
  

Firewall com iptables



  

Firewall

● Um Firewall é um equipamento de computador com 
hardware e/ou software que classifica os pacotes de rede 
de entrada ou saída (provenientes de ou para uma rede 
local) e deixa passar aqueles combinando certas 
condições pré-definidas apenas.

● O kernel do Linux incorpora o firewall netfilter. Ele pode 
ser controlado a partir do espaço do usuário com os 
comandos iptables e ip6tables comandos. A diferença 
entre estes dois comandos é que o primeiro atua sobre a 
rede IPv4, enquanto o segundo atua sobre IPv6.



  

Funcionamento do Netfilter

● O netfilter utiliza quatro tabelas distintas que armazenam 
regras que regulam três tipos de operações sobre 
pacotes:

● filter preocupa-se com as regras de filtragem (aceitar, 
recusar ou ignorar);

● nat diz respeito a tradução de origem ou destino, endereços 
e portas de pacotes.

● mangle diz respeito a outras alterações nos pacotes IP.
● raw permite outras modificações manuais em pacotes antes 

de chegar ao sistema de rastreamento de conexões.



  

Funcionamento do Netfilter

● Cada tabela comporta uma lista de regras que são agrupadas em cadeias, 
onde o pacote é enquadrado de acordo com certas condições. Cada tabela 
tem as suas cadeias, outras cadeias pode ser criadas pelo admininistrador.

● Cadeias da tabela filter: 
● INPUT: trata todos os pacotes destinados ao firewall

● OUTPUT: trata todos os pacotes gerados pelo firewall

● FORWARD: trata os pacotes que nem origem e nem destino é o sistema 
(repasse).

● Cadeias da Tabela nat:
● PREROUTING: trata os pacotes assim que eles chegam ao firewall - 

antes do roteamento - esse é o momento de mudar o destino (DNAT);

● POSTROUTING altera pacotes quando eles estão prontos para envio 
esse é o momento de mudar a origem (SNAT);

● OUTPUT (SAÍDA): altera pacotes gerados pelo próprio firewall. 



  

Funcionamento do Netfilter
Cadeias



  

Processamento das Regras

● Cada cadeia é uma lista de regras
● A regra é um conjunto de condições e uma 

ação a ser executada quando as condições 
forem satisfeitas. 

● Ao processar um pacote, o firewall examina a 
cadeia, uma regra após a outra , quando as 
condições para uma regra estão reunidas,  
acontece um "pulo" (daí a opção -j nos 
comandos) para a ação informada e o 
processamento da cadeia é interrompido. 

● Se nenhuma regra é atingida a politica padrão 
da cadeia é executada.



  

Ações – Filtro de Pacotes

● ACCEPT:  permite que o pacote siga seu caminho;
● REJECT:  rejeita o pacote com um erro ICMP  

● --reject-with permite seleccionar o tipo de erro;
● DROP: apaga (ignora) o pacote e sem mandar erro 

ICMP;



  

Ações - NAT

● SNAT: modifica o endereço ou porta de origem do 
pacote de acordo com os parâmetros informados;

● DNAT:  modifica o endereço ou porta de destino do 
pacote de acordo com os parâmetros informados;

● MASQUERADE: modifica o endereço de origem do 
pacote para o endereço da interface de saída usados 
em situações de IP dinâmico.

● REDIRECT: Usado para redirecionar uma pacote para 
uma porta do firewall. Usado para configuração de 
Proxy Transparente.



  

Outras ações

● LOG: envia (via syslogd) uma mensagem com uma 
descrição do pacote, esta ação não interrompe o 
processamento da cadeia. 

● ULOG: registrar uma mensagem via ulogd, também 
não interrompe o processamento da cadeia.

● chain_name: Vá para a cadeia criada pelo 
administrador e avalie as regras;

● RETURN: interrompe o processamento da cadeia 
atual, e volta para a cadeia de onde foi chamada; 



  

Regras

● Cada regra é feita da seguinte forma:
● condições -j ação opções_da_ação
● As condições podem ser, dentre outras:

– -p protocolo (tcp, udp, icmp)
– -s host (ip ou nome do host de origem)
– -d host (ip ou nome do host de destino)
– --dport porta (porta de destino)
– --sport porta (porta de origem)

● As ações já foram listadas
● As opções da ação depende da ação, por exemplo para 

DNAT temos –to-destination host:porta



  

Resumo

● Tabelas 
● filter, nat, mangle, raw

● Cadeias 
● INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, 

POSTROUTING



  

E agora?

● É só criar a regra...
● Mas o que é preciso saber para criar a regra?
● Imagine o cenário:

Você vai criar as regras aqui

Internet

10.0.2.10
Serviços 

Www
Email envio e recebimento

10.0.2.11
Banco de Dados 

Porta 5432
Somente Para LAN

DMZ

LAN 192.168.1.0

IPS do FW
Fw: 1.1.1.1

Www; 1.1.1.2
Email: 1.1.1.3



  

Passo 1: determinar as regras para 
o cenário (Alto nível)

● 1) O FIREWALL tem política padrão negar qualquer 
repasse de pacote;

● 2) LAN acessa a internet por meio de mascaramento;
● 3) LAN Acessa servidor de Banco de Dados por meio do 

seu IP na DMZ;
● 4) Requisições com destino ao IP 1.1.1.2 na porta 80 e 

443 devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas 
respectivas portas

● 5) Requisições com destino ao IP 1.1.1.3 na porta 25 e 
111 devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas 
respectivas portas 



  

Passo 2: Determinar as tabelas e 
cadeias para cada regra

Filtragem: Tabela filter. Repasse -> cadeia FORWARD

Modificações de Endereço: Tabela nat. 
Tipo de Troca: Origem -> Depois do roteamento POSTROUTING

Filtragem: Tabela filter. Repasse cadeia FORWARD

Modificações de Endereço: Tabela nat. 
Tipo de Troca: Destino -> Antes do roteamento PREROUTING

Modificações de Endereço: Tabela nat. 
Tipo de Troca: Destino -> Antes do roteamento PREROUTING

● 1) O FIREWALL tem política padrão negar qualquer repasse de 
pacote; 

● 2) LAN acessa a internet por meio de mascaramento;

● 3) LAN Acessa servidor de BD por meio do seu IP na DMZ;

● 4) Requisições com destino ao IP 1.1.1.2 na porta 80 e 443 
devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas respectivas portas

● 5) Requisições com destino ao IP 1.1.1.3 na porta 25 e 111 
devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas respectivas portas 



  

Passo 3: Determinar as condições, 
ação e opções da ação 

● 1) O FIREWALL tem política padrão negar qualquer repasse de 
pacote; 

● 2) LAN acessa a internet por meio de mascaramento;

● 3) LAN Acessa servidor de BD por meio do seu IP na DMZ;

● 4) Requisições com destino ao IP 1.1.1.2 na porta 80 e 443 
devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas respectivas portas

● 5) Requisições com destino ao IP 1.1.1.3 na porta 25 e 111 
devem ser enviadas para 10.0.2.10 em suas respectivas portas 

t filter P FORWARD DROP

t nat I POSTROUTING s 192.168.1.0/25 j MASQUERADE

t filter I FORWARD s 192.168.1.0/24 d 10.0.2.11 p tcp –dport 5432 j ACCEPT

I PREROUTING t nat d 1.1.1.2 p tcp –dport 80 j DNAT –todestination 10.0.2.10
I PREROUTING t nat d 1.1.1.2 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10

I PREROUTING t nat d 1.1.1.3 p tcp –dport 22 j DNAT –todestination 10.0.2.10
I PREROUTING t nat d 1.1.1.3 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10



  

Passo 3: Determinar as condições, 
ação e opções da ação 

iptables t filter P FORWARD DROP

iptables t nat I POSTROUTING s 192.168.1.0/25 j MASQUERADE

iptables t filter I FORWARD s 192.168.1.0/24 d 10.0.2.11 p tcp –dport 5432 j ACCEPT

iptables t nat I PREROUTING d 1.1.1.2 p tcp –dport 80 j DNAT –todestination 10.0.2.10
iptables t nat I PREROUTING d 1.1.1.2 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10

iptables t nat I PREROUTING d 1.1.1.3 p tcp –dport 22 j DNAT –todestination 10.0.2.10
Iptables t nat I PREROUTING d 1.1.1.3 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10



  

Regras

 iptables t filter P FORWARD deny

iptables t nat s 192.168.1.0/25 j MASQUERADE

iptables s 192.168.1.0/24 d 10.0.2.11 p tcp –dport 5432 j ACCEPT

iptables t nat d 1.1.1.2 p tcp –dport 80 j DNAT –todestination 10.0.2.10
iptables t nat d 1.1.1.2 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10

iptables t nat d 1.1.1.3 p tcp –dport 22 j DNAT –todestination 10.0.2.10
iptables t nat d 1.1.1.3 p tcp –dport 443 j DNAT –todestination 10.0.2.10



  

Outros detalhes

● Tornando as alterações permanentes
● Iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

● Manipulando Regras
● -I CADEIA N (Insere a regra na posição N)

– Omissão de N no inicio da cadeia
● -A CADEIA (Insere apos todas as regras da cadeia)
● -D CADEIA N (Deleta a regra N da cadeia)
● -L (Lista todas as regras de todas as cadeias)
● --line-numbers (usado junto com -L exibe os números das 

regras)
● Contadores (-L junto com -v)



  

Módulos

● Permitem estender as funcionalidades do 
iptables
● Mac
● State
● Owner
● String
● Time
● Conlimit
● Referencia:

– http://www.vivaolinux.com.br/artigo/IPtables-Trabalhando-com-Modulos/

http://www.vivaolinux.com.br/artigo/IPtables-Trabalhando-com-Modulos/


  

Módulos

● Permitem estender as funcionalidades do 
iptables
● Mac
● State
● Owner
● String
● Time
● Conlimit



  

Prática: Cenário

X

X

www

www

www

Rede do
Lab

HOST
VM

Rede
Interna
Virtual
Box

X
Atividade: criar as regras  VM 
sair via mascaramento
Da rede do lab qualquer 
máquina acessar um servidor 
web rodando na VM porta 80

Executar no firewall (Host):
Habilitar o repasse de pacotes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

Executar no servidor www (vm) :
Instalação do apache
yum install apache



  

Referencias

● http://debian-handbook.info/browse/pt-
BR/stable/sect.firewall-packet-filtering.html
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