Configuração básica Iptables
1ª aula - básico
Iptables é o firewall do Linux e se destaca por ser estável, eficiente e rápido.
Acompanha as versões do Linux com Kernel superior a 2.4.x, antes disso era o firewall Ipchains.
Sua configuração mais adequada é feita por meio de scripts adicionados a inicialização do
sistema.

Sintaxe
Iptables [-t tabela] [comando] [chain] [parâmetro] [ação]
Vamos ver de uma forma bem resumida o que significa cada ítem:
Tabela
São os locais usados para armazenar as chains.
Quando você não mencionar a tabela, estará usando a tabela padrão que é a filter.
Comando
Podem adicionar ou excluir uma regra.
É representado sempre por letra maiúscula tendo como exceção (-h).
Chain
Podemos especificar a situação do tratamento do pacote.
Por exemplo:
Input: consultado para dados que chegam ao PC
Output: consultado para dados que saem do PC
Forward: consultado para dados que são redirecionados para outra máquina ou outra
interface de rede.
Parâmetros
Podem por exemplo:
Especificar a origem de um pacote (-o)
Um destino para o pacote (-d)
Encaminhar um pacote (-j)

Ação
Indicam se os pacotes serão ou não aceitos.
ACCEPT: aceita o pacote
DROP: rejeita o pacote
REJECT: rejeita o pacote e envia um aviso de bloqueio

Vamos então a parte prática.

Abra seu S.O, no nosso caso o Débian.
Vamos navegar em algumas páginas da internet como GOOGLE, BOL, TERRA, GLOBO, etc.
Este teste é apenas para verificar se a internet está realmente funcionando.
Após este teste, vamos fazer a primeira configuração bloqueando o acesso a todas as páginas
da internet.
Então abra o modo terminal ou modo texto (CTRL + ALT + F1), para que possamos executar
alguns comandos e editar alguns arquivos.
Para dar início digite o seguinte comando:
#iptables -L
Este comando serve para mostrar o status do iptables.
Verifique que INPUT, FORWARD e OUTPUT está tudo aberto, ou seja, navegação e portas
totalmente liberadas (policy ACCEPT).

Vamos agora criar uma regra padrão bloqueando tudo o que entra na máquina.
#iptables –P INPUT DROP
#iptables –P OUTPUT DROP
#iptables –P FORWARD DROP

Após a execução do comando, verifique se realmente está tudo bloqueado com o comando:
#iptables –L

Verifique que está tudo bloqueado (policy DROP) conforme a ilustração acima.
Agora vamos voltar para o ambiente gráfico e navegar na Internet.
Verifique que nenhuma página está abrindo, pois bloqueamos todas as portas com o firewall,
inclusive as portas 80 e 8080 “aceso a web”.
Volte para o ambiente texto novamente e execute o comando descrito abaixo.
#iptables –P INPUT ACCEPT
#iptables –P OUTPUT ACCEPT
#iptables –P FORWARD ACCEPT

Execute novamente o comando:
#iptables –L
Verifique que as portas estão liberadas novamente (policy ACCEPT).

Volte para o ambiente gráfico, abra seu navegador de internet e navegue em qualquer página
da web. Sua navegação tem que estar normal.

Bloqueando sites selecionados.
Agora vamos fazer algo diferente, vamos bloquear apenas alguns sites.
Volte para o modo terminal ou texto e execute o comando descrito abaixo:
#iptables –A INPUT –d www.bol.com.br –j REJECT
#iptables –A OUTPUT –d www.bol.com.br –j REJECT
#iptables –A FORWARD –d www.bol.com.br –j REJECT
-A é uma regra adicional de entrada
-d é o parâmetro que se refere ao destino do pacote “neste caso www.bol.com.br”
-j é o encaminhamento do pacote “neste caso ele será rejeitado”
Ao final execute o comando:
#iptables –L

Observe na ilustração acima que as portas do UOL ou seja, a mantenedora do BOL, foram
bloqueadas negando desta forma o acesso ao site bol.

Volte para o ambiente gráfico e acesse o site www.bol.com.br e veja que ele está bloqueado.

Qualquer outro site que você digitar no navegador irá abrir normalmente.

Para continuar vamos bloquear mais dois sites.

Na ilustração abaixo mostra o site do BOL, GOOGLE e TERRA bloqueados.

Volte para o modo gráfico e tente acesso aos três sites.
Com certeza você não vai ter acesso a nenhum dos três.
Caso você bloqueie muitos sites e em uma determinada ocasião precisa liberar os mesmos,
fique tranquilo, vamos usar um comando para limpar todas as regras criadas.
#iptables –F

O iptables –F limpa as regras, liberando as páginas novamente.
Pode confirmar com o comando:
#iptables –L

Na ilustração acima foram utilizados dois comando, o iptables –F seguido do iptables –L.

