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Firewall: o que é ?
● Qualquer máquina capaz de tomar decisões 

em relação ao tráfego de rede.
● Mecanismo que separa a rede interna e 

externa, objetivando aumentar o processo de 
segurança e controle dos pacotes que por ali 
passam.

● Seu objetivo é bloquear ou liberar o acesso a

   computadores remotos e/ou locais.



  

Tipos de Firewalls

● nível de aplicação - analisam o conteúdo do 
pacote para tomar suas decisões de filtragem.

● nível de pacotes - toma as decisões baseadas 
nos parâmetros do pacote, como
–  porta de origem/destino,
– endereço de origem/destino, 
– estado da conexão, 
– e outros parâmetros do pacote.



  

Tipos de Firewalls

● máquinas que executam os serviços:
– roteamento controlado por regras de análise de 

cabeçalho IP (filtro de pacotes ou firewall de 
passagem);

– roteamento mascarado controlado por regras de 
análise de cabeçalho IP (filtro de pacotes 
mascarado ou firewall de mascaramento);

– roteamento controlado por regras de análise de 
conteúdo de pacotes (filtro de análise de pacotes ou 
firewall de conteúdo);

– roteamento mascarado controlado por regras de 
análise de URL (proxy).



  

Filtros Existentes

● kernel 2.0.x: Ipfwadm ou Ipfwadmin (IP 
Firewall Administration)

● kernel 2.2.x: Ipchains
● kernel 2.4.x: Iptables e o Netfilter 



  

Evolução



  

Características do Firewall IPTables

● Especificação de portas/endereço de 
origem/destino.

● Suporte a protocolos TCP/UDP/ICMP. 
● Suporte a interfaces de origem/destino de 

pacotes.
● Manipula serviços de proxy na rede.
● Tratamento de tráfego dividido em chains.



  

Características do Firewall IPTables
● Permite um número ilimitado de regras por 

chain.
● Muito rápido, estável e seguro.
● 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.



  

Características do Firewall IPTables

● 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).



  

Características do Firewall IPTtables

● 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.



  

O que proteger?

• Quais serviços proteger?
– Bloquear as portas abaixo de 1024.

• Que tipo de conexões eu posso deixar 
passar e quais bloquear ?
– Serviços com autenticação em texto 

plano e potencialmente inseguros 
(telnet, ftp, DNS) devem ter acesso 
garantido somente para máquinas/redes 
confiáveis.

• Que máquinas terão acesso livre e quais 
serão restritas?



  

O que proteger?

• 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. 

• que tem permissão de passar de 
uma rede para outra ?



  

Regras

• São como comandos passados ao IPTables 
para que ele realize uma determinada ação.

• São armazenadas dentro dos chains e 
processadas na ordem que são inseridas.

• São armazenadas no kernel, o que significa 
que quando o computador for reiniciado 
tudo o que fez será perdido. 

• Deverão ser gravadas em um arquivo para 
serem carregadas a cada inicialização. 



  

Chains

● São locais onde as regras do firewall 
definidas pelo usuário são armazenadas para 
operação do firewall.

● Dois tipos:

– embutidos (como os chains INPUT, 
OUTPUT e FORWARD);

– criados pelo usuário.



  

Tabelas

● São os locais usados para armazenar os 
chains e conjunto de regras de um mesmo 
conjunto que cada um possui.

● São referenciadas com a opção -t tabela.
● Existem 3 tabelas disponíveis no IPTables:

– filter;

– nat;

– mangle.



  

Tabela Filter

● Tabela padrão, contém 3 chains padrões:

– INPUT - Consultado para dados que chegam 
a máquina;

– OUTPUT - Consultado para dados que saem 
da máquina;

– FORWARD - Consultado para dados que 
são redirecionados para outra interface de 
rede ou outra máquina.



  

Tabela Filter



  

Tabela nat

● Usada para dados que gera outra conexão.
● Possui 3 chains padrões:

– PREROUTING - Consultado quando os 
pacotes precisam ser modificados logo que 
chegam. Usado para fazer DNAT e 
redirecionamento de portas.



  

Tabela Nat
– OUTPUT - Consultado quando os pacotes 

gerados localmente precisam ser 
modificados antes de serem roteados. Usado 
somente para conexões que se originam de 
IPs de interfaces locais.

– POSTROUTING - Consultado quando os 
pacotes precisam ser modificados após o 
tratamento de roteamento. Ideal para 
realização de SNAT e IP Masquerading.



  

Tabela Nat



  

Tabela Mangle

● Serve para especificar ações especiais para 
o tratamento do tráfego que atravessa os 
chains. 

● Opções com o Tipo de Serviço (TOS) é 
especificada nesta tabela para classificar e 
aumentar consideravelmente a velocidade 
de tráfego considerados em tempo real.



  

Tabela Mangle

● Possui 2 chains padrões:

– PREROUTING - Consultado quando os 
pacotes precisam ser modificados logo que 
chegam.

– OUTPUT - Consultado quando pacotes 
gerados localmente precisam ser 
modificados antes de serem roteados.



  

Opções para manipular os chains 

● -A: Acrescenta uma regra às existentes no 
sistema, ou seja, permite atualizar regras já 
existentes na estrutura do firewall. 

iptables -t filter -A INPUT -d 127.0.0.1 -j DROP
● -L: Lista as regras existentes no firewall. 

Sintaxe utilizada: 

iptables [-t tabela] -L [chain] [opções]

iptables -t filter -L INPUT



  

Opções para manipular os chains

O campo opções pode ser:

– -v:  Exibe mais detalhes sobre as regras criadas 
nos chains.

– -n: Exibe endereços de máquinas/portas como 
números ao invés de tentar a resolução DNS.

– -x:  Exibe números exatos ao invés de números 
redondos. Também mostra a faixa de portas de 
uma regra de firewall.

– --line- numbers: Exibe o número da posição da 
regra na primeira coluna da listagem.



  

Opções para manipular os chains

● -I: Insere uma nova regra dentro das 
existentes no firewall. Ex:

iptables -t filter -I INPUT 1 -s 192.168.1.15 -d 
127.0.0.1 -j ACCEPT

● -D: Exclui uma regra específica no firewall. 
Sintaxe:

iptables -t filter -D INPUT 1 ou

iptables -t filter -D INPUT -d 127.0.0.1 -j DROP



  

Opções para manipular os chains

● -R: Substitui um regra no firewall. Ex:
iptables -R INPUT 2 -d 127.0.0.1 -p icmp -j DROP

● -N: Cria um novo chain. Sintaxe:
iptables [-t tabela] [-N novochain]

iptables -t filter -N internet Ex:
iptables -t filter -A internet -s 200.200.200.200 -j 

DROP
iptables -t filter -A INPUT -j internet

● -F: Para limpar todas as regras de um chain. 
Sintaxe:

iptables [-t tabela] [-F chain]
iptables -t filter -F INPUT



  

Opções para manipular os chains

● -X: Apaga um chain criado pelo usuário. 
Sintaxe:

iptables [-t tabela] [-X chain]

iptables -t filter -X internet
● -Z: Zera o campo pkts e bytes (contadores 

de bytes e pacotes) de uma regra do 
IPTables. Sintaxe:

iptables [-t tabela] [-Z chain] [-L

iptables -t filter -Z INPUT



  

Opções para manipular os chains

● -P: Determina o que acontecerá com um 
pacote quando ele chegar ao final das regras 
contidas em um chain. Sintaxe:

iptables[-t tabela][-P chain][ACCEPT/DROP]
● -h: Mostrará o help, ajuda de comando.
● -C: Basicamente checa as regras. 



  

Parâmetros padrão do IPTables

● -s ou --src/--source e -d ou --dst/--
destination: Define qual o endereço de 
origem e de destino que a regra atuará. Este 
comando possui dois argumentos: 
endereço/máscara. 

iptables -A INPUT -s 200.200.200.0/24 -j DROP

iptables -A OUTPUT -d 10.1.2.3 -j DROP



  

Parâmetros padrão do IPTables

● -i ou --in-interface e -o ou --out-interface:  
Especificam as interfaces de origem/destino 
de pacotes. Muito utilizado em mascaramento 
e técnicas de NAT. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.123.123.10 -i ppp0 -j 
DROP

   Para bloquear qualquer tráfego local para a 
Internet:

iptables -A OUTPUT -o ppp+ -j DROP



  

Parâmetros padrão do IPTables

● -p ou --protocol: Define qual o protocolo 
TCP/IP deverá ser tratado. São eles: TCP, UDP 
e ICMP. 

--source-port ou --sport - Especifica uma porta 
ou faixa de portas de origem. 

--destination-port ou --dport - Especifica uma 
porta ou faixa de portas de destino. Ex:

iptables -A OUTPUT -d 200.200.200.200 -p tcp 
--dport :1023 -j DROP



  

Parâmetros padrão do IPTables

"--icmp-type CódigoICMP" logo após a 
especificação do protocolo icmp: Tipos de 
mensagens ICMP que garantem um maior 
controle sobre o tráfego ICMP que entra/sai 
da rede. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.123.123.10 -p icmp 
--icmp-type time-exceeded -i ppp+ -j DROP



  

Parâmetros padrão do IPTables

-syn: Especifica os tipos de pacotes que são 
usados para iniciarem uma conexão. Ex:

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 23 -i 
ppp+ -j DROP

• -f ou --fragment: Permite especificar regras 
que confiram com fragmentos. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -f -j DROP



  

Parâmetros padrão do IPTables

● "!” (exceção): Precede muitos parâmetros 
como o endereço de origem/destino, 
protocolo, porta, mensagens ICMP, 
fragmentos, etc). Ex:

iptables -t filter -A INPUT ! -s 200.200.200.10 
-j DROP

● -j (alvo): é o destino que um pacote terá 
quando conferir com as condições de uma 
regra. Tipos de alvo:



  

Tipos de Alvo

  ACCEPT: O pacote é aceito 

  DROP: Rejeita o pacote 

  REJECT: Mesma função do alvo DROP com 
a diferença de que uma mensagem ICMP do 
tipo "icmp-portunreachable" é retornada para a 
máquina de origem. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -i ppp+ -j 
REJECT



  

Tipos de Alvo

  LOG: Este módulo envia uma mensagem 
ao syslog caso a regra confira. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -i ppp+ -j 
LOG

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -i ppp+ -j 
REJECT

Opções do alvo log:



  

Opções do alvo LOG

● --log-prefix "descrição”:Permite especificar 
uma descrição para a regra do firewall de até 29 
caracteres. Ex:

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -i ppp+ -j 
LOG --log-prefix "FIREWALL: Rejeitado ”

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -i ppp+ -j 
REJECT

● --log-level nível: Especifica o nível da 
mensagem no syslog.



  

Opções do alvo LOG

● --log-tcp-options: Registra campos do 
cabeçalho TCP nos logs do sistema.

● --log-ip-options: Registra campos do 
cabeçalho IP nos logs do sistema.

● --log-tcp-sequence: Registra os números de 
sequência TCP. Evite ao máximo o uso desta 
opção, pois a sequência de números TCP pode 
ser a chave para um sequestro de seção ou IP 
spoofing em seu sistema, caso algum usuário 
tenha acesso a estes logs.



  

Tipos de Alvo

  RETURN: Retorna o processamento do 
chain anterior sem processar o resto do chain 
atual. Ex:

iptables -t filter -A INPUT -i ppp0 -j internet

iptables -t filter -j ACCEPT

iptables -t filter -N internet

iptables -t filter -A internet -s www.debian.org 
-p tcp --dport 80 -j RETURN



  

Alvo RETURN

iptables -t filter -A internet -p tcp --dport 21 -j 
DROP

iptables -t filter -A internet -p tcp --dport 23 -j 
DROP

iptables -t filter -A internet -p tcp --dport 25 -j 
DROP

iptables -t filter -A internet -p tcp --dport 80 -j 
DROP

* Facilita caso haja exceção às regras.



  

Tipos de alvo

� QUEUE: Passa o processamento para um 
programa a nível de usuário (programas 
externos).

� REDIRECT: Redirecionamento de portas.

� SNAT: nat no endereço de origem. 

� DNAT:nat no endereço de destino. 



  

Fazendo SNAT

● Modifica o endereço de origem das máquinas 
clientes antes dos pacotes serem enviados. 

● Toda operação de SNAT é feita no chain 
POSTROUTING.

● É a solução quando você tem acesso a internet 
através de um único IP. 

● Nenhuma máquina da Internet poderá ter acesso 
direto as máquinas de sua rede interna via SNAT.

● Após definição de regras no nat é necessário 
habilitar o suporte a redirecionamento dos pacotes 
do kernel.

echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 



  

Fazendo SNAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2 
-o eth1 -j SNAT --to 200.200.217.40

– Modifica o endereço IP dos pacotes vindos da 
máquina 192.168.1.2 da rede interna que tem 
como destino a interface eth1 para 
200.200.217.40 (que é o nosso endereço IP da 
interface ligada a Internet).



  

Fazendo SNAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 
192.168.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to

200.200.217.40-200.200.217.50

– Modifica o endereço IP de origem de todas 
as máquinas da rede 192.168.1.0/24 que tem 
o destino a interface eth0 para 
200.241.200.40 a 200.241.200.50. 



  

Fazendo SNAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 
192.168.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to

200.200.217.40-200.200.217.50 --to 
200.200.217.70-200.200.217.73

– Faz o mapeamento para a faixa de portas 
200.200.217.40 a 200.200.217.50 e de 
200.200.217.70 a 200.200.217.73.



  

Fazendo IP Masquerading 

● É um tipo especial de SNAT usado para 
conectar a sua rede interna a internet quando 
você recebe um IP dinâmico de seu 
provedor (como em conexões ppp). 

● Todas as operações de IP Masquerading são 
realizadas no chain POSTROUTING. 



  

Fazendo IP Masquerading

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 
192.168.1.2/32 -o ppp0 -j 
MASQUERADE

– Faz IP Masquerading de todo o tráfego de 
192.168.1.2 indo para a interface ppp0: O 
endereço IP dos pacotes vindos de 192.168.1.2 
são substituídos pelo IP oferecido pelo seu 
provedor de acesso no momento da conexão, 
quando a resposta é retornada a operação 
inversa é realizada para garantir que a resposta 
chegue ao destino. 

– Nenhuma máquina da internet poderá ter acesso 
direto a sua máquina conectada via 
Masquerading.



  

Fazendo DNAT

● Consiste em modificar o endereço de 
destino das máquinas clientes. 

● Muito usado para fazer redirecionamento de 
pacotes, proxyes transparentes e 
balanceamento de carga.

● Toda operação de DNAT é feita no chain 
PREROUTING. 



  

Fazendo DNAT

iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.2 
-i eth0 -j DNAT --to 200.200.217.40

– Modifica o endereço IP destino dos pacotes 
de 192.168.1.2 vindo da interface eth0 para 
200.200.217.40.



  

Fazendo DNAT

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -j 
DNAT --to 200.200.217.40-200.200.217.50

– Modifica o endereço IP de destino do tráfego 
vindos da interface 192.168.1.0/24 para um IP 
de 200.241.200.40 a 200.241.200.50. 

– Este é um excelente método para fazer o 
balanceamento de carga entre servidores. 

– O endereço IP selecionado é escolhido de 
acordo com o último IP alocado.



  

Redirecionamento de portas

● Permite a você repassar conexões com 
destino a uma porta para outra porta na 
mesma máquina.

● Alvo REDIRECT é usado para fazer esta 
operação, junto com o argumento --to-port 
especificando a porta que será 
redirecionada.

● Método DNAT específico para se para 
fazer proxy transparente.

● Todas as operações de redirecionamento de 
portas é realizada no chain PREROUTING. 
 



  

Redirecionamento de portas

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp 
--dport 80 -j REDIRECT --to-port 81

– Redireciona as conexões indo para a porta 80 
para a porta 81 (rodando squid) no firewall.



  

O campo tipo de serviço (TOS)

● Campo existente no cabeçalho de pacotes 
do protocolo ipv4.

● Função de especificar qual é a prioridade 
do pacote.

● As vantagens da utilização do tipo de 
serviço é dar prioridade ao tráfego de 
pacotes interativos (como os do ICQ, IRC, 
servidores de chat), etc.



  

O campo tipo de serviço (TOS)

● O alvo TOS (-j TOS) é usado para 
especificar a modificação do tipo de serviço 
nos pacotes que atravessam as regras do 
firewall, acompanhada do argumento --set-
tos TOS que define a nova prioridade dos 
pacotes. Os valores aceitos são os seguintes:

� Espera Mínima: É especificado através de 
Minimize-Delay, 16 ou 0x10



  

O campo tipo de serviço (TOS)

  Máximo Processamento: É especificado 
através de Maximize-Throughput, 8, ou 
0x08.

  Máxima Confiança: É especificado 
através de Maximize-Reliability, 4 ou 0x04.

  Custo mínimo: Especificado através de 
Minimize-Cost, 2 ou 0x02

  Prioridade Normal: Especificado através 
de Normal-Service, 0 ou 0x00.



  

Especificando o TOS para tráfego de saída

● Prioriza o tráfego que sai da máquina.
● Sua operação é realizada através do chain 

OUTPUT.

– Para priorizar a transmissão de dados ftp 
saindo da rede:

iptables -t mangle -A OUTPUT -o ppp0 -p tcp 
--dport 20 -j TOS --set-tos 8



  

Especificando o TOS para tráfego de saída

– Para priorizar todo o tráfego de IRC de nossa 
rede interna indo para a interface ppp0.

iptables -t mangle -A OUTPUT -o ppp0 -p tcp 
--dport 6666-6668 -j TOS --set-tos 16

– O bit TOS é ajustado para Espera mínima e 
será enviado antes dos pacotes com 
prioridade normal para fora. 



  

Especificando o TOS para o tráfego de entrada

● Prioriza o tráfego que entra da máquina. 
● Sua operação é realizada no chain 

PREROUTING. 
● Não faz muito sentido o uso deste chain 

dentro de uma rede pequena/média, pois o 
tráfego que recebermos será priorizado 
pelo saída de outras máquinas da 
internet/outras redes antes de chegar a 
nossa.



  

Especificando o TOS para o tráfego de entrada

– Para priorizar o processamento do tráfego 
interativo vindo de servidores IRC para nossa 
rede:

iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p 
tcp --sport 6666-6668 -j TOS --set-tos 0x10

– Modifica o tipo de serviço para mínima 
espera de todo o tráfego enviado por 
servidores de IRC vindo da interface eth0.



  

Outros módulos do IPtables

● São especificados com a opção -m módulo 
ou -- match módulo 

● 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).



  

Conferindo de acordo com o estado da conexão 
-m state

● Opção de módulo que permite especificar 
regras de acordo com o estado da conexão 
do pacote, isto é feito através da 
interpretação da saída do módulo 
ip_conntrack.

● Deve ser acompanhado com o parâmetro 
--state OPÇÕES.

● Opções permitidas:



  

Conferindo de acordo com o estado da 
conexão -m state

  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.



  

Conferindo de acordo com o estado da 
conexão -m state

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 -m limit 

● Opção de módulo que permite especificar o 
número de vezes que uma regra conferirá 
quando todas as outras condições forem 
satisfeitas. 

● Número padrão de conferência é de 3 por 
hora.

● Argumentos aceitos pelo limit:



  

Limitando o número de vezes que a regra 
confere -m 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

iptables -A INPUT -m limit --limit 5/m -j ACCEPT

    Limite pode ser adaptado para regras de LOG para 
que não cause avalanche nos logs.



  

Limitando o número de vezes que a regra 
confere -m limit

 --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 não for atingido.

   O valor padrão é 5.



  

Proteção contra ping da morte

● Ataque em que uma pessoa manda um 
pacote ICMP (ECHO_REQUEST) com um 
tamanho anormal para a máquina alvo. 
Quando a máquina alvo recebe tal pacote 
pode parar. 

iptables -t filter -A ping-chain -p icmp --icmp-
type echo-request -m limit –limit 1/s -j 
ACCEPT



  

Proteção contra ping da morte

iptables -t filter -A ping-chain -j DROP

– limita em 1 vez por segundo (--limit 1/s) a 
passagem de pings (echo requests) para a 
máquina Linux.



  

Proteção contra ping da morte

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

– Limita respostas a pings (echo reply) vindos 
da interface ppp0 (-i ppp0) a 1 por segundo.



  

Proteção contra syn flood

● é a família dos ataques DoS (Denial-of-
Service).

● O ataque é realizado enviando uma stream 
de pacotes para o computador alvo 
requisitando uma conexão (a flag SYN é 
setada). A cada vez que o computador alvo 
recebe tal requisição, recursos são alocados 
– mas nenhuma conexão é efetivada.



  

Proteção contra syn flood

● Quando muitas requisições são recebidas o 
computador alvo não pode mais alocar 
recursos para o tráfego da rede – como 
resultado o computador pode parar.

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

– Regra que limita o atendimento de 
requisições de conexões a 2 por segundo:

iptables -t filter -A syn-chain -j DROP



  

Proteção contra IP spoofing

● Ataque que envolve a falsificação do 
endereço de origem, com o objetivo de usar 
uma máquina para representar o papel de 
outra.

● A especificação de endereços de 
origem/destino junto com a interface de 
rede pode ser usado como um detector de 
ataques spoofing. 



  

Proteção contra IP spoofing

● A lógica é que todos os endereços que 
NUNCA venham da interface X devem 
ser negados imediatamente.

● As regras a seguir são colocadas no início 
do chain INPUT para detectar tais 
ataques:



  

Proteção contra IP spoofing

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

– Bloqueia todos os endereços da faixa de 
rede 192.168.1.* que NÃO vêm da 
interface eth0.

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

– Bloqueia todos os endereços que não sejam 
192.168.1.* vindos da interface eth0.



  

Especificando múltiplas portas de origem/destino 
-m multiport 

● Opção de módulo que permite a 
especificação de múltiplas portas para um 
alvo. 

● Podem ser especificadas até 15 portas em 
um único parâmetro.

● A comparação é feita usando condições 
“or”, por isso basta que uma porta confira 
para que a regra entre em ação. 



  

Especificando múltiplas portas de origem/destino 
-m multiport

● O parâmetro multiport deve ser 
acompanhado de um dos argumentos:

 --source-port [porta1, porta2...]: Faz a regra 
conferir se a porta de origem estiver presente 
entre as portas especificadas.

 --destination-port [porta1, porta2...] - Faz a 
regra conferir se a porta de destino estiver 
presente entre as portas especificadas.



  

Especificando múltiplas portas de origem/destino 
-m multiport

 --port [porta1, porta2...]: Faz a regra 
conferir caso a porta de origem ou destino 
esteja presente no parâmetro.

iptables -A INPUT -p tcp -i ppp0 -m multiport 
--destination-port

21,23,25,80,110,113,6667 -j DROP

– Bloqueia todos os pacotes vindo de ppp0 
para as portas 21 (ftp), 23 (telnet), 25 
(smtp), 80 (www), 110 (pop3), 113 (ident), 
6667 (irc).



  

Especificando o endereço MAC da interface 
-m mac 

● Opção de módulo que serve para conferir 
com o endereço Ethernet dos pacotes de 
origem. 

● Somente faz sentido se usado nos chains de 
PREROUTING (da tabela nat) ou INPUT 
(da tabela filter). 

● Aceita como argumento a opção --mac-
source endereço. 



  

Especificando o endereço MAC da interface 
-m mac

iptables -t filter -A INPUT -m mac --mac-
source 00:80:AD:B2:60:0B -j DROP

– Confere com a máquina com endereço 
ethernet igual a 00:80:AD:B2:60:0B.



  

Conferindo com quem criou o pacote -m owner 

● Opção de módulo que confere com o 
usuário que iniciou a conexão. 

● Somente válido no chain OUTPUT da 
tabela filter.

● Argumentos válidas:

 --uid-owner UID: Confere se o pacote foi 
criado por um processo com o UID 
especificado. Até o momento somente UID 
numéricos são aceitos.



  

Conferindo com quem criou o pacote -m owner

 --gid-owner GID: Confere se o pacote foi 
criado por um usuário pertencente ao grupo 
GID. Até o momento somente GID 
numéricos são aceitos.

 --pid-owner PID - Confere se o pacote foi 
criado por um processo com o PID 
especificado.

 --sid-owner ID: Confere se o pacote foi 
criado por um processo no grupo de seção 
especificado.



  

Conferindo com quem criou o pacote -m owner

iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 
100 -p udp -j DROP

– Rejeita um conexões indo para portas UDP 
de pacotes criados pelo usuários 
pertencentes ao grupo 100.



  

Gráfico geral da passagem dos pacotes
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