych/odebranych, czasu
spędzonego online i kosztów.
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Na osobistej stronie uŜytkownika znajduje się takŜe łącze pozwalające na przejrzenie danych dostępnych
z poziomu klienta autoryzacji UserGate. MoŜna teŜ zmienić szatę graficzną klienta autoryzacji edytując
szablon *.xml w katalogu macierzystym klienta.

WaŜna informacja! Klient autoryzacji nie obsługuje uŜytkowników terminalowych.

Ustawienia usług UserGate
Ustawienia DHCP
Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protokół dynamicznego konfigurowania
węzłów) automatyzuje konfigurację ustawień sieciowych klientów LAN. Dzięki serwerowi DHCP moŜna
dynamicznie przypisać takie parametry jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna, serwer DNS i
WINS, wszystkim urządzeniom sieciowym.
Aby aktywować serwer DHCP UserGate naleŜy wybrać opcję "Usługi - DHCP - Dodaj interfejs"
w konsoli administracyjnej UserGate lub wcisnąć przycisk "Dodaj" na panelu kontrolnym. W oknie
dialogowym naleŜy wybrać interfejs, na którym będzie działał serwer DHCP. Dla minimalnej
konfiguracji serwera DHCP wystarczy ustawić następujące parametry: zakres adresów IP (pula adresów)
- zakres adresów udostępnionych przez serwer klientom LAN, maskę podsieci i okres dzierŜawy.
Maksymalny rozmiar puli w UserGate to 4000 adresów. MoŜna wyłączyć niektóre adresy IP z puli
wykorzystując listę "Wyjątków". MoŜna takŜe przydzielić stały adres IP określonemu urządzeniu
sieciowemu tworząc odpowiednią rezerwację. Aby stworzyć nową rezerwację naleŜy wpisać tylko adres
IP; adres MAC zostanie określony automatycznie po wciśnięciu odpowiedniego przycisku.
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Rysunek 6. Ustawienia serwera DHCP

Serwer DHCP UserGate moŜe zaimportować ustawienia serwera DHCP Microsoft Windows.
NaleŜy najpierw zapisać ustawienia Windows DHCP do pliku. Aby to zrobić, naleŜy uruchomić wiersz
polecenia (Start - Uruchom - "cmd") i wpisać: netsh dhcp server IP dump > nazwa_pliku, gdzie IP to
adres IP serwera DHCP.
Przyznane adresy IP wraz z informacjami o kliencie (nazwa stacji roboczej, adres MAC) i
okresami dzierŜawy, są wyświetlone na dole zakładki "DHCP" w konsoli administracyjnej (Rys. 7).
Przyznany adres IP moŜna odebrać klikając na nim prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu
pozycję "Usuń klienta".
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Rysunek 7. Odbieranie adresu IP

Odebrane adresy IP zostaną ponownie umieszczone w puli wolnych adresów serwera DHCP po pewnym
czasie. Opcja "Usuń klienta" jest przydatna w sytuacji gdy stacja robocza, która otrzymała adres IP
przechodzi w najbliŜszym czasie w tryb offline.

Ustawienia usługi proxy
Serwer UserGate udostępnia kilka serwerów proxy: proxy HTTP (obsługuje FTP po HTTP i
HTTPS) i FTP, SOCKS4, SOCKS5, POP3 i SMTP, SIP i H323. Ustawienia serwera proxy znajdują się w
konsoli administracyjnej w zakładce "Usługi - Serwery proxy". NajwaŜniejszymi ustawieniami są
interfejsy (Rys. 8) i numery portów, na których działa serwer proxy UserGate.
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Rysunek 8. Podstawowe ustawienia serwera proxy

Jeśli w ustawieniach proxy nie ma określonego interfejsu, serwer będzie nasłuchiwał na wszystkich
dostępnych interfejsach sieciowych. Domyślnie, aktywny jest tylko serwer proxy HTTP i nasłuchuje na
wszystkich dostępnych interfejsach na porcie TCP nr 8080.
Aby przeglądarka internetowa klienta działała z proxy, naleŜy określić adres proxy oraz port w
ustawieniach przeglądarki. Na przykład, w przeglądarce Internet Explorer moŜna to zrobić poprzez
"Narzędzia - Opcje internetowe - Połączenia - Ustawienia sieci LAN". Pracując z HTTP proxy, nie trzeba
określać bramy domyślnej i adresu serwera DNS w ustawieniach TCP/IP połączenia lokalnego na stacji
roboczej uŜytkownika, poniewaŜ proxy ustawia te opcje automatycznie. Dla kaŜdego serwera proxy
moŜna takŜe określić nadrzędny serwer proxy.

Obsługa telefonii IP (SIP, H323)
UserGate v.5 obsługuje protokoły SIP i H323, dzięki czemu serwer UserGate moŜe słuŜyć jako
brama VoIP dla programowych telefonów IP, jak równieŜ dla tradycyjnych telefonów IP.
W wersji 5 dodano opcję proxy SIP z funkcją kontroli stanu połączenia (pełne proxy stanowe).
Proxy SIP moŜe być aktywowane w zakładce "Usługi - Serwery Proxy" i działa zawsze w trybie
przezroczystym, nasłuchując na portach TCP 5060 i UDP 5060.
Informacje o stanie połączenia (rejestracja, telefonowanie, czekanie itd.), o nazwie uŜytkownika
(lub numerze), o czasie połączenia oraz liczbie bajtów wysłanych i odebranych są dostępne w zakładce
"Sesje" w konsoli administracyjnej. Te same informacje są zapisywane w bazie danych statystyk
UserGate.
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Aby móc pracować za pośrednictwem proxy SIP UserGate, naleŜy ustawić IP serwera UserGate
jako bramę domyślną w ustawieniach TCP/IP na stacji roboczej uŜytkownika. Adres serwera DNS musi
być takŜe określony.
Zilustrujmy przykład ustawień po stronie klienta dla programu SJPhone i dostawcy SIP Sipnet.
NaleŜy uruchomić SJPhone, kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie SJPhone zasobnika
systemowego, na stronie profili wybrać "Options" a następnie "New". Trzeba wpisać nazwę profilu (Rys.
9), na przykład "sipnet.ru" i wybrać "Calls through SIP Proxy" jako rodzaj profilu.

Rysunek 9. Tworzenie profilu w SJPhone

W zakładce "SIP Proxy" naleŜy wpisać adres dostawcy SIP. Zamykając okno dialogowe "Profile
options" naleŜy w nowym oknie dialogowym podać nazwę uŜytkownika i hasło dla dostawcy SIP.
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Rysunek 10. Ustawienia profilu w SJPhone

Wbudowana obsługa protokołu H323 pozwala na korzystanie z serwera UserGate w funkcji Gatekeeper'a
H323. W ustawieniach proxy H323 naleŜy określić interfejs, na którym UserGate będzie nasłuchiwał
zapytań klientów, numer portu oraz adres i port bramy H323. W celu autoryzacji na Gatekeepe'rze H323
UserGate, uŜytkownik powinien określić swoją nazwę uŜytkownika, hasło (lub adres IP stacji roboczej) i
numer telefonu. Dane te powinny odpowiadać danym autoryzacji na serwerze UserGate.

Proxy pocztowe w UserGate
Proxy pocztowe w UserGate zostały tak zaprojektowane, aby obsługiwać zarówno protokół POP3
jak i SMTP, a takŜe skanować ruch pocztowy pod kątem wirusów. Jeśli proxy POP3 i SMTP działają w
trybie przezroczystym, ustawienia klienta pocztowego na stacji roboczej uŜytkownika powinny być takie
same jak gdyby był on bezpośrednio podłączony do Internetu (bez uŜycia proxy).
Jeśli proxy POP3 UserGate nie pracuje w trybie przezroczystym, w ustawieniach klienta
pocztowego naleŜy określić jako adres serwera POP3 adres IP serwera UserGate i numer portu
odpowiadający proxy POP3. Ponadto, dla uwierzytelnienia na zdalnym serwerze POP3, naleŜy wpisać
nazwę uŜytkownika w następującym formacie: adres_e-mail@adres_serwera_POP3. Na przykład, jeśli email uŜytkownika to uŜytkownik@mail.ru, jako nazwę uŜytkownika w proxy POP3 UserGate naleŜy
wpisać uŜytkownik@mail.ru@pop.mail.ru. Taki format jest wymagany aby UserGate mógł odczytać
adres zdalnego serwera POP3.
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Jeśli proxy SMTP UserGate nie pracuje w trybie przezroczystym, naleŜy określić adres IP i port
serwera SMTP w sekcji ustawień proxy. W tym wypadku, naleŜy w kliencie pocztowym na stacji
roboczej uŜytkownika wpisać jako adres serwera SMTP, adres IP i port serwera UserGate, które
odpowiadają proxy SMTP.
Jeśli wysyłanie poczty wymaga uwierzytelnienia, naleŜy wpisać nazwę uŜytkownika i hasło
odpowiadające serwerowi SMTP w ustawieniach proxy SMTP UserGate.

Proxy w trybie przezroczystym
"Tryb przezroczysty" jest dostępny w ustawieniach serwera proxy jeśli wraz z UserGate
zainstalowano sterownik NAT. W trybie przezroczystym, sterownik NAT UserGate nasłuchuje na
standardowych portach (takich jak TCP 80 dla HTTP, TCP 21 dla FTP, TCP 110 i 25 dla POP3 i SMTP)
interfejsów LAN i przekazuje Ŝądania uŜytkowników odpowiednim proxy UserGate. Gdy tryb
przezroczysty jest aktywny, nie jest wymagane określenie adresu i portu serwera proxy w ustawieniach
Ŝadnej aplikacji sieciowej, co znacząco zmniejsza nakład pracy administratora w zakresie udostępnienia
Internetu uŜytkownikom sieci LAN. JednakŜe, naleŜy ustawić adres serwera UserGate jako adres bramy
domyślnej i określić serwer DNS na kaŜdej stacji roboczej.

Nadrzędne proxy
Serwer UserGate moŜe współpracować zarówno z bezpośrednim połączeniem internetowym jak i
z nadrzędnym proxy. UserGate obsługuje następujące rodzaje nadrzędnych proxy: HTTP, HTTPS,
SOCKS4 i SOCKS5. Nadrzędne proxy moŜna dodać w zakładce "Usługi - Nadrzędne proxy". Dla
kaŜdego nadrzędnego proxy trzeba określić adres IP i numer portu. Jeśli nadrzędne proxy wymaga
uwierzytelnienia, moŜna wpisać odpowiednią nazwę uŜytkownika i hasło. Wszystkie dodane nadrzędne
proxy są dostępne w ustawieniach serwera proxy UserGate.

Mapowanie portów
UserGate obsługuje mapowanie portów. Reguły mapowania portów pozwalają serwerowi
UserGate na przekierowanie Ŝądania uŜytkownika z określonych portów interfejsu sieciowego stacji
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roboczej UserGate na adres i port określone w regule. Mapowanie portów jest domyślnie włączone dla
protokołów TCP i UDP i nie wymaga instalacji sterownika NAT.

Rysunek 11. Definicja portów UserGate

WaŜna informacja! Jeśli mapowanie portów jest wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do
wewnętrznych zasobów firmy z Internetu, naleŜy uŜyć opcji "Określony uŜytkownik" parametru
"Konfiguracja autoryzacji".

Ustawienia pamięci podręcznej
WaŜną funkcją serwera proxy jest buforowanie zasobów w pamięci podręcznej, co minimalizuje
obciąŜenie łącza internetowego i w znacznym stopniu zmniejsza czas dostępu do popularnych zasobów.
W proxy UserGate zastosowano buforowanie ruchu zarówno dla HTTP jak i FTP. Zbuforowane
dokumenty są zapisane w katalogu "%UserGate%\Cache". W zakładce "Pamięć podręczna" konsoli
administracyjnej moŜna określić limit wielkości pamięci podręcznej i okres przechowywania
dokumentów. MoŜna takŜe włączyć funkcję dynamicznego buforowania witryn web oraz funkcję
zliczania ruchu z pamięci podręcznej. Jeśli opcja "Zliczaj ruch z pamięci podręcznej" jest włączona,
zliczany będzie nie tylko ruch internetowy, ale takŜe dane pobrane z pamięci podręcznej.
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Skanowanie antywirusowe
Z UserGate Proxy & Firewall zintegrowano dwa moduły antywirusowe: Kaspersky Lab i Panda
Security. Obydwa moduły mają za zadanie skanować ruch przychodzący poprzez HTTP, FTP i pocztowe
proxy, a takŜe ruch wychodzący poprzez proxy SMTP.
Konfiguracja modułów antywirusowych jest dostępna w konsoli administracyjnej w zakładce "Usługi Antywirusy" (Rys. 12). MoŜna określić protokoły, które mają być skanowane przez poszczególne
narzędzia antywirusowe, ustawić częstotliwość automatycznych aktualizacji oraz określić listę adresów
URL, które nie muszą być sprawdzane (Filtr URL). MoŜna takŜe określić grupy uŜytkowników, których
ruch nie będzie skanowany pod kątem występowania wirusów.

Rysunek 12. Moduły antywirusowe UserGate

Przed uruchomieniem oprogramowania antywirusowego naleŜy zaktualizować bazę wirusów. Domyślnie,
aktualizacje antywirusa Kaspersky są pobierane ze strony Kaspersky Lab, podczas gdy aktualizacje
antywirusa Panda pobierane są z http://www.entensys.com.
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Serwer UserGate pozwala na jednoczesną pracę obydwu silników antywirusowych i daje
moŜliwość wyboru które protokoły mają być skanowane przez które silniki. Pozwala teŜ na wybór
kierunku ruchu skanowania dla kaŜdego protokołu.

WaŜna informacja! Gdy włączone jest skanowanie ruchu pod kątem wirusów, serwer UserGate blokuje
wielowątkowe pobieranie HTTP i FTP.

Harmonogram UserGate
W UserGate wbudowano harmonogram zadań, który umoŜliwia inicjowanie połączeń
modemowych, dostarczanie uŜytkownikom raportów statystyk, uruchamianie dowolnego zadania,
aktualizowanie modułów antywirusowych i czyszczenie bazy statystyk.
Harmonogram moŜe przeprowadzić nawet najbardziej niestandardowe zadania takie, jak np.
uruchamianie specjalnych plików *.bat lub *.cmd dzięki opcji "Uruchom program".

Ustawienia DNS
UserGate obsługuje dwie metody tłumaczenia nazw: moduł DNS i reguły NAT. Odpowiedzi na
zapytania DNS są buforowane w pamięci serwera, tak więc translacja nazw jest znacznie szybsza.
Ustawienia funkcji DNS forwarding są dostępne w zakładce "Usługi - DNS Forwarding" w Konsoli
administracyjnej, gdzie moŜna zdefiniować jeden lub kilka serwerów DNS, na które będą przekazywane
zapytania DNS uŜytkowników. Domyślnie DNS forwarding jest wyłączony (Rys. 13). W tym wypadku,
serwery proxy UserGate będą korzystały z serwerów DNS zdefiniowanych w ustawieniach sieciowych
stacji roboczej z zainstalowanym UserGate.
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Rysunek 13. Ustawienia DNS

Ustawienia NAT tworzą regułę NAT dla portu UDP 53, która moŜe być zastosowana dla
wszystkich lub tylko wybranych uŜytkowników. W tym wypadku, naleŜy jako serwer DNS na stacji
roboczej klienta ustawić "Adres IP serwera DNS dostawcy Internetu".

MenedŜer alarmów
Zadaniem modułu "MenedŜera alarmów" jest informowanie administratora UserGate o róŜnego
rodzaju zdarzeniach jakie zachodzą na serwerze UserGate. Na przykład, moŜna utworzyć alarm
informujący o wykryciu wirusa, alarm błędu modułu antywirusowego lub ostrzeŜenie o wygasającej
licencji. OstrzeŜenie zostanie wysłane w wiadomości e-mail poprzez serwer SMTP określony w
"Ustawieniach doręczenia wiadomości".
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Zapora sieciowa UserGate
Zasada działania
Wbudowana zapora sieciowa UserGate, będąca częścią sterownika NAT, ma za zadanie
obsługiwać ruch sieciowy na podstawie określonych zestawów reguł. Aby stworzyć regułę zapory
sieciowej, naleŜy określić adresy źródła i miejsca docelowego, usługi (parę port-protokół) oraz akcję:
"Akceptuj" lub "Odrzuć". Rodzaj reguły zapory sieciowej jest określany automatycznie na podstawie
podanych parametrów. UserGate obsługuje następujące rodzaje reguł: translacja adresów sieciowych
(NAT), routing i reguły zapory sieciowej (FW).
Domyślnie, tylko jedna reguła zapory sieciowej jest dostępna (reguła #NONUSER#), która
akceptuje lub blokuje cały wychodzący i przychodzący ruch sieciowy. Jeśli dla reguły #NONUSER#
zostanie ustawiony tryb "Odrzuć", zapora sieciowa zablokuje wszystkie wychodzące i przychodzące
pakiety poza pakietami transmisyjnymi (Transit packets). Jest to najbezpieczniejsze ustawienie jeśli
UserGate jest zainstalowany na oddzielnym komputerze pracującym jedynie jako brama sieciowa.
Jeśli UserGate jest zainstalowany na stacji roboczej, która pełni takŜe funkcję bramy internetowej,
naleŜy utworzyć reguły zapory sieciowej, które dopuszczają ruch internetowy. Reguły te zostaną
umieszczone na liście reguł nad regułą #NONUSER#. Reguły zapory sieciowej są przeglądane od góry
do dołu. Gdy UserGate znajdzie regułę, którą moŜe zastosować dla danego pakietu, ignoruje pozostałe
reguły. Zmieniając pozycje reguł zapory sieciowej na liście reguł, administrator UserGate moŜe zmienić
priorytety reguł.
Usługi UserGate, takie jak np. serwery proxy i mapowanie portów, mogą teŜ tworzyć tak zwane
automatyczne reguły zapory sieciowej. Na przykład, gdy aktywowane jest proxy HTTP, wbudowana
zapora sieciowa automatycznie stworzy odpowiednie reguły pozwalające na działanie proxy.
Automatyczne reguły zapory sieciowej nie występują na liście reguł; moŜna je usunąć jedynie poprzez
wyłączenie odpowiedniej reguły proxy lub mapowania portów. Mimo to, administrator UserGate moŜe
zablokować regułę automatyczną poprzez stworzenie odpowiedniej reguły zabraniającej i umieszczenie
jej na szczycie listy reguł.
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Reguły translacji adresów sieciowych (NAT)
Aby stworzyć nową regułę NAT (Rys. 14) naleŜy jako źródło wybrać interfejs LAN serwera
UserGate, jako miejsce docelowe, interfejs WAN; wybrać jedną lub kilka usług, a takŜe określić
uŜytkowników lub grupy, dla których stosowana będzie ta reguła.

Rysunek 14. Tworzenie reguły NAT w UserGate

Aby aktywować reguły, naleŜy określić bramę: adres IP serwera UserGate i lokalnego serwera DNS (w
ustawieniach sieciowych TCP/IP stacji roboczej uŜytkownika). Jeśli na liście zdefiniowanych usług (par
protokół/port) brak danej usługi, moŜna ją dodać podczas tworzenia reguły lub poprzez zakładkę "Usługi
uŜytkownika" w konsoli administracyjnej.
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Współpraca z wieloma dostawcami usług internetowych
Sterownik NAT UserGate moŜe obsługiwać kilka jednoczesnych połączeń internetowych. Tak
więc, administrator UserGate moŜe utworzyć kilka zestawów reguł NAT o róŜnych interfejsach
docelowych (WAN lub PPP) (Rys. 15). Tym sposobem administrator UserGate moŜe przyporządkować
róŜnych dostawców Internetu, róŜnym grupom uŜytkowników sieci lokalnej. Przydzielanie dwóch
zestawów reguł dla tego samego uŜytkownika lub grupy nie jest zalecane.

Rysunek 15. Współpraca z wieloma dostawcami usług internetowych

Automatyzacja wyboru interfejsu wyjściowego
Jeśli obecnych jest kilka zewnętrznych interfejsów WAN, administrator UserGate moŜe, w regule
NAT, jako adres przeznaczenia wybrać opcję "Dowolny interfejs WAN". Znaczy to, Ŝe sieciowy interfejs
wychodzący zostanie określony dynamicznie poprzez porównanie adresu sieciowego hosta docelowego z
adresami wszystkich interfejsów WAN serwera UserGate. Jeśli adres hosta docelowego nie pasuje do
Ŝadnego interfejsu WAN, pakiet zostanie wysłany głównym kanałem internetowym.
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WaŜna informacja! Gdy aktywna jest funkcja Obsługi awarii połączenia, opcja automatycznego wyboru
interfejsu wyjściowego w regułach NAT, jest wyłączona.

Publikacja zasobów sieciowych
Za pomocą UserGate, moŜna umoŜliwić dostęp do wewnętrznych zasobów sieciowych firmy z
Internetu; na przykład, do serwerów pocztowych, WWW, FTP lub VPN. W tym wypadku wszystkie
Ŝądania na określonym porcie zewnętrznego adresu IP serwera UserGate będą przekierowywane do
serwera wewnętrznego zgodnie z regułą. Dostęp do zasobów wewnętrznych moŜna zapewnić wszystkim
lub tylko określonym uŜytkownikom Internetu, po prostu określając adres źródłowy. Podczas tworzenia
reguły publikacji zasobów, naleŜy wybrać tylko jedną usługę w zakładce "Usługi" (Rys. 16) okna
dialogowego "Dodaj regułę sieciową".
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Rysunek 16. Publikacja serwera FTP

Ustawienia reguł filtrujących
W małych firmach, powszechne jest instalowanie UserGate na komputerach PC pełniących
jednocześnie funkcje bramy internetowej i stacji roboczej. Jeśli reguła #NONUSER# zapory sieciowej
działa w trybie "Odrzuć", naleŜy utworzyć kilka specjalnych reguł zezwalających. Reguły te mogą
zezwolić na Ŝądania wychodzące takich podstawowych protokołów jak: HTTP, HTTPS, FTP, POP3 i
SMTP. Rysunek 17. przedstawia przykład tego typu reguł.
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Rysunek 17. Reguła zapory sieciowej serwera UserGate

Obsługa routingu
Jeśli serwer UserGate jest zainstalowany na komputerze podłączonym do kilku sieci lokalnych,
UserGate moŜe działać jako router łączący sieci za pomocą dwukierunkowych przezroczystych połączeń.
Reguła routingu zapory sieciowej moŜe być utworzona dla kaŜdej pary interfejsów LAN (Rys. 18).
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Rysunek 18. Routing w UserGate

WaŜna informacja! Routing nie wymaga autoryzacji UserGate a ruch sieciowy nie jest kalkulowany.

Ograniczanie prędkości w UserGate
UserGate udostępnia dwie metody ograniczania prędkości ruchu sieciowego. Najprostszą metodą
jest ustawienie limitu prędkości w profilu uŜytkownika lub poprzez regułę ruchu ("Prędkość - Ustaw"),
natomiast druga polega na wykorzystaniu "MenedŜera ruchu". Metoda pierwsza jest tylko w pewnym
sensie ograniczaniem poniewaŜ pozwala tylko na ograniczenie prędkości ruchu przychodzącego
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wszystkich połączeń bez moŜliwości rozdzielenia na protokoły czy adresy i porty przeznaczenia.
Mechanizm ten jest najprostszy i działa dla usług proxy i dla ruchu NAT.
Stosując tą metodę nie moŜna ograniczyć prędkości ruchu dla grup uŜytkowników, dlatego teŜ tryb ten
nie jest domyślnie włączony. Aby ograniczyć prędkość transmisji dla grup uŜytkowników zaleca się
wykorzystanie "MenedŜera ruchu".

MenedŜer ruchu
Moduł "MenedŜer ruchu" UserGate opiera się dobrze znanym algorytmie CBWFQ (Class-Based
Weighted Fair Queuing). Algorytm ten pozwala na przetwarzanie pakietów sieciowych przy pomocy
kolejek FIFO (First In First Out - pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu) opartych na klasyfikacji
pakietów i priorytetyzacji kolejki. Częścią algorytmu jest WFQ (Weighted Fair Queuing - Kolejkowane
waŜone), gdzie kolejki pakietów FIFO są przetwarzane na podstawie priorytetu i wagi (rozmiaru)
pakietów. Algorytm menedŜera ruchu posiada takŜe funkcjonalność "kształtowania ruchu" (ograniczenie
pasma dla reguły). Podczas kształtowania, kolejki są takŜe przetwarzane pod względem priorytetu. Inne
opcje to "Ograniczanie prędkości" i "Czas opóźnienia".

W menedŜerze ruchu występują dwa rodzaje reguł. Pierwszy to zestaw reguł definiujących
określony ruch (reguły uŜytkownika). Drugi to zestaw reguł domyślnych zdefiniowanych dla kaŜdego
interfejsu WAN na serwerze. Dla reguł uŜytkownika dostępne są następujące parametry:
•

Priorytet reguły,

•

Kierunek ruchu (przychodzący/wychodzący),

•

Dozwolona maksymalna wielkość pasma (Kb/s lub Mb/s).

•

Opóźnienie pakietów (ms),

•

Protokół (TCP/UDP/ICMP),

•

Adres IP i port źródła,

•

Adres IP (w formacie IP/maska) i port miejsca docelowego.

•

Interfejs, na którym menedŜer pasma będzie przetwarzał ruch.
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WaŜna informacja! Parametru "Czas opóźnienia" nie moŜna zmienić poprzez interfejs uŜytkownika.
MoŜe on być ustawiony w pliku konfiguracyjnym serwera (config.cfg).

Priorytet reguły menedŜera ruchu określa, która kolejka FIFO będzie przetwarzała pakiet.
Zdefiniowanych jest 8 priorytetowych kolejek: 4 kolejki o bezwzględnych priorytetach (WYSOKI,
ŚREDNI, NORMALNY i NISKI) oraz 4 kolejki o względnych priorytetach.
Ograniczenie prędkości ruchu jest dostępne tylko dla reguł o względnych priorytetach. Zgodnie z
ustawionym limitem prędkości, pakiet moŜe być wysłany do bufora wyjściowego, przeniesiony na
początek kolejki (jeśli parametr "Czas opóźnienia" został określony) lub odrzucony.
Kolejki o bezwzględnym priorytecie mają za zadanie przetwarzać ruch priorytetowy. Jeśli trzeba,
ruch ten moŜe zająć całe pasmo dedykowanego kanału internetowego. Jest tylko jeden parametr
pozwalający Administratorowi wpłynąć na przetwarzanie uprzywilejowanego ruchu - bezwzględny
priorytet reguły.
Podczas tworzenia reguły uŜytkownika, jako adres źródłowy moŜna określić adres komputera w
sieci lokalnej a takŜe zakres adresów IP o maksymalnie 256 elementach. Jako adres przeznaczenia moŜna
wybrać adres IP sieci lub określony host (maska 32). Tworząc regułę uŜytkownika menedŜera ruchu,
naleŜy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
•

Zadaniem MenedŜera ruchu jest ograniczanie prędkości ruchu dla kierunków “Serwer - Internet” i
“Sieć lokalna - Internet”.

•

Jeśli pakiet sieciowy klasyfikuje się do więcej niŜ jednej reguły, MenedŜer ruchu wybiera
pierwsza pasującą regułę.

•

MenedŜer ruchu nie obsługuje połączeń modemowych.
Pakiet sieciowy, który nie pasuje do Ŝadnej reguły uŜytkownika, będzie obsłuŜony przez regułę

domyślną. W domyślnej regule menedŜera ruchu określone są dwa parametry: maksymalna dozwolona
wielkość pasma (Kb/s lub Mb/s) i priorytet. NaleŜy określić wielkość pasma zgodnie z parametrami
połączenia internetowego. Ograniczenie prędkości, określone w regule domyślnej, jest takie samo
zarówno dla ruchu przychodzącego jak i wychodzącego.

WaŜna informacja! MenedŜer ruchu nie bedzie działał jeśli reguła interfejsu WAN będzie
wyłączona w ustawieniach MenedŜera ruchu.
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Zapora sieciowa aplikacji
Administrator moŜe zarządzać dostępem do Internetu zarówno dla uŜytkowników jak i aplikacji
sieciowych na stacjach roboczych klientów. Aby móc kontrolować aplikacje stacji roboczej klienta w
sieci lokalnej, wymagane jest zainstalowanie aplikacji App. Firewall Service. Instalację moŜna
przeprowadzić

uruchamiając

pakiet

MSI

(AuthFwInstall.msi)

znajdujący

się

w

katalogu

"%UserGate%\tools".
Zarządzanie aplikacjami sieciowymi jest przeprowadzane za pomocą reguł, które zostały
zdefiniowane przez administratora i zostały zastosowane dla uŜytkowników lub grup uŜytkowników. W
zaporze sieciowej aplikacji występują dwa rodzaje reguł: reguły domyślne i reguły uŜytkowników. KaŜda
stacja robocza z zainstalowaną usługą Application Firewall Service moŜe otrzymać reguły domyślne jeśli
zostaną spełnione następujące warunki:
a) Usługa Application Firewall Service wykrywa serwer UserGate w sieci,
b) Został utworzony zestaw reguł domyślnych.

PoniewaŜ wszystkie reguły Zapory sieciowej aplikacji powinny być przyporządkowane do określonej
grupy reguł, utworzono specjalny katalog "DEFAULT_RULES" w celu przechowywania reguł
domyślnych. Administrator UserGate moŜe takŜe utworzyć grupy reguł uŜytkowników. UserGate
początkowo zawiera tylko jedną regułę domyślną, która pozwala kaŜdej aplikacji sieciowej uŜytkownika
na dostęp do jakiegokolwiek adresu IP poprzez jakikolwiek protokół. Zaleca się wykorzystanie tej reguły
na początku konfiguracji Zapory sieciowej aplikacji w celu zebrania danych statystycznych na temat
wykorzystania aplikacji w sieci.
Application Firewall Service otrzyma zestaw reguł uŜytkownika tylko po udanej autoryzacji
uŜytkownika na serwerze UserGate. UŜytkownik moŜe być uwierzytelniony poprzez Klienta autoryzacji
lub na podstawie adresu stacji roboczej (adresu IP, adresu MAC lub obydwu naraz). Reguły uŜytkownika
mogą uzupełniać lub nadpisywać reguły domyślne. Jeśli wykorzystywany jest Klient autoryzacji, Zapora
sieciowa aplikacji tworzy, dla uwierzytelnionego uŜytkownika, logiczne połączenie pomiędzy profilami
uŜytkownika UserGate i systemu Windows. Zmiana konta Windows podczas pracy Klienta autoryzacji
anuluje wszystkie operacje reguł uŜytkownika. Zapora sieciowa aplikacji nie obsługuje autoryzacji
HTTP. Polityka Zapory sieciowej aplikacji o ustawieniach domyślnych jest określona następująco:
a) Jeśli serwer UserGate jest niedostępny, dozwolone są wszystkie aplikacje sieciowe.
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b) Jeśli serwer UserGate jest dostępny, dla aplikacji i usług sieciowych dozwolony jest jedynie
dostęp lokalny.

Statystyki aplikacji sieciowych Zapory aplikacji są przechowywane na stacji roboczej w lokalnym
katalogu %Program Files%\Entensys\Application Firewall\Cache i są okresowo wysyłane (co około 10
minut) do serwera UserGate. Częstotliwość wysyłania jest określona w rejestrze systemowym przez
parametr SendStatistics (HKLM\Software\Policies\Entensys\Application Firewall). Odpowiednie reguły
buforowania są takŜe wbudowane w Zaporę sieciową aplikacji. Jeśli serwer UserGate jest tymczasowo
niedostępny, usługa Application Firewall Service działa nadal zgodnie z regułami zapisanymi w lokalnym
buforze, czekając na następną aktualizację (parametr rejestru UpdateRules). Domyślnie, reguły
aktualizowane są co 5 minut.
Statystyki aplikacji uŜytkownika są dostępne w zakładce "Zapora sieciowa aplikacji - Statystyki".
Informacje o uŜytkowniku i stacji roboczej, a takŜe informacje o aplikacji sieciowej, są przedstawione na
rysunku 19.

Rysunek 19. Statystyki aplikacji sieciowych

Administratorzy UserGate mogą tworzyć reguły aplikacji klikając dwukrotnie odpowiednią linię w
zakładce Historia aplikacji.
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Zarządzanie ruchem w UserGate
Reguły zarządzania ruchem
Serwer UserGate pozwala na zarządzanie dostępem do Internetu za pomocą reguł zarządzania
ruchem. Reguły te mogą zabronić uŜytkownikowi dostępu do określonych zasobów sieciowych,
ograniczyć konsumpcję ruchu, tworzyć harmonogramy dostępu do Internetu i śledzić konta
uŜytkowników. Reguły zarządzania ruchem są zorganizowane w formie akcji, która będzie wykonana dla
określonego przedmiotu. Są 4 pary przedmiot-akcja zdefiniowane w UserGate: "Połączenie - Zakończ",
"Ruch - Nie zliczaj", "Taryfa - Zmień" i "Prędkość - Ustaw". Aby reguła zarządzania ruchem mogła być
wykonana naleŜy określić warunki reguły: porę dnia, dzień tygodnia, adresy URL (IP), ograniczenie
ruchu (na dzień, tydzień lub miesiąc), itd. Definiowane warunki mogą być łączone za pomocą operatorów
logicznych "AND/OR", co daje większą elastyczność podczas tworzenia reguły. Jeszcze większą
elastyczność moŜna uzyskać dzięki moŜliwości stosowania reguł zarówno dla wszystkich jak i tylko dla
określonych protokołów. Reguły moŜna przyporządkować uŜytkownikom lub grupom uŜytkowników
UserGate.

Ograniczenia dostępu do Internetu
Ograniczenie dostępu do Internetu to typowe zadanie serwera proxy. Do tego celu, zostały
stworzone reguły UserGate "Połączenie - Zakończ". Jeśli korzysta się z serwera proxy (HTTP, FTP),
moŜna określić nazwę domeny zasobu (adres URL) lub jego adres IP. Serwer UserGate moŜe filtrować
po fragmencie adresu URL (opcja "Cały URL"), po części adresu (opcja "Nazwa serwera") lub po adresie
dokumentu (opcja "URL dokumentu").
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Rysunek 20. Ustawienia filtrowania adresów URL

Podczas wprowadzania adresu IP, moŜna określić czy adres ma być adresem "Źródła" czy
"Miejsca docelowego". Opcja "Odwróć" oznacza wszystkie adresy IP oprócz zdefiniowanego. NaleŜy
zwrócić uwagę na to, Ŝe jeśli chce się zablokować dostęp do kilku hostów zewnętrznych dla ruchu NAT,
naleŜy określić ich adresy IP (a nie nazwy domen, poniewaŜ NAT UserGate nie współpracuje z nazwami
domen).

Filtrowanie BrightCloud po adresach URL
Dzięki współpracy z BrightCloud Inc., zintegrowano z serwerem UserGate usługę BrightCloud i
główną bazę danych BrightCloud. Administrator UserGate moŜe zablokować dostęp do witryn o
określonym rodzaju treści nie znając nawet ich nazw. Co więcej, moŜliwe jest przeglądanie raportów
statystyki UserGate o kategoriach odwiedzonych stron, np. Reklamy, Edukacja, Wiadomości itd.
Korzystanie z kategorii stron pozwala stosować bardziej elastyczną politykę zarządzania dostępem do
Internetu.
Skategoryzowane filtrowanie jest dostępne dla usług proxy UserGate pracujących zarówno w
trybie przezroczystym jak i w trybie nieprzezroczystym. Jeśli przeglądarka na maszynie klienta nie jest
skonfigurowana do korzystania z proxy, filtrowanie będzie dostępne jedynie gdy w UserGate będzie
włączona opcja "DNS forwarding". Skategoryzowane filtrowanie dla ruchu NAT jest niedostępne.
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Aby zablokować dostęp do pewnych kategorii (Rys. 21), naleŜy otworzyć zakładkę "Polityka
ruchu - Reguły ruchu", utworzyć regułę "Połączenie - Zamknij" i na piątej stronie okna dialogowego
wybrać te kategorie.

Rysunek 21. Reguły filtrowania skategoryzowanego

Ustawianie ograniczenia konsumpcji ruchu
MoŜna stosować reguły "Połączenie - Zamknij" w celu zablokowania dostępu do pewnych
zasobów Internetu, ale moŜna takŜe dzięki nim ograniczyć konsumpcję ruchu. W tym wypadku, moŜna
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określić maksymalną wartość ruchu przychodzącego/wychodzącego (lub całego ruchu) na dzień, tydzień
lub miesiąc (Rys. 22).

Rysunek 22. Ograniczenie ruchu

Jeśli na uŜytkownika nałoŜono ograniczenie konsumpcji, wraz z przekroczeniem limitu, dostęp do
Internetu zostanie całkowicie lub częściowo zablokowany (w zaleŜności od dodatkowych parametrów,
np. protokołów, dla których reguła jest stosowana).

Ograniczenie wielkości pliku
Reguły zarządzania ruchem pozwalają równieŜ administratorowi ograniczyć pobieranie plików
większych niŜ określone maksimum. Opcja ta jest włączana przez regułę z operatorem logicznym "OR" i
moŜe być zastosowana tylko dla ruchu proxy.
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System bilingowy
Taryfowanie dostępu do Internetu
Serwer UserGate moŜe być wykorzystany do kalkulacji kosztów połączenia internetowego. Taką
moŜliwość udostępnia zintegrowany system bilingowy. Podstawą systemu bilingowego jest pojęcie "plan
bilingowy". Domyślnie w UserGate jest tylko jeden plan bilingowy o nieokreślonych parametrach
kosztów ruchu przychodzącego, wychodzącego i tymczasowego. Jeśli UserGate zapewnia płatny dostęp
do Internetu, administrator moŜe utworzyć dowolną ilość planów bilingowych, adekwatnie do planów
taryfowych dostawcy Internetu lub preferencji administratora.
Plany bilingowe UserGate mogą być zastosowane zarówno dla uŜytkowników jak i grup
uŜytkowników. Domyślnie, połączenia internetowe wszystkich uŜytkowników naleŜących do tej samej
grupy są taryfowane według planu bilingowego grupy. Administrator moŜe w kaŜdym momencie zmienić
plany bilingowe uŜytkownika.

Kontrola stanu konta uŜytkownika
System bilingowy UserGate znakomicie uzupełnia zintegrowany system Zarządzania ruchem.
Jeśli serwer UserGate zapewnia płatny dostęp do Internetu, moŜna wykorzystać system Zarządzania
ruchem do kontroli stanu konta uŜytkownika. W ustawieniach reguły "Połączenia - Zamknij" moŜna
włączyć opcję "Aktywuj śledzenie" i określić wartość progu dla konta uŜytkownika. Reguła stanie się
aktywna, gdy saldo konta uŜytkownika będzie niŜsze niŜ wartość progu.

Przełączanie dynamiczne planów bilingowych
Reguły zarządzania ruchem UserGate mogą być wykorzystane do dynamicznego przełączania
pomiędzy planami bilingowymi. Najczęstszym zadaniem, związanym z połączeniami modemowymi, jest
przełączanie pomiędzy dziennymi i nocnymi planami bilingowymi. Inna funkcja to wykorzystanie
róŜnych planów bilingowych dla sieci wewnętrznej dostawcy usług internetowych i dla Internetu.
Obydwa zadania są wykonywane przez regułę "Taryfa - Zmień".
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Zdalne zarządzanie UserGate
Ustawienia połączenia zdalnego
Moduł administracji UserGate moŜna wykorzystać do zarządzania zdalnym serwerem. W polu
"Adres serwera" naleŜy określić nazwę w domenie lub adres IP maszyny zdalnej, na której działa
UserGate.
Aby móc uŜywać modułu zarządzającego z maszyny zdalnej, naleŜy uruchomić kreatora instalacji
UserGate i wybrać tylko UserGate Administration Console.

Sprawdzanie dostępności nowej wersji
W konsoli administracyjnej w "Ustawieniach ogólnych" widnieje opcja "Sprawdzaj dostępność
aktualizacji". Jeśli opcja jest zaznaczona, serwer UserGate sprawdza na stronie UserGate dostępność
najnowszej wersji. Jeśli zainstalowana jest wersja starsza niŜ dostępna na stronie, Konsola
administracyjna powiadomi o tym. W tym wypadku, administrator moŜe pobrać nową wersję i
zainstalować ją. Automatyczne aktualizacje UserGate nie są jeszcze dostępne.

Narzędzie statystyk UserGate
Statystyki ruchu są przechowywane w bazie danych serwera UserGate. Domyślnie, uŜywana jest
baza danych MS Access i jest przechowywana w katalogu macierzystym UserGate w pliku log.mdb.
Krótka informacja na temat ruchu całkowitego uŜytkowników i grup jest dostępna w sekcji "Monitoring"
UserGate. Szczegółowe statystyki są przedstawione w module statystyk UserGate - aplikacji
współpracującej z bazą danych statystyk UserGate (Rys. 23).
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Rysunek 23. Statystyki UserGate

Za pomocą filtrów moŜna otrzymać szczegółowe statystyki dla kaŜdego uŜytkownika lub grupy.
Filtrowanie pozwala na tworzenie raportów na podstawie czasu dostępu, protokołów, Ŝądanych zasobów
itd. Wynik jest prezentowany w tabeli, która moŜe być wyeksportowana do formatu MS Excel lub
HTML.

Statystyki Web UserGate
W UserGate v.5 dodano nowy moduł statystyk. Moduł statystyk Web dostarcza szczegółowych
informacji na temat wykorzystania połączenia internetowego. Informacje te moŜna przejrzeć z kaŜdego
miejsca na świecie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Dla celów statystyk Web, moŜna
określić kilka poziomów dostępu w profilu uŜytkownika UserGate. Zatem, zwykły uŜytkownik moŜe
przeglądać tylko swoje statystyki, "Dyrektor" moŜe przeglądać statystyki kaŜdego uŜytkownika a
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"Administrator" jest upowaŜniony do przeglądania statystyk wszystkich uŜytkowników i tworzenia
szablonów raportów statystycznych.
Informacje statystyczne są teraz prezentowane nie tylko w formie tabelarycznej, ale takŜe jako
wykresy graficzne po to, aby raporty były łatwiejsze w zrozumieniu.

Rysunek 24. Strona statystyk Web adresów URL UserGate

Dostęp do statystyk moŜna uzyskać pod adresem https://192.168.0.1, (gdzie 192.168.0.1 to np. adres
serwera UserGate) lub poprzez odpowiednie łącze na stronie statystyk osobistych uŜytkownika
http://192.168.0.1:8080 (gdzie 8080 to port proxy HTTP UserGate).

Ustawienia statystyk Web
W ustawieniach statystyk Web moŜna określić ustawienia regionalne, włączyć pamięć podręczną,
określić okres przechowywania zbuforowanych treści a takŜe włączyć zapisywanie zdarzeń programu.
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Ustawienia widoku pozwalają m.in. na określenie ilości bajtów na kilobajt (odpowiednio do definicji
"kilobajtu" uŜywanej przez dostawcę usług). MoŜliwe jest wyłączenie wyświetlania stanu konta
uŜytkownika w celu przyspieszenia ładowania ekranu statystyk.

Ocena skuteczności reguł zarządzania ruchem
Aby zarządzać dostępem do Internetu, administrator UserGate moŜe utworzyć reguły zarządzania
ruchem i zastosować je dla uŜytkowników lub grup uŜytkowników. JednakŜe, moŜe pojawić się sytuacja,
w której stworzone reguły nie będą skuteczne. Na przykład, jeśli reguła została zastosowana dla
wszystkich uŜytkowników ale aktualnie działa tylko dla "najaktywniejszych" uŜytkowników, wskazane
jest wyłączenie jej dla tych uŜytkowników, którzy nie potrzebują tej reguły. Ruch tychŜe uŜytkowników
nie będzie niepotrzebnie sprawdzany, co moŜe zwiększyć produktywność serwera. Na stronie statystyk
Web znajduje się łącze "Zdarzenia reguł", które pozwala oszacować skuteczność reguły.
Znajduje się tu jedynie informacja o regułach typu "Połączenie - Zamknij". Jeśli posiada się uprawnienia
"Dyrektora" lub "Administratora" moŜna uzyskać informacje na temat "wagi" kaŜdego adresu URL na tle
wszystkich adresów reguły.

Ocena skuteczności modułu antywirusowego
Narzędzie antywirusowe pozwala na wyłączenie niektórych grup UserGate z procesu skanowania.
Dzięki statystykom Web, moŜna uzyskać raporty na temat zdarzeń antywirusowych dla kaŜdego
uŜytkownika. Statystyki są dostępne w sekcji "Zdarzenia modułu antywirusowego". Dla dyrektorów i
administratorów udostępnione są dodatkowe statystyki, przedstawiające "wagę" uŜytkownika na tle
całkowitej liczby zdarzeń antywirusowych ("Raporty zdarzeń modułu antywirusowego").
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