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Magazin

anapság egyre nagyobb

hangsúlyt kap az

internetes biztonság, így

ha valaki linuxos rendszereket üze-

meltet, vagy egyszerûen csak az aszta-

li gépét szeretné biztonságban tudni,

nem mehet el mellette. Ez a könyv

elsõsorban a linuxos rendszergazdák

életét hivatott megkönnyíteni.

A Linux (is) rendszerszinten biztosít

tûzfalfunkciókat (ezt a 2.2-es kernelig

ipchains-nek, a 2.4-tõl azonban már

iptables-nek nevezik), melyekkel – fel-

tételezve persze a megfelelõ hozzáér-

tést – szinte bármilyen bonyolultságú

tûzfalat építhetünk. A legnagyobb

problémát talán az jelenti, hogy

a beállításokat, tûzfalszabályokat nem

egy grafikus felületen kattintgatva ad-

hatjuk meg. Ugyanakkor ennek a mód-

szernek is megvannak a maga elõnyei,

sõt egyesek szerint még szép is.

Kétféle rendszergazda létezik. Az egyik

típushoz azok tartoznak, akik fejbõl

tudják az összes iptables kapcsolót,

portszámokat és idõnként gondolatát-

vitellel állítják be a tûzfalat. A másik ka-

tegóriát azok alkotják, aki folyton a sú-

góoldalakat (man) bújják, a Google-on

keresgélnek, és így próbálnak célt érni.

Nos, ez a zsebkönyv inkább a második

csoportnak szól, hiszen már az elején

látványos diagramokkal szemlélteti

a INPUT, FORWARD, OUTPUT,

PREROUTING, POSTROUTING

kapcsolódási pontokat. A „vizuális

típusok” így könnyebben átlátják

ezek lényegét, és az adatfeldolgozási

sorban elfoglalt helyüket. A könyvben

jó pár hasznos táblázat is található,

amelyek gyakran könnyítik majd meg

az életet. Ilyen „kincs” például egy-

egy rövidke összefoglalás a gyakori

portszámokról, az ICMP kódokról,

és az ehhez hasonlókról.

A könyv alapvetõen három részbõl

áll össze.

Az elsõ harminc oldalon a különbözõ

megoldások találhatóak:

• Forgalomszámlálás

• Címfordítás

• Terheléselosztás

• Hasznos segédprogramok

A második – mintegy 80 oldalas –

részben találja meg az olvasó az

iptables modulokat és kapcsolókat,

illetve ezek leírásait.

A harmadik, egyben utolsó részben az

iptables-restore és iptables-save kerül

terítékre, melyekkel a tûzfalszabályok

lementhetõek illetve – akár egy másik

gépen – visszatölthetõek. Az így le-

mentett tûzfalszabályok amúgy akár

CVS-ben, vagy más verziókövetõ

rendszerben is tárolhatók.

Nem lenne a könyv teljes egy jól

használható tartalomjegyzék és

a tárgymutató nélkül. Az utóbbi

a könyv terjedelméhez képest igen-

csak részletes, hét oldalt foglal el,

de efféle összefoglalásnál ez nem-

hogy természetes, hanem a keresgélés

során kifejezetten hasznos is.

A könyvre összességében inkább

gyors referenciaként kell tekinteni,

vagyis ebbõl nem biztos, hogy meg

lehet tanulni a tûzfalak alapjait.

Alapozás céljából inkább a Linuxvilág

archívumot ajánlanám vagy esetleg

a megfelelõ HOGYAN-t. Viszont

olyankor jól jöhet, amikor a Google

nem elérhetõ – mondjuk épp egy hi-

bás tûzfal beállítás miatt – vagy nincs

idõ a man oldalon bogarászni a doku-

mentációt vagy esetleg az egyik kollé-

gának kell távsegítséget adni.

Amire viszont tökéletes: a már meg-

szerzett tudás finomítása. A méretébõl

fakadóan szinte bármikor elõvehetjük.

Nincs az a kabátzseb vagy laptop-

táska, ahova be ne férne. Persze nem

azt mondom, hogy szórakoztatóbb,

mint egy Garfield zsebkönyv, de két-

ségkívül hasznosabb.
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