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Kandidaatintutkielmassa tehdään katsaus viimeisimpiin turvallisuusuhkiin, 
selvitetään tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmien toimintaperiaattei-
ta sekä niiden soveltuvuutta verkkopalveluiden suojaamiseen. Tutkielma on 
luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. 

Internetin käyttö on monipuolistunut voimakkaasti 2000-luvulla, ja sillä 
on yhä keskeisempi rooli tietoyhteiskunnan jokapäiväisessä viestinnässä. Inter-
net-teknologioiden kehitys on mahdollistanut hyvinkin erilaisten palveluiden 
tarjoamisen alustariippumattomasti ja ilman yhteensopivuusrajoitteita verkko-
palveluina. Verkkopalvelut kiinnostavat rikollisia tahoja, koska usein palvelut 
sisältävät henkilötietojen lisäksi pankki- tai luottokorttitietoja. Turvallisuusuh-
kista tarkemmin tarkastellaan verkkopalveluiden kannalta keskeisimpiä uhkia. 

Tietomurtohälyttimiä, eli tunkeutumisen havainnointijärjestelmiä, voi-
daan hyödyntää verkkopalveluiden turvallisuuden edistämisessä. Järjestelmien 
taustalla on ajatus normaalista poikkeavan käytöksen havaitsemisesta järjestel-
mässä ja tähän käytökseen reagoimisesta. Yleisesti tunkeutumisen esto- ja ha-
vainnointijärjestelmät luokitellaan joko isäntä- tai verkkopohjaisiksi sen perus-
teella, miten järjestelmä on toteutettu. Toisaalta tunkeutumisen esto- ja havain-
nointijärjestelmät voidaan jaotella joko tunnistepohjaisiksi (signature-based) tai 
poikkeuksien havainnointiin perustuviksi (anomaly-based), niiden käyttämän 
tunnistusmetodin perusteella. Tunkeutumisen havainnointi voi olla joko reaali-
aikaista, eli valvontaa suoritetaan jatkuvasti samalla kun havainnoitavaa aineis-
toa tulee, tai erillään tapahtuvaa, jolloin valvottava aineisto kerätään ensin ja 
analysointi tehdään myöhemmin.  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet hyviä tuloksia tunkeutumisen havain-
nointitekniikoiden kehityksen suhteen sekä näiden tekniikoiden soveltamisesta 
verkkojen ja verkkopalveluiden tietoturvaan. Poikkeuksien havainnointiin pe-
rustuva järjestelmä on varteenotettava vaihtoehto verkkopalveluiden turvaami-
sessa, mutta käytettävyys ei ole vielä samalla tasolla kuin tunnistepohjaisissa 
järjestelmissä. 
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ABSTRACT 
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This paper will take look at the latest security threats, operational principles of 
intrusion detection- and prevention systems, and how these will be suitable to 
secure web services. This study is a literature review. 

Using of the internet has diversified significantly and internet has become 
an essential part of everyday life on the 21st century. The development of inter-
net-technologies has made it possible to provide different kinds of services 
through the internet. On the other hand, criminals are also interested in web 
services because there are customers’ confidential information, such credit card 
numbers and home address. 

Intrusion detection systems can be used to secure the web services. The 
basic idea of intrusion detection is to recognize abnormal behavior on the sys-
tem and response to it. Intrusion detection- and prevention systems can be cat-
egorized to host-based and network-based systems based on their way of exe-
cution. On the other hand, these systems can be also grouped into signature-
based and anomaly-based systems on the basis of the detection method they 
apply. Furthermore, Intrusion detection can be executed in real-time or in the 
off-line environment. 

Many researchers have found good results on using intrusion detection 
techniques to secure networks and web services. Anomaly-based intrusion de-
tection system has good possibilities to secure web services although its usabil-
ity is not that good compared to signature-based system.  

 
Keywords: Intrusion prevention system, Intrusion detection system, IDS, Web 
service, information security 



KUVAT 

Kuva 1: Tunnistepohjainen IDS……………………………………………………...8 
 
Kuva 2: Poikkeuksien havainnointiin perustuva IDS…………………………….10 
 
 



SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................. I 

ABSTRACT ..................................................................................................................... II 

KUVAT ........................................................................................................................... III 

SISÄLLYS ...................................................................................................................... IV 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 1 

2 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET ......................... 3 

3 TUNKEUTUMISEN ESTO- JA HAVAINNOINTIJÄRJESTELMÄT ............. 4 

3.1 Tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmien luokittelu ............... 5 

3.2 Isäntäpohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä ...................... 6 

3.3 Verkkopohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä ................... 7 

3.4 Tunnistepohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä ................. 7 

3.5 Poikkeuksiin perustuva tunkeutumisen havainnointijärjestelmä ........ 9 

4 WWW-PALVELIMIEN TIETOTURVAN HAASTEET 2010-LUVULLA .... 11 

4.1 SQL-injektio ................................................................................................ 12 

4.2 Palvelunestohyökkäys sekä hajautettu palvelunestohyökkäys .......... 13 

4.3 Cross-site scripting .................................................................................... 14 

4.4 Hyökkäystyökalupakit - Attack toolkits ................................................ 15 

4.5 Kohdistetut hyökkäykset ja nollapäivähaavoittuvuudet .................... 15 

5 TUNKEUTUMISEN ESTO- JA HAVAINNOINTIJÄRJESTELMIEN 
SOVELTUVUUS VERKKOPALVELUIDEN SUOJAAMISEEN 2010-LUVULLA17 

6 POHDINTA ......................................................................................................... 20 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 22 

 



1 
 

1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan tunkeutumisen esto- ja havainnoin-
tijärjestelmien toimintaa sekä niiden tekniikoiden soveltamista verkkopalvelui-
den suojaamiseen tuoreimpien turvallisuusuhkien valossa. Tutkimus toteute-
taan kirjallisuuskatsauksena. 

 Internetin käyttö on monipuolistunut voimakkaasti 2000-luvulla, ja sillä 
on yhä keskeisempi rooli tietoyhteiskunnan jokapäiväisessä viestinnässä. Inter-
netin käytössä on siirrytty staattisten www-sivujen selailusta dynaamisempaan 
ympäristöön, jossa käyttäjät luovat sisältöä itse (Robertson, Vigna, Kruegel & 
Kemmerer, 2006). Palveluiden tarjonta on myös lisääntynyt ajasta, jolloin tarjol-
la oli lähinnä sähköpostipalveluita. Nyt internetin välityksellä voidaan käyttää 
esimerkiksi kuvapalveluita sekä toimisto-ohjelmia tai katsella televisio-ohjelmia. 
Internet-sovellukset tarjoavat ympäristön tiedolle, sosiaalisuudelle, viihteelle 
sekä kaupankäynnille (Scholte, Balzarotti & Kirda, 2012). Palveluita on tarjolla 
sovelluksina esimerkiksi mobiililaitteille, mutta edelleen suuri osa käyttäjistä 
asioi www-sivustojen kautta. 

Internet vaikuttaa myös työelämään, sillä siitä on muodostunut yksi vies-
tintäkanava (Rhee, Ryu & Kim, 2012). Jatkuvat ja kiinteät yhteistyöyritykset 
usein integroidaan osaksi yrityksen omaa järjestelmää, mutta monet vähemmän 
tärkeät palvelut hoidetaan www-sivustojen välityksellä. Internetin vakauden ja 
saatavuuden myötä yhä useampi sovellus pohjautuu HTML-merkkauskieleen 
(Thomas, 2005, s. 324).   Esimerkkeinä tästä toimivat parhaiten erilaiset kuljetus- 
ja kuriiripalvelut, kuten Itella Oy, UPS ja DHL. Nämä yritykset tarjoavat verk-
kopalveluiden kautta mahdollisuuden kirjata kuljetus, tilata nouto, tulostaa 
rahtikirjat, seurata pakettia sekä saada tietoa tulevista lähetyksistä. Kuinka käy 
liiketoiminnalle, jos verkkopalvelu ei olekaan asiakkaiden tavoitettavissa? 

Hyökkäykset verkkopalveluita vastaan ovat olleet ongelma jo yli vuosi-
kymmenen ajan, mutta motiivit näihin hyökkäyksiin ovat jonkin verran muut-
tuneet. On arvioitu, että kaikista internetin välityksellä tehtävistä hyökkäyksistä 
jopa 60% on suunnattu verkkopalveluihin (Scholte, ym., 2012). Hyökkäykset 
ovat jatkuvasti monipuolistuneet ja motiivit kehittyneet pahanteosta taloudelli-
sen edun tavoitteluun sekä ideologiseen toimintaan. Tietoturvayhtiö McAfee 
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(2011a) toteaa ensimmäisen neljänneksen turvallisuusraportissaan vuodelta 
2011, että ns. hactivism-toimijat ovat jatkaneet hyökkäyksiä erilaisia palveluita 
vastaan (McAfee, 2011a). Myös valtiot ovat liittyneet tietoturvataisteluun, jolla 
on varmasti omat vaikutuksensa tulevaisuudessa. Prikaatikenraali Ohra-Ahon 
(2011) mukaan Suomen puolustusvoimat kehittävät parhaillaan toimintaval-
miuttaan kybersodankäyntiin sekä määrittelevät Suomen kybersodankäynnin 
strategiaa (Ohra-Aho, 2011). 

Ohjelmistokehityksessä tehtävät virheet aiheuttavat ohjelmistojen haavoit-
tuvuuden, joita hyökkääjät voivat käyttää hyväkseen. Ohjelmistovirheiden 
määrä yleensä kasvaa, kun ohjelmien koko kasvaa. Haavoittuvuuksien hyväk-
sikäyttäminen on lisääntynyt viimevuosina samalla, kun hyökkääjien motiivit 
ovat siirtyneet haitan aiheuttamisesta enemmän taloudellisen edun tavoitteluun.  
(Gascon, Orfila & Blasco, 2011) 

Tietojen kalastelu (phishing) on vasta viime vuosina tavoittanut suomalai-
set käyttäjät myös suomen kielellä. Aluksi huijaussivustot ja -viestit olivat suh-
teellisen helposti tunnistettavissa heikosta suomen kielestään tai tökeröstä ul-
koasustaan, mutta nykyään kieli ja ulkoasu ovat jo varsin asiallisia. Mediassa on 
yhä useammin uutisia suomalaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä. Esimer-
kiksi syyskuussa 2011 YLE uutisoi Nordean asiakkaille kohdistetusta verkko-
pankkitunnuksia kalastelevasta huijaussivustosta (YLE, 2011). 

Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi internetin välityksellä tarjottavi-
en palveluiden saatavuudesta, joten palveluiden tarjoajien tulisi huolehtia asi-
akkaiden tietojen turvallisuudesta sekä palvelun saatavuudesta. Mediassa uuti-
soidaan lähes viikoittain erilaisista hyökkäyksistä verkkopalveluita vastaan, 
joissa joko palvelunestohyökkäyksellä estetään palvelun käyttö tai käyttäjätieto-
ja, kuten salasanoja tai luottokorttinumeroita, varastetaan. Palomuurin ja virus-
torjuntaohjelmien rinnalle on kehitetty tunkeutumisen esto- ja havainnointijär-
jestelmiä (intrusion prevention and detection systems), joita on kutsuttu myös tie-
tomurtohälyttimiksi.  
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2 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUKSEN TA-
VOITTEET 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitä ovat tunkeutumisen esto- ja havain-
nointijärjestelmät ja mitkä ovat niiden toimintaperiaatteet? Miltä näyttävät 
verkkopalveluiden 2010-luvun turvallisuusuhat? Miten tunkeutumisen esto- ja 
havainnointijärjestelmät soveltuvat näiden turvallisuusuhkien torjuntaan? 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena on tarkastella 
tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmien toimintaperiaatteita, eli mihin 
näiden järjestelmien toiminta perustuu, sekä miten näitä järjestelmiä voidaan 
hyödyntää verkkopalveluita vastaan kohdistuviin uhkiin. Tutkimuksessa pe-
rehdytään tunkeutumisen esto- ja havainnointi järjestelmien tekniikan sovelta-
miseen palveluiden toiminnan turvaamisessa. Koska tietoturva-ala on niin laaja, 
tässä tutkimuksessa turvallisuusuhkia tarkastellaan tuoreimmista tieteellisistä 
julkaisuista sekä tietoturvallisuusalan yritysten raporteista verkkopalveluiden 
näkökulmasta. Tutkielman on tarkoitus luoda kattava yleiskatsaus aiheeseen 
eikä syventyä tarkkoihin teknisiin yksityiskohtiin. Kattavampaa lisätietoa eri 
aiheista löytyy tutkielmassa käytettävistä lähteistä. 
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3 TUNKEUTUMISEN ESTO- JA HAVAINNOINTI-
JÄRJESTELMÄT 

Tietomurtohälyttimen (Intrustion Detecetion System, IDS) esitteli ensimmäisenä J. 
P. Andersson vuonna 1980, mutta tunnetummaksi käsite nousi vasta 1987 D. E. 
Denningin myötä (Denning, 1987). Aluksi tietomurtohälyttimiä, jäljempänä 
tunkeutumisen havainnointijärjestelmiä, hyödynnettiin lähinnä järjestelmien 
lokitietojen tarkkailuun. Järjestelmien taustalla on ajatus normaalista poikkea-
van käytöksen havaitsemisesta järjestelmässä ja tähän käytökseen reagoimisesta.  
Kirjallisuudessa usein kuvaillaan näitä järjestelmiä tietokoneiden ja tietoverkko-
jen murtohälyttimiksi. (Bolzoni, 2009, s. 1-3) 

Tapahtuma tulkitaan tunkeutumiseksi, kun hyökkääjä pääsee tietojärjes-
telmään tai häiritsee tietojärjestelmän normaalia toimintaa yleensä tarkoitukse-
naan aiheuttaa vahinkoa tietojärjestelmälle (Whitman & Mattord, 2011, s. 293). 
Kun tunkeutuminen havaitaan, siitä aiheutuu hälytys (Bolzoni, 2009, s. 13). 
Usein havaittu tunkeutuminen tulee järjestelmän ylläpitäjien tarkastettavaksi, 
mutta on olemassa myös järjestelmiä, jotka reagoivat automaattisesti havaittui-
hin tunkeutumisiin (Engel, 2010, s. 14).  Tunkeutuminen voi aiheuttaa erilaisia 
haittoja, kuten esimerkiksi tiedon eheyden sekä luottamuksellisuuden louk-
kaamisen, järjestelmän resurssien luvatonta käyttöä tai järjestelmän toiminnan 
estämistä (Chebrolu, Abraham & Thomas, 2005). Tiede- ja sotilaspiireissä järjes-
telmiä kehiteltiin 1980-luvulla, mutta kaupalliset sovellukset alkoivat levitä 
markkinoille vasta 1990-luvun alussa (Thomas 2005, s. 326). Kaupallisille sovel-
luksille tuli ilmeinen tarve verkkojen kehityksen myötä. TEPA-termipankki, 
joka on Sanastokeskus TSK ry:n (2005) ylläpitämä sanastopalvelu, määrittelee 
tunkeutumisen havainnointijärjestelmän seuraavasti: ”tekninen järjestelmä, 
jonka on tarkoitus havaita tunkeutumiset ja niiden yritykset”.   

Tunkeutumisen estojärjestelmä tunnetaan lyhenteellä IPS, joka tulee eng-
lanninkielisistä sanoista intrusion prevention system (Scarfone & Mell, 2007, s. 
13). Usein tunkeutumisen esto- (IPS) ja havainnointijärjestelmä (IDS) esiintyvät 
samassa yhteydessä, joten kirjallisuudessa esiintyy myös termien yhdistelmä 
IDPS (intrusion detection and prevention system), jolla viitataan yleisesti näihin 
järjestelmiin (Whitman ym., 2011, s. 208 ja 295). Alan tutkimus on keskittynyt 
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erityisesti tunkeutumisen havainnointiin, koska tunkeutumisen esto- ja havain-
nointijärjestelmän olennaisin, ja samalla vaikein, kysymys on nimenomaan tun-
keutumisen havaitseminen. Kun tunkeutuminen on havaittu, niin siihen voi-
daan reagoida erilaisin keinoin. 

Tunkeutumisen havainnointijärjestelmät ovat yhä tärkeämpi osa organi-
saatioiden verkkojen tietoturvaa ja siksi näihin järjestelmiin investoidaan mer-
kittäviä summia rahaa. IDS voidaan toteuttaa joko erillisellä laitteistolla, joka 
yleensä on verkkopohjainen IDS, tai tietokoneeseen asennettavalla ohjelmalla.  
Yleensä erillisellä laitteistolla toteutettu IDS on suunniteltu käsittelemään suur-
ta data määrää kun taas ohjelmallisesti toteutetut IDS:t ovat usein helpompia 
konfiguroida omia tarpeita vastaavaksi. (Alhomoud, Munir, Disso, Awan & Al-
Dhelaan, 2011) 

 

3.1 Tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmien luokittelu 

Yleisesti tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmät luokitellaan joko isän-
tä- tai verkkopohjaisiksi, eli host-based IDS (HIDS) tai network-based IDS 
(NIDS), sen perusteella, miten järjestelmä on toteutettu (Alhomoud ym. 2011) ja 
(Bolzoni, 2009, s. 3) ja (Wu & Banzhaf, 2010, s. 2). Toisaalta IDS:t voidaan jaotel-
la joko tunnistepohjaisiksi (signature-based  IDS) tai poikkeuksien havainnointiin 
perustuviksi (anomaly-based  IDS), niiden käyttämän tunnistusmetodin perus-
teella (Bolzoni, 2009, s. 3 ja 17) ja (Engen, 2010, s. 3). Tässä kirjallisuuskatsauk-
sessa tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmät jaotellaan edellä maini-
tuilla kahdella eri tavalla. Järjestelmä voi lähtökohtaisesti olla joko isäntä- tai 
verkkopohjainen ja joko tunnisteisiin tai poikkeuksien havaitsemiseen perustu-
va. 

Erilaisten tapahtumien luokitteluun liittyy terminologiaa, joka mahdollis-
taa eri tunkeutumisen havainnointi-tekniikoiden vertailun. Kaikki tapahtumat 
voidaan luokitella neljään eri kategoriaan. Ensinnäkin tosi-positiivinen, eli true 
positive (TP), viittaa siihen, että oikeasta tunkeutumisyrityksestä aiheutuu häly-
tys. Toiseksi väärä-positiivinen, eli false positive (FP), viittaa väärään hälytyk-
seen eli siihen, että virheellisesti aiheutuu hälytys, vaikka kyseessä ei ole oikea 
tunkeutuminen. Kolmanneksi tosi-negatiivinen, eli true negative (TN), jolloin ei 
aiheudu hälytystä, eikä kyseessä ole tunkeutuminen. Neljänneksi väärä-
negatiivinen, eli false negative (FN), jolloin tunkeutuminen ei aiheuta lainkaan 
hälytystä. (Bolzoni, 2009, s. 13-14), (Engen, 2010, s. 7) ja (Wu ym., 2010, s. 4)  

Tapahtumien luokittelun perusteella voidaan määritellä IDS:n tehokkuut-
ta määreillä: tunnistustaso (detection rate), tarkkuus (precision) ja virheettömyys 
(accuracy). Tämä edellyttää tietyn aikavälin kaikkien tapahtumien luokittelua 
em. tapahtumaluokkiin, jolloin tapahtumien esiintymismääristä voidaan tutkia 
tehokkuutta. Lukumäärät ilmoitetaan yleensä kokonaislukuna tai prosenttilu-
kuna. Tunnistustaso on: (TP)/(TP+FN), eli tunnistettujen hyökkäysten suhde 
kaikkiin hyökkäyksiin. Tarkkuus on: (TP)/(TP+FP), eli tunnistettujen hyökkä-



6 

ysten suhde kaikkii hälytyksiin. Virheettömyys on: (TN+TP)/(TN+TP+FN+FP), 
eli normaalien tapahtumien ja hyökkäysten suhde kaikkiin tapahtumiin. Erilai-
sia järjestelmiä tai algoritmeja voidaan verrata toisiinsa näillä vertailuluvilla, 
joista eniten käytetty on tunnistustaso yhdistettynä väärien hälytysten esiinty-
miseen. (Wu ym., 2010, s. 4) 

Tunkeutumisen havainnointitekniikoiden mielekkään vertailun edellytyk-
senä on käyttää samaa analysoitavaa datakokoelmaa, jolle on englanninkielinen 
termi dataset. Vertailudata on yleensä julkisesti saatavilla ja koottu asiantunti-
joiden toimesta kuvaamaan normaaleja sekä poikkeavia tapahtumia. Vertailu-
datakokoelmia on myös paljon kritisoitu siitä, että ne eivät todellisuudessa ku-
vaa kovinkaan hyvin reaalimaailmaa. Näiden datakokoelmien avulla voidaan 
vertailla eri havainnointitekniikoiden tunnistetasoa, tarkkuutta sekä virheettö-
myyttä. Tunnettuja datakokoelmia ovat esimerkiksi DARPA ja KDD. (Shiravi, 
Shiravi, Tavallaee & Ghorbani, 2012) ja (Bolzoni, 2009, s. 21, 40) 

Tunkeutumisen havainnointi voi olla joko reaaliaikaista (real time), eli val-
vontaa suoritetaan jatkuvasti samalla kun havainnoitavaa aineistoa tulee, tai 
erillään tapahtuvaa (off-line), jolloin valvottava aineisto kerätään ensin ja analy-
sointi tehdään myöhemmin. Erillään tapahtuvan tunkeutumisen havainnoinnin 
tarkoitus on selvittää, mitä valvotulla ajanjaksolla tapahtui, ja se on erittäin tar-
peellinen, jos valvottavia tapahtumia on todella suuri määrä eikä tapahtumien 
reaaliaikainen valvonta ole mahdollista. Suuri osa tunkeutumisen havainnointi-
järjestelmistä pyrkii toimimaan lähes reaaliaikaisesti, joka mahdollistaa poik-
keavuuteen reagoimisen. Yleensä IDS voi reagoida poikkeavaan tapahtumaan 
esimerkiksi lopettamalla verkkoyhteyden, josta poikkeava tapahtuma on tullut, 
jotta voidaan rajoittaa mahdollisesti syntyviä vahinkoja. (Chebrolu ym., 2005) 

3.2 Isäntäpohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä 

Isäntäpohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä, eli HIDS, valvoo yh-
den koneen tai sovelluksen toimintaa sekä seuraa ja jäljittää dataliikennettä ko-
neessa tai sovelluksessa (Bolzoni, 2009, s. 15). Valvonnan kohteina ovat esimer-
kiksi järjestelmäkutsut, resurssien käyttö ja järjestelmän lokitiedot (Bolzoni, 
2009, s. 15). HIDS on erillinen sovellus, joka asennetaan tietokoneeseen, useim-
miten palvelimeen, ja joka valvoo kaikkea lähtevää ja saapuvaa liikennettä sekä 
tiedostomuutoksia omassa järjestelmässään (Thomas, 2005, s. 327). HIDS pyrkii 
löytämään mahdollisen järjestelmää vastaan kohdistetun hyökkäyksen, kuten 
esimerkiksi R2L (Remote to Local) ja U2R (User to Root) hyökkäykset (Chen, Chen 
& Lin, 2010). 

Thomasonin (2005, s. 327) mukaan HIDS on erittäin tehokas suojelemaan 
kriittisiä järjestelmiä, jotka ovat yhteydessä internettiin, kuten esimerkiksi 
www- tai sähköpostipalvelimia. Paikallisuutensa takia HIDS sopii erittäin hy-
vin valvomaan käyttäjän, prosessien ja ohjelmien käyttäytymistä (Engen, 2010, s. 
11). HIDS:n ongelma on ensinnäkin nykyisten käyttöjärjestelmien monimutkai-
suus, joka tekee tehokkaasta valonnasta haastavaa, ja toisena ongelmana pide-
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tään HIDS:n kuormittavuutta järjestelmän suorituskyvylle (Bolzoni, 2009, s. 15). 
Ongelmaksi voi myös muodostua järjestelmän asennus-, käyttö- ja ylläpitokus-
tannukset, jos HIDS on asennettu kaikkiin organisaation koneisiin (Chen, Chen 
& Lin, 2010). Yksi tunnetuin HIDS on vapaan lähdekoodin ModSecurity, jota 
kutsutaan verkkosovelluksen palomuuriksi, ja joka toimii Apache-
palvelinohjelmaa käyttävissä laitteissa. (Bolzoni, 2009, s. 15) 

3.3 Verkkopohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä 

Verkkopohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä, eli NIDS, valvoo ver-
kon tiettyä osaa, eli verkkosegmenttiä, analysoimalla sen liikennettä (Bolzoni, 
2009, s. 15) ja (Whitman ym., 2011, s. 298). NIDS voi analysoida esimerkiksi ver-
kon hyötykuormaa yleisellä tasolla tai liikennevirtaa, kuten yhteyden osapuolia, 
yksittäisiä bittejä tai yhteysaikaa (Bolzoni, 2009, s. 15). NIDS on erityisen teho-
kas torjumaan verkosta tulevia suoria hyökkäyksiä, minkä vuoksi järjestelmää 
käytetään useimmissa suurissa yrityksissä ja organisaatioissa (Bolzoni, 2009, s. 
15-16) ja (Bolzoni & Etalle, 2008, s. 1). Yksi tunnettu NIDS on Snort, joka on va-
paan lähdekoodin ohjelmisto. 

Usein NIDS toimii palomuurin takana, eli sisäisen verkon ja palomuurin 
välissä, ns. toisen linjan puolustuksena. Näin järjestelmä pystyy valvomaan 
kaikkea liikennettä, joka tulee internetistä palomuurin läpi sisäiseen verkkoon. 
Tyypillisesti verkkopohjaisella järjestelmällä on suuri määrä sääntöjä sekä lii-
kennettä valvottavanaan sen pyrkiessä tunnistamaan kaiken tyyppiset hyökkä-
ykset. Liikennemäärän kasvaessa ongelmaksi saattavat muodostua FP-
tapahtumien, eli väärien hälytysten, lisääntyminen sekä liikenteen hidastumi-
nen. (Chen ym., 2010) 

Suurin NIDS:n etu on, että liikenteen ja tapahtumien valvonta ei vaikuta 
varsinaisen isäntäkoneen, yleensä palvelimen, suorituskykyyn, koska valvonta 
tapahtuu erillään isäntäkoneesta. Mutta koska valvonta ei tapahdu isäntäko-
neessa, se ei voi kunnolla valvoa salausta käyttäviä sovelluksia tai sovelluspro-
tokollia, kuten secure shell -protokollaa eli SSH:ta, jota käytetään erityisesti 
etäyhteyksien muodostamiseen. Tosin myös salatun liikenteen valvominen on 
mahdollista, jos NIDS on tietoinen salausavaimesta. NIDS:n toinen ongelma 
liittyy siihen, että liikenne verkossa on pakettiliikennettä, eli erillisiä paketteja 
täytyy koota yhteen, jotta järjestelmä kykenisi analysoimaan varsinaista sisältöä. 
(Bolzoni, 2009, s. 16) 

3.4 Tunnistepohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä 

Tunnistepohjainen tunkeutumisen havainnointijärjestelmä, eli signature-based 
IDS tai misuse-based IDS, tarkoittaa ennalta tunnettujen hyökkäyksien ja haa-
voittuvuuksien tunnistamiseen perustuvaa järjestelmää (Wu ym., 2010, s. 3), 
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(Robertson ym., 2006) ja (Viestintävirasto, 2010). Tavoitteena tunnistepohjaises-
sa IDS:ssä on tunnistaa hyökkäys- tai tunkeutumisyritys, joka hyödyntää tun-
nettua haavoittuvuutta (Chebrolu, ym. 2005). Toiminta perustuu tarkkailtavan 
kohteen, esimerkiksi palvelimen lokitietojen, vertaamiseen tunnettujen hyökkä-
ysten tunnisteisiin, jotka on tallennettu tietokantaan (Bolzoni, 2009, s. 3, 17). 
Lähtökohtana pidetään sitä, että tunnistetietokanta sisältää kaikki tunnetut 
hyökkäykset sekä haavoittuvuudet (Chebrolu, ym. 2005). Kyseessä on siis hyvin 
samankaltainen järjestelmä virustorjunta-ohjelmistojen kanssa (Bolzoni, 2009, s. 
3, 17). Kun uusi haavoittuvuus on löydetty, täytyy sitä vastaava tunniste luoda, 
testata, julkistaa ja ottaa käyttöön (Gascon, ym. 2011). 

Kuva 1 havainnollistaa tunnistepohjaisen IDS:n toimintaperiaatetta. Teori-
assa järjestelmä koostuu kahdesta moduulista: tunnettujen hyökkäysten tieto-
kannasta sekä tunnistusyksiköstä (detection engine). Tunnistetietokannassa on 
tunnettuja hyökkäyksiä, joihin tunnistusyksikkö vertaa tarkkailtavaa liikennettä. 
Tunnistusyksikkö hälyttää, jos tarkkailtavasta datasta löytyy tunnistetietokan-
nassa oleva hyökkäys. Tunnistetietokannassa voi olla myös muita ei-toivottujen 
tapahtumien tunnisteita, eli IDS:n valvonta ei rajoitu vain hyökkäysten tunnis-
tamiseen. 

...aaaabbbbhyökkäys1dddeeee...

IDS

Hyökkäys1
Hyökkäys2

Tunnistetietokanta

...

 
Kuva 3: Tunnistepohjainen IDS (Bolzoni, 2009, s. 18, mukaillen). 

Tunnistepohjaisen järjestelmän käyttöön asentaminen on suhteellisen 
helppoa eikä vaadi järjestelmän ylläpitäjältä kovin suurta teknistä osaamista. 
Tunnistetietokannan muokkaaminen mahdollistaa järjestelmän sovittamisen 
asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Käyttäjä voi muokata tunnisteita omia tarpei-
taan vastaaviksi, eli esimerkiksi poistaa hälytyksen tietyiltä tunnisteilta tai lisätä 
uusia tunnisteita itse. Omien tunnisteiden lisääminen mahdollistaa käyttäjän 
haluamien tapahtumien tunnistamisen, vaikka tapahtuma ei olisi itsessään vaa-
raksi järjestelmälle. Tunnistepohjaisen IDS:n etuihin voidaan lukea myös pieni 
FP-tapahtumien määrä, eli se tuottaa vähemmän vääriä hälytyksiä mitä pa-
remmin se on säädetty. (Bolzoni, 2009, s. 3, 4, 17) 

Alkuperäinen tunnistepohjainen IDS toimi yksittäisten sääntöjen perus-
teella, jotka kuvailevat hyökkäystä ilmaisevia tapahtumia. Yhden hyökkäyksen 
tai haavoittuvuuden tunnistamiseen tarvitaan yleensä useampia sääntöjä. Suur-
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ten sääntömäärien hallinnointi ja tulkitseminen on kuitenkin havaittu vaikeaksi, 
jos kaikki säännöt ovat tietokannassa ilman tietoa siitä, mihin sääntö liittyy. 
Sääntöjen hallinnointiin käytetään tunkeutumisskenaarioita (intrusion scenario), 
jotka helpottavat tunnisteiden käsittelyä. (Chebrolu ym., 2005) 

Tunnistepohjaisen IDS:n huonoin puoli on se, että järjestelmä ei voi havai-
ta entuudestaan tuntemattomia uhkia, eli nollapäivähyökkäyksiä (zero-day at-
tack) (Bolzoni, 2009, s. 17). Tunnistepohjainen IDS vertaa valvomaansa liikennet-
tä tunnistetietokantaan, joten järjestelmä ei voi tunnistaa hyökkäystä, jota ei ole 
tietokantaan tallennettu (Bolzoni, 2009, s. 17). Toisin sanoen tunnistepohjainen 
IDS tunnistaa vain hyökkäykset, jotka se on opetettu tunnistamaan, mistä joh-
tuen järjestelmä ei välttämättä tunnista edes tunnetun hyökkäyksen muunnel-
tua versiota (Chebrolu ym., 2005). Todellisuudessa on vaikea pitää tunnistetie-
tokantaa täydellisesti ajan tasalla, sillä uusia haavoittuvuuksia löydetään jatku-
vasti (Robertson ym., 2006). Näin ollen tunnistepohjainen järjestelmä omaa 
yleensä huonon tunnistustason, koska se ei kykene tunnistamaan entuudestaan 
tuntemattomia tai muunneltuja hyökkäyksiä. 

Enemmistö kaupallisista järjestelmistä perustuu tunnistepohjaiseen ha-
vainnointiin, koska järjestelmä tunnistaa tunnetut hyökkäykset tehokkaasti eikä 
vääriä hälytyksiä tule paljoa. Kuten aiemmin mainittiin, järjestelmä ei kuiten-
kaan kykene tunnistamaa jatkuvasti kehitettäviä uusia hyökkäyksiä. Tosin tun-
nistepohjaista havainnointia on tutkittu paljon, joten tunnistustarkkuutta on 
saatu parannettua sekä vääriä hälytyksiä, eli FP:itä, vähennettyä. (Wu ym., 2010, 
s. 3 ja 26)  

 

3.5 Poikkeuksiin perustuva tunkeutumisen havainnointijärjes-
telmä 

Poikkeuksien havainnointiin perustuva tunkeutumisen havainnointijärjestelmä 
perustuu olettamaan, että hyökkäys tai tunkeutuminen poikkeaa aina normaa-
lista käyttäytymisestä (Chebrolu ym., 2005). Tarkkailtavan verkon tai järjestel-
män käyttäytymisestä luodaan tilastollinen malli, joka määrittelee järjestelmän 
normaalin käytöksen (Bolzoni, 2009, s. 17). Kohdejärjestelmän normaalista käyt-
täytymisestä, joka voidaan määritellä usealla eri tekniikalla, poikkeava liikenne 
tai tapahtuma tulkitaan poikkeukseksi (an anomaly), oli kyseessä hyökkäys tai ei 
(Robertson ym., 2006). Poikkeuksien havainnointi voi perustua useisiin erilai-
siin menetelmiin, kuten esimerkiksi sumeaan (fuzzy) logiikkaan tai tiedon lou-
hintaan (data mining) (Chebrolu ym., 2005). 

Kuva 2 havainnollistaa poikkeuksien havainnointiin perustuvan IDS:n 
toimintaa. Teoriassa järjestelmä koostuu kahdesta moduulista: tietokannasta, 
joka sisältää normaalin käytöksen tilastollisen mallin, sekä tunnistusyksiköstä. 
Tunnistusyksikkö tarkkailee liikennettä, tai tapahtumalokia, ja vertaa sitä tieto-
kannassa olevaan malliin. Kuvassa 2 valvottavasta liikenteestä löytynyt poik-
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keus on väriltään punainen. Tunnistusyksikkö hälyttää, kun se havaitsee poik-
keaman valvottavasta tietovirrasta. 

...aaaabbbbpoikkeusdddeeeefff...

IDS
Tilastollinen malli-

tietokanta

 
Kuva 4: Poikkeuksien havainnointiin perustuva IDS (Bolzoni, 2009, s. 19, mukaillen).  

Chebrolun, Abrahamin sekä Thomasonin (2005) mukaan poikkeuksiin pe-
rustuvat IDS:t voidaan luokitella muuttumattomiin (static) ja muuttuviin (dy-
namic) järjestelmiin. Muuttumaton järjestelmä perustuu siihen, että tarkkailtava 
verkko tai järjestelmä ei muutu, eli kerran tehty normaalin käytöksen malli toi-
mii aina. Esimerkiksi käyttöjärjestelmän järjestelmäkutsut muuttuvat harvoin. 
Muuttuva järjestelmä pyrkii oppimaan käyttäjän käytöksestä tai käyttöhistori-
asta normaalia toimintaa ja mukauttaa näin tilastollista mallia normaalista toi-
minnasta. (Chebrolu ym., 2005) 

Suurin etu poikkeuksien havainnointiin perustuvassa IDS:ssä on kyky 
tunnistaa muunnellut sekä entuudestaan tuntemattomat hyökkäykset, joita 
tunnistepohjainen IDS ei kykene tunnistamaan (Bolzoni, 2009, s. 19), (Chebrolu 
ym., 2005) ja (Robertson ym., 2006). Vaikka poikkeuksien havainnointi mahdol-
listaa tehokkaan suojauksen sen käytössä on myös ongelmia, kuten esimerkiksi 
se, että järjestelmä tuottaa paljon vääriä hälytyksiä, eli FP:itä, jotka puolestaan 
kuormittavat ylläpitohenkilöstöä (Bolzoni, 2009, s. 19) ja (Robertson ym., 2006). 
Lisäksi poikkeuksien havainnointiin perustuva IDS on pääsääntöisesti työläs 
ottaa käyttöön, koska jokainen toimintaympäristö on erilainen ja siksi tilasto-
malli on aina muodostettava tapauskohtaisesti (Bolzoni, 2009, s. 4-5). Käyttöön-
otto vaatii myös erityisosaamista, jotta järjestelmä saadaan toimimaan tehok-
kaasti, sillä valvottava ympäristö on yleensä muuttuva (Bolzoni, 2009, s. 4). 
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4 Www-palvelimien tietoturvan haasteet 2010-luvulla 

 
Internet-teknologioiden kehitys on mahdollistanut hyvinkin erilaisten palvelui-
den tarjoamisen alustariippumattomasti ja ilman yhteensopivuusrajoitteita 
verkkopalveluina (web service). Esimerkkinä mainittakoon verkkokaupat. Näi-
hin verkkopalveluiden kehittämisen mahdollistaneisiin tekniikoihin liittyy vali-
tettavasti erilaisia heikkouksia. Verkkopalveluissa käytettyjen tekniikoiden tur-
vallisuusstandardien noudattaminen on tärkeää tietoturvan kannalta, mutta se 
ei kuitenkaan yksinään täysin estä hyökkäyksiä, kuten SQL-injektiota, johon 
palataan myöhemmin tässä kappaleessa. Käytössä olevat tunkeutumisen esto- 
ja havainnointijärjestelmät eivät puolestaan välttämättä reagoi esimerkiksi tois-
tohyökkäyksiin (replay attack), jossa hyökkääjä lähettää jatkuvasti SOAP-viestejä 
kuormittaakseen verkkopalvelua. Verkkopalveluiden turvallisuuden takaami-
seksi tarvitaankin palveluiden kehittäjien sekä turvallisuusasiantuntijoiden yh-
teistyötä. (Yee, Shin & Rao, 2007) 

Verkkopalvelut kiinnostavat rikollisia tahoja, koska usein palvelut sisältä-
vät henkilötietojen lisäksi pankki- tai luottokorttitietoja, joita hyväksikäyttämäl-
lä voi varastaa rahaa tai omaisuutta. Luottokortti- ja henkilötiedot ovat myös 
kauppatavaraa rikollisten välillä. Verkkopalveluissa yhdistellään useita eri to-
teutusteknologioita, joka johtaa helposti ohjelmakoodin laadun heikkenemiseen. 
Ohjelmakomponenttien yhteistoiminta on suunniteltava ja toteutettava tarkasti, 
jotta lopullisen verkkopalvelun mikään yksittäinen komponentti ei aiheuta tur-
vallisuusuhkaa. (Bolzoni, 2009, s. 57-58) 

Aiemmin mainitut R2L (Remote to Local) ja U2R (User to Root) hyökkäykset 
ovat keskeinen haaste verkkopalveluissa. R2L tarkoittaa tilannetta, jossa hyök-
kääjä pyrkii saamaan oikeuden suorittaa käskyjä kohdejärjestelmässä. Yleensä 
R2L-hyökkäys hyödyntää esimerkiksi ohjelmavirheitä ja salasanan arvaamista 
tai varastamista. U2R-hyökkäys tarkoittaa tilannetta, jossa hyökkääjä pyrkii laa-
jentamaan käyttäjäoikeuksiaan kohdejärjestelmässä, eli hyökkääjällä voi olla 
rajoitettu pääsy kohde järjestelmään.(Chen ym., 2010) 

Symantec (2011) sekä McAfee (2011a ja 2011b) korostavat viime vuosina 
tapahtunutta voimakasta muutosta verkkorikollisuudessa. Molemmat yhtiöt 
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listaavat samoja uhkia kuten hacktivismi, kohdistetut hyökkäykset, nollapäivä-
haavoittuvuudet, sosiaalisen median hyödyntäminen sekä hyökkäystyökalupa-
kit (attack toolkits). Tietoturvayhtiö Symantec (2011) pitää erityisenä uhkana 
viime vuosina lisääntyneitä ja kehittyneitä kohdistettuja hyökkäyksiä (targeted 
attacks). Kyseessä ei ole varsinainen yksittäinen tekniikka vaan tekniikoiden 
soveltaminen tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Hyökkäys, jonka toteutustapa 
voi vaihdella, kohdistetaan ammattimaisesti tiettyä kohdetta vastaan. Hyökkä-
yksellä on selkeä kohde ja tavoite, kuten esimerkiksi Stuxnet:lla ja Duqu:lla, joi-
ta tarkastellaan myöhemmin. Älypuhelimet ja muut mobiililaitteet ovat haasta-
via tietoturvan kannalta, koska niiden laskentateho on tietokoneita rajallisempi 
ja tietoturvasovellukset lyhentävät poikkeuksetta akunkestoa. McAfee:n vuo-
den 2011 toisen neljänneksen aikana tunnistamista mobiililaitteiden haavoittu-
vuuksista yli puolet koski Googlen kehittämää Android-käyttöjärjestelmää 
(McAfee, 2011b). 

Mika Aaltola (2011), nykyinen Suomen ulkopoliittisen instituutin globaa-
lin turvallisuus-ohjelman johtaja, on määritellyt hacktivismin uuden ajan kansa-
laisaktivismiksi. Se voidaan nähdä myös elektronisena kansalaistottelematto-
muutena, jolle on tunnusomaista poliittisesti ja sosiaalisesti motivoituneet ky-
berprotestit (Aaltola, 2011). Aaltolan (2011) mukaan hacktivismiin suhtautumi-
sen haasteena ovat kriminaalisoinnin ja kansalaisvapauksien kansalliset rajat. 
Ilmiö on uusi ja siihen suhtaudutaan nykyään usein kriminaalisena toimintana; 
toisaalta toiminta voidaan nähdä myös uutena tapana osoittaa mieltä ja protes-
toida (Aaltola, 2011). 

4.1 SQL-injektio 

SQL-injektio tarkoittaa hyökkäystä verkkopalvelua vastaan, joka käyttää SQL-
tietokantaa (Bolzoni, 2009, s. 23). Hyökkäys siis kohdistuu verkkopalvelun taus-
talla toimivaan SQL (Structured Query Language)– tietokantaan (Yee, ym., 2007). 
Hyökkäyksen mahdollistaa puutteellinen syötteen tarkistus, eli verkkopalvelu 
ei poista tai estä haitallisia merkkejä käyttäjien syötteistä, jolloin hyökkääjän on 
mahdollista päästä käsiksi tietokantaan (Viestintävirasto, 2011a) ja (Bolzoni, 
2009, s. 23). Hyökkääjä toteuttaa usein SQL-injektion POST- tai GET-metodeja 
käyttämällä (Auxilia & Tamilselvan, 2010).   

Usein SQL-injektio sisältää normaalien käyttäjien syötteistä poiketen SQL-
komentoja, kuten SELECT, INSERT tai DELETE, sekä kommentti-merkkejä, ku-
ten -- (Robertson ym., 2006). Jos syötteen tarkistusta ei ole lainkaan, sivuston 
kenttien tai osoiterivin kautta hyökkääjä voi lähettää verkkopalvelulle syötteitä, 
joita palvelu ei osaa käsitellä (Viestintävirasto, 2011a). Tästä seuraa palvelun 
virheellinen toiminta, joka esimerkiksi voi antaa hyökkääjän ajaa omia komen-
toja tietokantaan ja näin päästä käsiksi luottamukselliseen tietoon tietokannassa 
(Viestintävirasto, 2011a) ja (Bolzoni, 2009, s. 23). Luottamuksellisen tiedon vaa-
rantumisen lisäksi hyökkääjä voi ladata tietokantaan omaa sisältöä, esimerkiksi 
javascript-koodia, jolloin sivuston käyttäjien internet-selaimet suorittavat hyök-
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kääjän koodia ladaten esimerkiksi haittaohjelmia käyttäjien koneille (Viestintä-
virasto, 2011b). 

4.2 Palvelunestohyökkäys sekä hajautettu palvelunestohyökkäys 

Palvelunestohyökkäyksen tarkoituksena on häiritä ja estää jonkin verkkopalve-
lun normaali toiminta (Engen, 2010, s. 8). Hyökkääjän tarkoituksena on hidastaa 
tai kaataa verkkopalvelin lähettämällä suuria määriä yhteydenmuodostuspyyn-
töjä, joihin vastaaminen kuormittaa palvelinta (Ryutov, Neuman, Dongho & Li, 
2003). Ylikuormittaminen voi kohdistua sekä verkkopalvelimeen, että reititti-
meen (Thomas, 2005, s. 359). Verkkopalvelut ovat suosittu kohde palvelunesto-
hyökkäyksille, koska palveluita tarjoavaa palvelinta vastaan voidaan palve-
lunestohyökkäys toteuttaa monella eri tapaa (Ryutov ym., 2003). Palvelunesto-
hyökkäys verkkopalvelua vastaan voi tapahtua esimerkiksi niin, että hyökkääjä 
pääsee syöttämään palvelulle erittäin suuren, mutta laillisen XML-dokumentin 
(Vorobiev & Han, 2006). Tämän kaltaisessa tilanteessa verkkopalvelun resurssit 
voivat kulua loppuun ja palvelun toimivuus vaarantua (Vorobiev ym., 2006).  

Esimerkkinä palvelunestohyökkäyksestä mainittakoon yleisesti tunnettu 
SYN-flood hyökkäys, tai SYN-tulvitushyökkäys (Thomas, 2005, s. 361)ja (Vies-
tintävirasto, 2007). Tämä hyökkäys käyttää hyväkseen TCP-protokollan kolmi-
vaiheista yhteydenmuodostuskättelyä (Vorobiev ym., 2006). Lyhyesti esitettynä 
normaali TCP-protokollan mukainen yhteyden muodostus tapahtuu seuraavas-
ti: A lähettää SYN-paketin B:lle, B vastaa tähän SYN-ACK-paketilla, A vahvis-
taa yhteyden vielä ACK-paketilla, jonka jälkeen yhteys on muodostettu (Voro-
biev ym., 2006) ja (Thomas, 2005, s. 361). Kun palvelin vastaa asiakkaalle SYN-
ACK-paketilla, niin yhteyttä varten varataan resursseja palvelimelta (Thomas, 
2005, s. 361). SYN-tulvitushyökkäyksessä hyökkääjä väärentää SYN-paketin 
lähettäjän IP-osoitteen sellaiseksi, joka ei vastaa, jolloin palvelimen lähettämä 
SYN-ACK-paketti menee olemattomaan IP-osoitteeseen, eikä palvelin saa vas-
tausta yhteydenmuodostusta varten (McClure, Scambray & Kurtz, 2009, s. 651). 
Hyökkääjä lähettää edellä mainittuja väärennettyjä SYN-paketteja niin paljon, 
että palvelimen aikakatkaisumekanismi ei ehdi sulkea muodostuvia yhteyksiä, 
jolloin palvelun normaali käyttö hidastuu tai estyy (Thomas, 2005, s. 361). Ai-
kakatkaisun pituus voi vaihdella 75:tä sekunnista kahteenkymmeneen minuut-
tiin, ja koska yleensä yhteyden muodostusjono on lyhyt, niin suhteellisen vä-
häisellä SYN-tulvituksella voidaan saada palvelu hidastumaan (McClure ym., 
2009, s. 651).  

Toistohyökkäystä kutsutaan myös verkkopalvelun DoS:ksi, koska toisto-
hyökkäys käyttää SOAP-viestejä verkkopalvelun kuormittamiseen (Vorobiev 
ym., 2006). SOAP (Simple Object  Access  Protocol) on tietoliikenneprotokolla, jo-
ka on laajalti käytetty verkkopalveluissa, mutta sen pohjautuminen XML:n on 
myös ongelma (Lindstrom, 2004) ja (Yee ym., 2007).  

Hajautettu palvelunestohyökkäys on merkittävin uhka verkossa toimival-
le organisaatiolle (McClure ym., 2009, s. 650). Hajautettu palvelunestohyökkäys 
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tarkoittaa palvelunestohyökkäystä, johon osallistuu suuri määrä verkossa ole-
via tietokoneita ja joka on kohdistettu yhteen verkkopalvelun tarjoajaan tarkoi-
tuksena kaataa tai estää palvelun käyttö (McClure ym., 2009, s. 650). Yleensä 
hajautettu palvelunestohyökkäys toteutetaan haittaohjelmilla saastutettujen 
tietokoneiden verkostolla, botnet-verkolla, jota hyökkääjä etäyhteydellä hallit-
see (Viestintävirasto, 2007). Haittaohjelmilla saastutettujen tietokoneiden käyt-
täjät eivät huomaa osallistuvansa hajautettuun palvelunestohyökkäykseen 
(Viestintävirasto, 2007). Osaltaan verkkorikollisuuden järjestäytymistä kuvastaa 
se, että rikolliset tarjoavat internetissä edellä mainittuja botnet-verkkoja käyt-
töön rahaa vastaan (McAfee, 2011a). Tietoturvayhtiö McAfeen (2011a) mukaan 
botnet-verkon käyttöoikeuden hinta pimeillä markkinoilla on pudonnut voi-
makkaasti vuosien 2010 ja 2011 välillä: vuorokauden käyttöoikeus maksoi 
vuonna 2010 sadasta kahteensataan dollaria, kun vuonna 2011 se maksoi vain 
viisikymmentä dollaria. 

4.3 Cross-site scripting 

Cross-site scripting, eli lyhyemmin XSS, tarkoittaa tilannetta, jossa hyökkääjä 
käyttää hyväkseen verkkopalvelimen ja palvelimen asiakkaan välistä luotta-
musta (Gollmann, 2008).  XSS-hyökkäys on mahdollista verkkopalveluissa, jos 
käyttäjän syötteen tarkistus ei toimi tehokkaasti, vaan mahdollistaa haitallisen 
koodin tallentamisen sivustolle tai heijastamisen takaisin käyttäjälle (Auxilia 
ym., 2010). Käytännössä XSS-hyökkäys voidaan naamioida monella eri tavalla, 
mutta toteutustapa noudattaa samaa kaavaa (Shar & Tan, 2012). Yksinkertai-
simmillaan verkkosivuilla olevaan kommentti- tai vastauskenttään hyökkääjä 
voi syöttää haitallista koodia käyttäen <script> merkkejä (Auxilia ym., 2010). 
Lisäksi on monia muitakin keinoja ujuttaa haitallista koodia sivustolle, esimer-
kiksi tapahtumien avulla kuten JavaScript:ssa onMouseOver (Auxilia ym., 2010). 

Verkkopalvelun ja käyttäjän välistä luottamusta hyödyntäen hyökkääjä 
voi päästä suorittamaan haitallista koodia käyttäjän koneessa (Gollmann, 2008). 
XSS-hyökkäykset voivat olla erilaisia riippuen hyökkäyksen toteutuksesta 
(Gollmann, 2008). Yksi yleisimmistä on heijastettu (reflected) XSS, jolloin hyök-
kääjä houkuttelee käyttäjän lähettämään haitallista koodia verkkopalveluun, 
jolloin haitallinen koodi päätyy käyttäjän selaimessa suoritettavaksi ikään kuin 
se olisi tullut luotetulta verkkopalvelulta (Gollmann, 2008). Tarkemmin sanot-
tuna verkkopalvelu ei tarkista käyttäjän syötettä, vaan lähettää haitallisen sisäl-
lön takaisin käyttäjälle (Shar ym., 2012). Edellä mainittu houkuttelu voi olla 
esimerkiksi linkki verkkosivulla tai sähköpostissa (Gollmann, 2008). 

Toinen yleinen hyökkäysmuoto on ns. tallennettu (stored) XSS, jolloin 
hyökkääjän on onnistunut tallentaa haitallinen koodi verkkopalveluun, josta 
käyttäjät altistuvat hyökkäykselle (Gollmann, 2008). Haitallisen koodin tallen-
nus voi tapahtua verkkosivulle, tietokantaan tai verkkosovellukseen (Shar ym., 
2012). Tallennettu XSS on erityisen yleinen sosiaalisessa mediassa, keskustelu-
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palstoilla ja blogeissa, koska näissä palveluissa käyttäjät vaikuttavat sisältöön 
(Shar ym., 2012).  

4.4 Hyökkäystyökalupakit - Attack toolkits 

Hyökkäystyökalupakit ovat ohjelmistotyökaluja, jotka on tarkoitettu tietomur-
tojen tekemiseen. Kyseessä on siis erilaisten hyökkäystekniikoiden yhdistämi-
sen mahdollistava ohjelmisto, eikä varsinainen yksittäinen tekniikka. Yleensä 
hyökkäystyökalupakit sisältävät kokoelman valmiita hyökkäyskoodeja, hallin-
tatyökalun, päivitettävyyden sekä käyttöliittymän, joista yhdistelemällä hyök-
kääjä voi muokata tarpeitaan vastaavan hyökkäyksen. Näitä ohjelmia myydään 
ja vuokrataan internetin ns. pimeillä markkinoilla, joten kyseessä on globaali 
ongelma. Rikolliset myyvät verkossa sekä työkalupakkeja, että käyttöoikeuksia 
kaapattuihin zombie-verkkoihin, joita voi käyttää vain tietyillä työkalupakeilla. 
Työkalupakkien hinnoittelu vaihtelee paljon eri versioiden sekä mahdollisten 
tukipalveluiden mukaan. Halvimmillaan vanhempia versioita tarjotaan alle 50 
dollarin, mutta uudemmat versiot voivat maksaa useita tuhansia dollareita. 
(Fossi, Egan, Johnson, ym. 2011 s. 2-20, 48) 

Hyökkäystyökalupakkien kehittäjien pääasiallinen motiivi on taloudelli-
sen edun saavuttaminen, mikä on johtanut siihen, että ohjelmien käytettävyy-
teen on kiinnitetty huomiotta. Ohjelmien käytettävyyden parantumisen on ar-
veltu lisänneen niiden levikkiä. Nämä työkalupakit ovat mahdollistaneet tur-
vallisuusaukkojen hyödyntämisen sellaisillekin käyttäjille, joilla ei ole tietotai-
toa hyökkäyksen teknisestä toteuttamisesta. Esimerkiksi ZeuS –ohjelmistossa 
on komentoja porttien avaamiseen, koneen tiedostojen käsittelyyn, ohjelma-
koodin suorittamiseen sekä jopa käyttöjärjestelmän tuhoamiseen. (Fossi ym., 
2011, s. 20-28) 

Symantecin (2011) arvion mukaan päivittäiset verkkopalveluita vastaan 
tehdyt hyökkäykset kasvoivat vuodesta 2009 vuoteen 2010 jopa 93 %. Hyökkä-
yksiä analysoimalla on pystytty päättelemään, että hyökkäystyökalupakkien 
käytön yleistyminen on suurin yksittäinen syy tähän kasvuun (Symantec, 2011, 
s. 9-12). 

4.5 Kohdistetut hyökkäykset ja nollapäivähaavoittuvuudet 

Kohdistettu hyökkäys (targeted attack), tarkoittaa tiettyä järjestelmää tai sovel-
lusta varten muokattua hyökkäystä (Bolzoni, 2009, s. 14). Kyseessä on saman-
lainen lähestymistapa kuin aiemmin esitellyissä hyökkäystyökalupakeissa, eli 
eri hyökkäystekniikoita muokkaamalla ja yhdistämällä pyritään hyökkäämään 
tiettyä kohdetta vastaan. Usein kohdistettu hyökkäys tapahtuu räätälöityjä oh-
jelmistoja, kuten esimerkiksi verkkopalveluita, vastaan (Bolzoni, 2009, s. 99). 
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Nollapäivähaavoittuvuus (zero-day vulnerability) on entuudestaan tunte-
maton turvallisuusaukko järjestelmässä tai sovelluksessa (Bolzoni, 2009, s. 14). 
Eli haavoittuvuus jota ei ole aikaisemmin havaittu (Rexworthy, 2009). Järjestel-
mistä ja ohjelmista hyökkääjät pyrkivät löytämään turvallisuusaukkoja, joiden 
avulla on mahdollista toteuttaa hyökkäys. Hyökkääjät pyrkivät käyttämään 
turvallisuusaukkoa hyväksi ennen kuin siihen on saatavilla korjaavaa päivitystä 
(SANS Instituutti, 2009). Turvallisuusaukon löytymisen ja korjaavan päivityk-
sen julkaisun välillä oleva aika vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta päivityksen 
teko voi kestää jopa muutaman viikon (Duke, 2002). 

Nollapäivähaavoittuvuuksiin perustuvat hyökkäykset ovat jatkuvasti li-
sääntyneet (Rexworthy, 2009), (Zimski, 2011) ja (Symantec, 2011, s. 3-6). Syman-
tec:in mukaan (2011, s. 4-5) hyökkäystyökalupakit ovat suurin syy nollapäivä-
haavoittuvuuksien lisääntyneeseen käyttöön, koska nyt haavoittuvuuksia voi-
vat hyödyntää sellaisetkin hyökkääjät, joilla ei ole tarvittavaa tietotaitoa. 

Miksi nollapäivähaavoittuvuudet sekä kohdistetut hyökkäykset ovat ol-
leet esillä mediassa viime vuosina (Bloomberg, 2010) ja (YLE Uutiset, 2010)? 
Syynä on ollut uudenlainen virus nimeltään Stuxnet. Langner (2011) on kuvan-
nut Stuxnet:in olevan ensimmäinen kybersodankäynnin ase, jonka seurauksena 
on muutettava perinteistä tietoturvallisuusajattelua. Normaalisti hyökkäyksissä 
hyödynnetään yhtä nollapäivähaavoittuvuutta, mutta Stuxnet hyödyntää peräti 
neljää nollapäivähaavoittuvuutta (Chen & Abu-Nimeh, 2011). Stuxnet on koh-
distettu tiettyä teollisuuden ohjainjärjestelmää vastaan, jonka valmistaja on 
Siemens (Marks, 2010). Kokonaisuudessaan Stuxnet on todella monimutkainen 
kohdistettuhyökkäys, jonka kehittäminen on vaatinut paljon osaamista erityi-
sesti hyökkäyksen kohteena olevan ohjausjärjestelmän toiminnasta (Chen ym., 
2011). Pääasiallinen Stuxnet:in leviäminen tapahtuu USB-muistilaitteiden väli-
tyksellä, ja kun haittaohjelma pääsee uuteen koneeseen, se pyrkii leviämään 
paikallisverkossa oleviin laitteisiin (Chen ym., 2011). Varsinaista haittaa Stuxnet 
aiheuttaa vain päästessään tietokoneeseen, jossa on hyökkäyksen kohteena ole-
va teollisuuden ohjausjärjestelmä, jolloin Stuxnet alkaa manipuloida ohjausjär-
jestelmän toimintaa (Chen ym., 2011).  
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5 Tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmien so-
veltuvuus verkkopalveluiden suojaamiseen 2010-
luvulla          

Verkkopalveluiden ja www-palvelimien suojaamistapoja on useita ja ne ovat 
paljon käytettyjä (Yee ym., 2007). Käytössä on perinteisten palomuuriratkaisui-
den lisäksi tunkeutumisen esto- ja havainnointijärjestelmiä (Yee ym., 2007). 
Myös palomuuri ja tunkeutumisen havainnointijärjestelmä voivat yhdessä 
muodostaa estojärjestelmän, mutta näissä ratkaisuissa on kuitenkin haasteita 
vakaan yhteistoiminnan saavuttamiseksi (Yee ym., 2007). Auxilia ja Tamislsel-
van (2010) suosittelevat verkkopalvelun IDS:n sijoittamista verkon rakenteessa 
ulkoisen ja sisäisen palomuurin väliin, jotta voidaan kattavammin valvoa sisäi-
sen ja ulkoisen verkon välistä liikennettä, tällöin sisäisen verkon liikenne ei 
kuormita havainnointijärjestelmää turhaan.   Useat tutkimukset (Bolzoni, 2009, 
s. 95), (Robertson ym., 2006), (Wu ym., 2010), (Chebrolu ym., 2005), (Li, Guo, 
Tian & Lu, 2008), (Park & Park, 2008) ja (Yee ym., 2007) ovat osoittaneet hyviä 
tuloksia tunkeutumisen havainnointitekniikoiden kehityksen suhteen sekä näi-
den tekniikoiden soveltamisesta verkkojen sekä verkkopalveluiden tietoturvaan. 
Useat tutkijat (Kruegel & Vigna, 2003) ja (Bolzoni, 2009, s. 6-8) ovat sitä mieltä, 
että verkkopalveluiden turvallisuuden kannalta olisi tärkeää saada yhdistettyä 
tunnistepohjaisen IDS:n tarkkuus ja käytettävyys sekä poikkeuksien havain-
noinnin joustavuus. 

Verkkohyökkäysten havaitseminen tunnistepohjaisella IDS:llä edellyttää 
kaikkien tunnettujen hyökkäysten tunnisteiden syöttämistä tunnistetietokan-
taan. Tunnistetietokannan ajan tasalla pitäminen on kuitenkin todella suuri 
haaste, koska uusia haavoittuvuuksia löytyy lähes jatkuvasti. Lisähaasteen tuo-
vat verkkopalvelut, jotka ovat tilaustyönä tehtyjä, sillä niistäkin löytyy uusia 
haavoittuvuuksia. Erillisten tunnisteiden tekeminen näihin järjestelmiin on ai-
kaavievää, virhealtista sekä ammattitaitoa vaativaa. (Robertson ym., 2006) 

Verkkopalveluiden suojaamiseksi hyökkäyksiltä poikkeuksien havain-
nointiin perustuva IDS mahdollistaisi ennalta tuntemattomien hyökkäyksien 
torjunnan, ja siten esimerkiksi tilaustyönä tehtyjen verkkopalveluiden turvalli-
suus paranisi. Tästä syystä oppimispohjaiset tekniikat (learning-based techniques) 
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poikkeuksien havainnoinnissa ovat erityisen sopivia verkkopalveluiden suo-
jaamiseen. IDS oppii opetusvaiheessa normaalin käyttäytymisen, minkä jälkeen 
vasta IDS aloittaa poikkeuksien havainnoinnin, jota kutsutaan tunnistusvai-
heeksi. Verkkopalvelun käyttäytymistä siis verrataan oppimisvaiheessa luo-
tuun malliin, josta poikkeavat tapahtumat tulkitaan poikkeamiksi, eli mahdolli-
siksi tunkeutumisiksi. Yleisesti poikkeuksien havainnointiin perustuvat IDS-
metodit muodostavat tarkkailtavalle kutsulle tai kutsuille poikkeuspistemäärän 
(anomaly score), joka muodostuu eri ominaisuuksien tarkistussummana. Näin 
ollen kutsu voi olla poikkeava, jos esimerkiksi yksi ominaisuus on todella poik-
keava tai useat ominaisuudet poikkeavat vähemmän. Poikkeuspistemäärälle 
määritellään kynnysarvo, jonka mukaan tapahtuma tulkitaan normaalista poik-
keavaksi. (Robertson ym., 2006) 

Edellisessä luvussa esitellyt SQL-injektio sekä Cross-site scripting (XSS) 
liittyvät molemmat verkkopalvelun syötteentarkistukseen. Mitä monimutkai-
sempi verkkopalvelu, sitä enemmän palvelimen ja käyttäjän välillä liikkuvissa 
kutsuissa on parametreja, jotka sisältävät toiminnallista tietoa verkkopalvelulle. 
Useat manuaalisesti toteutettavat hyökkäykset keskittyvät juuri em. parametre-
ja käsittelevien ohjelmakoodien haavoittuvuuksien hyväksikäyttämiseen. Syöt-
teen tarkistus tarkoittaa käytännössä verkkopalvelun ja käyttäjän väliseen data-
liikenteen attribuuttien ja rakenteen analysointia. Tarkkailtavia verkkopalvelun 
kutsun ominaisuuksia ovat attribuutin pituus, rakenne ja sisältö sekä attribuut-
tien läsnäolo, puuttuminen ja järjestys. Nämä ominaisuudet ovat usein verkko-
palveluissa suhteellisen vakioita, joten näiden normaalit ilmentymät voidaan 
esimerkiksi opettaa oppimispohjaiselle poikkeuksien havainnointijärjestelmälle 
opetusvaiheessa. Tällöin on tietysti syytä kiinnittää huomiota opetusdatan mo-
nipuolisuuteen. SQL-injektio sisältää lähes aina tunnettuja SQL-komentoja, ku-
ten SELECT, INSERT tai DELETE, sekä SQL-syntaksia, kuten ’ tai --. SQL-
komentojen tai -syntaksin havaitseminen verkkopalvelun ja käyttäjän välisestä 
liikenteestä voidaan näin tulkita normaalista poikkeavaksi. XSS on usein havait-
tavissa syötteestä esimerkiksi JavaScript-koodin esiintymisenä, ja jos tällainen 
syöte havaitaan, tulkitaan se normaalista poikkeavaksi.  (Kruegel ym., 2003) ja 
(Robertson ym., 2006) 

Kuten aiemmin on mainittu, palvelunestohyökkäys (DoS) sekä erityisesti 
hajautettu palvelunestohyökkäys (DDoS) ovat keskeisimpiä verkkopalveluita 
koskevia uhkia. DDoS estää tai hidastaa olennaisesti palvelun normaalia käyt-
töä, mistä seuraa palvelun laadun kärsiminen (Li ym., 2008). Useissa verkko-
palveluiden tietoturvaa käsittelevissä tutkimuksissa palvelunestohyökkäys on 
rajattu pois tarkastelusta, koska sen tunnistaminen vaatii hieman erilaista lähes-
tymistapaa (Bolzoni, 2009, s. 79). Monet perinteiset poikkeuksien havainnointiin 
perustuvat IDS-metodit tuottavat paljon vääriä hälytyksiä ja ovat laskennalli-
sesti raskaita suorittaa reaaliaikaisesti suuressa verkossa (Li ym., 2008). Poikke-
uksien havainnoinnin algoritmeja kehittämällä on kuitenkin saatu parempia 
tuloksia esimerkiksi hajautetun palvelunestohyökkäyksen torjunnassa (Li ym., 
2008). Käytännössä palvelunestohyökkäyksiä torjutaan verkkoperusteisella 
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IDS:llä, eli NIDS:llä, jolloin varsinaiset hyökkäyksessä käytettävät viestit eivät 
rasita itse palvelua. 

R2L- ja U2R-hyökkäyksien torjuntaan isäntäpohjainen IDS, HIDS, on kai-
kista tehokkain, mutta samalla se kuluttaa paljon järjestelmän resursseja. Hyök-
käykset voidaan myös tehokkaasti torjua verkkoperusteisella IDS:llä, kuten 
Chen, Chen ja Lin (2010) tutkimuksessaan osoittivat. Suuressa verkossa verk-
koperusteinen IDS tunnisti tehokkaasti R2L- ja U2R- hyökkäykset sekä yleisesti 
tunnistustaso oli korkea. (Chen ym., 2010)  

Tunnistepohjainen IDS ei kykene tunnistamaan nollapäivähyökkäyksiä, 
joten verkkopalvelu on alttiina uusille hyökkäyksille, kunnes haavoittuvuuden 
tunniste saadaan päivitettyä järjestelmään. Sen sijaan poikkeuksien havainnoin-
tiin perustuva IDS kykenee tunnistamaan nollapäivähaavoittuvuudet sekä 
kohdistetut hyökkäykset, mutta järjestelmän käyttöönotto ei ole niin helppoa ja 
edullista verrattuna tunnistepohjaiseen järjestelmään (Bolzoni, 2009, s. 17, 19, 
99). Hyökkäystyökalupakkien käyttämiä haavoittuvuuksia vastaan poikkeuksi-
en havainnointiin perustuva IDS on tehokkaampi, koska hyökkäystyökalupakit 
sisältävät lähes aina vähintään yhden nollapäivähaavoittuvuuden (Fossi ym., 
2011). Tunnistepohjainen IDS on tietysti parempi kuin ei IDS:ää ollenkaan, sillä 
hyökkäystyökalupakit nimenomaan yhdistelevät tunnettuja hyökkäystekniikoi-
ta, joista tunnisteet ovat jo olemassa. Stuxnetin kaltaiselta hyökkäykseltä IDS 
voi teoriassa suojautua, jos kriittisessä järjestelmässä käytetään poikkeuksien 
havainnointiin perustuvaa HIDS:ä ammattitaitoisen henkilöstön tukemana. 
Näin on teoriassa mahdollista huomata USB-laitteiden kautta tietokoneeseen 
tarttuva haittaohjelma, mutta kuten aiemminkin on todettu, HIDS kuluttaa pal-
jon järjestelmän resursseja. NIDS valvoo poikkeuksien esiintymistä verkossa ka 
voi näin rajoittaa Stuxnetin kaltaisen haittaohjelman leviämistä paikallisverkos-
sa.  

Bolzoni (2009) esittelee väitöskirjassaan lupaavan IDS:n, jonka suunnittelu 
on perustunut juuri poikkeusperusteisen IDS:n käytettävyyden parantamiseen. 
Käytettävyys, mukaan lukien käyttöönotto, on keskeisin ongelma poikkeuksien 
havainnointiin perustuvissa IDS:sä. Järjestelmässä on automaattinen tapahtu-
mien luokittelija sekä analysoija, joka vähentää FP-tapahtumien määrää merkit-
tävästi. Vertailukohtana käytettiin tunnettua tunnistepohjaista Snortia, johon 
verrattuna tunnistustaso, tarkkuus ja virheettömyys olivat paremmalla tasolla.  
(Bolzoni, 2009)  



20 

6 Pohdinta 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tunkeutumisen esto- ja havainnointi-
järjestelmien toimintaperiaatteita sekä millaisia verkkopalveluiden tietotur-
vauhkia vastaan tekniikoita voidaan hyödyntää. Poikkeuksien havainnointi-
tekniikat ovat mahdollistaneet järjestelmien käyttäytymisen valvonnan jopa 
reaaliajassa. Perinteiset tunnistepohjaiset IDS:t pystyvät tunnistamaan vain 
hyökkäykset, jotka ovat ennalta tunnisteilla määritelty, sen sijaan uudemmat 
poikkeuksien havainnointitekniikat mahdollistavat liikenteen tai tapahtumien 
monipuolisemman analysoinnin. Poikkeuksien havainnointimenetelmät ovat 
tehokkaita tietoturvan edistämisessä, mutta käytettävyyden edistäminen sekä 
väärien hälytysten määrä ovat ongelmallisia. Tutkijat kuten Bolzoni (2009) sekä 
Robertson , Vigna, Kruegel sekä Kemmerer (2006) ovat osoittaneet edistystä 
käytettävyyden parantamisessa automaattisten hälytysten luokittelijoiden avul-
la. Luokittelijoiden ansiosta poikkeuksien havainnointiin perustuvien järjestel-
mien hälytykset ovat valmiiksi luokiteltuja, mikä helpottaa ylläpitohenkilöstön 
työtä. Käytettävyyden parantumisen lisäksi on edistystä tapahtunut myös tun-
nistustekniikoiden osalta. Paremmat ja tehokkaammat tunnistusalgoritmit voi-
vat mahdollistaa poikkeuksien havainnointiin perustuvien järjestelmien yleis-
tymisen tulevaisuudessa. Hyökkäykset verkkopalveluita vastaan ovat vuosit-
tain lisääntyneet, joten palveluidentuottajien on tärkeää tulevaisuudessakin pa-
nostaa tietoturvaan. Tunnistepohjaiset IDS:t ovat nykyään yleisiä, sillä niitä löy-
tyy esimerkiksi reitittimistä. Poikkeuksien havainnointiin perustuva IDS on 
varteenotettava vaihtoehto verkkopalveluiden turvaamisessa, mutta käytettä-
vyys ei ole vielä samalla tasolla kuin tunnistepohjaisissa IDS:ssä. 

Tutkimuksessa luotiin katsaus turvallisuusuhkiin verkkopalveluiden tuot-
tamisen näkökulmasta. Verkkopalveluiden toiminnan kannalta on tärkeää kiin-
nittää huomiota tieturvaan kokonaisuutena, eli jokainen palvelun komponentti 
on oltava kunnossa, jotta tietoturva voi olla hyvällä tasolla. Tietoturvan kannal-
ta on tärkeää pysytellä ajan tasalla, koska uusia hyökkäyksiä kehitellään jatku-
vasti. Turvallisuusuhkien kannalta hyökkäystyökalupakit sekä kohdistetut 
hyökkäykset ovat osoitus verkkorikollisuuden kehittymisestä. Myös suhteelli-
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sen uusi ilmiö hacktivismi muuttaa perinteisiä turvallisuusmalleja, sillä toimin-
ta on organisoitua ja saattaa kohdistua yllättäen verkkopalvelua kohtaan.  

Jatkotutkimuksissa voitaisiin perehtyä esimerkiksi eri järjestelmien vertai-
luun samankaltaisissa olosuhteissa. Minkälaisia tehokkuuseroja tekniikoilla on 
ja kuinka ne vaikuttavat palvelun laatuun? Miten käytettävyys eroaa järjestel-
missä, jossa ylläpitohenkilöstö saa valmiit luokitukset järjestelmältä? Kaupalli-
sia järjestelmiä voitaisiin myös tutkia ja verrata niiden tehokkuutta vapaan läh-
dekoodin vaihtoehtoihin. 
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