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Definição:

- Firewall, no sentido original da palavra é conhecida como 
“porta contra-fogo”, ou seja, um dispositivo de segurança 
resistente ao fogo, utilizado nos prédios para evitar que 
incêndios se alastrem entre andares ou salas.



  



  

Definição:

 - Firewall, na informática, é um software/hardware que 
detém autonomia concedida pelo próprio sistema para 
pré-determinar e disciplinar todo o tipo de tráfego existente 
entre o mesmo e outros hosts/redes.



  



  

DMZ:

DeMilitarized Zone – Zona Dezmilitarizada ou Rede de 
Perímetro

-  pequena rede situada entre uma rede confiável e uma não 
confiável, geralmente entre a rede local e a Internet.

- manter todos os serviços que possuem acesso externo 
separados da rede local, limitando assim o potencial dano 
em caso de comprometimento de algum destes serviços por 
um invasor;

- os computadores presentes em uma DMZ não devem 
conter nenhuma forma de acesso à rede local.



  

DMZ:

- a configuração é realizada através do uso de equipamentos 
de Firewall, que vão realizar o controle de acesso entre a 
rede local, a internet e a DMZ;

- os equipamentos na DMZ podem estar em um switch 
dedicado ou compartilhar um switch da rede, porém neste 
último caso devem ser configuradas Redes Virtuais distintas 
dentro do equipamento, também chamadas de VLANs 
(redes diferentes que não se "enxergam" dentro de uma 
mesma rede - LAN).



  

Histórico Firewall:

- desenvolvido pela Bell Labs em meados da década de 80, 
sob encomenda da gigante de telecomunicaçãoes AT&T

- foi desenvolvido com o intuito de “filtrar” todos os pacotes 
que saíssem e entrassem na rede;

- manipular de acordo com as especificações das regras 
previamente definidas pelos cientistas da Bell.



  

Tipos de Firewall: 

Existem basicamente dois tipos de firewalls:

- Nível de aplicação - Este tipo de firewall analisa o conteúdo 
do pacote para tomar suas decisões de filtragem. Firewalls 
deste tipo são mais intrusivos (pois analisam o conteúdo de 
tudo que passa por ele) e permitem um controle relacionado 
com o conteúdo do tráfego. Alguns firewalls em nível de 
aplicação combinam recursos básicos existentes em 
firewalls em nível de pacotes combinando as funcionalidade 
de controle de tráfego/controle de acesso em uma só 
ferramenta. Servidores proxy, como o squid, são um 
exemplo deste tipo de firewall.



  

Tipos de Firewall: 

Nível de pacotes - Este tipo de firewall toma as decisões 
baseadas nos parâmetros do pacote, como porta/endereço 
de origem/destino, estado da conexão, e outros parâmetros 
do pacote. O firewall então pode negar o pacote (DROP) ou 
deixar o pacote passar (ACCEPT). O iptables é um 
excelente firewall que se encaixa nesta categoria.
Firewall em nível de pacotes é o assunto explicado nesta 
seção do guia mas será apresentada uma explicação breve 
sobre o funcionamento de análise de strings do iptables.

Os dois tipos de firewalls podem ser usados em conjunto 
para fornecer uma camada dupla de segurança no acesso 
as suas máquinas/máquinas clientes.



  

Tipos de Firewall: 

Packet Filtering – Filtro de Pacote

Ssistemas responsáveis pela filtragem dos pacotes entre hosts internos e externos 
de um modo selectivo.

Para se implementar uma barreira de segurança numa rede de computadores,  é 
fundamental que se conheça os detalhes dos protocolos de comunicação utilizados, 
os mais usuais são IP, TCP, ICMP e UDP. Estes são os principais protocolos a nível 
de rede e transporte que são considerados e examinados ao se estabelecer regras 
de filtragem num Packet Filtering para a Internet.

Este mecanismo de filtragem a nível de router possibilita que se controle o tipo de 
tráfego, em qualquer parte da rede, e controla o tipo de serviços que possam 
comprometer a segurança de rede, restringindo-os. O componente que realiza a 
filtragem de pacotes, geralmente é um router, sendo este designado de screening 
router.



  

Tipos de Firewall: 

Screening Router

O screening router pode filtrar pacotes tanto como base no seu endereço, como com 
base no seu protocolo.

 A filtragem que a maioria do screening router realizam são baseadas nas seguintes 
informações:
- Endereço IP origem
- Endereço IP destino
- Protocolos ( TCP, UDP e ICMP)
- Portas TCP ou UDP origem
- Portas TCP ou UDP destino
- Tipo de mensagem ICMP



  

Tipos de Firewall: 

Screening Router

Para além destas informações o screening router tem conhecimento:
- interface por onde o pacote chegou
- interface por onde o pacote será transmitido

Obs: O IP Spoofing é um ataque que pode ser evitado com a aplicação dos  recursos 
expostos em cima.



  

Tipos de Firewall: 

Screening Router

No ataque de IP Spoofing o atacante tenta se passar como um host interno utilizando 
o IP deste como endereço origem. 
Se a filtragem é realizada por interface em ambos os sentidos, este ataque não 
funciona porque jamais um pacote pode chegar da rede externa  tendo como 
endereço origem o endereço de uma máquina que está na rede interna.



  

Tipos de Firewall: 

Dual-Homed Firewall

Efetua a filtragem de pacotes e rejeita o estabelecimento de conexões com serviços 
não autorizados.

É um host que tem no mínimo duas interfaces de rede, conectadas cada uma a 
segmentos diferentes de rede. 
Um computador que fica entre duas redes pode ser um Dual-Homed Gateway , já 
que este atua como um router desativado, o que impede que se faça o routing de 
pacotes de uma rede directamente para outra, não permitindo a comunicação direta 
entre a rede interna, que se quer proteger, e a rede externa.

O sistema nas duas redes não podem comunicar entre si, o Dual-Homed serve como 
intermediário para a comunicação, ou seja, podem comunicar com o Dual-Homed e 
este por sua vez vai comunicar com a outra rede, proporcionando assim, um alto 
nível de controle.



  

Tipos de Firewall: 

Dual-Homed Firewall

Vantagens
- Facilidade de configuração;
- Manutenção e monitorização das actividades dos utilizadores;
- Baixo custo.

Desvantagens
- Dependência de uma única máquina o que deixa a rede vulnerável;
- Configuração inicial complexa  



  

Tipos de Firewall: 

Screened Host Firewall

Nesta arquitetura não há uma sub-rede de segurança entre a Internet e a rede 
interna. Existe apenas um screening router e um bastion host situado junto à rede 
interna.

O screening router é responsável por bloquear os pacotes de serviços que não 
deseja que passem pelo Firewall, pacotes que tenham rotas IP definidas ou que 
tenham como destino a sua rede interna.

O bastion host executa servidores proxy possibilitando aos utilizadores da sua rede 
interna usar serviços na rede externa.



  

Tipos de Firewall: 

Screened Host Firewall

Esta arquitetura é bastante segura porque existem dois níveis de protecção, na 
camada de rede através do screening router e na camada de aplicação através do 
bastion host. 
No caso de ocorrer uma falha existe a protecção do outro. 
A configuração e a manutenção deste tipo de Firewall é relativamente fácil.



  

Tipos de Firewall: 

Screened Subnet Firewall

É uma arquitetura que combina um Screened Host com um Screening Router e um 
Bastion Host, formando uma sub-rede segura entre as redes internas e externa, 
também conhecida como DMZ (De-Militarized Zone).

Esta arquitetura é uma das mais seguras, tendo como  desvantagem a complexidade 
de configuração e manutenção, o atraso de tráfego que deve passar pela subrede e 
o elevado custo.



  

Tipos de Firewall: 

Packet Filter: 

Trata em média de 20 a 24 bytes iniciais de um pacote, ou 
seja, trata todo o cabeçalho do IP e a parte do cabeçalho de 
transporte que diz respeito à porta de origem e destino (o 
campo porta tem 2 bytes = 16 bits, que correspondem a 
216= 65536 portas)



  



  

Tipos de Firewall: 

State Less: 

Trata em média um pouco mais do que os 24 bytes iniciais 
de um pacote, ou seja, é um Packet Filter melhorado.
Este firewall pode ter até um tratamento para algum campo 
específico do cabeçalho de transporte, porém não é capaz 
de tirar do conceito de Estado de Conexão.



  

Tipos de Firewall: 

State Full: 

Essa categoria de firewall trata no mínimo os 40 bytes 
iniciais de um datagrama, ou seja, todo o cabeçalho do IP.
Seja qual for o protocolo de transporte (TCP ou UDP), ele é 
capaz de tratar o cabeçalho de transporte, além de ser 
capaz de aproveitar as informações de estado de conexão 
do cabeçalho TCP



  



  



  

Norma NBR ISO/IEC 17799:2005 

Item 8.5.1: Controle de rede, recomendar a segregação da 
rede, assim como a implementação de proteção dos serviços 
disponibilizados contra acessos não autorizados.
Isso significa um trabalho para um sistema de filtros (firewall) 
que é mais enfaticamente citado nas alíneas e e f do Item 
9.4.2 – Rota de Rede Obrigatória.



  

Histórico IPTables: 

- O iptables é um código de firewall das versões 2.4 do 
kernel, que substituiu o ipchains (presente nas séries 2.2 do 
kernel), que por sua vez substitui o ipfwadm, aterior a versão 
2.0 do kernel;

- Ele foi incluído no kernel da série 2.4 em meados de 
Junho/Julho de 1999;



  

Histórico IPTables: 

- A história do desenvolvimento (desde o porte do ipfw do 
BSD para o Linux até o iptables (que é a quarta geração de 
firewalls do kernel) está disponível no documento, 
Netfilter-howto;
- o NetFilter foi criado por Marc Boucher, James Morris, 
Harald Welte e Rusty Russel;
- Rusty atualmente é o programador responsável e 
mantenedor do Linux IP Firewall .



  

Características do firewall iptables: 
    
    * Especificação de portas/endereço de origem/destino;
    * Suporte a protocolos TCP/UDP/ICMP (incluindo tipos de 
mensagens icmp);
    * Suporte a interfaces de origem/destino de pacotes;
    * Manipula serviços de proxy na rede;
    * Tratamento de tráfego dividido em chains (para melhor 
controle do tráfego que entra/sai da máquina e tráfego 
redirecionado;
    * Permite um número ilimitado de regras por chain;
    * Muito rápido, estável e seguro; 



  

Características do firewall iptables: 
    
    * Possui mecanismos internos para rejeitar automaticamente 
pacotes duvidosos ou mal formados;
    * Suporte a módulos externos para expansão das 
funcionalidades padrões oferecidas pelo código de firewall;
    * Suporte completo a roteamento de pacotes, tratadas em uma 
área diferente de tráfegos padrões;
    * Suporte a especificação de tipo de serviço para priorizar o 
tráfego de determinados tipos de pacotes;
    * Permite especificar exceções para as regras ou parte das 
regras;
    * Suporte a detecção de fragmentos;



  

Características do firewall iptables: 
    
    * Permite enviar alertas personalizados ao syslog sobre o 
tráfego aceito/bloqueado;
    * Redirecionamento de portas;
    * Masquerading;
    * Suporte a SNAT (modificação do endereço de origem das 
máquinas para um único IP ou faixa de IP's);
    * Suporte a DNAT (modificação do endereço de destino das 
máquinas para um único IP ou fixa de IP's);
    * Contagem de pacotes que atravessaram uma interface/regra;
    * Limitação de passagem de pacotes/conferência de regra 
(muito útil para criar proteções contra, syn flood, ping flood, DoS).



  

Pacote iptables: 
    
    * iptables - Sistema de controle principal para protocolos ipv4;
    * ip6tables - Sistema de controle principal para protocolos ipv6;
    * iptables-save - Salva as regras atuais em um arquivo 
especificado como argumento. Este utilitário pode ser dispensado 
por um shell script contendo as regras executado na inicialização 
da máquina.
    * iptables-restore - Restaura regras salvas pelo utilitário 
iptables-save.



  

ipfwadm, ipchains e iptables:
    
- O iptables faz parte da nova geração de firewalls que acompanha 
o kernel 2.4;

- o suporte ao ipchains e ipfwadm foi mantido através de módulos 
de compatibilidade do kernel até 2004.

- Kernel 2.0 - ipfwadm;
- Kernel 2.2 - ipchains;
- Kernel 2.4 - iptables.



  

Tipos de firewalls:
    
- nível de aplicação: analisa o conteúdo do pacote para tomar 
suas decisões de filtragem. Firewalls deste tipo são mais 
intrusivos (pois analisam o conteúdo de tudo que passa por ele) e 
permitem um controle relacionado com o conteúdo do tráfego. 
Alguns firewalls em nível de aplicação combinam recursos 
básicos existentes em firewalls em nível de pacotes combinando 
as funcionalidade de controle de tráfego/controle de acesso em 
uma só ferramenta. Servidores proxy, como o squid, são um 
exemplo deste tipo de firewall;



  

Tipos de firewalls:
    
- nível de pacotes - Este tipo de firewall toma as decisões 
baseadas nos parâmetros do pacote, como porta/endereço de 
origem/destino, estado da conexão, e outros parâmetros do 
pacote. O firewall então pode negar o pacote (DROP) ou deixar o 
pacote passar (ACCEPT). O iptables é um excelente firewall que 
se encaixa nesta categoria;

- Os dois tipos de firewalls podem ser usados em conjunto para 
fornecer uma camada dupla de segurança no acesso as suas 
máquinas/máquinas clientes.



  

O que proteger:
    
- Antes de iniciar a construção do firewall é bom pensar nos 
seguintes pontos:

- Quais serviços preciso proteger? 
Serviços que devem ter acesso garantido a usuários externos e quais 
serão bloqueados a todas/determinadas máquinas. É recomendável 
bloquear o acesso a todas portas menores que 1024 por executarem 
serviços que rodam com privilégio de usuário root, e autorizar somente 
o acesso as portas que realmente deseja (configuração restritiva nesta 
faixa de portas).



  

O que proteger:
    

- Que tipo de conexões eu posso deixar passar e quais bloquear? 
Serviços com autenticação em texto plano e potencialmente inseguros 
como rlogin, telnet, ftp, NFS, DNS, LDAP, SMTP RCP, X-Window são 
serviços que devem ser ter acesso garantido somente para 
máquinas/redes que você confia. Estes serviços podem não ser só 
usados para tentativa de acesso ao seu sistema, mas também como 
forma de atacar outras pessoas aproveitando-se de problemas de 
configuração.



  

Como proteger:
    

- A análise de alguns fatores pode determinar a complexidade do 
firewall, 
custos de implementação e prazo de desenvolvimento e tempo de 
maturidade do código para implementação. 

- Existem muitos outros pontos que podem entrar na questão de 
desenvolvimento de um sistema de firewall, eles dependem do tipo de 
firewall que está desenvolvendo e das políticas de segurança de sua 
rede.



  

Como proteger:
    

- Que máquinas terão acesso livre e quais serão restritas;
- Que serviços deverão ter prioridade no processamento;
- Que máquinas/redes NUNCA deverão ter acesso a certas/todas 
máquinas;
- O volume de tráfego que o servidor manipulará. Através disso você 
pode ter que balancear o tráfego entre outras máquinas, configurar 
proteções contra DoS, syn flood, etc;
- O que tem permissão de passar de uma rede para outra (em máquinas 
que atuam como roteadores/gateways de uma rede interna);
- e etc. 



  

Classificação:
    
- Firewall filtro de pacotes (netfilter):
- possui a filtragem de pacotes desde a primeira geração dos Kernels 
(1.x), em 1994, Alan Cox portou-o nativamente para o kernel;
- é responsável por filtrar todo o tráfego direcionado ao próprio host 
Firewall ou à rede que isola;
- ocorre mediante a análise de regras previamente inseridas pelo 
administrador;
- analisa cabeçalhos (headers) dos pacotes enquanto os mesmos 
trafegam;
- é a classe mais utilizada;
- objetivos: controle, segurança e vigilância;



  

Classificação:
    
- Tabela filter (netfilter):

- INPUT : tudo que entra no host/rede;

- FORWARD : tudo que chega ao host/rede, mas deve ser redirecionado 
a um host secundário ou outra interface de rede;

- OUTPUT : tudo que sai do host/rede.



  

Classificação:
    
- Firewall NAT (Network Address Translation – Tradução de 
Endereços de Rede):
- possui o objetivo de manipular a rota padrão de pacotes que 
atravessam o firewall aplicando a “tradução de endereçamento”;
- isso agrega diversas funcionalidades como:

- manipular o endereçamento de origem (SNAT – SOURCE NAT);
- manipular o endereçamento de destino (DNAT – Destination NAT);
- realizar mascaramento de endereços sobre conexões ppp 

(Masquerading)
- pode inclusive fazer o papel de um proxy, entre outros.



  

Classificação:
    
- Tabela NAT:

- PREROUTING : utilizada quando há necessidade de se fazer alterações 
em pacotes antes que os mesmos sejam roteados;

- OUTPUT : trata os pacotes emitidos pelo host firewall;

- POSROUTING : utilizado quando há necessidade de se fazer alterações 
em pacotes após o tratamento de roteamento.



  

Classificação:
    
- Firewall Mangle:

- implementa alterações especiais em pacotes em um nível mais 
complexo;

- a tabela mangle é capaz de alterar, por exemplo, a prioridade de 
entrada e saída de um pacote baseado no tipo de serviço (TOS) o qual o 
pacote se destinava.



  

Classificação:
    
- Tabela Mangle:

- PREROUTING : modifica pacotes dando-lhes um tratamento especial 
antes que os mesmos sejam roteados;

- OUTPUT : altera pacotes de forma especial gerados localmente antes 
que os mesmos sejam roteados.



  

Síntese e lógica:
 
- Pode ocorrer do módulo 
(/lib/modules/número_versão/kernel/net/ipv4/netfilter/ipchains.o) 
do ipchains estar ativo no sistema (caso de kernels até 2.4), isso 
impossibilita o iptables de funcionar corretamente, pois só um 
deles pode estar ativo.
O que fazer?
#  rmmod  ipchains         $ remove o módulo ipchains, caso exista

#  lsmod          $ verifica se o módulo foi excluído



  

Antes de tudo:
 
- Antes de iniciarmos a manipulação de qualquer regra que se 
utilize da tabela NAT, é importante que habilitemos a função de 
redirecionamento de pacotes (forward).

Para verificarmos se o roteamento está habilitado:

#  cat  /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0

Se o valor for 0 o roteamento não está ativo, então devemos ativar 
o roteamento, ou seja, fazermos com que uma interface se 
comunique com outra, roteando os pacotes:

#  echo  “1”  >  /proc/sys/net/ipv4/ip_forward



  

Tabelas:
 
- são as mesmas que compõem o netfilter, NAT e mangle:

#  iptables  -t  filter
insere uma regra usando a tablea filter

#  iptables  -t   NAT
insere uma regra usando a tabela NAT

#  iptables  -t   mangle
insere uma regra usando a tabela Mangle



  

Comandos:
 
- A : adiciona (anexa) uma nova entrada ao fim da lista de regras;
#  iptables  -A  INPUT

-D : apaga uma regra especificada na lista
#  iptables  -D  INPUT

-L : lista as regras existentes na lista
#  iptables  -L  
#  iptables  -L   FORWARD
#  iptables  -L  INPUT
#  iptables  -L  OUTPUT



  

Comandos:
 
- P : altera a política padrão das chains (inicilamente todas estão 
em ACCEPT);
#  iptables  -P   FORWARD   DROP
#  iptables   -L  FORWARD

Obs: sempre que possível, antes de iniciar a configuração de um 
Firewall sobre qualquer tabela, modifique a política padrão de 
suas chains para REJECT ou DROP, pois isso faz com que 
enquanto você conclui a configuração, nenhum pacote 
inesperado trafegará por seu host/rede;



  

Comandos:
 
- F : remove todas as entradas adicionadas a lista de regras do 
iptables sem alterar a política padrão;
#  iptables   -F
#  iptables   -F  OUTPUT

-I : insere uma nova regra ao início da lista de regras (ao contrário 
ao -A que insere no final da lista);
#  iptables   -I  OUTPUT



  

Comandos:
 
- R : substitui uma regra adicionada por outra;
#  iptables   -R  FORWAR  2  -s   10.0.40.3  -d  10.0.30.0/80  -j  DROP

-N : permite inserir/criar uma nova chain a tabela especificada;
#  iptables   -t   filter   -N  internet

-E : renomeia uma nova chain (criada pelo administrador);
#  iptables  -e  entnet  ENTNET

-X : apaga uma chain criada pelo administrador;
#  iptables  -X  ENTNET



  

Ações:
 
- p : especifica o protocolo aplicado a regra, pode ser qualquer 
valor numérico especificado no arquivo /etc/protocol  ou o próprio 
nome do protocolo (tcp, icmp, udp, e etc.);
-p  icmp

-i : especifica a interface de entrada a ser utilizada e se aplica;
Obs: não deve ser utilizada na OUTPUT, pois refere-se apenas a 
interface de entrada, portanto somente INPUT e FORWARD;
-i  eth0
Podemos também especificar todas as nossas interfaces assim:
-i  eth+



  

Ações:
 
- o : especifica a interface de saída a ser utilizada e se aplica;
Obs: não deve ser utilizada na INPUT, pois refere-se apenas a 
interface de saída, portanto somente OUTPUT e FORWARD;
-o  eth0
-o  eth+

-s : especifica a origem (source) do pacote ao qual a regra deve 
ser aplicada. A origem pode ser um host ou uma rede. Nesta 
opção geralmente utilizamos o IP seguido de sua sub-rede;
-s  10.0.10.0/255.0.0.0
-s   www.uniderp.br



  

Ações:
 
- d : especifica o destino (destination) ao qual a regra deve ser 
aplicada;
-d  10.0.10.0/255.0.0.0
-d   www.uniderp.br

 ! : significa exclusão e é utilizado quando se deseja aplicar uma 
exceção a uma regra. É utilizado juntamente com as ações -s, -d, 
-p, -i, -o e etc.
-s  !  10.0.0.3
-p  !   icmp



  

Ações:
 
- j :define o alvo (target) do pacote caso o mesmo se encaixe a 
uma regra. As principais ações são ACCEPT, DROP, REJETC e 
LOG (os quais iremos ver adiante);

 - - sport : porta de origem (source port). Com esta regra é 
possível aplicar filtros com base na porta de origem do pacote. Só 
pode ser aplicada a portas referentes aos protocolos UDP e TCP;
- - p  tcp   - - sport   80
- - dport : porta de origem (destination port). Especifica a porta de 
destino do pacote e funciona de forma similar a regra –sport;
- - p  tcp   - - dport   80



  

Alvos:
 
- Quando um pacote se adequa a uma regra previamente criada, 
ele deve ser direcionado a um alvo e quem o especifica é a própria 
regra.
Os alvos (targets) são:

ACCEPT : corresponde a aceitar , ou seja, permite a 
entrada/passagem do pacote em questão;

DROP : corresponde a descartar. Um pacote que é conduzido a 
este alvo (target) é descartado imediatamente. O target DROP não 
informa ao dispositivo emissor o que houve; 



  

Alvos:
 
REJECT : corresponde a rejeitar um pacote. O pacote conduzido 
par este alvo (target)é automaticamente descartado, porém 
retorna uma mensagem de erro ao emissor;

LOG : cria uma entrada de log no arquivo /var/log/messages sobre 
a utilização dos demais alvos (targets), justamente por isso deve 
ser usado antes dos demais alvos;

RETURN : retorna o processamento do chain anterior sem 
processar o resto do chain atual;



  

Alvos:
 

QUEUE : encarrega um programa em nível de usuário de 
administrar o processamento do fluxo atribuído ao mesmo;

SNAT : altera o endereço de origem das máquinas clientes antes 
do pacotes roteados. Pode enviar, por exemplo, um pacote do 
host A ao host B e inormar ao host B que tal pacote fora enviado 
pelo host C;



  

Alvos:
 
DNAT : altera o endereço de destino das máquinas clientes. Pode, 
por exemplo, receber um pacote destinado à porta 80 do host A e 
encaminhá-lo por conta própria à porta 3128 (squid) do host B 
(proxy transparente);

REDIRECT : realiza redirecionamento de portas em conjunto com 
a opção  - - to-port;

TOS : prioriza a entrada e saída de pacotes baseado em seu “tipo 
de serviço”, informação que está disponível no cabeçalho 
(header) do IPV4.



  

Regras de TOS:
 
- A síntese para a aplicação de regras de TOS segue o mesmo 
padrão da composição clássica do próprio IPTables.

Tráfego de saída
Um conjunto de pacotes que saem pela sua interface de rede.
Ex: demonstra um regra de prioridade máxima (espera mínima) 
para tráfego na saída na interface eth0.
#  iptables  -t  mangle  -A  OUTPUT  -o  eth0  -p  tcp  --dport  22  
    -j  TOS  --set-tos  16



  

Regras de TOS:
 
Tráfego de entrada
Um conjunto de pacotes que entram por sua interface de rede.
Não faz sentido usar o OUTPUT, logo usa-se somente a chain 
PREROUTING.
Ex: prioridade máxima (espera mínima) aos pacotes que entram:
#  iptables  -t  mangle  -A  PREROUTING  -o  eth0  -p  tcp  --dport     
    22   -j   TOS   - -set-tos  16
Ex: máximo processamento (Maximize-Throughput) aos pacotes 
entrantes via FTP:
#  iptables  -t  mangle  -A  PREROUTING  -i  eth0  -p  tcp  --sport      
    20   -j   TOS   - -set-tos  8



  

Regras de TOS:
 
Tráfego de entrada

Ex: com prioridade acima do tráfego normal, mas abaixo dos 
especificados anteriormente (16 e 8), o exemplo abaixo dá máxima 
confiança (Maximize-Reliability) a pacotes que entrem em seu 
host/rede sob o protocolo Web:
#  iptables  -t  mangle  -A  PREROUTING  -i  eth0  -p  tcp  --sport      
    80   -j   TOS   --set-tos  4



  



  

Regras de TOS:
 
- Os pacotes vem por padrão com o valor TOS ajustado como 
prioridade normal (bits tos ajustados para 0x00). O tipo Mínima 
Espera é o de maior prioridade, recomendado para tráfego 
interativo;
- Uma das vantagens da utilização do tipo de serviço é dar 
prioridade ao tráfego de pacotes interativos (como os do ICQ, IRC, 
servidores de chat), etc. Com o TOS especificado, mesmo que 
esteja fazendo um download consumindo toda a banda de sua 
interface de rede, o tráfego com prioridade interativa será enviado 
antes, aumentando a eficiência do uso de serviços em sua 
máquina.



  

Outros módulos do iptables:
 

- Os módulos do iptables são especificados com a opção -m 
módulo ou - -match módulo e permitem expandir a funcionalidade 
do firewall através de novas conferências e recursos de filtragem 
adicionais, como limitar a conferência de regras do firewall (um 
método útil de limitar ping floods, syn floods, etc). 



  

Estado da conexão:
 
   * NEW - Confere com pacotes que criam novas conexões

    * ESTABLISHED - Confere com conexões já estabelecidas

    * RELATED - Confere com pacotes relacionados indiretamente a 
uma conexão, como mensagens de erro icmp, etc.

    * INVALID - Confere com pacotes que não puderam ser 
identificados por algum motivo. Como respostas de conexões 
desconhecidas.



  

Exemplos:
 
   Caso seja necessário especificar mais de uma opções estas 
devem ser separadas por vírgulas.

#  iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ppp0 -j DROP
Bloqueia qualquer tentativa de nova conexão vindo da interface 
ppp0.

#  iptables -A INPUT -m state --state NEW,INVALID -i ppp0 -j LOG
Permite registrar novas conexões e pacotes inválidos vindos da 
interface ppp0. 



  

Limitando o número de vezes que a regra confere:
 
- A opção -m limit permite especificar o número de vezes que uma 
regra conferirá quando todas as outras condições forem 
satisfeitas;
- O número padrão de conferência é de 3 por hora, a não ser que 
seja modificado através dos argumentos aceitos pelo limit; 
- - limit num/tempo - Permite especificar a taxa de conferências do 
limit. O parâmetro num especifica um número e tempo pode ser:
     s - Segundo
     m - Minuto
     h - Hora
     d - Dia



  

Limitando o número de vezes que a regra confere:
 
Uma regra como:
#  iptables -A INPUT -m limit --limit 5/m -j ACCEPT 
permitirá que a regra acima confira apenas 5 vezes por minuto 
(--limit 2/s). Este limite pode ser facilmente adaptado para uma 
regra de log que confere constantemente não causar uma 
avalanche em seus logs. O valor padrão é 3/h. 

- - limit-burst num - Especifica o número inicial máximo de 
pacotes que irão conferir, este número é aumentado por 1 a cada 
vez que o parâmetro --limit acima não for atingido. O valor padrão 
é 5.



  

Exemplos de regras:
 
Ping da morte
A regra abaixo pode ser tomada como base para proteção contra 
ping flood:
#  iptables -t filter -A ping-chain -p icmp --icmp-type echo-request 
-m limit --limit 1/s -j ACCEPT
#  iptables -t filter -A ping-chain -j DROP
A regra abaixo limita em 1 vez por segundo (--limit 1/s) a 
passagem de pings (echo requests) para a máquina Linux. 
#  iptables -t filter -A ping-chain -i ppp0 -p icmp --icmp-type 
echo-reply -m limit --limit 1/s -j RETURN
#  iptables -t filter -A ping-chain -j DROP



  

Exemplos de regras:
 
Syn Flood

A regra abaixo é uma boa proteção para os ataques syn floods:

#  iptables -t filter -A syn-chain -p tcp --syn -m limit --limit 2/s -j 
ACCEPT
#  iptables -t filter -A syn-chain -j DROP

Esta regra limita o atendimento de requisições de conexões a 2 
por segundo



  

Exemplos de regras:
 
IP Spoofing

A especificação de endereços de origem/destino junto com a 
interface de rede pode ser usado como um detector de ataques 
spoofing. A lógica é que todos os endereços que NUNCA devem 
vir da interface X devem ser negados imediatamente. As regras 
abaixo são colocadas no inicio do chain INPUT para detectar tais 
ataques:

#  iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -i ! eth0 -j DROP
#  iptables -A INPUT ! -s 192.168.1.0/24 -i eth0 -j DROP



  

Exemplos:

#  iptables  -L         
lista registros de regras do iptables

#  iptables  -t  nat  -L
lista registros de regras nat

#  iptables  -t  mangle  -L
lista registros de regras mangle

#  iptables  -P  INPUT  DROP
DROPA  regras de INPUT

#  iptables  -P  FORWARD  DROP
DROPA regras de FORWARD

#  iptables  -P  OUTPUT  DROP
DROPA regras de OUTPUT



  

Tarefa:

Indicar o que cada um dos comando a seguir realiza:

 

#  iptables  -A  FORWARD  -s  10.0.30.0/8  -d  www.sexo.com.br

#  iptables  -A  FORWARD  -s  10.0.30.0/8  -d  www.sexo.com.br   -j  DROP

#  iptables  -A  FORWARD  -s  www.cracker.com  -d  10.0.30.0  -j  DROP

#  iptables  -A  FORWARD  -s  www.cracker.com 

#  iptables  -A  FORWARD  -s  www.cracker.com  -d  10.0.30.0 

#  iptables  -A  FORWARD  -s  www.empresa.com  -d  10.0.30.0  -j  ACCEPT



  

Tarefa:

#  iptables  -t  nat  -A  PREROUTING  -i  eth2  -j  DNAT  -to  10.0.30.47

#  iptables  -t  nat  -A  POSROUTING  -o  eth2  -j  SNAT  -to  192.168.0.33

#  iptables  -A  FORWARD  -i  eth1  -j  REJECT

#   iptables  -A  FORWARD  -i  !  eth0  -j  DROP

#   iptables  -D  FORWARD  2

#   iptables  -L  OUTPUT



  

Tarefa:

#   iptables  -A  FORWARD  -s  10.0.80.32  -d  10.0.30.4  -j  DROP

#   iptables  -A  INPUT  -p  tcp  -dport  80  -j  DROP 

#   iptables  -A  INPUT  -p  tcp  -dport  25  -j  LOG

#   iptables  -A  INPUT  -p  tcp  -dport  25  -j  DROP  
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