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Pilvipalveluiden käyttö kasvaa eri kokoisissa organisaatioissa. Kasvua lisää pilvipalveluista 

saatavat hyödyt. Hyödyistä huolimatta pilvipalveluissa on kuitenkin olemassa samoja ja uu-

sia tietoturvauhkia, kuin omassa konesalissa toteutetuissa palveluissa. Sovelluksien toteut-

taminen pilviympäristöön tuo mahdollisesti lisää uusia tietoturva haasteita. Täten on hyö-

dyllistä tutkia Azure Sentinel -palvelun käyttöä uhkien tunnistamiseen pilviympäristössä.  

Azure Sentinel -palvelu on Azure-pilvipalvelussa oleva SIEM-järjestelmä. Tutkimuksessa 

tutkitaan palvelun tarjoamia analysointikyselyitä sekä luodaan omia analysointikyselyitä. 

Analysointikyselyitä tehdään rajattuun joukkoon käyttäjätunnukseen kohdistuvia tietotur-

vauhkaskenaarioita. Tutkimuksessa käytetään uhkasimulointia rajapintapalvelun avulla.  

Tutkimuksessa luotiin REST-rajapinta, johon kohdistettiin valittuja käyttäjätunnukseen liit-

tyviä uhkia, joita muissa tutkimuksissa on nostettu esiin. Uhkien tunnistamisen aineistoksi 

muodostui REST-rajapinnan sovelluslokia ja Azure Active Directory -palvelun kirjautumis-

lokia.  
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Tutkimuksessa saatiin tietoa Azure Sentinel -palvelun käytöstä rajattuun joukkoon uhkia 

sekä sovelluslokin käytöstä omissa analysointikyselyissä. Tutkimuksen mukaan voidaan 

päätellä, että on kannattavaa käyttää Azure Sentinel -palvelun olemassa olevia sekä itse luo-

tuja analysointikyselyitä käyttäjätunnuksien kohdistuvien tietoturvauhkien tunnistukseen. 

REST-rajapinnan tuottaman sovelluslokin käyttäminen ja siirtäminen Azure Sentinel -pal-

veluun voitiin todeta hyödylliseksi. 

Avainsanat: pilvipalvelu, PaaS, Azure, Azure Sentinel, SIEM, tietoturvauhka, lokit, ohjel-

mistorajapinta, Kusto-kyselykieli 

Abstract: Organizations increase usage of cloud computing. There is draw back, its in-

creased cloud computing usages and it has same risks than on-premise computing. There are 

also new threats which can be problems for cloud services. For this reason, it is good to 

research new ways to lower threats for cloud computing. This research investigates Azure 

Sentinel service which is used to analyze threats in cloud environment. Azure Sentinel is a 

cloud based SIEM system. In this research we try investigating usage of Azure Sentinel and 

using its own analytics queries and, we made our own custom queries for the purpose. Ana-

lyzation queries are made for user account-based security threat scenarios. 

In this research we created a REST service which was used for simulating user account-

based security threats. Research is done based on REST service logs and Azure Active Di-

rectory authentication logs.  

In this research we get new information about using Azure Sentinel, whether can you make 

your own analytics queries for it and also we get if there is a good reason to use application 

logs for analytics. As a result, we can assume it is good to use Azure Sentinal analytics for 

user account-based threat detection. It can be used with custom or ready-made analytic que-

ries for analyzation. Also, its recommended to use application logs for detection queries in 

Azure Sentinel. 

Keywords: Cloud service, PaaS, Azure, Azure Sentinel, SIEM, security threat, computer 

logs, API, Kusto   
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Termiluettelo 

API Application Programming Interface. Ohjelmistorajapinta. 

HTTP(S) Hypertext Transfer Protocol. Tiedonsiirto protokolla web-pal-

veluissa. Jos liitteenä on “S” kyseessä on salattu tiedonsiirto. 

IDS Intrusion detection system. Tietoverkkoon asennettu tunkeili-

jan havaitsemisjärjestelmä. 

IPS Intrusion prevention system. Tunkeutumisenestojärjestelmä. 

JSON JavaScript Object Notaatio. Avoimen standardin tiedosto-

muoto. 

REST Representational State Transfer. Yleinen tapa toteuttaa HTTP-

palvelun web-rajapinta. Palauttaa yleensä JSON-muotoista tie-

toa. 

 

  



 

iv 

 

Kuviot 

Kuvio 1. Referenssiarkkitehtuurin OSI -malli (Ramachandra ym., 2017) ...................... 7 
Kuvio 2. Pilvipalveluiden palvelumalli pyramidi (Cheshire, 2019, 9, muokattu) ........... 8 
Kuvio 3. Identiteetin- ja pääsynhallinnan komponentit (Naik & Jenkins, 2016) .......... 13 
Kuvio 4. Vertailua eri kirjautumistavoissa pilvipalveluissa (Indu ym., 2018) .............. 16 
Kuvio 5. SIEM-arkkitehtuuri (Holik, Horalek, Neradova, Zitta & Marik, 2015, 

muokattu) ........................................................................................................ 28 
Kuvio 6. SIEM-tietolähteet pilvessä (Holik ym., 2015, muokattu) ............................... 30 
Kuvio 7. Tutkimuksen testausympäristö, lokit ja kutsut ................................................ 37 
Kuvio 8. Azure Sentinel -palvelun analysointikyselyiden näkymä ............................... 40 
Kuvio 9. Kirjautumislokin pätkä eri maista tapahtuneista kirjautumisista .................... 55 
Kuvio 10. Kirjautumisen kulmakertoimen arvo 14 päivän kyselyssä ............................. 55 
Kuvio 11. Uuden testi #7 analysointikyselyn arvot ......................................................... 55 
Kuvio 12. Uuden testi #7 analysointikyselyn tulos ......................................................... 56 

Taulukot 

Taulukko 1. Pilvipalveluiden referenssiarkkitehtuuri (Ramachandra, G., Iftikhar, M., & 
Khan, F. A, 2017, muokattu) ............................................................................ 6 

Taulukko 2. Käyttäjäryhmät ja oikeudet ............................................................................. 39 
Taulukko 3. Muokkauksien toteutuksen onnistumisen tulokset ......................................... 49 
Taulukko 4. Omien analysointikyselyiden skenaariot ........................................................ 51 
Taulukko 5. Omien analysointikyselyiden tulokset ............................................................ 52 
Taulukko 6. Olemassa olevien analysointikyselyiden skenaariot ....................................... 53 
Taulukko 7. Olemassa olevien analysointikyselyiden tulokset ........................................... 54 
  



 

v 

 

 

Sisältö 

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

2 PILVIPALVELUT ....................................................................................................... 3 
2.1 Yleisesti pilvipalveluista ..................................................................................... 3 
2.2 Pilvipalveluiden toimijat ..................................................................................... 5 
2.3 Pilvipalveluiden palvelumallit ............................................................................ 7 

2.3.1 Infrastruktuuri palveluna (IaaS) ................................................................ 8 
2.3.2 Ohjelmistoalusta palveluna (PaaS) ............................................................ 9 
2.3.3 Ohjelmisto palveluna (SaaS) ..................................................................... 9 

2.4 Pilvipalveluiden käyttöönottomallit .................................................................. 10 
2.5 Azure pilvipalveluntarjoaja ............................................................................... 11 

3 IDENTITEETIN- JA PÄÄSYNHALLINTA ............................................................. 12 
3.1 Määritelmä ........................................................................................................ 12 
3.2 Identiteetin- ja pääsynhallinta pilvipalvelussa .................................................. 14 
3.3 Kirjautuminen pilvipalveluissa ......................................................................... 15 

4 PILVIPALVELUIDEN TIETOTURVAUHAT ........................................................ 18 
4.1 Tietomurto ........................................................................................................ 18 
4.2 Väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshallinta ........................................ 19 
4.3 Puutteellinen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsyn- ja avainhallinta .............. 19 
4.4 Tunnuksen kaappaaminen ................................................................................. 20 
4.5 Sisäpiiriuhka ..................................................................................................... 21 

5 LOKIT ........................................................................................................................ 23 
5.1 Lokitiedosto ja kirjaaminen .............................................................................. 23 
5.2 Tietoturvalokitiedostot ...................................................................................... 24 

5.2.1 Tietoturvasovellusten lokit ...................................................................... 24 
5.2.2 Käyttöjärjestelmä- ja sovelluslokit .......................................................... 24 

5.3 Lokitiedostot pilvipalvelussa ............................................................................ 25 

6 SIEM - SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT ................. 27 
6.1 SIEM-konsepti .................................................................................................. 28 
6.2 SIEM-järjestelmä pilvipalvelussa ..................................................................... 29 
6.3 Azure Sentinel -palvelu .................................................................................... 30 
6.4 Kusto-kyselykieli (KQL) .................................................................................. 32 

7 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSMENETELMÄ ...................................... 34 
7.1 Tutkimuskysymykset ........................................................................................ 34 
7.2 Tutkimusstrategia ja sen valintaperusteet ......................................................... 34 



 

vi 

 

7.3 Testausympäristö .............................................................................................. 36 
7.3.1 REST-rajapinnan kuvaus ......................................................................... 38 
7.3.2 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät ..................................................................... 39 

7.4 Analysointikyselyt ............................................................................................ 40 
7.4.1 Valitut olemassa olevat analysointikyselyt ............................................. 41 
7.4.2 Omat analysointikyselyt .......................................................................... 42 

7.5 Omien analysointikyselyiden säännöt .............................................................. 43 
7.5.1 Tietomurtouhan säännöt .......................................................................... 43 
7.5.2 Väärän konfiguraation ja puutteellisen muutoshallintauhan säännöt ...... 44 
7.5.3 Puutteellisen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja avainhallintauhan 
säännöt .............................................................................................................. 45 
7.5.4 Tunnuksen kaappaus -uhan säännöt ........................................................ 45 
7.5.5 Sisäpiiriuhan säännöt ............................................................................... 47 

8 TULOKSET ............................................................................................................... 48 
8.1 Azure Sentinel -palvelun muokattavuus ........................................................... 48 
8.2 Yleisesti analysointikyselyiden tuloksista ........................................................ 49 
8.3 Tulokset omista analysointikyselyistä .............................................................. 50 
8.4 Tulokset olemassa olevista analysointikyselyistä ............................................. 52 
8.5 Sovelluslokin käytön tulokset ........................................................................... 56 

9 POHDINTA ............................................................................................................... 57 
9.1 Omien analysointikyselyiden käyttäminen ....................................................... 57 
9.2 Analysointikyselyiden erot ja sovellusloki ....................................................... 58 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................ 61 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 63 

LIITTEET ............................................................................................................................ 69 
A Analysointikysely: Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä ............ 69 
B Analysointikysely: Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus ....... 70 
C Analysointikysely: Onnistuminen kirjautuminen IP-osoitteesta ja epäonnistunut 
kirjautuminen toisesta IP-osoitteesta (10 minuutin ero) ............................................. 72 
D Analysointikysely: Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (30 kappaletta) ... 73 
E Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus (muokattu) .................... 74 
F Kirjautumisloki ................................................................................................. 75 
G Omien analysointikyselyiden tulokset SecurityAlert -lokista .......................... 76 
H Olemassa olevien palveluiden hälytykset ......................................................... 77 
I Lokituksen sovelluskoodi ................................................................................. 77 

 



 

1 

 

1 Johdanto 

Pilvipalveluista puhutaan organisaatioissa nykypäivänä paljon. Organisaatiot saavat niiden 

käytöstä hyötyä ja ohjelmistoyritykset taas näkevät uuden tavan tuottaa lisäarvoa muille yri-

tyksille. Organisaatiot ovat näin ollen alkaneet ottaa entistä enemmän käyttöön eri tyyppisiä 

pilvipalveluita. Olemassa olevia sovelluksia siirretään tai uusia toteutetaan suoraan pilvipal-

veluiksi. Ennen sovelluksia pääsääntöisesti ajettiin omassa konesalissa, nykyään useimmiten 

sovelluksen osia tai koko sovellus ajetaan pilvipalvelutarjoajan pilvipalvelussa. Voidaankin 

sanoa, että nykyisin sovellukset tehdään lähtökohtaisesti pilvipalveluiksi. Tämä on nähtä-

vissä pilvipalveluiden käyttöönoton tilastoista. Tilastoista käy ilmi, että pilvipalveluiden lu-

kumäärä nousee, ja vuonna 2019 organisaatiot käyttivät jo yli 200 miljardia dollaria pilvi-

palveluihin. Pelkästään vuodesta 2018 kasvua on tullut jopa 20 prosenttia. Kasvusta suurin 

osa tulee julkisen pilven käyttöönottomallista. Vuonna 2019 julkisen pilven käyttöönoton 

mallin käyttö nousi 89 prosentista 92 prosenttiin (Hosting Tribunal, 2019). 

Pilvipalveluissa on kuitenkin omat riskinsä, vaikka useat edut houkuttelevat pilvipalveluiden 

käytön lisäämiseen. Yksi merkittävä riski on tietoturva. Tietoturva on ollut jo vuodesta 2011 

riski pilvipalveluiden käytölle. International Data Corporation (IDC) raportoi vuonna 2011, 

että 74,6 prosenttia organisaatioista piti tietoturvaa uhkana pilvipalveluiden käyttöönotolle 

(Ramachandra, Iftikhar & Khan, 2017). Tietoturva on edelleen vuonna 2019 Flexeran teke-

mässä tutkimuksen mukaan riski. Tutkimuksen mukaan jopa 81 prosenttia kyselyyn vastan-

neista koki tietoturvan riskiksi. Yksi syy riskiin on, että organisaatiot unohtavat tai eivät osaa 

ottaa huomioon pilvipalveluissa tietoturvaa ja näin ollen esimerkiksi kunnollinen käyttäjä- 

ja identiteetinhallinta jää tekemättä.  

Tietoturva riskin pienentämiseen voisi käyttää jotain valvonta- ja monitorointisovellusta. 

Organisaatioista yli puolella ei ole minkäänlaista monitorointia, hallintaa tai tietoturvaa pil-

visovelluksissa (Hosting Tribunal, 2019). Näistä syistä pilvipalveluiden yhdeksi suurim-

mista uhista on luokiteltu vuonna 2019 puutteellinen käyttäjätunnusten, pääsyn- ja val-

tuusavaimienhallinta. Tämän lisäksi suurena yksittäisenä tietoturvauhkana on käyttäjätun-

nusten kaappaaminen.  
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Pilvipalveluiden monitorointiin ja valvontaan on olemassa jotain ratkaisuja. Microsoft jul-

kisti alkuvuonna 2019 uuden pilvipalvelun, jolla voidaan hoitaa perinteisen SIEM-järjestel-

män tehtäviä pilvipalveluna. Palvelu on tarjolla Microsoftin tarjoamassa Azure-pilvipalve-

lussa. Palvelun nimi on Azure Sentinel. Tutkimuksen aiheena olevan palvelun tutkiminen 

on mielenkiintoinen, koska se on uusi ja siitä on hyvin vähän kokemuksia tarjolla. 

Tutkielman tarkoitus on tutkia, onko Azure-pilvipalvelussa käytettävissä olevalle Azure 

Sentinel -palvelulle mahdollista luoda omia muokkauksia sekä onnistutaanko palvelulla tun-

nistamaan käyttäjätunnuksiin kohdistuvia tietoturvauhkia palvelun omilla analysointiky-

selyillä tai mahdollisesti itse luotavilla muokatuilla analysointikyselyillä. Tutkielmassa tut-

kitaan myös sovelluslokin merkitystä analysoinnille. 

Tutkielman skenaarioiden simulointia varten on luotu tyypillinen rajapinta, jota voidaan kut-

sua tietoverkoissa. Skenaariossa pilvipalveluna tarjottu REST-rajapinta tarjotaan tunnistau-

tuneille käyttäjille. REST-rajapinta on toteutettu PaaS -pilvipalvelumallina ja rajapinta käyt-

tää Azure-pilvipalvelun omaa käyttäjä- ja pääsynhallintaa, jota kutsutaan Azure Active Di-

rectory -palveluksi. 

Aiempien tutkimuksien osalta Azure Sentinel -palvelusta ei löydy tutkimuksia. SIEM-jär-

jestelmistä, lokeista, pilvipalveluiden tietoturvasta sekä yleisesti pilvipalveluista on useita-

kin tutkimuksia. Näitä tutkimuksia käytetään tutkielmassa teoriapohjan luontiin, jotta voi-

daan arvioida Azure Sentinel -palvelun käyttöä ja sillä tehtyjä ratkaisuja. 

Tutkielmassa tehdään rajauksia tutkittaviin tietoturvauhkiin, koska kaikkia tietoturvauhkia 

ei voida käydä läpi. Azure Sentinel -palvelulla voisi tutkia useampiakin tietoturvauhkia, 

mutta tutkimuksessa on tarkoitus rajata aihealuetta pienempään kokonaisuuteen. Rajaukseen 

käytetään Cloud Security Alliancen (2019) raportoimia yleisiä pilvipalveluiden tietoturvauh-

kia ja niistäkin vain niitä, jotka liittyvät identiteetin- tai pääsynhallintaan. 

Luvussa 2 käydään läpi pilvipalveluiden paradigmaa, luvussa 3 tutustutaan identiteetin- ja 

pääsynhallintaan, luvussa 4 tutustutaan valittuihin pilvipalveluiden uhkiin, luvussa 5 käy-

dään läpi mitä on loki, luvussa 6 on SIEM-järjestelmästä tietoa, luvussa 7 on tutkimusase-

telma ja tutkimusmenetelmät, luvussa 8 on tulokset, luvussa 9 on pohdinta ja luvussa 10 on 

johtopäätökset. 
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2 Pilvipalvelut 

Luvussa määritellään pilvipalvelun paradigmaa. Ensimmäinen alaluku keskittyy yleisellä ta-

solla pilvipalveluparadigmaan, toinen alaluku käsittelee pilvipalveluiden toimijoita, kolmas 

alaluku keskittyy pilvipalveluiden palvelumalleihin, neljäs alaluku käsittelee pilvipalvelui-

den käyttöönottomalleja ja viides alaluku käy läpi Azure-pilvipalvelun tarjoajaa yleisellä 

tasolla. 

2.1 Yleisesti pilvipalveluista  

Pilvipalveluista puhuttaessa on ymmärrettävä mitä sillä tarkoitetaan ja miten määritelmä on 

muodostunut ajan saatossa. Aikaisemmin pilvipalvelujen paradigmat liitettiin määritelmiin 

klusterilaskenta, ruudukkolaskenta, virtualisointi, palvelulaskenta tai palveluorientoitunut 

arkkitehtuuri (Ahmad, Bankht & Moham, 2017). Termiä pilvipalvelu on käytetty vuodesta 

2006, kun entinen Googlen toimitusjohtaja Eric Schmidt puhui pilvipalveluista konferens-

sissa. Konseptina pilvipalvelut on kuitenkin mainittu jo 1961, kun John McCarthy puhui 

tietokoneiden tarjoamista resurssina (Qian, Luo, Du & Guo, 2009). 

Pilvipalveluille on tutkimuksissa ollut useita eri määrityksiä. Esimerkiksi pelkälle termillä 

”pilvi” on voitu kuvata isoa käteisautomaattien verkkoa 1990-luvulla. Itse pilvipalvelu-ter-

minä on ollut pitkään niin kutsuttu ”hype”-termi. Ahmad, Bankht ja Mohan (2017) mainit-

sevat pilvipalvelu-termin olevan yrityksien markkinointi kampanjoissa esillä, jotta ihmiset 

ostaisivat enemmän heidän tuotteitaan. Sitä on myös määritelty kuvaamalla sitä virtuaalisoi-

duksi varannoksi tietokoneresursseja sekä web-sovellukseksi, johon on pääsy selaimella, 

mutta joka näyttää ja tuntuu työpöytäsovellukselta. Pilvipalvelua on vertailtu ruudukkolas-

kentaan ja jossain tapauksissa on todettu, ettei se ole pohjimmiltaan uusi paradigma (Wein-

hardt, Anandasivam, Blau, Borissov, Meinl, Michalk & Stößer, 2009).  

Pilvipalveluilla ei ollut pitkään aikaan määritelty minkäänlaista standardia määritystä ja tästä 

syystä oli paljon epäselvyyksiä tai suoranaista skeptismiä pilvipalveluja kohtaan. Vuonna 

2010 National Institute of Standards and Techology (NIST) määritteli pilvipalvelut. Määri-

tys on seuraavanlainen: pilvipalvelut ovat malli, joka mahdollistaa tarvittaessa helpon tavan 
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käyttää tietoverkossa olevaa jaettua yhtymää ja konfiguroituja resursseja, kuten esimerkiksi 

verkkoja, palvelimia, tallennustilaa, ohjelmistoja ja palveluita. Näitä päästään käyttämään 

nopealla tavalla ja julkaistua pienellä määrällä työtä tai ilman palveluntarjoajan apua (Mell 

& Grance, 2011). 

Pilvipalveluilla on peruspiirteitä, joilla voidaan kuvata mikä on pilvipalvelu. Mell ja Grance 

(2011) määrittelivät pilvipalveluiden viisi peruspiirrettä, jotka ovat tarvittaessa itsepalvelta-

vuus, laaja tavoitettavuus verkon kautta, resurssien yhteiskäyttö, nopea ja joustava skaa-

lautuvuus sekä palveluiden mitattavuus.  

Itsepalveltavuudella tarkoitetaan, että käyttäjä voi yksipuolisesti käyttää tietoteknistä kapa-

siteettia, kuten palvelinta ja tietoverkon tallennustilaa automaattisesti ilman kommunikoin-

titarvetta palveluntarjoajaan. Laajalla tavoitettavuudella verkon välityksellä tarkoitetaan ka-

pasiteetin käyttöä ja pääsyä verkon yli standardeilla tavoilla eri tyyppisille päätelaitteille. 

Resurssien yhteiskäytöllä tarkoitetaan palveluntarjoajan tietoteknisten resurssien käyttöä, 

jotka on vuokrattu useiden käyttäjien kesken. Resurssit voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia, 

ja ne ovat dynaamisesti jaettu käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Käyttäjälle ei ole merkitystä 

resurssien sijainnilla, mutta mahdollisesti tähän voidaan vaikuttaa. Nopealla ja joustavalla 

skaalautuvuudella tarkoitetaan kapasiteetin nopeaa käyttöä ja käytön vapauttamista. Joissain 

tapauksissa tämä voi tarkoittaa automaattisesti skaalautumista suhteellisen tarpeen mukaan 

ulospäin ja sisäänpäin. Käyttäjälle skaalautuvuus näyttää rajattomalta. Palveluiden mitatta-

vuudella tarkoitetaan pilvipalvelun resurssien automaattista kontrollia ja optimointia resurs-

sikohtaisesti. Resurssien käyttöä voidaan monitoroida, kontrolloida ja raportoida, tarjoten 

läpinäkyvyyden palveluntarjoajalle ja käyttäjälle pilvipalvelun käytöstä (Mell & Grance, 

2011). 

Pilvipalveluilla on myös haasteita. Suurimmaksi haasteeksi Dillon, Wu ja Chang (2010) nos-

tivat tietoturvan, kustannusmallit, pilvipalvelutarjoajin kuormanlaskentamallit sekä palvelu-

tasot. Esimerkiksi siirrettäessä omat tietovarastot ajoon toisen omistamaan ympäristöön nos-

taa helposti epäilyksiä ja huolta tietoturvasta. Seuraavana haasteena on kustannusmallit. Pil-

vipalveluiden käyttäjien täytyy laskea hyötyjä, kun infrastruktuuri siirretään pois, mutta tie-

donsiirto aiheuttaa kuitenkin lisääntyviä kustannuksia. Pilvipalvelun tarjoajilla haaste voi 
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olla miten resurssit saadaan käyttöön kustannuksiin nähden järkevästi. Pilvipalvelun käyttä-

jät taas joutuvat miettimään miten palvelutasot saadaan heidän asiakkaillensa laskettua ja 

toteutettua oikein.  

Haasteet eivät ole kuitenkaan muuttuneet vuosien saatossa paljonkaan. Flexeran (2019) jul-

kaiseman kyselyn tuloksissa mainitaan haasteiksi pilvipalveluiden kustannustenhallinta, hal-

linto yleisesti ja tietoturva. Kyselyssä on myös huomattu joidenkin haasteiden kasvaneen 

edelliseen kyselyyn verrattaessa. Pilvipalveluiden sisäisen valvonnan haasteista on tullut 

huomattavaa nousua edellisen vuoden kyselyyn 74 prosentista 79 prosenttiin.  

2.2 Pilvipalveluiden toimijat 

Pilvipalveluille on määritelty referenssiarkkitehtuuri, jossa on kuvattu toimijat. Pilvipalve-

lun toimijat ovat asiakas, palveluntoimittaja, auditoija, palveluntarjoaja ja palvelun verkko-

operaattori (taulukko 1). Asiakas voi olla henkilö tai organisaatio, joka hyödyntää palvelun-

tarjoajan pilvipalvelua. Palveluntarjoaja on yleensä organisaatio, mutta voisi olla myös hen-

kilö. Palveluntarjoaja tuottaa pilvipalvelun asiakkaalle tai asiakkaille. Auditoija on riippu-

maton osapuoli, joka tekee arviointia pilvipalvelun palveluista, tietoturvasta, suoritusky-

vystä tai operaatioista. Palveluntoimittaja mahdollistaa palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 

toimittamisen asiakkaille. Palveluntoimittaja neuvottelee asiakkaan ja palveluntarjoajan vä-

lillä pilvipalvelusta. Verkko-operaattori mahdollistaa palvelun toimittamisen palveluntarjo-

ajan asiakkaille. 

Toimija Selite 

Asiakas / Käyttäjä (Cloud 

Consumer) 

Henkilö tai organisaatio, joka käyttää palveluntarjoajan pil-

vipalvelua. 

Palveluntarjoaja (Cloud 

Provider) 

Henkilö tai organisaatio, joka tuottaa palvelun asiakkaille 

Auditoija (Cloud Auditor) Osapuoli, joka tekee riippumatonta arviointia palveluista, 

tietoturvasta, suorituskyvystä tai palvelun operaatioista. 
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Palveluntoimittaja (Cloud 

Broker) 

Mahdollistaa palveluntarjoajan palvelun toimittamisen asi-

akkaalle. Neuvottelee yhteystyön palveluntarjoajan ja asi-

akkaan välille. 

Palvelun verkko-operaattori 

(Cloud Carrier) 

Mahdollistaa palvelun verkkoliikenteen palveluntarjoajalta 

asiakkaalle. 

Taulukko 1. Pilvipalveluiden referenssiarkkitehtuuri (Ramachandra, G., Iftikhar, M., & 

Khan, F. A, 2017, muokattu) 

Pilvipalveluiden referenssiarkkitehtuuri on kuvattu alla (kuvio 1). Referenssiarkkitehtuuri 

on kuvattu seitsemässä kerroksessa OSI -pinomallin (Open Systems Interconnection Refe-

rence Model) mukaisesti. Referenssiarkkitehtuuriin on lisätty näkökannat elinkeinotoimin-

nan, liiketoiminnan ja hallinnon kannalta. Kuviosta saa selkeän viitteen, kuinka kattavia ja 

monimutkaisia pilvipalvelut ovat.  

Palveluntarjoajalla on suurin osa komponenteista vastuullaan. Palveluntarjoaja on vastuulli-

nen palveluiden orkestroinnista, pilvipalveluiden hallinnasta, yksityisyydestä ja tietotur-

vasta. Asiakkaalla ei ole muita vastuita kuin käyttää palveluita. Auditoija on vastuullinen 

huolehtimaan tietoturva-auditoinnista, yksityisyyden vaikutuksista ja suorituskykyauditoin-

nista. Verkko-operaattorilla on vastuu tietoliikenteestä. Palveluntoimittaja huolehtii palve-

lun toimittamisesta, kokoamisesta ja kannattavuudesta (Ramachandra G., Iftikhar M. & As-

lam Khan F., 2017).  
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Kuvio 1. Referenssiarkkitehtuurin OSI -malli (Ramachandra ym., 2017)  

2.3 Pilvipalveluiden palvelumallit 

Pilvipalveluilla on erilaisia palvelumalleja. Yleensä pilvipalvelut on jaettu kolmeen palve-

lumalliin. Palvelumallit ovat ohjelmisto palveluna (SaaS, Software as a Service), ohjelmis-

toalusta palveluna (PaaS, Platform as a Service) ja infrastruktuuri palveluna (IaaS, Inf-

rastructure as a Service) (Peter & Timothy, 2010; Dillon ym. 2010).  

Muita palvelumalleja, joita eri tutkimuksissa on tullut esille, ovat tallennustila palveluna, 

viestintä palveluna, tietoturva palveluna, tietokannat palveluna ja identiteetti palveluna. 

Nämä muut vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole vielä vakiintuneita (Tsai, Sun, & Balasooriya, 

2010). 

Eri palvelumallien välillä on etuja ja haittoja. Etujen ja haittojen kuvaamiseen on helpointa 

käyttää resurssien kontrollimäärää. Resursseilla tarkoitetaan esimerkiksi yksittäistä palve-

lua, käyttöjärjestelmää, verkkokonfiguraatiota tai alustaa. Kontrollinmäärän kuvaamiseen 

käytetään yleisesti pilvipalveluiden palvelumallien pyramidia (kuvio 2). Pyramidin 



 

8 

 

alaosassa asiakkaalla on enemmän kontrollia ja vastuuta resursseihin, kuin pyramidin ylä-

osassa (Cheshire, 2019, 9).  Kontrollilla tarkoitetaan, miten paljon on mahdollista vaikuttaa 

pilvipalveluun esimerkiksi SaaS-palvelumallin pilvipalveluissa ei voida vaikuttaa alustaan 

tai käyttöjärjestelmän versioihin. 

 

Kuvio 2. Pilvipalveluiden palvelumalli pyramidi (Cheshire, 2019, 9, muokattu) 

2.3.1 Infrastruktuuri palveluna (IaaS) 

Infrastruktuuri palveluna -malli tarkoittaa asiakasnäkökulmasta sitä, että ostetaan pelkästään 

laitteisto ja siihen liittyvä infrastruktuuri palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajan vastuu lop-

puu sen jälkeen, kun asiakas on saanut tarvittavan infrastruktuurin käyttöönsä. Infrastruk-

tuuripalvelussa palveluntarjoaja omistaa kuitenkin laitteiston ja on vastuullinen tarjoamaan 

tilat laitteille sekä suorittamaan ja ylläpitämään laitteita (Padhy, Patra & Satapathy, 2011). 

Infrastruktuuri palveluna -palvelumallissa toteuttamisen alussa palveluntarjoaja varaa virtu-

aalikoneen käyttöön ja joissain tapauksissa asentaa valitun käyttöjärjestelmän. Jos käyttöjär-

jestelmää ei asenneta, on vastuu asennuksista asiakkaalla tai asiakkaan palveluntoimittajalla. 

Asiakas tai asiakkaan palveluntoimittaja vastuulla on tämän jälkeen asentaa tarvittavat pal-

velut ja ohjelmistot. (Cheshire, 2019, 10). 

Vähemmän
kontrollia

Enemmän
kontrollia

IaaS

PaaS

SaaS
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Infrastruktuuri palveluna -palvelumallin hyödyt ovat skaalautuvuus, nopea käyttöönotto ja 

resurssien kuorman huippujen tasaaminen. Tunnistettuja riskejä mallissaovat sen hinnoitte-

lumallit, tietoturva ja yksityisyys (Malathi, 2011). 

2.3.2 Ohjelmistoalusta palveluna (PaaS) 

Ohjelmistoalusta palveluna -malli tarkoittaa, että asiakas ostaa alustan, jolla sovelluksia voi-

daan ajaa. Asiakas voi vaikuttaa infrastruktuuriin eri hinnoittelumallien kautta. Asiakas tai 

asiakkaan palveluntoimittaja vastaa sovelluksista, jotka ajetaan valitun alustan päällä.  So-

vellukset on tehty työkaluilla, jotka ovat alustan kanssa yhteensopivia (Padhy ym., 2011). 

Ohjelmistoalusta palveluna -käyttöönoton alussa palveluntarjoaja asentaa infrastruktuurin, 

käyttöjärjestelmän ja useita eri tyyppisiä palveluita. Asiakas tai asiakkaan palveluntoimittaja 

asentaa sovelluksen ja ylläpitää sitä (Cheshire, 2019, 12). 

Ohjelmistoalusta palveluna -mallin suurin hyöty on, että käyttäjä voi keskittyä ohjelmistoon 

ja sen tuottavuuteen ilman infrastruktuurista johtuvaa taakkaa. Tunnistettuja riskejä ovat päi-

vitysongelmat, hinnoittelumalli ja palvelun lopettamisen strategia (Malathi, 2011). Lisäksi 

Cheshire (2019, 12) on maininnut hyötynä hallintokulujen pienentymisen. 

2.3.3 Ohjelmisto palveluna (SaaS) 

Ohjelmisto palveluna -mallissa asiakas tuottaa tai ostaa toimittajalta ohjelmiston, joka aje-

taan pilvipalvelussa. Ohjelmisto välitetään asiakkaalle Internetin välityksellä. Asiakas ei 

vastaa mistään ohjelmistoon tai palveluun liittyvästä infrastruktuurista (Padhy ym., 2011). 

Ohjelmisto palveluna -mallissa palveluntarjoaja asentaa ja ylläpitää kaiken sovellukseen ja 

sen infrastruktuuriin liittyvän, jolloin asiakas keskittyy pelkästään käyttämiseen. Asiakkaalla 

voi olla palveluntoimittaja, joka voi tarvittaessa tehdä eri tyyppisiä konfiguraatioita ostet-

tuun palveluun. Tämä on palvelumalleista helpoin asiakkaalle (Cheshire, 2019, 14). 

Hyötyinä mallille ovat nopeasti näkyvää, ylläpito ja päivitykset palveluntarjoajan vastuulla 

sekä skaalautuvuus. Haittoina mallissa ovat infrastruktuurin heikko muokattavuus, tietoturva 
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ja yksityisyys. Tämän lisäksi asiakkaalla ei välttämättä ole kontrollia päivityksiin (Malathi, 

2011). 

2.4 Pilvipalveluiden käyttöönottomallit 

Pilvipalveluiden käyttöönottomallit ovat julkinen-, yksityinen-, yhteisö- ja hybridipilvi. Jul-

kinen pilvi on yleisesti käytössä oleva pilvipalveluiden malli, jossa resurssit jaetaan dynaa-

misesti itsepalveluperusteisesti Internetin välityksellä. Laskutus tapahtuu yleensä tilauspoh-

jaisesti.  

Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan käyttöönottomallia, jossa pilvipalvelut ovat tarjolla vain 

yritykselle itselleen. Yritys on voinut ostaa tai vuokrata pilvipalvelun. Vuokraaminen tar-

koittaa, että yritys ei itse investoi palvelimiin, vaan yritys ostaa toiselta yritykseltä palveluna 

esimerkiksi virtualisoituja palvelimia tai palveluita. Jos yritys ostaa yksityisen pilven, yritys 

investoi itse palvelininfrastruktuuriin ja toteuttaa palvelun omassa konesalissaan. Yksityistä 

käyttöönottomallia on kritisoitu, koska yrityksen pitää ostaa, rakentaa ja hallinnoida pilvi-

palvelua itse. Yleensä yksityinen pilvipalvelu on kuitenkin vuokrattu ulkopuoliselta toimi-

jalta (Malathi, 2011; Dillon ym., 2010).  

Yhteisöpilvellä tarkoitetaan käyttöönottomallia, jossa usea yritys tai toimija jakaa pilvipal-

velut keskenään, eli asiakkailla on sama intressi. Kustannukset jakautuvat näin useammalle 

taholle (Malathi, 2011; Dillon ym., 2010). 

Hybridipilvellä tarkoitetaan yhden tai useamman käyttöönottomallin yhdistelmä. Asiakas 

voi hyödyntää useamman pilvipalvelutarjoajan tarjoamaa ja yhdistellä niistä oman kokonai-

suuden (Malathi, 2011; Dillon ym., 2010). 

Vuonna 2019 eri organisaatioiden teknisille ihmiselle tehdyssä kyselyssä pilvipalveluiden 

käytöstä 94 prosenttia ilmoitti käyttävänsä pilvipalveluita. Kyselystä kävi ilmi, että hybridi-

pilven käyttö kasvoi vuonna 2019 51 prosentista 58 prosenttiin. Kyselyyn vastanneiden yri-

tyksien IT-tiimeistä 31 prosenttia aikoi panostaa julkiseen pilveen. Hybridipilveen vastan-

neista IT-tiimeistä aikoi panostaa 28 prosenttia. Kumpaakin julkiseen ja yksityiseen pilveen 

samaan aikaan yrityksien IT-tiimeistä aikoi panostaa 17 prosenttia vastanneista. Loput 
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vastaajista aikoivat panostaa yksityiseen pilveen omassa konesalissa 9 prosenttia tai yksityi-

sen pilven vuokraamista 6 prosenttia. Kyselystä selkeästi voi havaita, että yksityiseen pil-

veen ei panosteta juurikaan verrattuna julkiseen tai hybridipilveen (Flexera, 2019). 

2.5 Azure pilvipalveluntarjoaja 

Microsoft Azure on 2000-luvun puolesta välistä aloitettu koodinimellä Project Red Dog. 

Amazon oli jo julkaissut pilvipalveluita ja Microsoft aloitti kuromaan etumatkaa pois. 

Vuonna 2008 Microsoft julkaisi, että aikovat julkaista pilvipalvelun nimeltään Windows 

Azure. Julkaisussa oli mukana viisi pääkategoriaa; Windows Azure for compute, storage and 

networking, Microsoft SQL services for databases, Microsot .NET services for developers, 

Live Services for file sharing ja Microsoft Sharepoint Services and Microsoft Dynamics 

CRM Services SaaS offering. 

Vuonna 2010 Windows Azure tuli lopulta yleisesti saatavaksi. Vuonna 2014 Microsoft ni-

mesi palvelun Microsoft Azure -pilvipalveluksi, jota nykyään kutsutaan pelkästään Azure-

pilvipalvelu nimellä (Datamation, 2017). Microsoftin tarjoamaa pilvipalvelua käytetään pal-

jon isoissa yrityksissä. Esimerkiksi Fortune 500 yrityksistä 95 % käyttää Azure-pilvipalve-

lua toiminnassaan (Microsoft, 2019c).   
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3 Identiteetin- ja pääsynhallinta 

Luvussa tutustutaan identiteetin- ja pääsynhallinnan teoriaan ja sen määrityksiin pilvipalve-

luissa sekä yleisesti. Ensimmäisessä luvussa on yleinen määritelmä identiteetin- ja pääsyn-

hallinnasta, toisessa luvussa käsitellään aihetta pilvipalveluiden näkökulmasta ja kolman-

nessa luvussa käydään läpi tarkemmin identiteetin- ja pääsynhallinnan määrityksiä pilvipal-

veluiden kirjautumisessa. 

3.1 Määritelmä 

Identiteetinhallinnan (engl. Identity Management, IdM) järjestelmällä on mahdollista tehdä 

toimintoja, kuten hallinnoida, etsiä, ylläpitää, asettaa käytänteitä, vaihtaa tietoa ja kirjautua. 

Identiteetin- ja pääsynhallinta (engl. Identity and Access Management, IAM) ratifioi, että 

sama käyttäjätunnus on kaikissa käyttävissä sovelluksissa samaan aikaan. Identiteettiä käy-

tetään käyttäjien-, laitteiden- tai palveluiden kirjautumisiin. Lisäksi identiteettiä hyödynne-

tään, kun sallitaan tai estetään pääsyä tietoon tai muihin resursseihin (Indu, Rubesh Anand, 

Bhaskar Vidhyacharan, 2018). NIST-tutkijat ovat määritellyt identiteetin. Identiteetillä 

(engl. identity) tarkoitetaan attribuuttia tai attribuutteja, jotka kuvaavat kohdetta kontekstissa 

(Grassi, Garcia & Fenton, 2017). 

Naikin ja Jenkinsin (2016) mukaan identiteetin- ja pääsynhallissa on useita komponentteja. 

Komponentit voidaan ryhmitellä kirjautumisen-, oikeutus-, käyttäjähallinnan- ja keskitetyn 

käyttäjäsäilön ryhmiin (kuvio 3).  
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Kuvio 3. Identiteetin- ja pääsynhallinnan komponentit (Naik & Jenkins, 2016) 

Todentamisella tai kirjautumisella (engl. authentication) tarkoitetaan prosessia, jossa enti-

teetille annetaan pääsy toiseen entiteettiin. Todentamista käytetään tunnistamaan, onko käyt-

täjä tai sovellus oikeutettu käyttämään tai lunastamaan oikeuden resursseihin. Valtuudet 

(engl. credential) ovat evidenssit oikeutukselle, tilalle, pääsyoikeuteen ja digitaaliseen lait-

teeseen todentamiseen (Indu ym., 2018). Valtuuksia ovat esimerkiksi käyttäjätunnus ja sala-

sana. Oikeutus (engl. authorization) -prosessi tapahtuu, kun olet onnistuneesti kirjautunut 

järjestelmään. Yksinkertaisin tapa antaa oikeuksia käyttäjälle on luoda pääsynhallintalista 

(Technopedia, 2017).  Käyttäjänhallinnalla (engl. user manangement) tarkoitetaan pääkäyt-

täjän mahdollisuutta hallita käyttäjien oikeuksia eri IT-resursseihin. Käyttäjänhallinta on 

ydinosa kaikissa hakemistopalveluissa ja perus tietoturvaratkaisuissa yrityksissä. Perintei-

sesti käyttäjänhallinta on ollut yrityksen omassa tietoverkossa, palvelimilla tai tietokan-

noissa. Nykyisin ollaan siirtymässä pilvipalveluna tarjottaviin identiteetti- ja pääsynhallin-

taratkaisuihin (JumpCloud, 2019). Keskitetty käyttäjäsäilö (engl. central user repository) on 

identiteettien tallennuspaikka. Keskitetty käyttäjäsäilö jakelee identiteettitiedot muille re-

sursseille ja tarkistaa lähetetyt käyttäjätunnukset (Technopedia, 2017). 
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3.2 Identiteetin- ja pääsynhallinta pilvipalvelussa 

Identiteetin- ja pääsynhallinta on erittäin merkitsevässä osassa pilvipalveluissa. Pilvipalve-

luissa identiteetinhallinta on palveluntarjoajakeskeistä, kuten Indu ym. (2018) ovat tutki-

muksessaan huomanneet. 

Pilvipalveluihin on tarjottu useita eri standardeja ratkaisemaan identiteettiä ja pääsynhallin-

taa. Näitä eri standardeja ovat Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Central Au-

thentication Service (CAS), OZ-protokolla, Security Assertion Markup Language (SAML), 

CoSign-protokolla, Open Authentication (OAuth) ja OpenID connect (OIDC) (Naik & Jen-

king, 2016). Indun ym. (2018) mukaan yleisin tapa on hallita valtuuksia pilvipalveluissa 

LDAP ja Microsoft Active Directory (AD) -teknologiat.  

Bandayn ja Mehrajan (2017) mukaan identiteetin- ja pääsynhallinta on monimutkainen alue 

ja monimutkaisemmaksi se tulee pilvipalveluissa. Identiteetin- ja pääsynhallinnassa ydin-

komponenttina on hakemistopalvelu, joka tarjoaa suuremman kontrollin, näkyvyyden ja tie-

toturvaratkaisun pilvipalveluinfrastruktuurissa. Kuitenkin hakemistopalvelut useamman 

haltijan mallissa, kuten pilvipalveluissa, täytyy soveltuminen sadoille miljoonille käyttäjille 

ja useille palveluille sovittaa. Azure Active Directory on hakemisto palvelu, joka on pilvi-

palveluna tarjolla.  

Azure Active Directory (AAD) on pilvipohjainen identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä 

(Syynimaa, 2018). AAD:a käytetään Microsoftin Azure -pilvipalvelussa pääasiallisena iden-

titeetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuna. AAD:a voidaan käyttää myös muihin kuin pilvipal-

veluiden sovelluksiin. Tarvittaessa sitä voidaan käyttää myös muiden pilvitarjoajien sovel-

luksiin. Sillä luodaan sovelluksiin yksittäinen identiteetti henkilölle, partnereille ja asiak-

kaille (Microsoft, 2019a).  

AAD:ssa on kolme identiteettimallia: pilvi-, synkronoitu ja federaatioidentiteetti. Pilvi-iden-

titeetissä käyttäjä ja salasana ovat luotu ja ylläpidetty AAD -palvelussa. Todentamisen yh-

teydessä tunnukset tarkistetaan AAD -palvelusta. Synkronoidussa identiteetissä tunnus on 

ylläpidetty paikallisessa Active Directory (AD) -palvelimessa. Tunnukset synkronoidaan 

AAD-palveluun. Käyttäjän kirjautumisen valtuutukset tarkastetaan AAD-palvelusta. 
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Tunnuksien muokkaus kuitenkin tapahtuu vain AD-palvelimella. Federaatioidentiteetissä 

tunnistautumisen yhteydessä tunnukset synkronoidaan AAD-palveluun AD-palvelimelta. 

Todentaminen kuitenkin tapahtuu käyttäen ulkopuolista identiteetin tarjoajaa (Syynimaa, 

2018).  

3.3 Kirjautuminen pilvipalveluissa 

Pilvipalveluissa kirjautumista varten on usein eri tunnukset eri palveluihin. Aina ei ole mah-

dollista normaaliin kirjautumiseen tai todentamiseen. Jotta tämä olisi mahdollista kirjautu-

minen SaaS-pilvipalveluun tarvitsisi keskitetyn ratkaisun rajoittaakseen esimerkiksi sovellus 

piratismia. Pilvipalveluiden käyttäjällä voi olla useita palveluita tilattuna, joka aiheuttaa it-

sessään jo useita tunnistautumisvaatimuksia. Se taas luo useita valtuutuksia käyttäjälle. 

Mahdollinen ratkaisu tähän on kertakirjautuminen (engl. Single-Sign-On, SSO). SSO-rat-

kaisu helpottaa käyttäjää käyttämään yhtä käyttäjätunnusta useisiin sovelluksiin tai palvelui-

hin. Se tarjoaa turvallisen ja keskeyttämättömän palvelun säilyttämällä yhden käyttäjätun-

nuksen käyttäjälle. Käyttäjän ei tarvitse kirjautua, joka kerta uudelleen eri pilvipalveluiden 

verkkopalveluihin. Tämän mahdollisuuden toteuttamiseen on eri toteutustapoja. Toteutusta-

poja ovat Security Assertion Mark Language (SAML), Open Authentication (OAuth) ja 

OpenID tarjoama SSO mahdollisuus sallia identiteetin tarjoajan, jotka mahdollistavat kerta 

kirjautumiseen sallimalla identiteetintarjoajan (engl. identity provider, IdP) jakaa tunnistau-

tumisen ja valtuuden palvelun tarjoajille (engl. service provider), kuten kuviossa neljä on 

esitetty (Indu & ym., 2018). 
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Kuvio 4. Vertailua eri kirjautumistavoissa pilvipalveluissa (Indu ym., 2018) 

OpenID on avoimen standardin kirjautumisprotokolla, joka mahdollistaa käyttäjän kirjautu-

misen välittäjäosapuolen (engl. relay party, RP) avulla kolmannen osapuolen identiteettitar-

joajalle. Välittäjäosapuoli tarjoaa resurssin, joka voi olla verkkosivu tai sovellus, joka tarvit-

see loppukäyttäjän tarkistusta (Indu ym., 2018). 

OAuth-standardi on toissijainen kirjautumismetodi, joka tarjoaa yksi suuntaisen kirjautumi-

sen tai keskitetyn kirjautumisen pilvipalveluihin. OAuth-standardi on avoin standardi pää-

synhallinnan delegointiin, ja sillä voidaan myöntää käyttäjälle pääsy verkkosivulle tai sovel-

lukseen ilman jaettuja salasanoja. Tämän hetkinen versio OAuth-standardista on 2.0.  

Toiminallisesti välittäjien täytyy rekisteröidä OAuth-valtuuden tarjoaja, hakea asiakkaan 

identiteetti sekä asiakkaan avaimet. Kun asiakas yrittää päästä välittäjäosapuolelle, kysely 
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uudelleenohjataan identiteetintarjoajalle kirjautumista varten. Kun asiakas on onnistuneesti 

kirjautunut, identiteetintarjoaja jakaa OAuth-pääsynvaltuutusavaimen (engl. access token), 

päivitysvaltuutusavaimen (engl refresh token), asiakas-id:n ja asiakassalaisuuden (Indu ym., 

2018). 

SAML toimii normaalisti valtuusavainta käyttäen pyynnössä ja vastauksessa. Se myös avaa 

standardin tavan kommunikoida kahden osapuolen välillä. Nämä kaksi osapuolta ovat pal-

veluntarjoaja ja identiteetintarjoaja. SAML huolehtii, että käyttäjän kirjautuminen on turval-

lista kohde sovellukseen. SAML-valtuusavain ei sisällä mitään käyttäjän valtuustietoja. 

SAML mahdollistaa salaamisen ja kommunikaation koodaamisen identiteetin tarjoajan ja 

palvelun tarjoajan välillä.  Se varmistaa, että käyttäjä on turvallisesti kirjautunut kohde so-

vellukseen. Sen avulla voidaan hoitaa www-selaimen SSO ja edistää yhteensopivuutta, mää-

rittelemällä ja standardoimalla www-selaimen SSO-profiilia. SAML-määritys sisältää käyt-

täjän roolit, identiteetin tarjoajan ja palvelun tarjoajan (Indu ym., 2018). 
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4 Pilvipalveluiden tietoturvauhat 

Uhalla tarkoitetaan tietojärjestelmiin kohdistuvassa tietoturvassa mitä tahansa toimintaa 

mikä voi aiheuttaa harmia tietojärjestelmille. Uhat voivat johtaa mahdollisiin hyökkäyksiin 

tietojärjestelmissä tai tietoverkoissa (Singh, A. & Chatterjee, K. 2017). Cloud Security Alli-

ance (CSA) julkaisee vuosittain listan 11 tietoturvauhasta. Näistä julkaisussa 2019 olevista 

uhista tässä tutkielmassa tarkastellaan vain identiteettiin ja pääsynhallintaan liittyviä pilvi-

palveluiden uhkia. Tutkimuksessa tarkempaan tarkasteluun valitut pilvipalveluiden uhat 

ovat tietomurto, väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshallinta, identiteetin-, käyttäjä-

tunnus-, pääsyn- ja avainhallinta, tunnuksen kaappaaminen sekä sisäpiiriuhka (Cloud Secu-

rity Alliance, 2019).  

Ensimmäisessä luvussa määritellään tietomurto, toisessa luvussa on väärä konfiguraatio ja 

puutteellinen muutoshallinta, kolmannessa luvussa tutustutaan puutteellisen identiteetin-, 

käyttäjätunnus-, pääsyn- ja avainhallintaan. Neljännessä luvussa määritellään tunnuksen 

kaappaamista ja viidennessä luvussa määritellään sisäpiiriuhkaa. 

4.1 Tietomurto 

Tietomurrolla tarkoitetaan sensitiivisen, suojatun tai luottamuksellisen tiedon julkaisua, va-

rastamista, selailua tai käyttöä ilman oikeutta. Tietomurto voi olla hyökkäyksen päätarkoitus 

tai käyttäjän omasta virheestä johtuva. Tietomurto voi tapahtua sovelluksen haavoittuvuuden 

tai puutteellisen tietoturva käytänteiden takia (Cloud Security Alliance, 2019).  

Tietomurto on houkutteleva vaihtoehto kybervarkaille. Kuten Chou (2013) on tutkimukses-

saan maininnut, että houkuttavuuden yhtenä syynä on lisääntyvä määrä erilaisia pilvipalve-

luita. Pelkästään pilvipalveluna tarjottaviin tiedostojen tallennuspalveluiden määrä on kas-

vanut ja niihin tallennetaan myös sensitiivistä tietoa. Määrällisesti vuonna 2011 tietomurtoja 

oli ilkeämielisistä hyökkäyksistä 37 prosenttia (Chou, 2013). Viimeisinä vuosina on tullut 

viitteitä, että hyökkääjät eivät enää hakkeroi tietomurroissa vaan he yksinkertaisesti kirjau-

tuvat käyttäen heikkoa, varastettua tai muuten murrettua käyttäjätunnusta (Centrify, 2019).  
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Tietomurtojen syntytapoihin on saatu jotain lisätietoja tutkimuksia. Tietomurron suurin syn-

tytapa Centrifyn (2019) tutkimuksen mukaan oli se, että käyttäjille oli annettu liikaa oikeuk-

sia. Tutkimuksessa 74 prosenttia tapauksista oli niitä, joissa käytettiin käyttäjätunnusta, jolla 

oli liikaa oikeuksia. Esimerkiksi käyttäjällä voi olla tarpeettomasti pääkäyttäjän oikeudet 

tietokoneelle, vaikka siihen ei ole tarvetta. 

4.2 Väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshallinta 

Väärällä konfiguroinnilla tarkoitetaan tilannetta, että jokin tietojenkäsittelyn asia on väärin 

asennettu tai alustettu, yleensä jättäen konfiguroinnin kohteen liian avoimeksi väärinkäytök-

sille. Väärä konfiguraatio on melko yleisesti pilvipalveluissa syy tietomurron syntyyn. Vää-

rän konfiguroinnin avulla voidaan poistaa tai muokata resursseja sekä aiheuttaa mahdollisia 

palvelukatkoja (Cloud Security Alliance, 2019).  

Puutteellisella muutoshallinnalla on yhteys konfigurointiongelmiin. Puutteellista muutoshal-

lintaa voi olla esimerkiksi suunnittelemattomat konfiguraatio muutokset. Pilvipalvelut ja pil-

viympäristöt eroavat normaalin muutoshallinnan osalta ja tästä syystä muutoksia on vaike-

ampi kontrolloida. Muutoksia voi esimerkiksi tehdä organisaation ulkopuolinen pilvipalve-

lun ylläpitäjä ilman hyväksyntöjä tai muuta formaalia tapaa. Perinteiseen muutoshallintapro-

sessiin osallistuu useita rooleja ja hyväksynnät saattavat kestää päiviä tai viikkoja ennen kuin 

muutos on tuotannossa. Tähän syynä voi olla, että pilvipalveluissa pyritään automaatioon ja 

tällöin eri roolit sekä pääsynhallinnantuki ovat nopeasti muuttuvia. Dynaamisessa ympäris-

tössä tarvittaisiin ketterä ja proaktiivinen muutoshallinta, tähän ei kuitenkaan ole monessa-

kaan organisaatiossa kyetty luomaan prosessia tai tapoja (Cloud Security Alliance, 2019).  

4.3 Puutteellinen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsyn- ja avainhallinta 

Identiteetti-, käyttäjätunnus- ja pääsynhallintajärjestelmät sisältävät työkaluja ja säännös-

töjä, joiden avulla organisaatiot voivat hallita ja monitoroida resurssien turvallista käyttöä. 

Resursseja voivat olla sähköiset tiedostot, tietokoneet tai muut fyysiset resurssit, kuten pal-

velinhuoneet ja rakennukset (Cloud Security Alliance, 2019). 
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Pilvipalveluiden myötä tulee useita muutoksia perinteisiin organisaatioiden sisäisiin järjes-

telmänhallinta käytänteisiin, jotka liittyvät identiteetti- ja pääsynhallintaan. Nämä muutokset 

eivät ole mahdollisesti uusia ongelmia, mutta pilvipalveluissa ne saattavat olla huomattavia 

ongelmia. Tähän syynä on, että pilvipalvelut käyttävät merkittävissä määrin identiteetti-, 

käyttäjätunnus- ja pääsynhallintaa (Cloud Security Alliance, 2019). 

Tietoturvaloukkaukset ja tietomurrot voivat tapahtua puutteellisen käyttäjätunnuksen suo-

jauksen takia, puutteellisen kryptografian avainten, salasanan tai sertifikaattien vaihtumisen 

tai puutteellisen skaalautuvan identiteetti-, käyttäjätunnuksen- ja pääsynhallintajärjestelmän 

takia. Ongelmia voi aiheuttaa myös epäonnistunut multifaktori valtuutuksen tai epäonnistu-

nut vahva salasana (Cloud Security Alliance, 2019).  

Käyttäjätunnuksia ja salaus- tai muita avaimia ei pidä tallentaa versionhallintaa tai vastaa-

vaan. Näitä voidaan löytää esimerkiksi verkkopalveluna tarjottavasta versionhallinasta ja tä-

män jälkeen käyttää väärin (Cloud Security Alliance, 2019). 

4.4 Tunnuksen kaappaaminen 

Tunnuksen kaappaaminen on uhka, joka syntyy, kun ilkeämielinen hyökkääjä saa pääsyn 

tietojärjestelmään ja väärinkäyttää käyttäjätunnusta. Pilvipalveluiden käyttäjätunnuksissa 

suurin riski on pilvipalvelun käyttäjätunnuksen tai pilvipalvelun tilauksen joutumisesta vää-

riin käsiin. Tähän oli jo viitteitä tietomurtojen osalta, kun Centrify (2019) tutkimuksessa oli 

todettu, ettei ole tarvetta hakkeroida vaan käytetään vain tunnuksia, jotka on hankittu muuta 

kautta. Muulla tapaa tunnuksia on voitu hankkia esimerkiksi sosiaalisella hakkeroinnilla. 

Sosiaalinen hakkerointi on prosessi, jossa huijaamalla toista ihmistä, voidaan hankkia luot-

tamuksellista tietoa (Hasan, Prajapati & Vohara, 2010). 

Muita tapoja hankkia käyttäjätunnuksia ovat verkkourkinta hyökkäykset, takaporttien käyt-

täminen pilvipalveluissa tai käyttäjätunnuksien varastaminen.  Näillä tavoilla uhka voi rea-

lisoitua ja aiheuttaa merkittäviä katkoja pilvipalveluympäristössä, kuten data ja omaisuus-

menetyksinä sekä vaarantuneita toimintoina (Cloud Security Alliance, 2019). 
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4.5 Sisäpiiriuhka 

Yksi isoista uhista pilvipalveluissa on sisäpiiriuhka. Sisäpiiriuhalla tarkoitetaan yksilön 

mahdollisuutta käyttää saatuja tai hankittuja oikeuksia, organisaation omaisuutta kohtaan, 

joko haitallisesti tai aikomattaan aiheuttaen haittaa organisaatiolle (Cloud Security Alliance, 

2019). Kandias, Virvilis & Gritzalis (2011) ovat määritelleet sisäpiiriuhan yleisesti, että hen-

kilöllä on oikeudet tietojärjestelmään ja hän käyttää oikeuksiaan väärin. Luonnehdinnaltaan 

hyökkääjän oleminen sisäpiiriläinen ei ole suoraviivaista. Esimerkiksi erotettu työntekijä, 

joka on erotettu työpaikastaan voi tehdä kostotoimenpiteitä työnantajaansa kohtaan. Joskin 

hänen oikeutensa olisi pitänyt poistaa käytöstä ja näin ollen hän ei ole enää laillinen käyttäjä, 

mutta hänet tulkitaan olevan edelleen sisäpiiriläinen (Kandias ym., 2011). 

Sisäpiiriuhan syntyminen pilvipalveluissa voi tapahtua usealla eri tavalla. Se voi syntyä pil-

vipalveluissa epäselvistä rooleista tai vastuista, heikoista roolien määrittelyistä, pitäisi-tie-

tää-periaatteista, joita ei ole määritelty, systeemi- tai käyttöjärjestelmähaavoittuvuuksista, 

puutteellisesta fyysisistä tietoturvamäärityksistä, sovellus haavoittuvuuksista tai huonosta 

päivityksien hallinnasta (Chou, 2013). Tämän lisäksi pelkästään organisaatioiden työhönot-

toon liittyvät epäselvyydet voivat aiheuttaa uhkia. Useissa organisaatioissa työhönottoon ei 

kuulu tarkistusta tarvittavasta pääsynhallinta tasosta. Uhan yksi syy on myös työntekijän ja 

asiakkaiden työskentely samassa ympäristössä. Jostain syystä työntekijä saa korkeamman 

tason oikeudet, näiden oikeuksien takia hän pääsee luottamukselliseen tietoon ja palveluihin 

käsiksi. Samalla tavalla pilvipalveluissa sisäpiiriläinen, voi saada oikeuksia tietoihin ja pal-

veluihin (Singh & Chatterjee, 2017).  

Aiheesta on myös tutkittu, että sisäpiiriuhka ei koske pelkkää tietoa vaan myös rakennuksia 

tai palvelintiloja. Sisäpiiriläinen voi helposti ohittaa turvatarkastukset ja voi tällä tavalla tun-

keutua rakennuksen tilaan (Fernandes, Soares, Gomes, Freire & Inácio, 2014). 

Vuonna 2011 tehdyssä CyberSecurity Watch -kyselyssä 21 prosenttia tapauksista oli aiheut-

tanut sisäpiiriläinen (Chou, 2013). CSA kyselyssä 2019 mainitaan, että 58 prosenttia yrityk-

sien tietomurroista tapahtuu sisäpiiriläisen huolimattomuuden takia. Juurisyynä 64 prosent-

tia tapauksista oli sisäpiiriläisen syy, ja tästä 23 prosenttia oli kriminaalisen sisäpiiriläisestä 

johtuvaa (Cloud Security Alliance, 2019). 
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Myersin, Grimailan ja Millsin (2009) mukaan sisäpiiriuhan tunnistamisessa voi olla ongel-

mia pelkästään www-palvelimen lokeista. Uhan tunnistamista helpottaa, jos voidaan lisätä 

tapahtumia ja lokeja eri järjestelmistä. Sisäpiiriuhan tunnistaminen ei ole ongelmatonta. Iso 

ongelma sisäpiiriuhassa voi olla sisäpiiriläisen pääsy jo järjestelmiin ja mahdollisuuden pois-

taa lokitietoa. 
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5 Lokit 

Jotta ymmärrettäisiin tapahtumien analysointia ja niistä mahdollisten uhkien tunnistamista, 

pitää ymmärtää mitä on lokitiedostot ja miksi lokia kirjataan. Tutkielmassa on tarkoitus tut-

kia lokitiedostoista tietoturvauhkia, joten täytyy myös ymmärtää minkä tyyppisiä lokeja tuo-

tetaan pelkästään tietoturvauhkien tunnistamiseen. 

Lokien hallinta ja tuottaminen on organisaatioita hyödyttävää, koska niiden avulla voidaan 

tunnistaa tieturvaloukkauksia, linjaus rikkomuksia, petollisia aktiviteetteja ja mahdollisia 

operaatio ongelmia juuri, kun ne tapahtuvat (Kent & Souppaya, 2006). 

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi lokitiedostoa ja kirjaamista, toisessa luvussa on määri-

telty mikä on tietoturvalokitiedosto, kolmannessa luvussa on pilvipalveluiden lokitiedoista 

ja neljännessä luvussa on lokitiedon analysoinnista. 

5.1 Lokitiedosto ja kirjaaminen 

Andrews (1998) määritteli lokitiedoston raporttina tapahtumista, jotka tapahtuvat ohjelman 

tai ohjelmiston ajonaikana. Syntyneitä lokitiedostoja on tyypillisesti käytetty testaukseen, 

virheiden paikallistamiseen tuotannossa, regressio testaukseen tai ylläpitäjän lisäinformaa-

tiona. Khanin, Ganin, Wahid Abdul Wahabin, Bagiwan, Shirazin, Khanin, Buyyan ja Zo-

mayan (2016) mukaan lokitiedosto sisältää sekvenssikohtaisesti askelmerkit tapahtuneesta 

suorituksesta, tietyssä aikajaksossa. Yksittäinen merkintä kertoo tietystä tapahtumasta, joka 

tapahtui järjestelmässä tai verkossa (Kent & Souppaya, 2006).  

Jokaisella organisaatiolla on omat vaatimukset muodostaa lokitiedostoja. Lokitiedostoja on 

alkuperäisesti kerätty virheenselvittämiseen, mutta nykyisin tapahtumia kerätään laajemmin, 

kuten käyttäjän toiminnasta, käyttäjän kirjautumisista, verkon suorituskyvystä, optimointia 

varten, järjestelmän tilan seurantaan, tiedon yksityisyyteen, forensiikkaan ja muihin tarkoi-

tuksiin (Khan ym., 2016; Kent & Souppaya, 2006). 

Jotta lokitiedostoon syntyy merkintöjä, ne pitää kirjata. Itse kirjausprosessi on nauhoitus 

suorituksen aikaisista tapahtumista. Kirjaamista voidaan tehdä käyttöjärjestelmästä, 
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prosesseista, järjestelmistä, tietoverkosta, virtuaalikoneista tai sovelluksista. Lokitiedosto on 

tiedosto, joka prosessista syntyy (Khan ym., 2016). 

5.2 Tietoturvalokitiedostot 

Lokitiedostot voivat sisältää usean tyyppistä informaatiota järjestelmän tapahtumista ja tie-

toverkoista. Kent ja Souppaya (2006) mukaan lokeja voi olla tietoturvalokien muodossa kah-

dessa kategoriassa. Ensimmäisenä tietoturvasovellusten tuottamat lokitiedostot, jotka sisäl-

tävät pelkästään tietoturvaan liittyvää informaatiota. Toisena käyttöjärjestelmä- ja sovellus-

lokit, jotka sisältävät usean tyyppistä informaatiota, sisältäen tietoturvalokia. Joissain ta-

pauksissa on muitakin tietoturvalokeja, kuin nämä kaksi kategoriaa esimerkiksi lokit kytki-

mistä, verkkolaitteista, langattomien verkkojen laitteista ja tietoverkon monitorointiohjel-

mista. Organisaatioiden kuitenkin täytyy määrittää eri kategorian lokien tarpeellisuutta tie-

toturvaan liittyen (Kent & Souppaya, 2006). 

5.2.1 Tietoturvasovellusten lokit 

Organisaatioilla on useita eri tyyppisiä tietoturvasovelluksia. Tietoturvasovellukset voivat 

olla joko isäntä- tai verkkoliikennepohjaisia. Tietoturvasovelluksia käytetään havainnoi-

maan ilkeämielisiä aktiviteetteja, suojaamaan järjestelmiä ja tietoa sekä avustamaan tieto-

turvatapahtumiin vastaamisessa. Sovellukset tuottavat suurimman osan organisaatioiden lo-

keista. 

Yleisesti tietoturvasovellusten lokit ovat peräisin virustorjuntasovelluksista, tunkeutumisen 

havaitsemisen ja tunkeutumisen estämisen järjestelmistä, etäkäyttösovelluksista, www-väli-

tyspalvelimesta, haavoittuvuuden hallinta sovelluksesta, kirjautumispalvelimista, reititti-

mistä, kytkimistä ja tietoverkon karanteeni palvelimista (Kent & Souppaya, 2006).   

5.2.2 Käyttöjärjestelmä- ja sovelluslokit 

Käyttöjärjestelmä- ja sovelluslokit syntyvät eri lähteistä. Käyttöjärjestelmälokit syntyvät eri 

laitteiden käyttöjärjestelmistä. Niiden lähteinä voi olla työasemat, palvelimet ja 
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verkkolaitteiden käyttöjärjestelmät. Nämä lähteet kirjoittavat tietoturvalokia, joista tavalli-

semmat ovat järjestelmätapahtumat ja audit-tallenteet. Käyttöjärjestelmien tuottama loki on 

hyödyllistä, kun tunnistetaan tai tutkitaan epäilyttävää aktiviteettia tietyissä isäntäkoneissa. 

Usein epäilyttävän aktiviteetin löydyttyä aletaan tutkia isäntäkoneen lokia, jotta saadaan pa-

rempi kuva aktiviteetin luonteesta. 

Sovelluslokia syntyy eri tyyppisistä sovelluksista, mutta ei välttämättä kaikista. Organisaa-

tiot käyttävät isoa joukkoa valmis sovelluksia kuten sähköposti, tietokanta, verkkoselaimet, 

tekstinkäsittely tai muita sovelluksia. Näiden sovelluksien tietoturvan perusta on kuitenkin 

tietoturvasovelluksien ja käyttöjärjestelmien lokit. Osa näistä sovelluksista kirjoittaa omaa 

lokia ja osa käyttää käyttöjärjestelmän lokia. Yleisiä sovelluksien tuottamia lokien informaa-

tiota on asiakasohjelman pyyntö ja palvelin vastaukset, käyttäjätunnuksen tapahtumat, käyt-

tömäärätiedot ja merkittävien operaatioiden informaatio (Kent & Souppaya, 2006). 

5.3 Lokitiedostot pilvipalvelussa 

Lokitietojen analysointi lisää pilvipalveluna käytettävän lokidiagnostiikan hyötyä. Andrews 

(1998) mukaan lokitiedostojen analysointi on tehty hankalaksi niiden koon ja monimutkai-

sen rakenteen takia. Khanin ym. (2016) mukaan lokien hallinnan ongelmien takia organisaa-

tiot ovat alkaneet siirtymään pilvipalveluihin, joihin tallennetaan lokitietoja. Tätä pilvipal-

velua kutsutaan lokit palveluna -pilvipalveluksi (engl. Logs as a Service, LaaS). 

Lokitiedostot muodostetaan eri resursseista ja lähetään pilvipalvelun tietovarastoon sekä 

analysoidaan käyttäen pilvipalvelussa olevia sovelluksia. Pilvipalvelussa olevat sovellukset 

voivat samalla tavalla käyttää lokitiedostojen tallennusta kuin omassa konesalissa olevat so-

vellukset. Pilvipalveluiden lokitiedoista voidaan analysoida epäilyttäviä aktiviteetteja, kuten 

oman konesalin sovelluksista. 

Pilvipalveluissa lokia tuotetaan samalla tavalla, kuin sitä olisi tuotettu omassakin konesa-

lissa. Pilvipalvelussa olevista sovelluksista tallennetaan lokia sovelluksista, tietoverkosta, 

järjestelmästä, palomuureista ja muista pilvipalvelun resursseista (Khan ym., 2016). 
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Lokitietojen analysointitarve on noussut, kun pilvipalveluiden käyttö on kasvanut. Pilvipal-

veluihin hyökätään usein ja se huolestuttaa myös käyttäjiä sekä organisaatioita. Näin ollen 

analysoitavan lokin määrä on noussut sekä samalla tavalla hyökkäyksien määrä on noussut.  

Organisaatiot joutuvat pohtimaan, miten pitää tiedot turvassa eri tyyppisiltä hyökkäyksiltä. 

Varteenotettava vaihtoehto on etsiä pilvipalveluun tallennetuista lokitiedostoista epäilyttäviä 

tapahtumia ja analysoida ne (Khan ym., 2016).   

Pilvipalvelun lokeihin tallennetaan erityyppisiä tapahtumia järjestelmistä ja tietoverkoista. 

Näitä lokeja voidaan käyttää analysointiin erityyppisistä hyökkäyksistä. Pilvipalvelun loki-

tiedostojen analysointia kutsutaan pilvipalvelun lokien forensiikaksi (engl. Cloud log foren-

sic, CLF). Pilvipalvelun forensiikka on tietoturvan nouseva ala, jota käytetään pilvipalve-

lussa olevien lokien analysointiin tutkittaessa epänormaalia käyttäytymistä (Khan & ym, 

2016). 

Epänormaalilla käyttäytymisellä pyritään määrittämään normaalin tai hyväksytyn käyttäy-

tymisen sekä merkitsemään muut poikkeavat käyttäytymiset mahdolliseksi muuksi käyttäy-

tymiseksi kuin hyväksyttävä (Lane & Brodley, 1997). Lanen ja Brodleyn (1997) mukaan 

epänormaalin käyttäytymisen havaitseminen on binaariarvoinen luokittelu itse ongelmasta. 

Ongelmaa mitataan järjestelmän aktiviteeteista esimerkiksi auditointi lokeista luokittele-

malla normaalin ja epänormaalia käyttäytymistä. Epänormaalin käyttäytymisen määrittämi-

sen huonoja puolia on hyvin tiedettyjen hyökkäyksiä ei huomata, etenkään silloin, jos ne 

sopivat käyttäjän profiiliin. Käyttäjä voi myös ajansaatossa muuttaa profiiliansa sopivam-

maksi ja opettaa epänormaalin käyttäytymisen normaaliksi käyttäytymiseksi (Ghosh, Wan-

ken & Charron, 1998). 
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6 SIEM - Security Information and Event Management 

Lokeilla on merkittävä osa tietoturvassa. Niitä käyttämällä voidaan analysoida sovelluksia, 

sisäisiä- ja ulkoisia tietoverkkoja sekä muita tapahtumia. Lokien hallinta ja seuraaminen ei 

itsessään ole helppo tehtävä. On vaikeaa tunnistaa eri koneista ja yksittäisen loki merkinnän 

merkitystä, kun selvitetään tietoturva tapahtuman juuri syytä. Tätä varten on olemassa 

SIEM-järjestelmiä (Security Information and Event Management), jolla selvittämisestä teh-

dään helpompaa ja tehokkaampaa (Irfan, Abbas & Iqbal, 2015). 

SIEM-termin ovat keksineet Mark Nicolett ja Amrit Williams vuonna 2005. Sillä kuvattiin 

tuotteen mahdollisuuksia kerätä, analysoida ja esittää tietoa verkko- ja tietoturvalaitteista. 

Akronyymit SIM, SEM ja SIEM ovat usein samassa kontekstissa. Termi SIEM on yhdis-

telmä Security information management (SIM) ja Security event management (SEM) -ter-

meistä. SIM -akronyymilla tarkoitetaan pitkäaikaista lokien tietovarastoa analysointi ja ra-

portointi tarpeeseen. SEM -akronyymilla taas tarkoitetaan reaaliaikaisen valvonnan, tapah-

tumien korrelointia ja konsolinäkyvyyttä (Detken, Rix, Kleiner, Hellmann & Renners, 2015) 

Kyberturvallisuuskeskuksen (2019) mukaan SIEM-järjestelmä havainnoi yhden tai useam-

man tietoteknisen järjestelmän turvallisuuteen liittyviä tapahtumia ja tarjoaa työkalut ha-

vaintojen jatkokäsittelyyn sekä tietoa ympäristöstä käsittelyn tueksi. SIEM-järjestelmän pää-

tehtävät ovat ympäristön havainnointi, tiedon prosessointi ja havaintojen jatkokäsittely sekä 

kerätyn syötteen tallentaminen. 

Detkenin ym. (2015) mukaan SIEM-järjestelmän tarkoitus on auttaa yrityksiä vastaamaan 

tietoturvahyökkäyksiin nopeammin ja organisoimaan lokitietoja. Pääfokuksena on valvoa ja 

auttaa hallinnoimaan käyttäjä- ja palveluoikeuksia, kansio palveluita ja muita järjestelmiä 

konfiguraatio muutoksissa, kuten myös tarjota loki auditointia, tarkastella ja vastata tietotur-

vatapahtumiin. 

Seuraavissa luvuissa käsitellään havaintojen kerääminen, prosessointi ja jatkokäsittely 

SIEM-järjestelmässä. 
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6.1 SIEM-konsepti 

SIEM-järjestelmän päätoimintoja on viisi: lokien kerääminen, normalisointi, korrelointi, 

koostaminen ja raportointi. 

Lokien kerääminen tarkoittaa tapahtumien keräämistä eri tietolähteistä. Eri lokeja voidaan 

kerätä SIEM-järjestelmään agentilla tai ilman agenttia. Ilman agenttia tiedot lähetään suo-

raan SIEM-järjestelmään. Agentillisessa keruussa tiedot lähetetään agentin välityksellä. Lo-

keista muodostetaan yhteinen tietomalli ja se tapahtuu normalisoinnilla. Normalisoinnilla 

tarkoitetaan eri järjestelmien lokien viestien yhdistämistä yhteiseen tietomalliin. Normali-

soinnilla organisaatiot voivat yhdistää ja analysoida liittyviä tapahtumia huolimatta niiden 

lähteestä ja formaatista. Normalisoinnin jälkeen täytyy lokit linkittää korreloimalla. Korre-

laatio tarkoittaa eri sovellusten tai järjestelmien lokien ja tapahtumien linkittämistä. Korre-

laation tekeminen nopeuttaa tietoturva uhkien tunnistamista ja niihin vastaamista. Korrelaa-

tion jälkeen lokit täytyy koostaa. Koostamisen tarkoitus on yhdistää duplikaatti tapahtuma-

tietoja tapahtumista. Näin ollen tietomassaa saadaan pienennettyä ennen raportointia. Ra-

portoinnilla on tarkoitus esittää koostettu ja korreloitua tietoa reaaliaikaisesti koostettuna 

pitkällä aikavälillä (Miloslavskaya, 2018).  

 

Kuvio 5. SIEM-arkkitehtuuri (Holik, Horalek, Neradova, Zitta & Marik, 2015, muokattu) 

Holik ym. (2015) määrittelivät SIEM-järjestelmän konseptia (kuvio 5) seuraavalla tavalla. 

Useita erityyppisiä lähdelaitteita, jotka voivat olla tietolähteinä. Tietolähde voi olla joko laite 

tai sovellus. Käyttöjärjestelmät, palvelimet, kriittiset sovellukset, tietoverkon laitteet, 

Lähde laite Loki kokoelma Normalisointi

Sääntö/korrelaation 
moottori Valvonta Loki tietovarasto
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palomuurit, virustorjuntasovellukset ja IDS/IPS -järjestelmät voivat olla päätietolähteitä. 

Loki kokoelman moduuli turvaa synteesin ja analysoinnin tiedolle, joka on kerätty erilait-

teilta. 

Normalisointikomponentti on SIEM-järjestelmän komponentti, joka normalisoi ts. muuntaa 

tiedon myöhempään käsittelyä varten. Toimintapa normalisoinnille riippuu eri järjestel-

mistä, toteuttajasta tai valmistajasta. Normalisointi tarkoittaa alkuperäisen tiedon konver-

tointia valittuun standardiin tietomalliin. Holikin ym. (2015) mukaan SIEM-järjestelmä si-

sältää lisäksi kaksi erilaista moottoria normalisoinnin jälkeen. Nämä moottorit ovat sääntö- 

ja korrelaatiomoottori. Sääntömoottori tunnistaa säännöistä, miten tapahtumaan täytyy rea-

goida. Korrelaatiomoottori, jota voidaan pitää SIEM-järjestelmän aivoina, käsittelee tapah-

tumat ja linkittää tapahtumat. Korrelaation perusteella voidaan tulkita tapahtuma tietotur-

vauhaksi.  

Kaikki tämä normalisoitu tieto ja lokit täytyy tallentaa johonkin ja sitä varten on tietovarasto. 

Lokien tietovarastointi on erityisen tärkeä toimenpide, koska tietovarastosta voidaan tutkia 

ja jäljittää tarpeen mukaan tietoturvauhkia, jopa jälkikäteen (Holik ym., 2015). 

Loppujen lopuksi tieto on jalostettu käyttäjän tulkintaa varten. Käyttäjän interaktio tapahtuu 

valvonnan ja monitoroinnin kautta. Monitorointia varten SIEM-järjestelmä voi käsitellä tie-

toa, mutta pääkäyttäjät ja SIEM-käyttäjät saavat yhteenvedon tapahtumista. Yhteenvedon 

mukaan käyttäjä voi aloittaa tarvittavat toimenpiteet.  

6.2 SIEM-järjestelmä pilvipalvelussa 

Pilvipalvelussa SIEM-järjestelmä on samalla tavalla määriteltävä. Holikin ym. (2015) mu-

kaan tärkein asia on määritellä vaatimukset pilvessä tarjottavalle SIEM-järjestelmälle. Pil-

vessä infrastruktuuri on tunnetusti hyvin skaalautuva, joustava, robusti ja abstraktio on mer-

kittävässä osassa. Yksi merkittävimmistä kysymyksistä on myös tunnistaa tarvittavat lait-

teet, joista kerätä tietoa. Tähän vaikuttaa mikä on käytetty pilvipalvelun palvelumalli (Holik 

ym., 2015).  
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Kuviossa 6 on kuvattu mistä eri lähteistä IaaS, PaaS ja SaaS -pilvipalveluiden palvelumal-

leista tietoa voidaan kerätä. Infrastruktuuri palveluna palvelumallissa tietoa voidaan kerätä 

fyysiseltä palvelimelta, hypervisorilta, virtuaalikoneelta, käyttöjärjestelmältä, kytkimiltä, 

reitittimiltä, IDS/IPS -järjestelmiltä, tietovarastosta, tietokannasta ja VPN:stä. Ohjelmisto-

alusta palveluna palvelumallissa tietoa voidaan kerätä nk. Middlewarelta, alustajärjestel-

mältä ja sovelluskoodista. Ohjelmistopalveluna palvelumallissa tietoa voidaan kerätä sovel-

luksesta ja sovelluksen tiedoista.  

 

Kuvio 6. SIEM-tietolähteet pilvessä (Holik ym., 2015, muokattu) 

Lokia voidaan kerätä analysointiin eniten IaaS-palvelumallin pilvipalveluista. Onhan ky-

seessä palvelumalli, jossa asiakkaalla on suurin vastuu ja näin ollen enemmän mahdollisuuk-

sia kerätä lokia, kuten käyttöjärjestelmätapahtumista. 

6.3 Azure Sentinel -palvelu 

Microsoft julkisti helmikuussa 2019 uuden pilvessä SaaS-pilvipalvelumallina tarjottavan 

SIEM-järjestelmän. Erona normaaliin SIEM-järjestelmään on se, että SIEM-järjestelmä on 

täysin pilvipalvelussa ja se pystyy hyödyntämään pilvipalveluiden hyötyjä, kuten skaalautu-

vuutta ja nopeaa käyttöönottoa (Microsoft, 2019b). 

Azure Sentinel -palvelussa on neljä aktiivista toimintoa: kerääminen, tunnistaminen, analy-

sointi ja orkestrointi. Kerääminen on päätoiminto kaikissa SIEM-järjestelmissä, jotka 

PILVIPALVELUIDEN DISTRIBUUTIOMALLIT

IaaS PaaS SaaS
Fyysinen palvelin

Hypervisor
Virtuaalikone

Käyttöjärjestelmä
Kytkin
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IDS/IPS
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Tietokanta

VPN
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keräävät lokitietoa eri tietolähteistä, jotta olisi jotain mitä analysoida. Ennen analysointia 

normalisoidaan (Holik ym., 2015; Miloslavskaya, 2018). Tietojen keräämistä voidaan tehdä 

julkisesta pilvestä, yksityisestä pilvestä tai omasta infrastruktuurista. Tunnistamisella tarkoi-

tetaan SIEM-järjestelmän sääntö- ja korrelointimoottoria. Tunnistamisessa Azure Sentinel -

palvelu käyttää Microsoft Security Graphia ja Kusto-kyselykielellä tuotettavia analysointi-

kyselyitä sekä koneoppimista. Jokainen tunnistettu uhka raportoidaan Azure Security Center 

ja Azure Sentinel -palveluihin. Perustuen kaikkeen saatuun informaatioon eri lokilähteistä, 

voidaan analysoida tapahtumia. Analysointi on SIEM-järjestelmän valvonta ja monitorointi. 

Analysointia voidaan tehdä melkein reaaliajassa. Viivettä syntyy lokien hakemisesta ja tal-

lentamisesta Azure Sentinel -palveluun. Orkestrointi on toiminto, joka ei ole perus SIEM-

järjestelmän osa. Orkestroinnissa Azure Sentinel -palvelulla voidaan tarvittaessa luoda uh-

kaan perustuva orkestrointi. Orkestroinnilla voidaan automatisoida tunnistusta ja raportoin-

tia (Tender, Rendon & Erskine, luku 8, ”Why Azure Sentinel?”, 2019) 

Azure Sentinel -palveluun voidaan luoda tietoturvauhkien tunnistamisen analysointiky-

selyjä. Tietoturvauhka analysointikyselyjä voidaan tehdä käyttäen Azure-pilvipalvelun ko-

neoppimisen palveluita tai luomalla uusia analysointikyselyitä. Omien analysointikyselyi-

den toteuttamiseen käytetään Kusto-kyselykieltä tai Microsoft Machine Learning -palvelua. 

Palvelussa on myös valmiina eri tyyppisiä analysointikyselyitä (Microsoft, 2019c).  

Analysointikyselyitä on kahta eri tyyppiä: ajastettu ja fuusiokysely. Analysointikyselyn tyy-

pin ollessa ajastettu (engl. scheduled) käytetään pelkästään Kusto-kyselykielellä luotua ana-

lysointikyselyä. Analysointikyselyn tyypin ollessa fuusio (engl. fusion), on kyseessä kone-

oppimista hyödyntävä analysointikysely. Lisäksi palvelulla voidaan tehdä uhkien metsästys-

kyselyitä (engl. hunting) sekä liittää muita lokipalveluita lähteeksi eri tavoilla. 

Uhkien metsästyskyselyt on tarkoitettu proaktiiviseen tutkimiseen. Tällainen tilanne voi 

olla, jos esimerkiksi ei haluta jokaisesta epäilyttävästä tapahtumasta saada hälytystä, vaan 

halutaan tutkia tai seurata ilmiötä. Uhkien metsästyskyselyillä on siis tarkoitus löytää mah-

dollisia uusia uhkia, joita ei vielä ole normaaleihin ajastettuihin uhkien analysointikyselyihin 

lisätty (Microsoft, 2019g). 



 

32 

 

Lokilähteiden lisääminen onnistuu osalle palveluista ja tuotteista suoraan. Palveluun suoraan 

liitettävät palvelut voidaan luokitella palvelusta palveluun-, ulkoisena lähteenä rajapinnan 

kautta tai ulkoisena lähteenä agentin välityksellä lähteiksi. Palvelusta palveluun lähde voi 

olla esimerkiksi olemassa oleva Azure Active Directory tai Office 365. Nämä palvelusta 

palveluun lähteet toimivat suoraan liitettäessä Azure Sentinel -palveluun. Ulkoisen rajapin-

nan kautta lähteeksi voidaan liittää esimerkiksi Barracuda-palomuuri. Ulkoisen rajapinnan 

kautta haetaan tapahtumalokia tarjotusta rajapinnasta. Agentin välityksellä liitettävät palve-

lut käyttävät syslog-lokimuotoa. Agentti välittää reaaliaikaista tietovirtaa Azure Sentinel -

palvelun käyttöön. Agenttia käytetään tapauksissa, jossa palvelin sijaitseekin esimerkiksi 

omassa konesalissa. Esimerkiksi Checkpoint-palomuuri on agentin välityksellä liitettävissä 

palveluun (Microsoft, 2019e). 

6.4 Kusto-kyselykieli (KQL) 

Azure Sentinel -palvelussa käytetään lokien kyselykielenä Kusto-kyselykieltä (KQL). Kusto 

-kyselykielellä voidaan pelkästään lukea tietoa lokeista eli kirjoitus tai muokkaus ei onnistu 

kielellä. Kielen rakenne on tekstimuotoista, kuten yleisemmin tunnetussa SQL-kielessä. Ky-

selykieli käyttää skeema-entiteettejä, jotka on organisoitu hierarkkisesti samalla tavalla kuin 

SQL:n tietokanta, taulu ja sarake. 

Kysely sisältää sekvensseittäin kyselylausekkeet, jaettuna puolipisteillä. Lisäksi kyselyssä 

on oltava vähintään yksi kyselylausekkeista tabulaattorilauseke. Tabulaattorilausekkeella 

saadaan tieto järjestettyä taulutyyppisen ruudukkoon eli sarakkeisiin ja riveihin. Tabulaatto-

rilausekkeen syntaksi alkaa ensimmäisestä lausekkeesta ja jatkuu seuraavaan. Lausekkeista 

jatketaan operaattoreihin ja mahdollisiin tiedon muokkauksiin, jotka on nidottu yhteen |-

merkein (Microsoft, 2019f). 

Alla olevassa esimerkissä on yksittäinen tabulaattorilauseke, jossa haetaan SomeEvents-

taulusta tietoa. Rajoitetaan tiedonhakua rajaamalla StartTime ja State -ehdoilla. Lop-

putuloksesta halutaan tietää vain lukumäärä Count. 

SomeEvents 
| where StartTime >= datetime(2007-11-01) and StartTime < datetime(2007-12-01) 
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| where State == "MIAMI"   
| count 
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7 Tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmä 

7.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Azure Sentinel -palvelun muokattavuutta ja sen hyö-

dyntämistä REST-rajapinnan käyttäjätunnuksiin kohdistuvien uhkien löytämiseen lokitieto-

virrasta. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: 

• Voidaanko Azure Sentinel -palveluun luoda olemassa olevien analysointikyselyi-

den lisäksi omia muokattuja analysointikyselyitä? 

• Voidaanko REST-rajapintaan kohdistuvat käyttäjätunnusuhat, tunnistaa Azure Sen-

tinel -palvelun olemassa olevilla analysointikyselyillä? 

a. Voidaanko mahdollisia uhkia tunnistaa omilla analysointikyselyillä? 

b. Mitä lokitietoa REST-rajapinnalta vaaditaan, jotta käyttäjätunnuksien uh-

kien tunnistaminen on mahdollista?  

7.2 Tutkimusstrategia ja sen valintaperusteet 

Tutkimus toteutettiin suunnittelutieteellisenä tutkimuksena. Suunnittelutieteen tarkoitus on 

joko luoda tietämystä suunnittelua ja toteutusta varten, siis konstruktio-ongelmien ratkaise-

mista varten, tai parantaa nykyisten systeemien suorituskykyä, siis ratkaista parantamison-

gelmia. Uuden innovaation hyödyllisyys tulee sitten ennemmin tai myöhemmin arvioida 

(Järvinen & Järvinen, 2011, 103). 

 

Kuten Järvinen ja Järvinen (2011, 104) mainitsee Van Aken ei pidä uutta systeemiä suunnit-

telun tuloksena, vaan hänen mukaansa suunnittelutieteen tavoitteena on tuottaa uutta suun-

nittelutietämystä, siis tietämystä, jota ammattilaiset voivat käyttää tulevien suunnittelu- ja 

konstruointiongelmien ratkaisemisessa. Suunnittelutietämys koskee kolmea suunnittelua: 

kohteen (intervention tai artefakti suunnittelua), toteutuksen (suunnitelman laatimista inter-

vention tai artefaktin toteuttamiseksi) ja prosessin suunnittelua (ammattilaisen oman suun-

nitelman laatimista ongelman ratkaisemiksesi tai toista ilmaisua käyttäen metodin kehittelyä 
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suunnitteluongelman ratkaisemiseksi) (Järvinen & Järvinen, 2011, 104). Tutkielmassa yrite-

tään ratkaista reaalimaailman ongelmaa Azure-pilvipalvelun Azure Sentinel -palvelun käy-

tön ja muokattavuutta etsimällä ratkaisua ja luomalla artefakteja eli analysointikyselyitä.  

 

Ongelma pilkotaan pienemmäksi osaskenaarioksi, kuten Järvinen ja Järvinen (2011, 111) 

ovat ehdottaneet tutkimuksen ymmärrettävyyden kannalta hyödylliseksi tavaksi. Tutkimuk-

sessa luotiin pääskenaarion lisäksi osaskenaarioita, jotka pitäisi ratkaista tuotteen olemassa 

olevilla analysointikyselyillä tai luotavilla analysointikyselyillä. Pääskenaarioksi on valittu 

käyttäjätunnuksiin liittyvät uhat pilvipalvelussa suoritettavassa REST-rajapinta. Näiden uh-

kien löytämiseen käytetään Azure Sentinel -palvelua. Osaskenaarioiksi on valittu pilvipal-

veluiden käyttäjätunnuksiin liittyvät uhista luotuja pienempiä osia.  

Pääskenaarion ratkaisua varten kerättiin tarvittava teoriapohja pilvipalveluiden käyttäjätun-

nuksien uhkiin liittyen. Lisäksi kerättiin teoriaa pilvipalveluista, lokeista ja SIEM-järjestel-

mästä. Teoriaa hyödynnetään myös artefaktien pohjan rakentamisessa ja uhkien skenaarioi-

den luomisessa. Lopputuloksena on mahdollinen artefakti, jolla voidaan mahdollisesti rat-

kaista ongelma. Kuten Järvinen ja Järvinen (2011, 105) mainitsevat, rakennamme artefaktin 

suorittamaan tiettyä tehtävää. Peruskysymys silloin on, toimiiko se? 

Arvioinnin lähtökohtana on arvioida ratkaisun toimivuutta kriteereihin nähden eli arvioi-

daan, kuinka hyvin se toimii (Järvinen & Järvinen, 2011, 105)? Jos ongelmaan löydetään 

ratkaisu, arvioidaan ratkaisun soveltuvuutta ongelman ratkaisuun. Jos arvioinnissa huoma-

taan haasteita tuloksien osalta, niin pyritään tunnistamaan, onko haaste esteellinen artefaktin 

hyväksymisen kannalta.  

Voimme luoda useamman artefaktin eli käyttämällä olemassa olevaa analysointikyselyä ar-

tefaktina ja toisen artefaktin tekemällä oman muokatun analysointikyselyn. Näiden ratkai-

suiden vertaamisesta saadaan mahdollisesti tietoa, onko kumpi ratkaisu toimivampi tietotur-

vauhan löytämiseen. Järvisen ja Järvisen (2011, 111) mukaan ratkaisun tavoitteet on määri-

telty niin, että ne ovat mahdollisia ja käypiä ratkaista. 

Järvisen ja Järvisen (2011, 111) mukaan tutkimuksen ratkaisut pitää voida arvioida joko 

kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti.  Tutkimuksessa syntyi useampi artefakti perustuen 
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osaskenaarioihin sekä niiden ratkaisut. Näitä osaskenaariosta johdettuja ratkaisuja voidaan 

arvioida kvalitatiivisesti. 

7.3 Testausympäristö 

Empiirisen osan tutkimusaineiston tekemiseen käytettiin Azure-pilvipalvelua ja Azure Sen-

tinel -palvelua. Lisäksi virtuaaliympäristöjä varten perustettiin virtuaalisia tietokoneita luo-

maan kirjautumisia REST-rajapintaan muualta maailmasta.  

Azure-pilvipalveluun perustettiin PaaS-palvelu sekä luotiin Azure-pilvipalveluun käyttäjä-

tietojen hallinta (AAD). Azure AD -palvelusta käytettiin maksullista versiota. Maksullinen 

versio oli tarpeen, koska näin saimme kirjautumislokia analysointi varten. Kirjautumislokien 

tuottaminen ei ole Azure AD -palvelun ilmaisessa versiossa mahdollista. 

Tutkimuksessa ohjelmoitiin REST-rajapinta, johon voitiin kohdistaa virheellisiä kirjautumi-

sia ja muita käyttäjätunnukseen liittyviä uhkia. Palveluun lisättiin tarpeelliset tiedonkeruu-

menetelmät, jotta saatiin luotua tarvittavaa sovelluslokia Azure Sentinel -palvelun käyttöön. 

Samalla saatiin lisätietoa Azure Sentinel -palvelun muokattavuudesta ja mitä sovelluslokin 

täytyy sisältää, jotta analysointi onnistui. Näiden perusteella voitiin vastata tutkimuskysy-

myksiin.  

Kun kaikki tarvittavat pilvipalvelut oli saatu konfiguroitua, luotiin muokattuja analysointi-

kyselyitä Azure Sentinel -palveluun. Tämän jälkeen aloitettiin REST-rajapinnan käyttämi-

nen valituilla skenaarioilla. REST-rajapinnan tuottaman sovelluslokin perusteella Azure 

Sentinel -palvelun tunnistaa mahdollisia uhkia. Samalla saatiin tietoa analysointikyselyiden 

toimivuudesta ja toimivatko ne odotusarvojen mukaisesti. 

Käyttöliittymänä testaukselle käytettiin itse ohjelmoitua konsolisovellusta.  Konsolisovellus 

oli toteutettu .NET Core -sovelluksena konsolilta ajettavaksi. Konsolisovellus kutsui eri ope-

raatioita REST-rajapinnasta. 
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Kuviossa 7 on kuvattu testausympäristöä. Testiympäristössä on asiakassovellus, joka kutsuu 

REST-rajapintaa. Asiakassovellus hakee OAuth-pääsynvaltuutusavaimen Azure AD -palve-

lun rajapinnasta, ja tämän jälkeen kutsuu REST-rajapintaa. REST-rajapinta vastaanottaa asi-

akkaan pyynnön ja käsittelee sen. 

REST-rajapinta on toteutettu ASP.NET C# -ohjelmointikielellä. Tietokantana käytettiin 

Cosmos DB:tä ja kirjautumiseen sekä pääsynhallintaan käytettiin Azure Active Directory -

palvelua. Lokien analysoinnissa ja käsittelyssä käytettiin tutkimuksen pääkohdetta Azure 

Sentinel -palvelua. Kaikki avaimet ja mahdolliset järjestelmäkonfiguraatiotiedot oli tallen-

nettu Azure Key Vault -palveluun. 

Tutkimuksen tuloksien tarkastelu tapahtui Azure-pilvipalvelun portaalin kautta. Tarkaste-

lussa käytettiin Azure Sentinel -palvelun näkymiä sekä tuotettuja lokitietoja. 

 

Kuvio 7. Tutkimuksen testausympäristö, lokit ja kutsut 



 

38 

 

7.3.1 REST-rajapinnan kuvaus 

Tutkimuksessa käytettiin kuvitteellista muistilappujen käsittelyrajapintaa, joka oli REST-

pohjainen. Rajapintaan kutsuttiin erilaisilla HTTP-metodeilla. Tuetut metodit olivat GET, 

POST ja DELETE. GET-kutsulla haettiin kaikki luodut muistilaput. POST-kutsulla luotiin 

uusi muistilappu. DELETE-kutsulla poistettiin yksittäinen muistilappu. Rajapinnasta tehtiin 

mahdollisimman yksinkertainen, jotta skenaarioiden simulointi oli mahdollisimman help-

poa. 

Simuloinnin alussa ei ollut toteutettu lokien kirjoittamista REST-rajapintaan erikseen. Azure 

App Service -palvelu itsessään tekee jotain diagnostiikkalokia. Seuraavassa vaiheessa, kun 

oli hankittu tietämystä, lisättiin rajapintaan oma lokimerkintöjen kirjoituslogiikka (liite I). 

Tämän jälkeen voitiin toteuttaa tai muuttaa omia analysointikyselyitä. Ainoa mikä muuttui, 

oli sovelluslokimerkintöjen määrä sekä sovelluslokin rivin sisältö. 

Muistilappujen käsittelyrajapinnasta pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman tietoturvallinen 

käyttäen olemassa olevia Azure-pilvipalvelun ja .NET-kehyksen ominaisuuksia. 

 Muistilappujen käsittelyrajapinnan Azure-pilvipalvelun komponentit ja niiden tarkoitus: 

• API Management -palvelu. Vastaanottaa kyselyt ja ohjaa oikeaan rajapintaan. Mah-

dollistaa versioinnin, maksullisuuden ja säännöstöjen luomisen kyselyihin.  

• App Service -palvelu. Itse PaaS-palvelu, jossa on muistilappurajapinta. 

• Cosmos DB. Muistilappujen säilytysjärjestelmä eli tietokanta. 

• Azure Key Vault -palvelu. Avaimien ja tunnuksien tietoturvallisen säilyttämisen 

palvelu. 

• Azure AD Premium P2. Kirjautuminen ja tunnistautuminen. Käytetään esimerkiksi 

valtuusavaimien hankintaan OAuth-tekniikalla. 

 

Rajapinnan toteutus onnistuisi ilman API Management-palvelua, mutta tarkoitus oli simu-

loida kuitenkin realistisesti REST-rajapintaa. REST-rajapinnassa on usein tarve versioida, 

yhdistellä useita rajapintoja, rajata näkyvyyksiä ja myydä rajapinnan tietoa. Näiden tarpei-

den takia käytettiin API management -palvelua ja sen ominaisuuksia. 
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Muistilappujen käsittelyrajapinnassa käytettiin roolipohjaista käyttöoikeushallintaa. Raja-

pintaan kirjautuminen vaatii kirjautumista Azure AD -palveluun, jonka avulla saatiin tarvit-

tavat tiedot todentamiseen ja oikeutukseen. 

Käyttöjärjestelmänä App Service -palvelulla on oletuksena Windows-käyttöjärjestelmä. 

Tämä käyttöjärjestelmä ei kuitenkaan ollut mahdollinen vaihtoehto Azure Sentinel -palvelun 

käyttämien diagnostiikkalokien takia. Käyttöjärjestelmä vaihdoksen pystyi tekemään ohjel-

mistokonttien avulla. Ohjelmistokontti on virtualisointitekniikka, jolla ratkaistaan sovelluk-

sen ajaminen toisessa käyttöjärjestelmässä. Ohjelmistokontti on siis käyttöjärjestelmä virtu-

alisointitekniikka, joka sopii hyvin PaaS-pilvipalveluihin. Ohjelmistokontit ovat keveitä vir-

tuaalilevyjä, joissa voidaan ajaa sovelluksia omassa eristetyssä ympäristössä (Pahl, 2015). 

Tutkimuksessa käytettiin Docker1-tuotteen ohjelmistokonttia.  

7.3.2 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät 

Tutkimuksen yksi tavoite on tunnistaa käyttäjätunnuksiin liittyviä uhkia. Palvelun testausta 

varten luotiin Azure AD -palveluun käyttäjiä ja kaksi käyttäjäryhmää: ”Editor” sekä ”Rea-

der” (Taulukko 2). Editor-ryhmällä on oikeus muokata, lukea ja poistaa muistilappuja. Rea-

der-ryhmällä on mahdollisuus ainoastaan lukea muistilappuja. 

Käyttäjäryhmän nimi Oikeudet 

Reader Luku 

Editor Kirjoitus ja poisto 

Taulukko 2.  Käyttäjäryhmät ja oikeudet 

Käyttäjät on jaettu eri käyttäjäryhmiin. Lukuoikeuksilla (Reader-käyttäjäryhmä) olevia käyt-

täjiä ovat Teppo Testaaja ja Taina Testaaja. Kirjoitus-, luku- sekä poisto-oikeuksilla (Editor-

käyttäjäryhmä) käyttäjäksi luotiin Heikki Testaaja. Ulkopuolista käyttäjää simuloi Maija Ul-

kopuolinen. Azure AD -palveluun luotiin lisäksi Matti Testaaja, jonka tunnuksella ei ole 

oikeuksia kirjautua. Kaikkien käyttäjien maaksi oli määritelty oletusarvoisesti Suomi. 

1) https://www.docker.com 
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7.4 Analysointikyselyt 

Analysointikyselyillä voidaan tutkia valitulla ajastuksella löydettävissä olevia epänormaa-

leja tapahtumia eri lokeista. Analysointikyselyillä haetaan korrelaatiota haetun säännön mu-

kaiseen uhkaan. Säännöt toteutettiin Kusto-kyselykielellä. 

Tutkimusta varten analysointikyselyitä toteutettiin itse sekä käytettiin Azure Sentinel -pal-

velussa valmiina olevia analysointikyselyitä. Valmiista analysointikyselyistä tutkimukseen 

valittiin käyttäjätunnuksiin liittyvät kyselyt, jotka käyttävät kirjautumislokia analysoinnissa. 

Omat analysointikyselyt luotiin määriteltyjä skenaarioita varten. Olemassa olevista analy-

sointikyselyistä luotiin omat skenaariot. Näkymä Azure Sentinel -palvelun analysointiky-

selyihin on kuvattu kuviossa 8. 

 

Kuvio 8. Azure Sentinel -palvelun analysointikyselyiden näkymä 
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7.4.1 Valitut olemassa olevat analysointikyselyt 

Azure Sentinel -palvelu sisältää valmiiksi useita analysointikyselyitä, joiden käyttöönotto 

vaatii tiettyjen Azure-pilvipalvelun palveluiden ja lokien saatavuutta. Alla on valitut analy-

sointikyselyt ja niiden skenaario. 

- Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä (liite A).  Skenaariona on kirjau-

tua käyttäjätunnuksella, joka on poiskäytöstä. 

- Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus (liite B).  Skenaariona on kir-

jautua eri maista nopealla aikavälillä. 

- Onnistunut kirjautuminen IP-osoitteesta ja epäonnistunut kirjautuminen toisesta IP-

osoitteesta peräkkäin (10 minuutin ero) (liite C). Skenaariossa kirjaudutaan onnistu-

neesti pari kertaa, jonka jälkeen perään epäonnistutaan kirjautua pari kertaa. 

- Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (liite D). Skenaariossa kirjaudutaan eri sa-

lasanoja käyttäen useita kertoja (30).  

 

Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus analysointikyselystä tehtiin usean ite-

roinnin jälkeen uusi versio (liite E). Alkuperäisessä analysointikyselyssä (liite B) käytettiin 

regressiosuoraa y = a + bx ja sen kulmakerrointa b (tuloksissa nimeltään: slope) tunnista-

maan mahdollinen muutos käyttäjätunnuksen kirjautumisen paikoissa. Kulmakertoimen 

arvo 0 tarkoittaisi sitä, että ei ole minkäänlaista vaihtelevuutta ollut käyttäjätunnuksen kir-

jautumispaikoissa (Kärkkäinen & Högmander, 2008, 58 – 60).  

Alkuperäisessä analysointikyselyssä, kysely on ryhmitelty useamman päivän osakyselyihin. 

Uudessa kyselyssä päädyin tekemään yksittäisen kyselyn, jossa olin kiinnostunut vain yhden 

päivän tapahtumista ja kulmakertoimen täytyi olla yli 0.5. Kulmakertoimen lukuun päädyin, 

koska halusin kuitenkin regressiosuoran selitysasteen (tuloksissa nimeltään: rsquare) pysy-

vän mahdollisimman korkeana. Selitysaste kertoo kuinka monta prosenttia muuttuja X selit-

tää muuttujan Y vaihtelusta. Selitysasteen ollessa 1 tarkoittaisi 100 prosentin selitysastetta 

ja näin ollen kaikki pisteet olisivat täysin riippuvaisia suorasta. Tässä tapauksessa yli 50 

prosentin selitysaste tarkoitti, että käyttäjän kirjautumisten vaihtelusta 12 tunnin välein yh-

den päivän sisällä olisi yli puolet eri kirjautumispaikkojen tai sovellusten vaihtelusta 
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johtuvaa (Kärkkäinen & Högmander, 2008, 58 – 60). Käyttämällä yli 50% arvoa voidaan 

myös varmistua, että käyttäjä on kirjautunut enemmän kuin kerran muualta kuin yhdestä 

kirjautumispaikasta tai sovelluksesta. Käyttäjä voi siis kirjautua useammasta sovelluksesta 

eri maista aiheuttamatta hälytystä, mutta samaa sovellusta käyttäen eri maista aiheuttaa hä-

lytyksen. 

7.4.2 Omat analysointikyselyt 

Tutkielmassa itse luotavissa kyselyissä yritetään toteuttaa analysointikyselyitä, joilla pyri-

tään tunnistaa valittuja tietoturvauhkaskenaarioita. Analysointikyselyitä toteutettiin seuraa-

viin tietoturvauhkaskenaarioihin tietomurto, väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshal-

linta, puutteellinen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja avainhallinta, tunnuksen kaap-

paaminen ja sisäpiiriuhka. Tietoturvauhkaskenaarioiden tunnistamiseen ja niiden toteutta-

miseen jouduttiin luomaan oletuksia. Seuraavaksi käydään läpi eri skenaariot ja niiden ole-

tuksia. 

Tietomurtouhan tunnistukseen toteutettiin analysointikysely, jolla pyrittiin tunnistamaan 

käyttäjän toimintaa. Kirjautunut käyttäjä pyrki pääsemään rajapinta operaation kautta toteut-

tamaan toiminnon, johon hänellä ei ole oikeutta. Tietomurtouhan toteutuksen yhteydessä 

luotiin tarpeen mukaan REST-rajapintan lisää sovelluslokikirjoituksia.  

Väärän konfiguroinnin ja puutteellisen muutoshallinnan uhkia varten luotiin uusi käyttäjä ja 

annettiin käyttäjälle liikaa oikeuksia. Kyseessä on siihen pääkäyttäjän erheestä tapahtuva 

tietoturvauhka. Tietoturvauhan tunnistamista varten täytyi tehdä oletuksia, jotta uhan tun-

nistaminen oli ylipäänsä mahdollista. Oletuksena tunnistukseen on, että voi olla vain yksi 

käyttäjä, joka pystyy poistamaan muistilappuja. Muut käyttäjät, joilla ei tähän ole oikeuksia 

koetaan sovelluksen näkökulmasta epänormaalina. 

Puutteellinen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja avainhallinta uhan toteutuksen yhtey-

dessä tehtiin analysointikysely, jolla pyrittiin seuraamaan, kutsutaanko muistilappurajapin-

taan suoraan. Tällä tarkoitetaan sitä, että hyökkääjä on saanut tietoon muistilappujen käsit-

telyrajapinnan sisäisen osoitteen ja kutsuu sitä suoraan. Tämän voisi estää paremmalla pil-

vipalvelun tietoverkkosuunnittelulla tai vastaavalla, mutta tässä tapauksessa halutaan luoda 
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mahdollisuus hyökkääjälle kutsua rajapintaa suoraan. Lisättiin API Management -palveluun 

HTTP-header tieto, jonka puuttumisesta tunnistettiin, että resurssia kutsutaan suoraan. Tämä 

lisätieto on avaintyyppinen tieto, jonka tietää vain avaimen asettaja ja sen käyttäjä. Tietotur-

vauhan skenaariolla voitiin tutkia pääsynhallintaa ja miten siihen liittyvä uhka voitaisiin tun-

nistaa Azure Sentinel -palvelulla. 

Tunnuksen kaappausuhan analysoinnissa seurattiin käyttäjän kirjautumishistoriaa ja yritet-

tiin tunnistaa epänormaalia käyttäytymistä. Uhkaan liittyen on olemassa oleva kysely jo 

Azure Sentinel -palvelussa. Omassa analysointikyselyssä muokattiin olemassa olevan tieto-

turvauhan analysointia lisäämällä sovelluslokia ja saamaan enemmän informaatiota. 

Sisäpiiriuhkaa varten luotiin skenaario, jossa yritettiin lisätä muistilappua ulkopuolisena 

käyttäjänä. Eli tilanne on se, että luotiin ulkopuolinen käyttäjä esimerkiksi alihankkija ja 

annetaan ulkopuolisellekäyttäjälle liikaa oikeuksia. Käyttäjä yrittää käyttää saatuja oikeuk-

sia. Rajapinnassa oletetaan, ettei ulkopuolisilla käyttäjillä pitäisi olla oikeuksia. Lisäksi ole-

tetaan, että pääkäyttäjä on tehnyt oikein käyttäjätunnuksen ja lisännyt etuliitteen ”ext-” käyt-

täjätunnukseen. Näiden tietojen perusteella toteutettiin analysointikysely.  

7.5 Omien analysointikyselyiden säännöt 

Uhkien tunnistamisessa analysointikyselyillä täytyi ensin toteuttaa säännöt tunnistukseen. 

Säännöissä on oltava analysointikysely, kuinka usein analysointikysely suoritetaan ja luku-

määrällinen raja hälytykseen. Kyselyiden oletusaikojen ja määrien tunnistamiseen annettiin 

tutkimuksen kannalta realistiset arvot. Näiden arvojen tarkoitus oli simuloida tilanteita ja 

niiden syntyä. Aikavälit oli säädetty pieniksi, jotta tapahtumia ei olisi tarve seurata pitkiä 

aikoja vaan voitiin lyhyessä ajassa hankkia tietoja mahdollisista tietoturvauhista. 

7.5.1 Tietomurtouhan säännöt  

Tietomurtouhan analysointikyselyssä haettiin tiedot sovelluksenlokista, johon se oli tuotettu 

tarvittavilla muokkauksella muistilappujen käsittelyrajapintaan. Oletuksia kyselyssä on 
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hakemisto mihin HTTP -kutsu on tehty ”/Note” -osoite ja HTTP -status koodi 403 eli palve-

lin palauttaa asiakassovellukselle tiedon, että tämä ei ole sallittu kutsu ko. käyttäjällä. 

Sääntö suoritettiin 30 minuutin aikana tapahtuneille lokimerkinnöille ja raja-arvoksi oli mää-

ritelty viisi, eli mikäli 30 minuutin sisällä tapahtuu yli viisi kertaa kyselyn tapahtuma, syntyy 

hälytys. Sääntö ajettiin viiden minuutin välein. 

let failedMaxCount = 5; 
AppServiceConsoleLogs 
| parse ResultDescription with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth 
"|USER=" user "|STATUSCODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method 
| project todatetime(EventTime), isAuth, user, code, path, method 
| where path contains "/Note" and code == '403' and EventTime > ago(30m) 
| summarize makeset(user), failedCount = count() by user  
| where failedCount > failedMaxCount 
 

7.5.2 Väärän konfiguraation ja puutteellisen muutoshallintauhan säännöt 

Uhan tunnistuksessa tehtiin etukäteisoletuksia. Kyselyn oletuksena oli, että ainoa käyttäjä, 

jolla on oikeus poistaa muistilappuja, oli käyttäjä ”Heikki Testaaja”. Muut oletukset ovat 

rajapintaa kutsutaan osoitteella ”/Note”, käyttäjän toimenpide oli ”DELETE” ja HTTP -sta-

tuskoodi 200, eli onnistunut kutsu.    

Sääntö suoritettiin tunnin välein tapahtuneille lokimerkinnöille ja raja-arvoksi oli määritelty 

nolla. Sääntö ajettiin puolen tunnin välein. 

let maxAmount = 0; 
AppServiceConsoleLogs 
| parse ResultDescription with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth 
"|USER=" user "|STATUSCODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method 
| project EventTime, isAuth, user, code, path, method 
| where path contains "/Note" and method contains "DELETE" and code == '200' 
and user !contains 'Heikki@markokansci.onmicrosoft.com' 
| summarize makeset(user), issueCount = count() by user 
| where issueCount > maxAmount 
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7.5.3 Puutteellisen identiteetin-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja avainhallintauhan sään-

nöt 

Sovelluksen lokiin ja API Management -palveluun oli lisätty http header -tieto ”IsDi-

rectCall”. Tämän jälkeen sovellukseen oli lisätty logiikka, jolla voitiin tunnistaa oliko ky-

seessä oleva header-tieto mukana kyselyssä, ja tästä kirjoitettiin sovelluslokiin merkintä. 

Merkinnän arvo oli ”true” eli tosi, niin silloin kyseessä oli API Managementin -palvelun 

kautta tulleesta rajapintakyselystä, muussa tapauksessa arvoksi tuli ”false” eli epätosi.  

Analysointikyselyssä etsittiin rajapintakyselyitä, joissa arvo on ”false” eli epätosi.  Sääntö 

suoritettiin tunnin välein tapahtuneille lokimerkinnöille ja raja-arvoksi oli määritelty viisi. 

Lisäksi oletuksena oli, että kysely on tullut muistilappujen käsittelyrajapinnan suoraan osoit-

teeseen eli osoite täytyi olla ”/Note”. Sääntö ajettiin puolen tunnin välein. 

AppServiceConsoleLogs 
| parse ResultDescription with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth 
"|USER=" user "|STATUSCODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method "|ISDI-
RECTCALL=" isDirect "|CLIENT_IP=" clientIp 
| project EventTime, isAuth, user, code, path, method, isDirect, clientIp  
| where path contains "/Note" and isDirect == 'False' 
| summarize count(user) by user 

7.5.4 Tunnuksen kaappaus -uhan säännöt 

Tunnuksen kaappaus- uhan kohdalla olemassa olevaa analysointikyselyä parannettiin. Pa-

rannuksella kohdistettiin uhan tunnistus paremmin luotuun rajapintaan ja sen lokitietoihin. 

Säännössä kerättiin ensin epänormaalit tapaukset viimeiseltä 14 päivältä, tämän jälkeen ke-

rättiin epänormaalit tapaukset viimeiseltä 7 päivältä ja lopuksi viimeiseltä päivältä. Kyselyi-

den lopputulokset yhdistetään (JOIN), jos vasemmalla puolen kyselyille löytyy oikealta puo-

lelta pari, niin ne yhdistetään toisiinsa nk. ”LEFTSEMI”.  

Sääntö suoritettiin joka päivä ja lokitiedot kerättiin edeltävältä kahdelta viikolta. 

let lookBack_long = 14d; 
let lookBack_med = 7d; 
let lookBack = 1d; 
AppServiceConsoleLogs 
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| parse ResultDescrip-
tion with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth "|USER=" user "|STATUS-
CODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method "|ISDIRECTCALL=" isDirect "|CLI-
ENT_IP=" clientIp 
| project todatetime(EventTime), isAuth, user, code, path, method, isDi-
rect, clientIp 
| where path contains "/Note" and EventTime >= startofday(ago(look-
Back_long)) 
// Create time series 
| make-series dLocationCount = dcount(cli-
entIp) on EventTime in range(startofday(ago(look-
Back_long)),now(), 1d)   by user 
// Compute best fit line for each entry 
| extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=se-
ries_fit_line(dLocationCount) 
// Chart the 3 most interesting lines 
// A 0-value slope corresponds to an account being completely sta-
ble over time for a given Azure Active Directory application 
| where Slope > 0.3 
| top 50 by Slope desc 
| join kind = leftsemi 
( 
    AppServiceConsoleLogs 
    | parse ResultDescrip-
tion with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth "|USER=" user "|STATUS-
CODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method "|ISDIRECTCALL=" isDirect "|CLI-
ENT_IP=" clientIp 
    | project todatetime(EventTime), isAuth, user, code, path, method, isDi-
rect, clientIp 
    | where path contains "/Note" and EventTime  >= startofday(ago(look-
Back_med)) 
    | make-series dLocationCount = dcount(cli-
entIp) on EventTime  in range(startofday(ago(look-
Back_med)) ,now(), 1d)   by user 
    | extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=se-
ries_fit_line(dLocationCount) 
    | top 50 by Slope desc 
    | where Slope > 0.3 
) 
on user 
| join kind = leftsemi 
( 
    AppServiceConsoleLogs 
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    | parse ResultDescrip-
tion with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth "|USER=" user "|STATUS-
CODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method "|ISDIRECTCALL=" isDirect "|CLI-
ENT_IP=" clientIp 
    | project todatetime(EventTime), isAuth, user, code, path, method, isDi-
rect, clientIp 
    | where path contains "/Note" and EventTime  >= startofday(ago(look-
Back)) 
    | make-series dLocationCount = dcount(cli-
entIp) on EventTime  in range(startofday(ago(look-
Back)) ,now(), 1d)   by user 
    | extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=se-
ries_fit_line(dLocationCount) 
    | top 50 by Slope desc 
    // Higher threshold requirement on last day anomaly 
    | where Slope > 5 
) 
on user 
| extend timestamp = EventTime, AccountCustomEntity = user 

7.5.5 Sisäpiiriuhan säännöt 

Sisäpiiriuhan tunnistuksessa luotiin uusi käyttäjä ja lisättiin käyttäjään näkyviin ulkopuoli-

sen käyttäjän tunniste ”ext”. Analysointikysely luotiin tunnistetiedon perusteella ja oletuk-

sena oli, että ulkopuolinen käyttäjä ei voi käyttää rajapintaa. 

Sääntöä tutkittiin joka tunti ja se ajettiin yhden päivän lokitiedoille. Yksittäinen havainto 

riitti epänormaaliksi käyttäytymiseksi. 

let maxAmount = 0; 
AppServiceConsoleLogs 
| parse ResultDescription with * "TIMESTAMP=" EventTime "|ISAUTH=" isAuth 
"|USER=" user "|STATUSCODE=" code "|PATH=" path "|METHOD=" method "|ISDI-
RECTCALL=" isDirect "|CLIENT_IP=" clientIp 
| project EventTime, isAuth, user, code, path, method, isDirect, clientIp 
| where path contains "/Note" and user contains 'ext-'  
| summarize makeset(user), issueCount = count() by user 
| where issueCount > maxAmount 
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8 Tulokset 

Tulosten esittäminen on tässä luvussa. Luku on jaettu viiteen osaan. Ensimmäisessä luvussa 

käydään läpi tulokset muokattavuuden osalta, toisessa luvussa perehdytään uhkien analy-

sointiin, onnistuiko uhkien tunnistaminen vai ei, kolmannessa luvussa arvioidaan omia ana-

lysointikyselyitä, neljännessä luvussa arvioidaan olemassa olevia analysointikyselyitä ja vii-

dennessä luvussa on tulokset sovelluslokin käytöstä. 

8.1 Azure Sentinel -palvelun muokattavuus 

Azure Sentinel -palvelun muokkaukset toteutettiin ajastettuina analysointikyselyinä. Testin 

alussa analysointikyselyille ei onnistuttu tuottamaan tarvittavaa lokia.  Ongelman syyksi pal-

jastui Azure App Service -palvelun diagnostiikkalokien kerääminen Windows-käyttöjärjes-

telmässä. Windows-käyttöjärjestelmässä ei vielä tutkimuksen suorituksen aikoihin ole mah-

dollista siirtää diagnostiikkalokia Azure Sentinel -palveluun (Microsoft, 2020a). Näin ollen 

jouduin vaihtamaan PaaS-palvelun käyttöjärjestelmän Linux-käyttöjärjestelmään.  

Alussa analysointi yritettiin tehdä käyttäen normaalia diagnostiikkalokia, tämä ei kuitenkaan 

ollut riittävää. Tämän vuoksi toteutettiin tarpeellisia muutoksia sovelluslokin kirjoitukseen 

ja tämän avulla onnistuttiin saamaan analysointiin kelpaavaa lokia Azure Sentinel -palve-

luun.  

Sovelluslokin useamman muokkausiteraation jälkeen pystyttiin jatkamaan analysointiky-

selyiden toteuttamista. Analysointikyselyiden toteuttaminen tunnistettuihin ongelmiin on-

nistui hyvin. Kaikkiin skenaarioihin pystyttiin luomaan analysointikysely.  

Analysointikyselyiden toimivuutta eri skenaarioissa ei ole vielä tässä vaiheessa testattu. 

Tässä vaiheessa tulokseksi riittää se, että analysointikyselyiden toteutukset onnistuivat sekä 

sovelluksesta syntyy lokia Azure Sentinel -palveluun. Taulukosta 3 voidaan todeta kaikkien 

toteutuksien onnistuneen, kuten odotusarvoisesti oletettiin. 
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Analysointikyselyn toteutus Onnis-

tui? 

Tietomurtouhan analysointikysely Kyllä 

Väärän konfiguraation ja puutteellisen muutoshallintauhan analysoin-

tikysely 

Kyllä 

Puutteellinen identiteetti-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja avainhallinta 

uhan analysointikysely 

Kyllä 

Tunnuksen kaappaus uhan analysointikysely Kyllä 

Sisäpiiriuhan analysointikysely Kyllä 

Taulukko 3. Muokkauksien toteutuksen onnistumisen tulokset 

8.2 Yleisesti analysointikyselyiden tuloksista 

Tuloksien saamiseksi jouduttiin tekemään useita pieniä muutoksia testausympäristöön ja 

Azure-pilvipalvelun konfiguraatioihin. Tietoturvauhat, joita analysoidaan kirjautumislo-

kista, aiheuttivat suuria ongelmia alussa. Tietoturvauhkien tunnistaminen ei heti onnistunut 

olemassa olevilla analysointikyselyillä, koska vaadittu Azure Active Directory -palvelun 

maksullisen version päälle laitto ei riitä vaan käyttäjät täytyy erikseen määritellä käyttämään 

maksullista käyttäjätunnus-tyyppiä. Kun tämä saatiin kuntoon, niin alkoi kirjautumislokit 

muodostumaan palvelun käyttöön. 

 

Seuraava ongelma liittyi analysointikyselyiden suoritus väliin. Analysointikyselyiden aja-

minen tapahtuu annetuilla suoritusajoilla. Olemassa olevien analysointikyselyiden suoritus-

väli on yhden päivän, joka on pitkä aika odottaa pelkästään yhden kyselyn tulosta. Omien 

analysointikyselyiden toteutuksessa käytettiin lyhyempiä ajoaikoja, joten sain tulokset no-

peammin aikaiseksi. Tämä kuitenkin aiheutti jossain tapauksissa samojen hälytysten laukea-

mista muiden skenaarioiden aikana. Näitä jälkikäteen tapahtuneita hälytyksiä oli runsaasti 

tietoturvalokissa (liite G). 
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Kun kaikki oli oikein konfiguroitu ja testausympäristö kunnossa, saatiin tulokset. Periaate 

tulosten saamisessa oli ensin tehdä testausta, jossa varmennetaan, ettei kyselystä aiheudu 

hälytystä tapauksessa, joka on hyväksyttävä. Tämän jälkeen tehtiin toimenpiteitä, joista hä-

lytyksen pitäisi tapahtua. Lopputulokset olivat arvoiltaan dikotomisia ja näin ollen arviointi 

oli yksinkertaista. 

8.3 Tulokset omista analysointikyselyistä 

Omien analysointikyselyiden tulokset saatiin muodostettua useamman iteroinnin jälkeen. 

Useampia iterointeja täytyi tehdä, koska alkuperäisissä kyselyissä oli ongelmia. Iteroinnin 

alussa kaikissa kyselyissä oli tarkoitus palauttaa tulokset ominaan riveinä, mutta tämä tapa 

todettiin virheelliseksi ja kyselyt muutettiin palauttamaan ryhmitellyn tuloksen. Tästä voitiin 

muuttaa analysointikyselyn tuloksien tulkintaa niin, että syntyisi hälytys, jos kysely palaut-

taisi yhdenkään tuloksen. Iterointien yhteydessä toteutettiin myös tarvittavat lisäykset muis-

tilappujen käsittelyrajapinnan sovelluslokien kirjauksiin.   

 

Omia analysointikyselyitä toteutettiin viiteen eri skenaarioon. Tietoturvauhkien skenaariot 

ovat tietomurto, väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshallinta, puutteellinen identitee-

tin-, käyttäjätunnuksen-, pääsyn- ja avaintenhallinta, tunnuksen kaappaus ja sisäpiiriläinen 

(taulukko 4). Jokainen näistä luoduista skenaarioista saatiin suoritettua ja tuloksia saatiin 

kaikista paitsi yhdestä tapauksesta. Skenaarioiden tulokset ovat kootusti taulukossa 5. 
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Testi # Skenaario Tuloksissa oleva nimi 

1 Tietomurtouhka Tietomurron tunnista-

minen 

2 Väärä konfiguraatio ja puutteellinen muutoshallin-

tauhka 

Väärin konfiguroitu 

3 Puutteellisen identiteetti-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja 

avainhallinta uhka 

Virheellinen 

4 Tunnuksen kaappaus uhka Tunnuksen kaap-

pausuhka sovellukselle 

5 Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 

Taulukko 4. Omien analysointikyselyiden skenaariot 

Skenaarioiden synnyttämät hälytykset löytyvät liitteestä G. Testissä #1 tietomurtouhka saa-

tiin odotuksiin nähden odotusarvoinen tulos. Alussa tehtiin kyselyitä käyttäjällä, jolla oli 

oikeus poistaa muistilappuja. Tämä ei vielä aiheuttanut hälytystä. Kun siirryttiin käyttämään 

käyttäjää, jolla ei tätä oikeutta ole, saatiin aikaiseksi hälytys viiden kirjautumisen jälkeen. 

Testissä #2 onnistuttiin tunnistaa käyttäjän toimintaa, jossa käyttäjälle oli erheellisesti an-

nettua oikeus poistaa muistilappuja. Alussa testattiin, ettei poisto aiheuta ongelmia siinä ta-

pauksessa, että käyttäjällä on oikeus poistaa muistilappuja. Hälytys ei lauennut, joten odo-

tusarvo toteutui tässäkin tapauksessa. Tämän jälkeen vaihdettiin käyttäjään, jolla ei pitäisi 

olla tätä oikeutta ja hälytys tapahtui, kuten oli odotusarvoisesti oletettu.  

Testissä #3 onnistuttiin analysoimaan, oliko rajapinnan kysely tullut oikeasta paikasta. Tes-

tin alussa tarkistettiin, että analysointikysely ei aiheuta hälytystä kutsuttaessa oikeaa REST-

rajapinnan osoitetta ja tämän jälkeen siirryttiin kutsumaan suoraa REST-rajapinnan osoi-

tetta. Skenaarion onnistumista varten jouduttiin sovelluslokiin lisäämään tietoa. Sovelluslo-

kin lisäämisen syy oli siinä, että header-tiedot eivät välity lokiin suoraan vaan ne pitää poi-

mia sovelluslokista ja lisätä uudelleen sovelluksen omaan lokiin.   

Testissä #4 epäonnistuttiin. Analysointikysely saatiin toteutettua, mutta ei saatu aikaiseksi 

odotusarvoista tulosta usean kirjautumisen jälkeenkään.  
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Testissä #5 sisäpiiriuhka onnistuttiin odotusarvoisesti. Käyttäjä, jolla on oikeus poistaa 

muistilappu, onnistui poistamaan sen ilman hälytyksiä. Tämän jälkeen ulkopuolinen käyttäjä 

pyrkii poistamaan muistilapun ja tapahtumasta tuli hälytys. Tämä testi on osittain sama kuin 

testi #2.  

 

Taulukko 5. Omien analysointikyselyiden tulokset 

   

Yleisesti ottaen tulokset olivat odotusarvojen mukaisia ja niistä saatiin selkeä signaali ana-

lysointikyselyiden onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Vaikka skenaariot ovat yksinkertai-

sia niin niiden avulla saatiin tutkittua analysointikyselyiden toteutusta ja käyttöä rajatuissa 

skenaarioissa. 

8.4 Tulokset olemassa olevista analysointikyselyistä 

Azure Sentinel -palvelun olemassa olevien kyselyiden käyttäminen tietoturvauhkien tunnis-

tamiseen onnistui kohtuullisen hyvin. Alussa ongelmia aiheutti Azure-pilvipalvelussa olevat 

konfiguroinnit, jotka onnistuttiin ratkaisemaan. Neljästä skenaarioista jokaisesta saatiin suo-

ritettua ja niistä saatiin myös tulokset. Skenaarioiden tuloksissa löytyi poikkeuksia odotus-

arvoihin.  

#Testi Sääntö Toimenpide Odotusarvo Todellinen arvo

1
Tietomurtouhka

Oikeutettu  käyttäjä (Heikki) kutsuu poisto 
operaatiota yli viisi kertaa Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

1
Tietomurtouhka

Ei oikeutettu käyttäjä (Teppo) kutsuu poisto 
operaatiota yli viisi kertaa Sääntö laukeaa Sääntö laukesi

2
Väärin konfiguroitu ja puutteellinen muutoshallintauhan 
analysointikysely Oikeutettu käyttäjä (Heikki) poistaa muistilapun Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

2 Väärin konfiguroitu ja puutteellinen muutoshallintauhan 
analysointikysely

Käyttäjälle Taina annetaan "vahingossa" Editor 
ryhmän oikeudet. 
Käyttäjä Taina poistaa muistilapun Sääntö laukeaa Sääntö laukesi

3
Puutteellinen identiteetti-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja 
avainhallinta uhan analysointikysely

Kutsutaan  rajapinnan osoitetta 
https://testtt.azure-api.net Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

3
Puutteellinen identiteetti-, käyttäjätunnus-, pääsy- ja 
avainhallinta uhan analysointikysely

Kutsutaan  rajapinnan osoitetta 
https://note1000.azurewebsites.net Sääntö laukeaa Sääntö laukesi

4 Tunnuksen kaappaus uhan analysointikysely
Käyttäjä Teppo Testaaja kirjautuu viisi kertaa 
järjestelmään Suomesta Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

4 Tunnuksen kaappaus uhan analysointikysely
Käyttäjä Teppo Testaaja kirjautuu viisi kertaa 
Suomesta ja viisi kertaa Australiasta Sääntö laukeaa Ei saatu sääntöä laukeamaan

5 Sisäpiiriuhan analysointikysely Käyttäjä Heikki poistaa muistilappuja Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

5 Sisäpiiriuhan analysointikysely
Käyttäjä Maija Ulkopuolinen poistaa 
muistilappuja Sääntö laukeaa Sääntö laukesi
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Testi #6 käsitteli kirjautumisia käyttäjätunnukseen, joka ei ole käytössä, testi #7 käsitteli 

epänormaalia käyttäjän kirjautumispaikkaa ja sovellusta, testi #8:ssa tunnistettiin onnistumi-

sen ja epäonnistuneen kirjautumisen analysointia eri IP-osoitteista ja testissä #9 käsiteltiin 

yleistä salasanan hakkerointi yritystä (taulukko 6). 

 

Testi # Skenaario Tuloksissa oleva nimi 

6 Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäy-

töstä 

Sign-ins from IPs that at-

tempt sign-ins to disabled 

accounts 

7 Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja so-

vellus 

Anomalous sign-in location 

by user account and authen-

ticating application 

8 Onnistuminen kirjautuminen IP-osoitteesta ja 

epäonnistunut kirjautuminen toisesta IP-osoit-

teesta (10 minuutin ero) 

Successful logon from IP 

and failure from a different 

IP 

9 Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (30 

kappaletta) 

Distributed Password 

cracking attempts 

Taulukko 6. Olemassa olevien analysointikyselyiden skenaariot 

Kahdessa skenaariossa epäonnistuttiin. Epäonnistuneet analysointikyselyt olivat epänor-

maali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus sekä yleinen salasana hakkerointi yritys. Epä-

normaali käyttäjän kirjautumispaikka -testissä #7 ei onnistuttu saamaan hälytystä, koska kir-

jautumispaikkojen määrä olisi vaatinut huomattavasti enemmän eri virtuaaliympäristöjä 

sekä kyselyssä oleva 14 päivän seuranta ei tuottanut tulosta. 

Yleinen salasanan hakkerointiyritys -testissä #9 ei onnistuttu saamaan hälytystä aikaiseksi, 

koska AAD -palvelun omat tietoturvasäännökset menivät päälle. Usean kirjautumisen jäl-

keen, käyttäjätunnus meni lukkoon. Tarkemmin tutkittuna analysointikyselyssä ryhmitellään 

eri tyyppiset kirjautumisvirheet ja tästä syystä tarvittu skenaarion kirjautumisien määrä ei 

ollut mitenkään mahdollinen. Luomalla oman analysointikyselyn poistamalla kirjautumis-

tyyppi ryhmittelyn, hälytys olisi mahdollisesti syntynyt. Muut testit onnistuivat odotusarvo-

jen mukaisesti. 
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Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä testissä #6, onnistuttiin tuottamaan häly-

tys. Testin alussa käyttäjän tunnus ei ole poiskäytöstä ja näin ollen hälytystä ei tapahdu. 

Tämän jälkeen toisessa vaiheessa käyttäjän tunnus poistetaan käytöstä. Tunnuksen käytöstä 

poiston jälkeen, kirjaudutaan uudelleen käyttäjätunnuksella ja uudesta kirjautumisyrityk-

sestä syntyy Azure Sentinel -palveluun hälytys. 

Onnistuminen kirjautuminen IP-osoitteesta ja epäonnistunut kirjautuminen toisesta IP-osoit-

teesta testissä #8. Käyttäjä kirjautui useasta paikasta samaan sovellukseen ensimmäisellä 

kerralla kaksi kertaa onnistuneesti ja toisella kerralla kaksi kertaa epäonnistuneesti. Toisen 

kerran suorituksien jälkeen, Azure Sentinel -palveluun syntyi hälytys. Tulokset ovat koko-

naisuudessaan taulukossa 7. 

 

 

Taulukko 7. Olemassa olevien analysointikyselyiden tulokset 

Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus testin #7 epäonnistumisen tein oman 

muokatun analysointikyselyn skenaariota varten (liite E). Fyysisesti ei ole mahdollista siir-

tyä Suomesta Ranskaan alle 10 minuutin sisällä sekä siitä vielä Yhdysvaltoihin, kuten ku-

viossa 9 on käyttäjän Taina onnistunut tekemään. 

 

 

#Testi Sääntö Toimenpide Odotusarvo Todellinen arvo

6
Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä 

Kirjaudutaan konsolisovellukseen käyttäen  
Matin käyttäjätunnusta. Matin tunnuksella 
kirjautuminen EI OLE estetty. Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

6
Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä 

Kirjaudutaan konsolisovellukseen käyttäen  
Matin käyttäjätunnusta. Matin tunnuksella 
kirjautuminen ON estetty. Sääntö laukeaa Sääntö laukesi

7
Epänormaali käyttäjän kirjautumis lokaatio ja sovellus 

Kirjaudutaan konsolisovelluksella käyttäen 
käyttäen Tepon tunnuksia kolme kertaa. 
Lokaatio SUOMI Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

7
Epänormaali käyttäjän kirjautumis lokaatio ja sovellus 

Kirjaudutaan konsolisovelluksella käyttäen 
käyttäen Tepon tunnuksia kaksi kertaa. 
Lokaatio Australia (virtuaalikoneella) Sääntö laukeaa

Ei laukea, koska vaatisi useamman lokaation 
kuin kaksi

8 Onnistuminen kirjautuminen IP-osoitteesta ja epäonnistunut 
kirjautuminen toisesta IP-osoitteesta (10 minuutin ero)

Käyttäjä Teppo kirjautuu kaksi kertaa ja tämän 
jälkeen epäonnistuneita kirjautumisia kaksi 
kertaa. Näillä väliä alle 5 minuuttia. Sääntö laukeaa Sääntö laukesi

9

Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (30 kappaletta)
Kirjaudutaan käyttäjä Tainana 35 kertaa 
epäonnistuneesti konsolisovelluksella. Sääntö laukeaa

10 kirjatumisen jälkeen AD järjestelmä 
lukitsee käyttäjän. 20 kirjautumisen jälkeen 
tunnuksella ei voi yrittää kirjautumista. 
Tunnus poistettu lukosta ja tehty tarvittavat 
kerrat, jonka jälkeen salasana vaihdettiin. 
Tämän jälkeen saatiin tarvittavat 
kirjautumiset kasaan. Sääntö EI laukea.

9 Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (30 kappaletta)
Kirjaudutaan käyttäjä Teppo 5 kertaa 
epäonnistuneesti konsolisovelluksella. Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia
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Kuvio 9. Kirjautumislokin pätkä eri maista tapahtuneista kirjautumisista 

Alkuperäisen analysointikyselyn analysointi auttoi, uuden analysointikyselyn toteuttami-

sessa. Alkuperäisessä kyselyssä (liite B) kulmakerroin on ensimmäisessä kyselynosassa 14 

päivän kohdalla asetettu arvoon 0,3 ja 7 päivän kyselyosiossa kulmakerroin se on myös ar-

vossa 0,3. Yhden päivän kyselyssä arvoksi on asetettu 5. Analysointikyselyssä kuitenkin 

jäätiin tässä tapauksessa 14 päivän kyselyn kohdassa arvoon 0,125 (kuvio 10) ja näin ollen 

mikään seuraavistakaan kyselyistä ei toteutunut.  

 

Kuvio 10.  Kirjautumisen kulmakertoimen arvo 14 päivän kyselyssä 

Seuraavan vaiheen kyselyssä 7 päivälle kulmakerroin olisi ollut 0,417, joka olisi ollut yli 

0.3. Ongelma oli tarkemmin analysoituna kyselyssä käytetty JOIN LEFTSEMI, joka aiheutti 

sen, ettei tätä seuraavaa kyselyä lisätty tulosjoukkoon.  

 

Selitysaste oli 14 päivän kyselyssä 0,18 eli 18 prosenttia ja 7 päivän kyselyssä 0,333 eli 33,3 

prosenttia. Uuden analysointikyselyn (liite E) selitysaste on 0,571 eli 57,1 prosenttia. Uuden 

analysointikyselyn kulmakerroin nousee testissä arvoon 2. 

 

Kuvio 11.  Uuden testi #7 analysointikyselyn arvot 
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Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus testin #7 uudelleen suorituksessa, uu-

della analysointikyselyllä tuotti Azure Sentinel -palveluun hälytyksen, kun käyttäjä kirjautui 

useasta maasta käyttäen eri virtuaalikoneita ja samaa sovellusta (kuvio 12). Testissä käytet-

tiin virtuaalikoneita Ranskasta ja Yhdysvalloista ja tämän lisäksi käytettiin Suomessa sijait-

sevaa paikallista konetta.  

 

Kuvio 12. Uuden testi #7 analysointikyselyn tulos 

8.5 Sovelluslokin käytön tulokset 

Sovelluslokia varten toteutettiin testien alussa lokitiedot, jossa oli tiedot seuraavista tiedoista 

aikaleima, onko kirjauduttu, käyttäjä, http-statuskoodi, polku ja metodi. Näitä käyttäen on-

nistuttiin tekemään analysointikyselyt siihen asti, kunnes piti tunnistaa mahdollisesti tapauk-

set, joissa ulkopuolinen yrittää kutsua suoraan muistilapun käsittelyrajapintaa eli ohittamaan 

API Management -palvelun.  

Seuraavassa versiossa lisättiin lokitietoihin: ”onko suorakysely” ja ”IP-osoite” -tiedot. Tämä 

oli lopullinen lokitietojen muoto ja tarvetta muuhun lokitietoon ei tarvittu analysointiky-

selyissä (liite I).  
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9 Pohdinta 

Tutkimuksessa tutkittiin, voidaanko itse luoda omia analysointikyselyitä Azure Sentinel -

palvelulla ja onnistutaanko tunnistamaan tietoturvauhkia, jotka kohdistuvat PaaS -pilvipal-

velumallin mukaiseen REST-rajapinnan käyttämällä Azure Sentinel -palvelua.  Päätason tut-

kimuskysymyksinä olivat ”Voidaanko Azure Sentinel -palvelussa luoda olemassa olevien 

analysointikyselyiden lisäksi omia muokattuja analysointikyselyitä?” ja ”Voidaanko REST-

rajapintaan kohdistuvat käyttäjätunnusuhat tunnistaa Azure Sentinel -palvelun olemassa ole-

villa analysointikyselyillä?” sekä tähän liittyen haluttiin selvittää, onnistutaanko uhkia tun-

nistaa myös omilla analysointikyselyillä. Lisäksi haluttiin lisätietoa, mitä vaatimuksia on 

sovelluslokista, jos käyttäjätunnusuhkia halutaan tunnistaa omilla analysointikyselyillä. 

Tutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastauksia varten luotiin testausympäristö, skenaariot ja 

näihin analysointikyselyitä. Analysointikyselyissä oli käytössä itse luotuja analysointiky-

selyitä ja järjestelmässä valmiina olevia analysointikyselyitä. Sovelluslokia varten tehtiin 

tarvittavia lisäyksiä REST-rajapinnan sovelluskoodiin. 

9.1 Omien analysointikyselyiden käyttäminen 

Omien analysointikyselyiden toteuttaminen on mahdollista Azure Sentinel -palvelulla. Ana-

lysointikyselyillä saadaan toteutettua tarvittavia toimintoja, jotka löytyvät perinteisesti 

SIEM-järjestelmästä. Omilla analysointikyselyillä pystyttiin suorittamaan analysointia raja-

tuista skenaarioista. Skenaarioihin luotiin tutkimuksessa reunaehtoja, jotka kuitenkin täytyy 

ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 

Reunaehtoina voi olla esimerkiksi analysointikyselyyn tehdyt oletukset ja käytetyt Kusto-

kyselykielen funktiot. Oletuksien avulla kyselyihin saatiin luotua sääntöjä, jotta ylipäänsä 

skenaarioita pystyttiin tutkimaan. Kyselyissä oli myös käytössä eri funktioita, joiden toi-

minta asettaa tietyt reunaehdot kyselyjen tuloksien tarkasteluun.  

Oletuksilla on suuri merkitys kyselyjen säännöissä. Mitä vähemmän täytyy tehdä staattisia 

oletuksia säännöissä sitä parempi. Näitä oletuksia voisi vähentää käyttämällä esimerkiksi 

koneoppimista kyselyissä. Koneoppimisen käyttämisessä oli tutkimuksen alussa kuitenkin 
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ongelmia, joten tästä syystä niiden käytöstä luovuttiin. Koneoppimista olisi siis periaatteessa 

voinut käyttää, mutta puutteellisen dokumentaation, esimerkkien sekä ajankäytön takia tästä 

jouduttiin luopumaan tässä tutkimuksessa. 

Oletuksia ei pelkästään käytetty omissa analysointikyselyissä vaan niitä myös käytettiin ole-

massa olevien analysointikyselyiden skenaarioissa. Tietoturvauhan syntyyn tarvitaan jon-

kinlainen skenaario oletuksilla, jolla sitä voitiin simuloida. Näiden valittujen uhkien osalta 

pystyttiin luomaan sellaisia skenaarioita, joissa uhka olisi teoriassa mahdollinen. Näin ollen 

käyttäjätunnuksiin kohdistuvia uhkia voitiin tutkia palvelulla.  

9.2 Analysointikyselyiden erot ja sovellusloki 

Olemassa olevien ja omien analysointikyselyiden eroja on hyvä analysoida, jotta saataisiin 

kokonaiskuva mihin tarkoituksiin ne on tarkoitettu. Analysointikyselyjen eroja on ainakin 

käyttötarkoituksesta, uhkien tunnistamisesta ja käytön helppokäyttöisyydestä. 

Käyttötarkoituksen osalta ero on selkeä, mihin analysointikyselyä voidaan käyttää. Omat 

analysointikyselyt ovat huomattavasti lähempänä REST-rajapintaa kuin olemassa olevat 

analysointikyselyt. Olemassa olevilla analysointikyselyillä tutkitaan kirjautumislokia tai 

vastaavaa palvelun tuottamaa lokia, jotka muodostuvat ennen kuin käyttäjä on vielä päässyt 

sovelluksen rajapintaan. Olemassa olevat analysointikyselyt kohdistuvat kirjautumislokiin 

ja näin ollen loki tuotetaan tässä tapauksessa jo Azure Active Directory -palvelun toimesta. 

Sovelluksen loki ei näissä analysointikyselyissä tuota lisäarvoa.  

Tästä voitaisiinkin päätellä, että olemassa olevat analysointikyselyt ovat perinteisen lokitie-

don analysointiin, kuten palomuurien, käyttöjärjestelmien tai muiden tietoturvalokien. 

Omien analysointikyselyiden avulla päästään analysoimaan lokia, jonka tuottamista voidaan 

itse hallinnoida. Olisinkin hyvä, että organisaatiossa olisi valmiina esimerkiksi tietomalli 

REST-rajapintaa varten. Tietomallin avulla pystyttäisiin luomaan toteutusprojekteille mah-

dollisia ei-toiminnallisia vaatimuksia lokeihin liittyen. 

Omien analysointikyselyjen osalta sovelluslokia muodostuu vasta, kun käyttäjä on kirjautu-

nut sovellukseen. Sovellus kerää lokia tapahtumista, joita käyttäjä tekee sovellusta käyttäen. 
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Loki on siis pelkästään rajapinnan omaa sovelluslokia, joka taas syntyy onnistuneen kirjau-

tumisen jälkeen. Sovelluslokista syntyy lisäarvoa, kun tutkittava tietoturvauhka on olemassa 

olevan käyttäjän tekemää. Esimerkiksi olisi hyvinkin mahdollista luoda hälytyksiä tapauk-

sista, jotka ei välttämättä ole tietoturvauhkia, mutta poikkeavia omalla tavallaan. Yksi täm-

möinen voisi olla, kun käyttäjä poistaa epänormaalin määrän tietoa. 

Uhkien tunnistuksessa kyselyt täydentävät ratkaisuinaan toisiaan. Mielestäni eri kohdissa 

tuotetut lokit eivät ole päällekkäisiä vaan täydentävät hyvin toisiaan. Tietoturvauhkien löy-

tyminen ja analysointi tulee helpommaksi, kun näitä lokeja yhdistää. Sovelluslokista voidaan 

esimerkiksi poimia hälytyksiä tietoturvauhkiin, jotka voivat olla sovelluskohtaisia tai mah-

dollisesti pääkäyttäjän virheellisiä konfiguraatioita.  

Tietoturvauhkien tunnistamisessa omilla analysointikyselyillä saatiin aikaiseksi haluttuja tu-

loksia. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu oliko mahdollisesti niin kutsuttuja vääriä häly-

tyksiä kuinka paljon, vaikka niitä selkeästi oli (liite G). Syy vääriin hälytyksiin voi olla esi-

merkiksi sääntöjen päällekkäisyys. Hälytyksiä kuitenkin tulkittiin periaatteella normaalin-

käytön ei pitäisi aiheuttaa hälytystä, mutta epänormaalin käytön pitäisi aiheuttaa hälytyksen. 

Tämä periaate voitiin todeta toimivaksi. Tuloksien luotettavuuteen tämä ei vaikuta, koska 

päätarkoitus oli analysoida rajattua skenaarioita ja niistä tapahtuvia hälytyksiä. Väärien hä-

lytyksien syntyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pitäisi tarkentaa analysointikyselyn 

korrelaatiosääntöjä tai lisätä mahdollisesti muita lokitietoja. 

Olemassa olevilla analysointikyselyillä ei päästä tunnistuksessa tyydyttävään tasoon. Suurin 

syy on Azure Active Directory -palvelun olemassa olevat tietoturvaominaisuudet. Tämä ei 

tietoturvanäkökulmasta ole huono asia, joten en koe tätä ongelmaksi. Käyttäjätunnuksiin 

kohdistuvia tietoturvauhkia kuitenkin onnistuttiin tunnistamaan ja epäonnistuneissa skenaa-

rioissa oli kyse muusta kuin Azure Sentinel -palvelun ongelmasta. 

Toisesta epäonnistuneesta skenaariosta testi #7 kuitenkin saatiin muokkaamalla toimiva ana-

lysointikysely. Tämän muokkauksen tuoma lisäinformaatio palvelun käytön helppouteen ja 

muokattavuuteen oli ratkaiseva. Tällä muokatulla analysointikyselyllä saatiin myös vahvis-

tusta, ettei sovelluksen aina tarvitse tehdä sovelluslokia vaan tunnistus onnistuu myös 
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muiden palveluiden olemassa olevien lokien avulla, kuten tässä tapauksessa käytettiin kir-

jautumislokia. 

On ensisijaisen tärkeää, että organisaatiot tunnistavat mitä lokia heillä tuotetaan ja mistä sitä 

tuotetaan. Lokit ovat erittäin tärkeää tiedollista pääomaa tietoturvan tai muun selvittelyn 

kannalta. Tämän jälkeen kannattaa alkaa miettimään saadaanko näillä lokitiedoilla tuotettua 

tarpeeksi informaatiota analysointia varten vai tarvitaanko esimerkiksi jostain sovelluksesta 

lisää lokia. 

Helppokäyttöisyyden osalta tutkimuksessa havaittiin selkeitä eroavuuksia. Valmiiden ana-

lysointikyselyiden käyttäminen voisi tuntua aluksi helpolta, mutta tässä tapauksessa tarvit-

tavien lokitietojen muodostumisessa kohdattiin ongelmia. Azure-pilvipalvelussa täytyy olla 

tietyt palvelutasot käytössä, jotta saadaan tuotettu esimerkiksi kirjautumislokia. Tämä on 

minun mielestäni huono asia, koska tällä tavalla rajataan hyvin runsaasti käyttökelpoista lo-

kitietoa pois. Joissain organisaatioissa kustannukset maksullisten versioiden käyttöön, voi-

vat nousta liian korkeiksi. 

Omien analysointikyselyiden kanssa pystyttiin hienosäätämään mitä lokitietoa rajapinta kir-

joittaa. Kuitenkaan lokien saaminen Azure Sentinel -palvelun analysointiin ei ole täysin on-

gelmatonta, koska PaaS -pilvipalvelumallina tarjottavan App Servicen -palvelun käyttöjär-

jestelmällä oli merkitystä. App Service -palvelulla on käytössä oletuksena Windows-käyttö-

järjestelmä ja tästä käyttöjärjestelmästä tuotettua diagnostiikkalokia ei kuitenkaan voida siir-

tää vielä tutkimuksen tekohetkellä Azure Sentinel -palvelulle analysointiin. Tässä tapauk-

sessa käyttöjärjestelmäksi vaihdettiin Linux-käyttöjärjestelmä.  
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10 Johtopäätökset 

Tutkielmassa tutkittiin Azure Sentinel -palvelua ja sen käyttöä valituissa skenaarioissa. Ske-

naarioiden tarkoituksena oli luoda tietämystä palvelusta ja sen käytöstä. Tutkielman tutki-

muskysymyksiin saatiin tuloksia analysoimalla ja ne olivat lupaavia palvelun käytölle. Tut-

kimuksen päätelmänä voidaan pitää, että analysointikyselyillä voidaan tutkia käyttäjätun-

nuksiin liittyviä pilvipalveluiden tietoturvauhkia sekä omien sovelluslokien tuottaminen pal-

velun käyttöön voitiin todeta hyödylliseksi.  

 

Palvelun olemassa olevat analysointikyselyt ovat käyttökelpoisia ja niiden avulla voidaan 

toteuttaa hankalampiakin omia analysointikyselyitä. Tutkielmassa luotiin epäonnistunee-

seen Azure Sentinel -palvelun omaan analysointikyselyyn uusi versio, jolla saatiin luotua 

odotusarvoinen tulos epäonnistuneessa skenaariossa. Tämän uuden version myötä, voidaan-

kin todeta omien analysointikyselyiden toteuttamisen olevan mahdollista. 

 

Ongelmaksi Azure Sentinel -palvelussa voidaan tässä vaiheessa todeta sen uutuus, joka ai-

heuttaa tietämyksen puutetta, ja näin ollen tarvittavan ohjeistuksen puutteen. Ongelmaksi 

voidaan myös luokitella mahdolliset konfiguraatio virheet sekä tarvittavat palvelutasot itse 

Azure-pilvipalvelussa. Loppujen lopuksi mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa ei ole palve-

lun käytössä ole. 

Tutkielman skenaarioissa käytetty PaaS -palvelumallin palveluna toteutettu REST-rajapinta 

ei kuitenkaan rajaa Azure Sentinel -palvelun käyttöä pelkästään PaaS-palvelumalliin vaan 

sitä voitaisiin myös käyttää IaaS-palvelumallin palveluissa sekä rajatusti SaaS-palvelumallin 

palveluissa. SaaS-palvelumallissa kirjautumisloki olisi näillä tiedoilla parempi analysoinnin 

lähde. 

 

Jatkotutkimuksia, joita aiheeseen kannattaisi tehdä, olisi tutkia tulevaisuudessa millä tavoilla 

analysointikyselyitä saadaan toteutettua koneoppimista hyödyntäen, miten muiden pilvipal-

velutarjoajien sovellukset saadaan liitettyä palveluun, miten automaattisesti voidaan vastata 

tietoturvauhkaan, olisiko mahdollisesti käyttäjätunnuksiin kohdistuvia uhkia varten oma 
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sovellusloki-standardi SIEM-järjestelmille sekä yksityisen pilven palveluiden liittäminen 

palveluun. 
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Liitteet 

A Analysointikysely: Kirjautumiset tunnuksiin, jotka ovat poiskäytöstä 

let lookBack = 14d; 

SigninLogs  

| where TimeGenerated >= ago(lookBack) 

| where ResultType == "50057"  

| where ResultDescription == "User account is disabled. The account has been disabled by an admin-

istrator."  

| summarize StartTimeUtc = min(TimeGenerated), EndTimeUtc = max(TimeGenerated), disabledAc-

countLoginAttempts = count(),  

disabledAccountsTargeted = dcount(UserPrincipalName), applicationsTargeted = dcount(AppDisplay-

Name), disabledAccountSet = makeset(UserPrincipalName),  

applicationSet = makeset(AppDisplayName) by IPAddress 

| order by disabledAccountLoginAttempts desc 

| join kind= leftouter ( 

    // Consider these IPs suspicious - and alert any related  successful sign-ins 

    SigninLogs 

    | where TimeGenerated >= ago(lookBack) 

    | where ResultType == 0 

    | summarize successfulAccountSigninCount = dcount(UserPrincipalName), successfulAc-

countSigninSet = makeset(UserPrincipalName, 15) by IPAddress 

    // Assume IPs associated with sign-ins from 100+ distinct user accounts are safe 

    | where successfulAccountSigninCount < 100 

) on IPAddress   

// IPs from which attempts to authenticate as disabled user accounts originated, and had a non-

zero success rate for some other account 

| where successfulAccountSigninCount != 0 

| project StartTimeUtc, EndTimeUtc, IPAddress, disabledAccountLoginAttempts, disabledAccountsTar-

geted, disabledAccountSet, applicationSet,  

successfulAccountSigninCount, successfulAccountSigninSet 

| order by disabledAccountLoginAttempts 

| extend timestamp = StartTimeUtc, IPCustomEntity = IPAddress 
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B Analysointikysely: Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja so-

vellus 

 

let lookBack_long = 14d; 

let lookBack_med = 7d; 

let lookBack = 1d; 

SigninLogs 

| where TimeGenerated >= startofday(ago(lookBack_long)) 

| extend locationString = strcat(tostring(LocationDetails["countryOrRegion"]), "/", tostring(Loca-

tionDetails["state"]), "/", tostring(LocationDetails["city"]), ";")  

| project TimeGenerated, AppDisplayName , UserPrincipalName, locationString  

// Create time series  

| make-series dLocationCount = dcount(locationString) on TimeGener-

ated in range(startofday(ago(lookBack_long)),now(), 1d)  

by UserPrincipalName, AppDisplayName  

// Compute best fit line for each entry  

| extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=series_fit_line(dLocationCount)  

// Chart the 3 most interesting lines   

// A 0-value slope corresponds to an account being completely stable over time for a given Az-

ure Active Directory application 

| where Slope > 0.3 

| top 50 by Slope desc 

| join kind = leftsemi ( 

SigninLogs 

| where TimeGenerated >= startofday(ago(lookBack_med)) 

| extend locationString = strcat(tostring(LocationDetails["countryOrRegion"]), "/", tostring(Loca-

tionDetails["state"]), "/", tostring(LocationDetails["city"]), ";")  

| project TimeGenerated, AppDisplayName , UserPrincipalName, locationString  

| make-series dLocationCount = dcount(locationString) on TimeGener-

ated in range(startofday(ago(lookBack_med)) ,now(), 1d)  

by UserPrincipalName, AppDisplayName  

| extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=series_fit_line(dLocationCount)  

| top 50 by Slope desc 

| where Slope > 0.3 

) on UserPrincipalName, AppDisplayName 

| join kind = leftsemi ( 

SigninLogs 

| where TimeGenerated >= startofday(ago(lookBack)) 

| extend locationString = strcat(tostring(LocationDetails["countryOrRegion"]), "/", tostring(Loca-

tionDetails["state"]), "/", tostring(LocationDetails["city"]), ";")  

| project TimeGenerated, AppDisplayName , UserPrincipalName, locationString  

| make-series dLocationCount = dcount(locationString) on TimeGener-

ated in range(startofday(ago(lookBack)) ,now(), 1d)  
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by UserPrincipalName, AppDisplayName  

| extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=series_fit_line(dLocationCount)  

| top 50 by Slope desc 

// Higher threshold requirement on last day anomaly 

| where Slope > 5 

) on UserPrincipalName, AppDisplayName 

| extend timestamp = TimeGenerated, AccountCustomEntity = UserPrincipalName 
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C Analysointikysely: Onnistuminen kirjautuminen IP-osoitteesta ja 

epäonnistunut kirjautuminen toisesta IP-osoitteesta (10 minuutin 

ero) 

let timeFrame = 1d; 

let logonDiff = 10m; 

SigninLogs  

| where TimeGenerated >= ago(timeFrame)  

| where ResultType == "0"  

| where AppDisplayName !in ("Office 365 Exchange Online", "Skype for Business Online") 

| project SuccessLogonTime = TimeGenerated, UserPrincipalName, SuccessIPAddress = IPAddress, Ap-

pDisplayName, SuccessIPBlock = strcat(split(IPAddress, ".")[0], ".", split(IPAddress, ".")[1]) 

| join kind= inner ( 

    SigninLogs  

    | where TimeGenerated >= ago(timeFrame)  

    | where ResultType !in ("0", "50140")  

    | where ResultDescription !~ "Other"   

    | where AppDisplayName !in ("Office 365 Exchange Online", "Skype for Business Online") 

    | project FailedLogonTime = TimeGenerated, UserPrincipalName, FailedIPAddress = IPAddress, Ap-

pDisplayName, ResultType, ResultDescription 

) on UserPrincipalName, AppDisplayName  

| where SuccessLogonTime < FailedLogonTime and FailedLogonTime - SuccessLogonTime <= logon-

Diff and FailedIPAddress !startswith SuccessIPBlock 

| summarize FailedLogonTime = max(FailedLogonTime), SuccessLogonTime = max(SuccessLogon-

Time) by UserPrincipalName, SuccessIPAddress, AppDisplayName, FailedIPAddress, ResultType, Re-

sultDescription  

| project UserPrincipalName, SuccessLogonTime, SuccessIPAddress, AppDisplayName, FailedLogon-

Time, FailedIPAddress, ResultType, ResultDescription 

| extend timestamp = SuccessLogonTime, AccountCustomEntity = UserPrincipalName, IPCus-

tomEntity = SuccessIPAddress 
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D Analysointikysely: Yleinen salasanan hakkerointi yritykset (30 kap-

paletta) 

let timeRange = 1d; 

let s_threshold = 30; 

let l_threshold = 3; 

SigninLogs 

| where TimeGenerated >= ago(timeRange) 

| where OperationName =~ "Sign-in activity" 

// Error codes that we want to look at as they are related to the use of incorrect password. 

| where ResultType in ("50126", "50053" , "50055", "50056") 

| extend OS = DeviceDetail.operatingSystem, Browser = DeviceDetail.browser  

| extend LocationString= strcat(tostring(LocationDetails["countryOrRegion"]), "/", tostring(Loca-

tionDetails["state"]), "/", tostring(LocationDetails["city"])) 

| summarize StartTimeUtc = min(TimeGenerated), EndTimeUtc = max(TimeGener-

ated), SigninCount=count(), LocationCount=dcount(LocationString) by UserPrincipalName, IPAd-

dress, LocationString, AppDisplayName, ResultDescription, tostring(Browser), tostring(OS) 

| project StartTimeUtc, EndTimeUtc, SigninCount, LocationCount, UserPrincipalName, IPAddress, Loca-

tionString, AppDisplayName, ResultDescription, Browser, OS 

// Setting a generic threshold - Can be different for different environment 

| where SigninCount > s_threshold                                      

// Setting a generic threshold for location  - Can be different for different environment 

| where LocationCount >= l_threshold 

| extend timestamp = StartTimeUtc, AccountCustomEntity = UserPrincipalName, IPCustomEntity = IPAd-

dress 
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E Epänormaali käyttäjän kirjautumispaikka ja sovellus (muokattu) 

let lookBack = 1d; 
 
SigninLogs 
| where TimeGenerated >= ago(lookBack) 
| extend locationString = strcat(tostring(LocationDetails["countryOrRe-
gion"])) 
| project TimeGenerated, AppDisplayName , UserPrincipalName, locationString 
| make-series dLocationCount = dcount(locationString) default=0 on TimeGen-
erated in range(ago(lookBack) ,now(), 12h)  by UserPrincipalName, AppDis-
playName 
| extend (RSquare,Slope,Variance,RVariance,Interception,LineFit)=se-
ries_fit_line(dLocationCount) 
| top 50 by Slope desc 
| where Slope > 1 
| extend AccountCustomEntity = UserPrincipalName 
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F Kirjautumisloki 

 

#Testi Date (UTC) Request ID User Application Status IP address Location
1 1/1/2020, 11:12:12 AM d6ec2aa2-16aa-4387-a686-e26ae4971800 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:12:12 AM 3127508e-e5e0-4baa-8d88-09300e991500 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:13:06 AM 76ff9923-80ca-49a3-8df9-5887ce961600 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:13:54 AM 5d12c6ff-fd27-404a-83b1-860c63ef1500 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:14:25 AM 791f3c03-2261-4556-87e6-2c6d39de1300 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:15:00 AM 62c473d4-6a79-4e07-b9c8-c935e9881300 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:16:10 AM 9b8c19a5-3658-4ce9-8a13-8fa5f84d1400 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:20:16 AM 31be28d6-cdb6-4835-be7a-d5d1640f1900 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:20:59 AM 600adafe-682f-4366-961c-27bab3261900 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:21:23 AM bf8ae1cf-96a1-4d9d-964f-de375c391800 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:21:42 AM 600adafe-682f-4366-961c-27bafe281900 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:21:58 AM b1d3942b-98bc-4f14-af9c-3b5541741600 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1 1/1/2020, 11:22:17 AM eee30d69-ef31-4400-8cf8-6d25bb281800 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
2 1/1/2020, 12:04:16 PM 6fe3c72c-4bd2-4f3c-a9ec-4d297dc01900 Heikki note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
2 1/1/2020, 12:06:40 PM b0423a2d-bde1-49fa-8eec-3333067b1700 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:07:24 PM 7bf7ddfb-9f62-44b8-979c-da4ea93a1700 Taina note1000 Interrupted 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:07:42 PM 3ba87643-a349-401a-881e-f7eef9721700 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:07:42 PM ef94134d-baa3-41fe-8966-80851f511900 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:40:16 PM 2688e1c0-66ba-4f30-9b18-ac54f2991600 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:41:01 PM 8d745ca5-b416-4a76-8163-9b89f2a41800 Taina note1000 Interrupted 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:45:22 PM 07c0a491-8eca-485c-91b7-6f6f6f651b00 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:45:59 PM 87921b92-4f53-41f0-832c-b8f7ef4c1b00 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:46:16 PM 67278ee6-dbd1-41a8-906e-ee7ebd4a1900 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
3 1/1/2020, 12:46:39 PM 7ab53b17-2942-40b4-80e5-43e037a81900 Taina note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
4 1/1/2020, 12:51:44 PM e97b330a-b191-463c-9788-2ce080301500 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
4 1/1/2020, 12:52:45 PM d6d10e4e-bec6-41cc-8fdd-3c1da7881500 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
4 1/1/2020, 12:53:20 PM f624e19f-81e7-46c3-b97b-9af0d2401500 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
4 1/1/2020, 12:54:02 PM 1f5ca08e-632f-439a-9e3b-d886adb91c00 Teppo note1000 Failure 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 12:54:43 PM 05be207a-e636-4c3a-912e-6a830a991e00 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 12:57:27 PM a9a7da10-a739-4ec1-b2e9-b32abbb21f00 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 12:58:06 PM aa8a8407-2111-4652-babc-c3ded4421e00 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 12:58:59 PM db0feb6d-c3ca-488d-98f2-20c5cd811d00 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 1:04:11 PM 869d1ef6-fcfe-4660-9284-a9acf81c1600 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
4 1/1/2020, 1:06:15 PM 9b8c19a5-3658-4ce9-8a13-8fa5a63e1500 Teppo note1000 Success 13.75.168.229 Sydney, New South Wales, AU
5 1/1/2020, 1:34:20 PM 67278ee6-dbd1-41a8-906e-ee7ee4cf1900 Maija Ulkopuolinen note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
5 1/1/2020, 1:35:40 PM 7b9863ff-5b1e-46e8-853e-4431b3ad1c00 Maija Ulkopuolinen note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI

1/4/2020, 9:37:30 AM fba0f21e-1e90-45bd-a8a8-39d00ac75800 Jack Smith note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1/4/2020, 9:37:32 AM 0f676c66-2c59-4255-8194-d8d303735f00 Jack Smith note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1/4/2020, 9:39:05 AM a1cb32df-685c-4ce6-a07a-ab1618815b00 Matti note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI

6 1/4/2020, 9:39:10 AM 16061957-8f4a-46b7-8966-5620157f6100 Matti note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
6 1/4/2020, 9:42:44 AM 32024343-c8a8-4b8e-a6be-904e9f005900 Matti note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
6 1/4/2020, 9:42:48 AM 6435d82b-c959-4798-ac59-40685cef4d00 Matti note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
7 1/4/2020, 9:49:51 AM bd879954-051a-42b6-988b-bee3ef7a5c00 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
7 1/4/2020, 9:50:07 AM 244b13db-9578-4884-802d-851ed2d66200 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
7 1/4/2020, 9:50:18 AM 25517e33-988c-4d27-92b7-e91385a16500 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
7 1/4/2020, 10:04:12 AM 38b16e55-66b3-4514-8e33-7a7a06696b00 Teppo note1000 Failure 13.75.185.131 Sydney, New South Wales, AU
7 1/4/2020, 10:07:33 AM 72ad7c0a-2e90-402e-b3fd-c9a2ae130800 Teppo note1000 Interrupted 13.75.185.131 Sydney, New South Wales, AU
7 1/4/2020, 10:09:05 AM 6435d82b-c959-4798-ac59-4068b9394e00 Teppo note1000 Success 13.75.185.131 Sydney, New South Wales, AU
8 1/4/2020, 10:31:38 AM f43862e6-06a3-4d33-a207-85130e275500 Teppo note1000 Success 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
8 1/4/2020, 10:32:13 AM c1917dfa-2e57-4887-9283-668af3a55700 Teppo note1000 Success 13.75.185.131 Sydney, New South Wales, AU
8 1/4/2020, 10:32:43 AM c96c52c9-7505-448d-94ed-6e6f18d55000 Teppo note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
8 1/4/2020, 10:32:47 AM 0d1d9b06-8b17-4b2c-994f-073ad0f85600 Teppo note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:21 AM d1df8848-5dec-4510-a7b5-71912b245500 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:23 AM 0a0d89cb-bb2a-475d-8365-2e5251565500 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:25 AM 283a622f-6224-4095-8aa0-d16f576a5100 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:27 AM ef881486-71b7-47c6-b417-5015d2076000 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:29 AM 4401f984-c9e5-4654-8ff4-403fb83b5300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:31 AM ef69cf95-2d6a-45e2-bfed-5cbec4724f00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:34 AM c861904e-3a41-4957-8085-e24568fa5c00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:36 AM 7a507a45-926c-4467-80d2-33b63c724d00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:38 AM 0a0d89cb-bb2a-475d-8365-2e523d575500 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:40 AM 54b54432-4fe7-436c-b3df-d7f7802c5c00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:45 AM ad734f3a-856c-45d5-9120-88a98a665000 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:47 AM 7aae3499-317e-4a31-8337-bb654ba55300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:50 AM a888a9d6-56d5-434c-a4ca-51451bfa5300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:52 AM c46229f1-cb21-4921-b1ef-bc84b8874d00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:54 AM d1df8848-5dec-4510-a7b5-71912c265500 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:56 AM e5703c70-89bd-4526-a6b1-7c5ff0bd5200 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:42:58 AM a595ba3e-a958-44b8-9b27-aa72d9b35700 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:43:00 AM 06d1d852-c340-4af3-8099-01a292af5e00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:43:02 AM b2c23c75-0980-42ee-bc69-0182efa64f00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:43:04 AM 0dd3ca49-9733-4727-a0f7-c032a48b5c00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:48:37 AM cfca3d11-84ca-41ea-bf3d-5a2fa0c86100 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:48:39 AM f9f17773-0a62-47e1-8eef-e95e5f186900 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:48:42 AM 26c3d6ea-ffc7-4208-b91c-75c066626300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:48:44 AM cee02565-68d2-4422-afab-240ad1456300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:48:46 AM d41542f9-2a76-47e3-82ff-017940775b00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:52:58 AM cc98c306-f762-4577-a311-b9234ea36600 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:52:59 AM 0995074c-35bc-4f62-9651-3fa68c2a6700 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:53:01 AM e92dc426-a9be-4cc1-9515-81b00fce6400 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:53:02 AM 947d3192-a45d-48a1-83ef-83ac67136300 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 10:53:04 AM 9d5af315-14a2-46c6-88cc-8ce18a606600 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI

1/4/2020, 10:58:39 AM b3cbe864-1273-425c-bf66-955b39d56700 Taina note1000 Interrupted 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1/4/2020, 10:58:53 AM 6b9e9969-762f-4935-b4d6-cbdb07885500 Taina note1000 Interrupted 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
1/4/2020, 10:58:53 AM d8a99bf5-9817-4aab-aa9d-b842fe935d00 Taina note1000 Interrupted 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI

9 1/4/2020, 11:13:55 AM 55fe5085-a302-431b-8d14-15aa643f5a00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:13:57 AM eeee293c-a549-42ac-bc63-321a1f295a00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:13:59 AM 55fe5085-a302-431b-8d14-15aaa23f5a00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:14:01 AM 9bcb9d4d-7d8b-4a7c-85a7-3ac2bd795400 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:14:03 AM d0c70046-3411-4cfd-8039-45165f4a4d00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:14:06 AM a98a9fd0-0dc4-4ae1-b57e-a53d9fb45400 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:14:08 AM eeee293c-a549-42ac-bc63-321aa4295a00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
9 1/4/2020, 11:14:09 AM 48bcba68-860a-4f1a-afa7-860805014c00 Taina note1000 Failure 81.197.43.152 Jyvaskyla, Keski-Suomi, FI
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G Omien analysointikyselyiden tulokset SecurityAlert -lokista 

 

TimeGenerated 
(UTC)

DisplayName AlertName StartTime EndTime ProcessingEndTime ProductName Type #Testi

2020-01-01T11:47:44Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T11:12:35Z 2020-01-01T11:42:35Z 2020-01-01T11:47:44Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T11:52:42Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T11:17:35Z 2020-01-01T11:47:35Z 2020-01-01T11:52:42Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T12:33:59Z Väärin konfiguroitu Väärin konfiguroitu 2020-01-01T11:28:49Z 2020-01-01T12:28:49Z 2020-01-01T12:33:59Z Azure Sentinel SecurityAlert 2

2020-01-01T13:03:55Z Väärin konfiguroitu Väärin konfiguroitu 2020-01-01T11:58:49Z 2020-01-01T12:58:49Z 2020-01-01T13:03:55Z Azure Sentinel SecurityAlert 2

2020-01-01T13:07:43Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T12:32:36Z 2020-01-01T13:02:36Z 2020-01-01T13:07:43Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T13:12:43Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T12:37:37Z 2020-01-01T13:07:37Z 2020-01-01T13:12:43Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T13:17:43Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T12:42:37Z 2020-01-01T13:12:37Z 2020-01-01T13:17:43Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T13:19:00Z Virheellinen.. Virheellinen.. 2020-01-01T12:13:54Z 2020-01-01T13:13:54Z 2020-01-01T13:19:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 3

2020-01-01T13:22:43Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T12:47:37Z 2020-01-01T13:17:37Z 2020-01-01T13:22:43Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T13:27:43Z Tietomurtouhan tunnistaminen Tietomurtouhan tunnistaminen 2020-01-01T12:52:37Z 2020-01-01T13:22:37Z 2020-01-01T13:27:43Z Azure Sentinel SecurityAlert 1

2020-01-01T13:34:02Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T13:28:54Z 2020-01-01T13:28:54Z 2020-01-01T13:34:02Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T13:49:00Z Virheellinen.. Virheellinen.. 2020-01-01T12:43:54Z 2020-01-01T13:43:54Z 2020-01-01T13:49:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 3

2020-01-01T14:03:56Z Väärin konfiguroitu Väärin konfiguroitu 2020-01-01T12:58:50Z 2020-01-01T13:58:50Z 2020-01-01T14:03:56Z Azure Sentinel SecurityAlert 2

2020-01-01T14:33:56Z Väärin konfiguroitu Väärin konfiguroitu 2020-01-01T13:28:50Z 2020-01-01T14:28:50Z 2020-01-01T14:33:56Z Azure Sentinel SecurityAlert 2

2020-01-01T14:34:02Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T14:28:54Z 2020-01-01T14:28:54Z 2020-01-01T14:34:02Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T15:34:00Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T15:28:54Z 2020-01-01T15:28:54Z 2020-01-01T15:34:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T16:34:00Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T16:28:54Z 2020-01-01T16:28:54Z 2020-01-01T16:34:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T17:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T17:28:55Z 2020-01-01T17:28:55Z 2020-01-01T17:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T18:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T18:28:55Z 2020-01-01T18:28:55Z 2020-01-01T18:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T19:34:00Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T19:28:55Z 2020-01-01T19:28:55Z 2020-01-01T19:34:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T20:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T20:28:55Z 2020-01-01T20:28:55Z 2020-01-01T20:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T21:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T21:28:55Z 2020-01-01T21:28:55Z 2020-01-01T21:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T22:40:41Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T22:28:55Z 2020-01-01T22:28:55Z 2020-01-01T22:40:41Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-01T23:42:10Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2019-12-31T23:28:55Z 2020-01-01T23:28:55Z 2020-01-01T23:42:10Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T00:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T00:28:55Z 2020-01-02T00:28:55Z 2020-01-02T00:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T01:34:04Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T01:28:55Z 2020-01-02T01:28:55Z 2020-01-02T01:34:04Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T02:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T02:28:55Z 2020-01-02T02:28:55Z 2020-01-02T02:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T03:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T03:28:55Z 2020-01-02T03:28:55Z 2020-01-02T03:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T04:35:19Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T04:28:55Z 2020-01-02T04:28:55Z 2020-01-02T04:35:19Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T05:42:00Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T05:28:55Z 2020-01-02T05:28:55Z 2020-01-02T05:42:00Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T06:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T06:28:55Z 2020-01-02T06:28:55Z 2020-01-02T06:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T07:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T07:28:55Z 2020-01-02T07:28:55Z 2020-01-02T07:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T08:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T08:28:55Z 2020-01-02T08:28:55Z 2020-01-02T08:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T09:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T09:28:55Z 2020-01-02T09:28:55Z 2020-01-02T09:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T10:34:02Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T10:28:55Z 2020-01-02T10:28:55Z 2020-01-02T10:34:02Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T11:34:02Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T11:28:55Z 2020-01-02T11:28:55Z 2020-01-02T11:34:02Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T12:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T12:28:55Z 2020-01-02T12:28:55Z 2020-01-02T12:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5

2020-01-02T13:34:01Z Sisäpiiriuhka Sisäpiiriuhka 2020-01-01T13:28:55Z 2020-01-02T13:28:55Z 2020-01-02T13:34:01Z Azure Sentinel SecurityAlert 5
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H Olemassa olevien palveluiden hälytykset 

 

I Lokituksen sovelluskoodi 

LogginMiddleWare lisälokituksen luokka. 

using Microsoft.AspNetCore.Http; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 
using Microsoft.Extensions.Primitives; 
using System; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Marko.Studing.WebApi.Middleware 
{ 
    public class LoggingMiddleware 
    { 
        private const string IS_API_CALL_HEADER = "isApiCall"; 
 
        private readonly RequestDelegate _next; 
        private readonly ILoggerFactory _loggerFactory; 
 
        public LoggingMiddleware(RequestDelegate next, ILoggerFactory loggerFactory) 
        { 
            _next = next; 
            _loggerFactory = loggerFactory; 
        } 
 
        public async Task Invoke(HttpContext context) 
        { 
            var logger = _loggerFactory.CreateLogger<LoggingMiddleware>(); 
            using (logger.BeginScope(this)) 
            { 
                LogHeaders(context, logger); 
                await _next.Invoke(context); 
                LogResponse(context, logger); 
                LogRoles(context, logger); 
            } 
        } 
        private void LogRoles(HttpContext context, ILogger<LoggingMiddleware> logger) 
        { 
            if (context.User.Identity.IsAuthenticated) { 
                StringBuilder build = new StringBuilder(); 
                foreach (var identi in context.User.Claims) 
                { 
                    build.Append($"{identi.Type}={identi.Value}"); 
                } 
 
           
                logger.LogDebug(build.ToString()); 
            } 
        } 
 
        private void LogResponse(HttpContext context, ILogger<LoggingMiddleware> logger) 
        { 
            bool isDirectCall = context.Request.Headers.ContainsKey(IS_API_CALL_HEADER); 
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            context.Request.Headers.TryGetValue("X-Forwarded-For", out StringValues values); 
 
            string ipFrom = values.ToString(); 
 
            StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
            builder.Append($"TIMESTAMP={DateTime.UtcNow.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")}|"); 
            builder.Append($"ISAUTH={context.User.Identity.IsAuthenticated}|"); 
            builder.Append($"USER={context.User.Identity.Name}|"); 
            builder.Append($"STATUSCODE={context.Response.StatusCode}|"); 
            builder.Append($"PATH={context.Request.Path}|"); 
            builder.Append($"METHOD={context.Request.Method}|"); 
            builder.Append($"ISDIRECTCALL={isDirectCall}|"); 
            builder.Append($"CLIENT_IP={ipFrom}"); 
            logger.LogInformation(builder.ToString()); 
        } 
 
        private void LogHeaders(HttpContext context, ILogger<LoggingMiddleware> logger) 
        { 
            var request = context.Request; 
 
            var headers = request.Headers.ToDictionary(h => h.Key, h => h.Value.ToString()); 
             
            StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
            builder.Append($"TIMESTAMP={DateTime.UtcNow.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")}|"); 
            foreach (var header in headers) 
            { 
                // Do not log authorization key 
                if (header.Key.ToUpperInvariant() != "AUTHORIZATION") 
                { 
                    builder.Append($"{header.Key}={header.Value} "); 
                } 
            } 
            logger.LogDebug(builder.ToString()); 
        } 
    } 
} 


