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Computer networks and their services have spread everywhere. This creates 
opportunities in our daily lives but also opportunities for abuse. Intrusion De-
tection Systems contribute to tackling network misuse. At the beginning of the 
study, these systems are reviewed at a general level, presenting a few of the 
most popular. We will then focus on one of the best known called Snort. At the 
end of the study, we will go through examples of how Snort can detect some of 
the most common network attacks from existing network traffic recordings. 
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1 JOHDANTO 

Snort on avoimeen lähdekoodiin perustuva ja ilmaiseksi käytettävissä oleva 
IDS-järjestelmä (Intrusion Detection System) eli vapaasti suomennettuna tun-
keutumisen havaitsemisjärjestelmä. Snort pyrkii tunnistamaan valvomaansa 
tietoverkkoon tai -järjestelmään kohdistuvia hyökkäyksiä. Se pyrkii myös tun-
nistamaan valvomassaan verkkoympäristössä tapahtuvaa poikkeavaksi tulkit-
tavaa toimintaa. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi verkkoliikennepaket-
teja analysoimalla ja haluttuja protokollia tarkkailemalla (Roesch, 1999). Tutki-
muksessa on tarkoitus käydä läpi jo aiemmin tallennettujen verkkoliikennetal-
lenteiden analysointia Snort-järjestelmällä. 

Perinteisesti Snort-järjestelmää käytetään tietoliikenteen reaaliaikaiseen 
valvontaan. Oma työtehtävistäni lähtöisin oleva kiinnostukseni suuntautuu 
kyseisen IDS-järjestelmän käyttämien tunnisteiden ja tunnistussääntöjen hyväk-
sikäyttöön tilanteessa, jossa saatavilla on eri tahojen verkkoliikennetallenteita 
eri ajan hetkiltä. Tarkoitus on tarkistaa kyseisiä tallenteita ei-reaaliaikaisesti. 

Yhtenä ajatuksena taustalla on, että tällaisia ”offline” tarkistuksia voitai-
siin tehdä tarpeen vaatiessa. Tarve olemassa olevan ja kertaalleen jo puhtaaksi 
todetun tallenteen uusintatarkastukselle voi syntyä esimerkiksi silloin kun uusi 
haittaohjelma on vasta tunnistettu. Saattaa herätä siis epäily, että vastikään tun-
nistettu haittaohjelma on voinut olla ympäristössä jo edellisellä tarkastuskerral-
la. Monissa tapauksissa, kun uusi haittaohjelma tunnistetaan, on todennäköistä, 
että se on ollut liikkeellä jo jonkin aikaa kuitenkin jäämättä kiinni aiemmin. Kun 
haittaohjelma pääsee leviämään ilman että sitä tunnistetaan, saattaa se olla hy-
vinkin laajalle levinnyt lopulta jäädessään kiinni. 

Tutkimuskysymyksen voi tiivistää muotoon: ”Kuinka tunnistaa sisään ui-
nut pahuus käsillä olevista verkkoliikennetallenteista käyttäen Snort-
järjestelmän tunnisteita ja tunnistussääntöjä?”. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus 
sen tarkemmin käydä läpi prosessia, kuinka Snort-järjestelmän tunnisteita ja 
tunnistussääntöjä luodaan tietoliikenteestä tehtyjen havaintojen perusteella. 
Oletuksena tässä tutkimuksessa on, että käytössä on valmiit tunnisteet ja tun-
nistussäännöt. 
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Luvussa 2 esitellään tutkimuksen aihepiiriä sekä kuvataan sen toteutuksen 
taustalla olevia motiiveja. Luvussa käydään lyhyesti myös läpi tutkimuksessa 
esiintyvät keskeiset käsitteet. Luvussa 3 käydään läpi IDS-järjestelmiä yleisellä 
tasolla sekä esitellään lyhyesti suosituimpia IDS-järjestelmiä. Luvun 4 sisältönä 
on verkkoliikennetallenteet. Kyseisistä tallenteista käydään läpi niiden raken-
netta sekä sitä kuinka tällaisia tallenteita käytännössä muodostetaan. Luvussa 5 
pureudutaan Snort-järjestelmään. Järjestelmästä käydään läpi tutkimuksen 
kannalta oleellisiksi muodostuvia asioita, erityisesti sen käyttämät tunnisteet ja 
tunnistussäännöt rakenteineen. Luvussa 6 käydään läpi Snortin käyttöä muu-
tamien esimerkkitapausten ja -tallenteiden kautta. Lopuksi luvussa 7 esitellään 
tutkimuksessa tehdyt havainnot ja johtopäätökset. 
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2 TUTKIMUKSESTA 

Tutkimusmenetelmänä tullaan käyttämään konstruktiivista tutkimusta sillä 
tutkimus on saanut alkunsa selkeästä tosielämän tarpeesta, johon tutkimuksen 
lopputulemana pyritään saamaan käyttökelpoinen ratkaisu (Lukka, 2001). Tut-
kimus on tarkoitus toteuttaa teoriapohjaksi rakentuvalla kirjallisuuskatsauksel-
la viimeisimpiin IDS-järjestelmiin. Kirjallisuuskatsauksessa on tarkoitus käydä 
läpi muutamia tunnettuja IDS-järjestelmiä sekä yleisellä tasolla tietoverkko-
hyökkäyksiä, joita näillä järjestelmillä on tarkoitus pyrkiä tunnistamaan ja es-
tämään. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi Snort-järjestelmän käyttämiä 
tunnisteita ja tunnistussääntöjä sekä verkkoliikennetallenteiden rakennetta sillä 
ajatuksella että kuinka edellä mainittuja tunnisteita ja tunnistussääntöjä hyö-
dyntämällä voidaan tunnistaa mahdollisia haittaohjelmia ja hyökkäyksiä verk-
koliikennetallenteista. 

Tutkimuksen lopuksi käydään esimerkkitapausten ja -tallenteiden kautta 
läpi sitä, miten Snort-järjestelmän tunnisteita ja tunnistussääntöjä voitaisiin hy-
väksikäyttää tilanteessa, jossa käytössä on eri tahojen verkkoliikennetallenteita 
ja miten näitä voitaisiin tarkistaa ”pahuuksien” varalta ei-reaaliaikaisesti. 

Pääsääntöisesti tutkimuksessa käytettävä aineisto on sellaista, että se on 
julkisista lähteistä kenen tahansa vapaasti saatavilla. Lähteiden etsimiseen on 
käytetty pääosin Google, IEEE Xplore, ScienceDirect sekä Google Scholar haku-
palveluita. 

2.1 Aihepiirin kuvaus ja tutkimuksen motiivit 

IDS-järjestelmien pääasiallinen käyttötarkoitus on reaaliaikainen tietoverkkojen 
sekä niiden laitteistojen valvonta. Monesti on kuitenkin tilanteita, joissa esimer-
kiksi yrityksellä tai jollain muulla valvontaa suorittavalla taholla on käytössään 
verkkoliikennetallenteita eri ajanhetkiltä. Edellä mainitut tallenteet on yleensä 
analysoitu reaaliaikaisesti jo tallennuksen yhteydessä tuona hetkenä käytössä 
olevan tietämyksen mukaan mutta kuten monissa tapauksissa on huomattu, 
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esimerkiksi vuonna 2013 uutisoitu ulkoministeriön tietomurto, ovat hyökkääjät 
saattaneet olla ympäristössä jo vuosia ennen kiinnijäämistään (Halminen, ym., 
2013). Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa olisi hyödyllistä, mikäli mahdolliset 
olemassa olevat tallenteet voitaisiin analysoida uudelleen, jotta voitaisiin tar-
kentaa ajanhetkeä, jolloin hyökkääjät ovat ympäristöön tulleet. Toki tällainen 
jälkikäteen analysointi ei ole keksintönä mikään uusi mutta kyseessä on asia, 
joka ei valitettavasti kovin usein tule mieleen tietoverkkoa tai -järjestelmää val-
vovalle henkilöstölle. Yleensä ollaan tyytyväisiä, että mahdollinen pahuus on 
saatu verkosta tai järjestelmästä suljettua ulos mutta jää epäselväksi, kuinka 
kauan vihamielinen taho on ympäristössä vaikuttanut. Vastaavasti voi olla ti-
lanne, jossa verkkoliikennetallenteista myöhemmällä analysoinnilla löytyy 
merkkejä hyökkäyksestä mutta jota ei enää ympäristön nykytilannetta analy-
soimalla löydy. Ympäristössä on siis mahdollisesti jossain vaiheessa ollut viha-
mielinen taho mutta se on sieltä jo poistunut ja siivonnut jälkensä. Ei ole kui-
tenkaan tiedossa, että mitä kyseinen taho on ympäristössä puuhaillut ja mitä se 
on saattanut sieltä viedä. 

Valtaosa yrityksistä ja organisaatioista joutuu tätä nykyä kyberhyökkäys-
ten kohteeksi. Yli viiden sadan työntekijän organisaatioista esimerkiksi niinkin 
teknologisesti kehittyneessä maassa kuin Japani, yli 85% on joutunut tarkaste-
luhetkellä viimeisen 12 kuukauden aikana onnistuneen hyökkäyksen kohteeksi 
(CyberEdge Group, 2019). Samaisesta tutkimuksesta selviää, että ainoastaan 
59.1% organisaatioista on ottaneet käyttöön IDS/IPS -järjestelmän ja jopa 11.4% 
ovat sellaisia, joilla ei suunnitelmia kyseisten järjestelmien suhteen ole; onneksi 
edes 29.5% on sellaisia, joilla kyseisen järjestelmän hankinta on suunnitelmissa. 

Kyberhyökkäyksen kohteeksi voi joutua monesta syystä. Joissain tilanteis-
sa syyksi voi riittää se, että järjestelmäsi on kytkettynä internettiin ja siinä sat-
tuu olemaan sopiva haavoittuvuus. Tämä saattaa tarjota tilaisuuden kohdalle 
osuvalle harrastelijahakkerille (engl. script kiddie) joka ei teknisesti yleensä ole 
ehkä kovin taitava mutta osaa käyttää internetistä vapaasti saatavilla olevia 
hyökkäykseen soveltuvia ohjelmistoja. Harrastelijahakkereista askel ylöspäin 
ovat teknisesti jo kyvykkäämmät hyökkääjät, joita voi taitojensa puolesta nimit-
tää hakkereiksi. Heille hyökkäyksen syyksi saattaa edelleen riittää se, että järjes-
telmäsi on kytketty internettiin ja heille tarjoutuu sitä kautta siihen pääsy mutta 
yleensä heitä motivoi jokin järjestelmästäsi löytyvä tieto tai sisältö. Oman lu-
kunsa muodostavat ”sisäpiiriläiset” eli yrityksen entiset tai nykyiset työntekijät, 
jotka esimerkiksi taloudellista hyötyä tavoitellakseen saattavat tarjota joko jol-
lekin toiselle pääsyn yrityksesi tietoverkkoon tai vastaavasti myydä itse sieltä 
vaikkapa tuotekehityksen viimeisimpiä saavutuksia kilpailijalle. Viimeisin ja 
ehkä kaikkein pelottavin mahdollisista hyökkääjistä ovat valtiolliset tahot. Val-
tiollisten tahojen yhteydessä puhutaan kohdistetuista hyökkäyksistä (engl. ad-
vanced persistent threat, APT) jotka saattavat kestoltaan olla jopa vuosia. Täl-
laisten hyökkäysten kohteeksi ei jouduta sattumalta vaan niiden motiivit voivat 
olla esimerkiksi poliittisia tai yritysvakoilun kautta tavoiteltava valtiollinen 
hyöty. (ISACA, 2013) 
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Alla Kuviossa 1 on kuvattu maittain niiden yli viiden sadan työntekijän 
organisaatioiden prosentuaalinen osuus, jotka ovat joutuneet ainakin yhden 
onnistuneen kyberhyökkäyksen kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana. 

 

 
KUVIO 1 Kyberhyökkäysten kohteet viimeisen 12 kuukauden ajalta (CyberEdge Group, 
2019). 

2.2 Keskeiset käsitteet 

IDS 
 
IDS (Intrusion Detection System), tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmä, on 
tietoverkkoon tai isäntäjärjestelmään kytketty joko ohjelmisto- tai laitteistopoh-
jainen järjestelmä, jolla automatisoidaan tunkeutumisyritysten havainnoinnin 
prosessia (Liao, Lin, Lin, & Tung, 2013). 
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IDS järjestelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan; isäntäpohjaisiin (Host-
based IDS, HIDS) sekä verkkopohjaisiin (Network-based IDS, NIDS) tunkeu-
tumisen havaitsemisjärjestelmiin. Nimensä mukaisesti HIDS-järjestelmät valvo-
vat yhtä laitetta eli isäntää. Tällaisen järjestelmän toiminta voi olla joko reaktii-
vista tai proaktiivista. Reaktiivinen järjestelmä voi valvoa isäntäjärjestelmän 
tilannetta eri prosessien käyttämien resurssien pohjalta tai seurata sen järjestel-
mä- ja sovelluslokeja varmistaakseen, ettei isäntäjärjestelmässä tapahdu mitään 
vahingollista tai tavallisuudesta poikkeavaa. Reaktiivisen järjestelmän huono 
puoli on se tosiasia, että varoitus mahdollisesta haitalliseksi katsotusta toimin-
nasta saadaan aina vasta sen tapahduttua. Proaktiivinen järjestelmä voi valvoa 
isäntäjärjestelmään saapuvaa verkkoliikennettä mahdollisen pahuuden varalta 
ja näin varoittaa reaaliaikaisesti. Vastaavasti NIDS-järjestelmät tarkastelevat 
verkkoliikennettä tavallisesti useammasta eri kohdasta yrittäen löytää siitä va-
hingollista tai tavallisuudesta poikkeavaa toimintaa. Yleensä tällaiset toimet 
tähtäävät joko luvattoman pääsyn yrittämiseen tai kyseisen tietoverkon toimin-
nan häiritsemiseen. (Sakthivel & Radha, 2018) (Bhuyan, Bhattacharyya, & Kalita, 
2013) 
 
IPS 
 
IPS (Intrusion Prevention System), tunkeutumisen estojärjestelmä, on järjestel-
mä, joka sisältää IDS:n ominaisuudet. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi 
se sisältää ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi pyrkiä aktiivisesti estämään 
mahdollisia tunkeutumisyrityksiä (Liao, Lin, Lin, & Tung, 2013). 
 
Tällaiset automaattiset toimet voivat olla käytössä olevasta tuotteesta riippuen 
esimerkiksi niinkin yksinkertaisia kuin epäilyttävien pakettien tiputtaminen 
sisään tulevasta verkkoliikenteestä. Toisaalta tällainen automaattinen toimin-
nallisuus voi myös mahdollistaa sen, että IPS-järjestelmä muokkaa itsenäisesti 
esimerkiksi valvomansa tietoverkon palomuurien säännöstöjä tai verkkoliiken-
teen reitityksiä havaintojensa perusteella (Vacca, 2014). Ei ole siis olemassa sel-
keää listaa asioista, joita IPS-järjestelmä voi tehdä vaan käytössä olevat keinot 
riippuvat täysin tuotteesta sekä sen valmistajan mielikuvituksesta. 
 
Samoin kuin IDS järjestelmät edellä, voidaan myös IPS järjestelmät jakaa kah-
teen kategoriaan; isäntäpohjaisiin (Host-based IPS, HIPS) sekä verkkopohjaisiin 
(Network-based IPS, NIPS) tunkeutumisen estojärjestelmiin. Isäntäpohjaiset 
HIPS järjestelmät valvovat yhtä laitetta eli isäntää. Valvoessaan ne tutkivat esi-
merkiksi isännän eri lähteistä (sovellukset, palvelut, yms.) saamia pyyntöjä seu-
loen niistä mahdollista haitalliseksi määriteltyä toimintaa tai sisältöä. Vastaa-
vasti verkkopohjaiset NIPS järjestelmät valvovat yksittäisen isännän sijasta suu-
rempaa verkkokokonaisuutta. NIPS järjestelmät voivat suorittaa valvontaansa 
yhdestä tai useammasta verkon kohdasta etsien esimerkiksi tunnettujen hyök-
käysten tunnisteita liikenteestä (Vacca, 2014). 
 
 



13 

Pakettianalysaattori 
 
Pakettianalysaattori (engl. packet analyzer/sniffer) on ohjelmisto- tai laitteisto-
pohjainen ratkaisu, jota käytetään verkkoliikenteen valvontaan. Pakettianaly-
saattori esiintyy myös nimillä protokolla-analysaattori (engl. protocol analyzer) 
ja verkkoanalysaattori (engl. network analyzer) mutta käytetystä nimestä riip-
pumatta perustoiminnallisuus on lähtökohtaisesti sama. Normaalisti verkkolii-
kenteen paketit reititetään ja ohjataan tietylle vastaanottajalle verkon eri laittei-
den toimesta. Pakettianalysaattori on kuitenkin mahdollista määritellä käyttä-
mään ns. erottelematonta tilaa (engl. promiscuous mode). Tällöin käyttäjän on 
mahdollista tutkia verkossa liikkuvia paketteja, riippumatta siitä kenelle ne on 
oikeasti osoitettu sen sijaan että tutkisi ainoistaan itselleen osoitettuja paketteja. 
(Kaspersky Lab, 2020) 
 
Pakettilokitin 
 
Pakettilokitin (engl. packet logger) on perustoiminallisuudeltaan samankaltai-
nen kuin pakettianalysaattori. Se poimii eli lokittaa verkkoliikenteestä paketteja 
jatkokäsiteltäviksi tai analysoitaviksi toisaalla. Erona edellä mainittujen välillä 
on, että pakettilokitin ei itsessään suorita paketeille jatkokäsittelyä tai analy-
sointia vaan se ainoastaan suorittaa keräyksen. (The Computer Language 
Company Inc., 2020) 
 
Verkkohyökkäys 
 
Verkkohyökkäys on kohdetietojärjestelmään kohdistuva tapahtuma tai tapah-
tumien sarja, jolla on tarkoitus tunkeutua kyseiseen tietojärjestelmään, estää sen 
käytettävyyttä tai kartoittaa sen rakennetta ja komponentteja. Hyökkäyksiä on 
useita erityyppisiä, joista muutamia yleisimpiä ovat esimerkiksi: 
 

Brute Force Attack eli väsytyshyökkäys; käytetään esimerkiksi hyökkäyk-
sen kohteena olevan käyttäjän tai tietojärjestelmän salasanan tai muun 
tunnistetiedon hankkimiseen. Hyökkäyksessä esimerkiksi valmiita sanas-
toja hyväksikäyttäen tai järjestelmällisesti erilaisia merkkiyhdistelmiä ko-
keilemalla hankitaan pääsy hyökkäyksen kohteena olevaan tietojärjestel-
mään. Erilaisten vaihtoehtojen kokeilua jatketaan niin kauan, kunnes löy-
detään oikea. 

 
DOS (Denial of Service) eli palvelunestohyökkäys; hyökkääjä pyrkii la-
mauttamaan tietojärjestelmän tai palvelun ylikuormittamalla ja näin la-
mauttamalla sen liian suurella määrällä palvelupyyntöjä. 

 
DDOS (Distributed Denial of Service) eli hajautettu palvelunestohyökkäys 
on hyökkäys, jossa hyökkääjä pyrkii lamauttamaan tietojärjestelmän tai 
palvelun ylikuormittamalla ja näin lamauttamalla sen useasta eri lähteestä 
tulevalla liian suurella määrällä palvelupyyntöjä. 
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Pharming eli sivustoharhautus on verkkohyökkäys, jossa hyökkääjä nimi-
palvelun tietoja manipuloimalla tai esimerkiksi haittakoodia hyväksikäyt-
täen ohjaa hyökkäyksen kohteena olevat käyttäjät heidän haluaman verk-
kosivun sijasta hyökkääjän hallinnoimalle yleensä alkuperäistä kohdetta 
ulkonäöllisesti muistuttavalle huijaussivustolle. Huijaussivuston tarkoi-
tuksena voi olla esimerkiksi käyttäjän henkilökohtaisten tai salaisten tieto-
jen, kuten luottokorttitietojen, varastaminen (Borkar, Donode, & Kumari, 
2017). 



15 

3 IDS-JÄRJESTELMÄT 

Verkkohyökkäykset ovat tätä päivää; niitä tapahtuu joka ikinen päivä ja kaikki-
alla maailmassa. Hyökkäyksiä on sekä passiivisia että aktiivisia. Passiiviseksi 
katsottava hyökkäys on kyseessä silloin kun hyökkäyksen päämääränä on koh-
dejärjestelmän tai -palvelun kartoitus niin että kohteeseen tai sen toimintaan ei 
suoranaisesti vaikuteta. Esimerkiksi tietoverkon tai -järjestelmän skannaus on 
passiivinen hyökkäys, jolloin kohteelta saatavien vastausten ja palautteiden pe-
rusteella pyritään päättelemään kohteen rakennetta tai tunnistamaan vaikkapa 
sen käyttöjärjestelmä. Aktiivinen hyökkäys on kyseessä silloin kun tarkoitukse-
na on kohteeseen tunkeutuminen tai sen toimintaan tavalla tai toisella vaikut-
taminen. Tunkeutumisen tavoitteena saattaa olla esimerkiksi kohteen tietosisäl-
lön anastaminen tai vaikkapa tietoliikenteen salakuunteluun sopivan ohjelmis-
ton istuttaminen kohteeseen (Borkar, Donode, & Kumari, 2017). 

3.1 Yleistä 

Ensimmäisen kerran ajatuksen tunkeutumisen havaitsemisesta tietojärjestel-
mässä kuvaili James P. Anderson 1980 (Anderson, 1980). Julkaisussaan Ander-
son esitteli ajatuksen, että jäljitysketjut (engl. audit trail) sisältävät tietoa, jonka 
perusteella voidaan ymmärtää käyttäjän käyttäytymistä sekä havaita mahdolli-
sia väärinkäytöksiä. Tämän pohjalta syntyi käsite väärinkäytösten ja tiettyjen 
käyttäjätapahtumien havainnoinnista. 

Perusajatukseltaan kaikki IDS-järjestelmät ovat lähtökohtaisesti samankal-
taisia pohjautuen Dorothy E. Denningin 1987 esittelemään tunkeutumisen ha-
vaitsemisen malliin (Denning, 1987). Denningin mallissa esitellään reaaliaikai-
nen tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä, jolla voidaan havaita tietomurtoja, 
tunkeutumisia sekä muita tietojärjestelmien väärinkäyttötilanteita. Malli on 
yleiskäyttöinen eli se ei ota kantaa käytettävään järjestelmään tai sovellusalus-
taan, eikä tunnistettaviin uhkiin. Perusajatus mallin pohjalla on, että edellä 
mainitut rikkomukset sekä niiden yritykset voidaan havaita lokitietoja tarkkai-
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lemalla ja etsimällä niistä epänormaaleja haitalliseksi toiminnaksi tunnistettuja 
rakenteita. 

Denningin malli sisältää kuusi pääkomponenttia: 

TAULUKKO 1 Denningin mallin kuusi pääkomponenttia 
Komponentti Kuvaus 

Subjekti (engl. subject) Tarkkailtavan toiminnan käynnistäjä kohdejärjestelmässä – 

yleensä käyttäjä. 

Objekti (engl. object) Toiminnan kohde; esimerkiksi tiedosto, komento tai laite. 

Kirjaustapahtuma 

(engl. audit record) 

Kohdejärjestelmässä kirjattava tieto tapahtumasta tai sen 

yrityksestä. Tapahtuma voi olla esimerkiksi sisäänkirjau-

tuminen, komennon suorittaminen tai tiedoston avaus. 

Kirjaustapahtuma sisältää Denningin mallin mukaan kuusi 

tietoa: 

• Subjekti (engl. subject) 

• Tapahtuma (engl. action) 

• Objekti (engl. object) 

• Poikkeusehto (engl. exception-condition) 

• Resurssien käyttö (engl. resource-usage) 

• Aikaleima (engl. time-stamp) 

Profiili (engl. profile) Profiilit ovat rakenteita, jotka kuvaavat subjektien käyttäy-

tymistä objekteihin nähden. Käyttäytymistä kuvataan tilas-

tollisten mittareiden ja havaitun toiminnan mallien suh-

teen. Profiilit toimivat tunnisteena ja kuvauksena sen suh-

teen mikä katsotaan normaaliksi toiminnaksi. Profiilit luo-

daan aluksi automaattisesti malleista (engl. template) ja 

niitä tarkennetaan myöhemmin tarpeen vaatiessa. 

Poikkeavuustapahtuma 

(engl. anomaly record) 

Poikkeavuustapahtuma luodaan, kun havaitaan poikkeava 

toimintaa. 

Toimintasääntö 

(engl. activity rule) 

Tietyn ehdon täyttyessä suoritettava toiminta. Toiminta voi 

olla profiilien päivitystä, poikkeavan toiminnan havaitse-

mista, poikkeavuuksien yhdistämistä epäiltyihin hyök-

käyksiin tai raporttien luomista. 

 
 
Nykyiset IDS-järjestelmät voidaan jaotella kahteen eri pääkategoriaan niiden 
tarkasteleman kohteen perusteella; isäntäpohjaisiin (engl. Host-based IDS, 
HIDS) sekä verkkopohjaisiin (engl. Network-based IDS, NIDS) tunkeutumisen 
havaitsemisjärjestelmiin. Vastaavanlainen kahtia jako syntyy myös käytettävän 
tunnistusmenetelmän perusteella; väärinkäytöksiin (engl. misuse detection) 
pohjautuvat sekä poikkeamiin (engl. anomaly detection) pohjautuvat (Bhuyan, 
Bhattacharyya, & Kalita, 2013). Edellä mainittujen väärinkäytöksiin ja poik-
keamiin pohjautuvien järjestelmien lisäksi on vielä kolmas tyyppi eli edellä 
mainitut yhdistävä hybridi. 
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KUVIO 2 IDS-järjestelmien jaottelu (Kruegel, Valeur, & Vigna, 2005). 

Väärinkäytöksiin (engl. misuse detection) pohjautuvissa järjestelmissä tunkeu-
tumisen tai sen yrityksen tunnistus perustuu ennalta määriteltyihin tunnistus-
sääntöihin tai tunnisteisiin. Ennalta määritellyt tunnistussäännöt pohjautuvat 
tunnettuihin hyökkäyksiin sekä niiden tunnistettaviin ominaispiirteisiin. Näin 
ollen tällä menetelmällä pystytään tunnistamaan tiedossa olevat hyökkäykset. 
Vastaavasti ennalta määritellyt tunnisteet pohjautuvat esimerkiksi tunnettuihin 
haittaohjelmiin sekä niiden yksilöiviin piirteisiin. Tällaisten yksilöivien piirtei-
den perusteella kyseiset haittaohjelmat on mahdollista tunnistaa valvottavasta 
verkkoliikenteestä. Menetelmän yksi haasteista on tosiasia, että vaikka jokin 
tietty hyökkäys on periaatteessa jo tiedossa, pystytään siitä varioimaan lukuisia 
erilaisia muunnoksia, jolloin nuo kaikki eri variaatiot kattavan tunnistussään-
nön tai tunnisteen määritteleminen on vaikeaa. Menetelmällä ei tietenkään pys-
tytä tunnistamaan uusia hyökkäyksiä tai ylipäänsä hyökkäyksiä, joita varten 
järjestelmä ei vielä sisällä tunnistussääntöä tai tunnistetta. (Bhuyan, 
Bhattacharyya, & Kalita, 2013) 

Poikkeamiin (engl. anomaly detection) pohjautuvissa järjestelmissä ensisi-
jainen oletus valvottavan toiminnan suhteen on, että kaikki poikkeava toiminta 
on lähtökohtaisesti tunkeutumiseen tai siihen tähtäävää toimintaa. Järjestelmän 
toiminta pohjautuu valvottavan kohteen normaalin toiminnan pohjalta raken-
nettuun profiiliin, jota vasten verrataan kulloisenkin ajanhetken toimintaa. Mi-
käli tietyllä ajanhetkellä normaalia toimintaa kuvaavaa profiilia vasten verrattu 
toiminta poikkeaa ennalta määritellyn kynnystason ylittäen, tulkitaan se tun-
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keutumiseksi tai sellaisen yritykseksi. Tällaisen järjestelmän heikkoutena ovat 
virheellisesti annetut ilmoitukset hyökkäyksestä tai sellaisen yrityksestä (väärät 
positiiviset, engl. false positives). Koska järjestelmän havainnointikyky pohjau-
tuu kahden eri ajanhetken tilanteen vertailuun ja siihen kuinka merkittävä noi-
den välinen ero on, on ensiarvoisen tärkeää määritellä ilmoituksen antamiseen 
käytettävä kynnystaso mahdollisimman hyvin eli niin ettei synny liikaa edellä 
mainittuja vääriä positiivisia mutta kuitenkin niin, ettei oikeita havaintoja (oi-
keat positiiviset, engl. true positives) jää ilmoittamatta. Verrattuna väärinkäy-
tökseen pohjautuvaan malliin, poikkeamiin pohjautuvat järjestelmät vaativat 
myös huomattavasti enemmän resursseja, joten siitä seurauksena ne tulevat 
yleensä kuluiltaan kalliimmiksi. (Bhuyan, Bhattacharyya, & Kalita, 2013) 

Väärinkäytöksiin pohjautuvien ja poikkeamiin pohjautuvien järjestelmien 
merkittävin ero juontuu niiden tunnistukseen käyttämästään tekniikasta. Poik-
keamiin pohjautuvat järjestelmät etsivät eroavaisuuksia normaaliksi katsotun 
tilan ja nykytilan välillä. Näin ne havaitsevat tunnettujen uhkien lisäksi myös 
mahdollisesti entuudestaan tuntemattomia hyökkäysmalleja. Väärinkäytöksiin 
pohjautuvat järjestelmät ovat sen sijaan riippuvaisia käytössään olevista tunnis-
tussäännöistä ja tunnisteista. Näin niiden havainnointikyky rajoittuu ainoastaan 
niille ennalta kerrottuihin hyökkäysmalleihin. Edellä kuvattujen kahteen eri 
tunnistustapaan perustuvien järjestelmien lisäksi on olemassa myös niin sanot-
tuja hybridijärjestelmiä, jotka pyrkivät yhdistämään sekä väärinkäytöksiin että 
poikkeamiin pohjautuvien järjestelmien hyvät puolet ja näin kompensoimaan 
kummankin järjestelmän huonoja puolia. 

3.2 Perustoiminnallisuus 

IDS-järjestelmien perustoiminnallisuus on hyvin samankaltainen riippumatta 
tuotteesta tai sen toteuttajasta. Toki nykyään on olemassa erilaisia esimerkiksi 
tekoälyä tai koneoppimista apunaan käyttäviä ratkaisuja mutta tässä tutkimuk-
sessa pidättäydytään Snortin edustamissa ”perus” IDS-ratkaisuissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä kerää tutkittavat verkkoliikenteen 
paketit valvomastaan pakettivirrasta. On myös mahdollista, että pakettien ke-
räyksen suorittaa jokin toinen ohjelmisto- tai laitteistopohjainen ratkaisu. Kun 
paketti on kerätty tutkittavaksi, tehdään sille käsittelyn edellyttämiä toimia de-
koodauksen muodossa eli päätellään esimerkiksi protokolla, jota kyseinen pa-
ketti sisältää. Samassa yhteydessä paketille saatetaan tehdä esiprosessointia, 
jolloin mahdollisesti useammasta osasta (engl. fragment) koostuva paketti koos-
tetaan takaisin yhteen. 

Tämän jälkeen paketit päätyvät havainnointiin, jossa paketeista etsitään 
haittaohjelmien ja hyökkäysten tunnusomaisia rakenteita sekä niiden mahdolli-
sesti muodostamia tapahtumaketjuja. Kun havainnointi tunnistaa tällaisen hait-
taohjelman tai hyökkäyksen, antaa se asiasta tilanteen mukaan hälytyksen 
ja/tai tekee asiasta lokimerkinnän. 
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Järjestelmien ei voi ikinä olettaa toimivan täysin automaattisesti vaan ne 
vaativat aina valvontaa. Toki koko ajan yritetään päästä yhä automaattisem-
paan valvontaan mutta yhä edelleen tulee tilanteita vastaan, jossa ihmisen täy-
tyy tehdä tulkintaa järjestelmän löydösten perusteella. 

 
 

 
KUVIO 3 IDS-järjestelmän perustoiminnallisuus (Hoelzer, 2019). 

3.3 Suosittuja IDS-järjestelmiä 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti tunnetuimpia IDS- ja IPS-järjestelmiä. Huomi-
oitavaa tässä yhteydessä on, ettei seuraavassa esitellyt järjestelmät ole listattuna 
missään tietyssä järjestyksessä ja mukaan valitut ovat vain ja ainoastaan esi-
merkkeinä eräistä tunnetuimmista. Kaikki seuraavaksi esitellyt ovat myös 
avoimen lähdekoodinsa ansiosta kenen tahansa saatavilla ja käytettävissä il-
maiseksi. Snort-järjestelmä käydään läpi omassa luvussaan; luku 5 Snort. 

3.3.1 OSSEC 

OSSEC (Open Source HIDS SECurity) on avoimen lähdekoodin skaalautuva ja 
alustariippumaton isäntäpohjainen tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä (engl. 
Host-based Intrusion Detection System, HIDS), jota voidaan käyttää suurim-
malla osalla olemassa olevista käyttöjärjestelmäalustoista kuten esimerkiksi Li-
nux, Windows, Solaris, OpenBSD, FreeBSD sekä MacOS (OSSEC Project Team, 
2020). Avoimen lähdekoodinsa ansiosta sen jakelu on sallittua GNU General 
Public License (versio 2) ehtojen mukaisesti ja samat ehdot mahdollistavat myös 
lähdekoodin muokkauksen jonkun niin halutessaan (Free Software Foundation, 
Inc., 1991). Vaikkakin OSSEC on avoimen lähdekoodin ratkaisu, on se Trend 
Micron omistama. Kaupallisen toimijan omistajuus ei OSSECin tapauksessa näy 
käytännössä muutoin kuin Trend Micron tarjoamana maksullisena tukena tuot-
teelle, itse tuote on käytettävissä täysin vapaasti ja ilmaiseksi. 
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OSSEC on yksi suosituimmista HIDS ratkaisuista vuosittaisen latausmää-
rän ollessa kirjoitushetkellä yli 500 000. OSSEC soveltuu käytettäväksi sekä pa-
kallisesti (engl. on-premise) asennettuna että käytettäväksi pilvestä. Skaalautu-
vuutensa ansiosta sitä voivat käyttää yhtä lailla niin pienet kuin suuret yritykset 
että internet palveluntarjoajat, datakeskukset ja valtiolliset tahot. (Hay, Cid, & 
Bray, 2008) 

OSSEC on ensisijaisesti HIDS ratkaisu palvelimien suojaukseen. Se voi 
toimia myös lokien analysoinnin työkaluna sekä IDS-järjestelmien, verkkopal-
velimien, palomuurien että pääsynhallintalokien valvontaan ja analysointiin 
käytettävänä ratkaisuna (OSSEC Project Team, 2020). OSSECin tärkeimmät 
ominaisuudet ovat (Hay, Cid, & Bray, 2008): 

• Lokipohjainen tunkeutumisen havainnointi (engl. Log based In-
trusion Detection, LIDs). Useammasta valvontapisteestä tulevaa lo-
kitietoa tarkkaillaan ja analysoidaan reaaliaikaisesti. 

• Piilohallintaohjelmien eli ns. rootkit-ohjelmien sekä haittaohjelmien 
havainnointi. Prosessi- ja tiedostotason analysointi haitallisten so-
vellusten sekä käyttöjärjestelmän ulottumattomiin piiloutuneiden 
rootkit-ohjelmien havainnointiin. 

• Vaatimustenmukaisuuden tarkastus. Sovellus- ja järjestelmätason 
tarkkailu useiden yleisten standardien noudattamiseksi, tällaisia 
standardeja ovat esimerkiksi PCI-DSS ja CIS vertailuanalyysit (engl. 
benchmark). 

• Järjestelmäinventaario. Kirjanpito järjestelmän tiedoista sisältäen 
esimerkiksi asennetut ohjelmistot, käytössä olevan laitteiston, käyt-
töasteen, verkkopalvelut ja -kuuntelijat sekä monia muita tietoja. 

• Tiedostojen eheyden valvonta (engl. File Integrity Monitoring, FIM). 
Eheyden valvontaa suoritetaan reaaliaikaisesti sekä tiedostoille että 
Windows käyttöjärjestelmän kyseessä ollen myös rekisteriasetuksil-
le, jotta tunnistetaan mahdolliset järjestelmään kohdistuneet muu-
tokset. Samalla ylläpidetään rikosteknistä kopiota datasta sen 
muuttuessa ajansaatossa. 

• Tunkeutumisen esto. Tarvittaessa suoritetaan järjestelmään kohdis-
tuvia hyökkäyksiä ja muutoksia vastaan vaikutuksia estäviä ja mi-
nimoivia toimenpiteitä reaaliaikaisesti. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi palomuurisäännöt, integraatiot kolmansien osapuolten 
palveluihin kuten sisällönjakeluverkot (Content Delivery Network, 
CDN) ja tukiportaalit, sekä erilaiset itsenäisesti suoritettavat järjes-
telmän toimintakyvyn palautukseen tähtäävät toimet. 

OSSECin tukemat lokitiedostot pitävät sisällään esimerkiksi FTP-, sähköposti- 
ja web-palvelimien lokit sekä käyttöjärjestelmän tapahtumalokit, palomuuri- ja 
virustorjunta-tuotteiden lokit, ja verkkoliikennelokit. OSSECia hallinnoidaan 
siihen asennettavilla käytännöillä (engl. policy) joita on mahdollista hankkia 
lisäosina käyttäjäyhteisöltä tai halutessaan tehdä itse. Kyseisillä käytännöillä 
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määritellään annettaville hälytyksille ehdot ja edellytykset. Annettavat hälytyk-
set voidaan esittää joko konsolilla tai toimittaa ne sähköpostitse vastaanottajalle. 

3.3.2 Suricata 

Suricata on avoimen lähdekoodin ilmainen verkkopohjainen tunkeutumisen 
havaitsemisjärjestelmä (engl. Network-based Intrusion Detection System, NIDS) 
ja tunkeutumisen estojärjestelmä (engl. Network-based Intrusion Prevention 
System, NIPS). Edellä käsitellyn OSSECin tapaan myös Suricataa voidaan käyt-
tää suurimmalla osalla olemassa olevista käyttöjärjestelmäalustoista; mukaan 
lukien Linux, FreeBSD, OpenBSD, macOS ja Mac OS X sekä Windows (the 
Open Information Security Foundation, 2020). 

Suricatan kehityksestä vastaa Open Information Security Foundation 
(OISF). OISF on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka rahoituksesta vastaa Yh-
dysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (US Department of Homeland Security, 
DHS) sekä OISF konsortion muodostavat yritykset (the Open Information 
Security Foundation, 2020). 

Suricatan ensimmäinen beta-versio julkaistiin 1.1.2010 (Open Information 
Security Foundation, 2019). Sen lähdekoodi on lisensoitu GNU General Public 
License (versio 2) ehtojen mukaisesti (Free Software Foundation, Inc., 1991). 

Alkujaan Suricata oli Snortin ”fork” eli vapaasti suomennettuna itsenäinen 
kehityshaara. Snortin tuolloiset käyttäjät turhautuivat Snortin kehitystyöstä 
vastanneen yrityksen, Sourcefiren, haluttomuuteen hyödyntää käyttäjäyhteisön 
tuottamaa lähdekoodia, sääntöjä tai heiltä tulleita kehitysajatuksia. Tästä syystä 
Snortin sen hetkisestä lähdekoodista alettiin jatkokehittää omaa erillistä tuotetta. 

Pääpiirteissään Suricata on tässä tutkimuksessa tarkemmin käsiteltävän 
Snortin kaltainen johtuen pitkälti juuri yhteisestä historiasta. Kumpikin poimii 
verkkoliikennepaketteja valvomastaan liikennevirrasta, muuntaa ne käsiteltä-
vään muotoon, prosessoi ja analysoi ne sekä suorittaa mahdolliset jatkotoimen-
piteet vaikkapa lokimerkinnän tai hälytyksen muodossa. Yhteinen historia tuot-
teiden välillä tarkoittaa tässä tapauksessa myös sitä, että Snortin käyttämät 
säännöt toimivat pääosin myös Suricatassa. Tämä mahdollistaa sen, että Surica-
tan käyttäjät voivat mahdollisissa ongelmatilanteissa hakea apua oman tuot-
teensa keskusteluryhmien lisäksi Snortin vastaavista. 

Muutama merkittävä ero kahdessa mainitussa tuotteessa kuitenkin on. 
Toisin kuin yhdessä säikeessä (engl. single-threaded) ajettava ja näin ollen yhtä 
prosessoria tukeva Snort, Suricata pystyy käsittelemään tietoa useammassa säi-
keessä kerrallaan (engl. multi-threaded) ja näin ollen hyödyntämään useita pro-
sessoreita samanaikaisesti. Yksi säie pystyy käsittelemään yhtä pakettia kerral-
laan mutta järjestelmän sisäinen rakenne mahdollistaa sen, että yhtä pakettia 
voi käsittelyn aikana käsitellä useampi eri säie ja useita paketteja voidaan järjes-
telmän toimesta käsitellä samanaikaisesti. Tämä seikka on myös Snortin osalta 
muutostyön kohteena mutta siitä enemmän myöhemmin. 

Monien käyttäjien silmissä Snortin yksi merkittävimmistä puutteista heti 
sen ensimmäisestä versiosta alkaen aina hyvin viimeisimpiin versioihin saakka, 
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on ollut se, ettei se ole ”application aware” (suom. ohjelmistotietoinen). Tämä 
tarkoittaa lyhyesti sitä, että Snort ei ole ollut tietoinen siitä minkä ohjelmiston 
liikennettä sen valvottavana on ollut. Snort on luottanut verkkoliikenneporttei-
hin määritellessään mistä liikenteestä on kyse; esimerkiksi porttien 80 ja 8080 
oletetaan kuuluvan HTTP-liikenteelle. Tämä tilanne muuttui version 2.9.7 jul-
kaisun yhteydessä vuonna 2014, kun OpenAppID toiminnallisuus esiteltiin 
(Kleopa, 2014). 

Suricatan kohdalla tilanne on sen sijaan ollut toinen heti alusta saakka. Sen 
näkymä valvottavaan liikenteeseen ei ole rajoittunut käytettyihin portteihin 
vaan se osaa tunnistaa esimerkiksi epätavallisten porttien kautta kulkevaa ssh 
ja http liikennettä perustuen käytettyihin protokolliin. 

Yksi Suricatan yhteydessä monesti esille nousevista ominaisuuksista on 
sen libhtp-kirjastoa käyttäen rakennettu http-käsittelijä. Kyseinen käsittelijä 
mahdollistaa http-liikenteen tehokkaamman tutkinnan. Sen avulla pystytään 
esimerkiksi tunnistamaan http-liikenteessä kulkevia tiedostoja riippumatta nii-
den tiedostopäätteistä ja vaikkapa kohdistamaan avainsanahakuja esimerkiksi 
palvelimelle lähetettyihin pyyntöihin ja saatuihin vastauksiin (Open 
Information Security Foundation, 2019). 

3.3.3 Zeek (Bro) 

Zeek on alkujaan Vern Paxsonin kehittämä verkkoliikenteen analysaattori. Al-
kujaan Zeek oli nimeltään Bro ja sen kehitystyö alkoi vuonna 1995 (Paxson, Bro: 
A System for Detecting Network Intruders in Real-Time, 1998). Tuote pohjau-
tuu avoimeen lähdekoodiin, joten se on vapaasti ja ilmaiseksi kenen tahansa 
käytettävissä. 

Tuotteen alkuperäisestä nimestä Bro luovuttiin lokakuussa 2018 jolloin 
uudeksi nimeksi tuli nykyinen Zeek. Alkuperäisen nimensä tuote sai George 
Orwellin romaanista Vuonna 1984 jossa kansalaisten kaikkia liikkeitä valvoi Iso-
veli (engl. Big Brother, josta johdettiin Bro). Ajansaatossa Bro nimenä sai seksisti-
siä vivahteita, kun sen väärinymmärrettiin asiaa tuntemattomien toimesta viit-
taavaan ”velikulttuuriin” (engl. bro-culture). (Paxson, 2018) 

Toimintaperiaatteeltaan Zeek on erilainen kuin esimerkiksi Snort ja Suri-
cata jotka perinteisinä tunniste-pohjaisina (engl. signature-based) järjestelminä 
vertaavat tunnisteita valvomaansa liikenteeseen uhkia havaitakseen. Zeek tukee 
toki myös tunnisteisiin pohjautuvaa toimintamallia mutta sen lisäksi se sisältää 
myös muita havainnointitapoja. Tunnisteiden käytön lisäksi se osaa havaita 
poikkeamia (engl. anomaly detection), tehdä käyttäytymisanalyysia (engl. be-
havioral analysis) sekä tunnistaa väärinkäytöksiä (engl. misuse detection). (The 
Zeek Project, 2019) 

Zeekistä on saatavilla avoimen lähdekoodin version lisäksi myös kaupal-
linen versio nimellä Corelight. Ennen vuoden 2018 nimen vaihdosta kaupallisen 
version nimi oli Broala. Kaupallinen versio tuo mukanaan esimerkiksi LDAP 
tuen sekä selainpohjaisen hallintakäyttöliittymän (Corelight, Inc., 2020). 
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3.3.4 Security Onion 

Security Onion ei ole yksittäinen tuote tai järjestelmä, vaan kyseessä on ilmai-
nen vapaan lähdekoodin Linux jakeluversio (engl. distribution). Nimensä Secu-
rity Onion on poiminut alalla käytetystä vertauksesta, jonka mukaan tietoturva 
tulee rakentaa niin sanotun sipulimallin mukaisesti eli kerroksittain 
(Valtiovarainministeriö, 2012). Doug Burks aloitti jakeluversion kehityksen 
vuonna 2008 avoimenlähdekoodin ratkaisuna (Security Onion Solutions, 2020). 

Jakeluversioon on koottu kokoelma erilaisia tietoverkkojen valvontaan ja 
analysointiin tarkoitettuja työkaluja. Komponentteja löytyy esimerkiksi lokien 
hallinnointiin, tunkeutumisen havainnointiin sekä turvallisuustilanteen seuran-
taan (Security Onion Solutions, 2020). Mukaan sisällytettyjen komponenttien 
lista on kattava. Se sisältää esimerkiksi työkalut Elasticsearch, Logstash, Kibana, 
Snort, Suricata, Zeek (aiemmalta nimeltään Bro), Wazuh, Sguil, Squert, Cyber-
Chef ja NetworkMiner. Kaikki tämä on onnistuttu paketoimaan velhopohjaisel-
la (engl. wizard) käyttöliittymällä asennettavaksi. 

3.3.5 AIDE 

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) on suomalaisten Rami 
Lehden ja Pablo Virolaisen kehittämä eheystarkistinohjelmisto. Ensimmäinen 
versio 0.1 julkistettiin 13. elokuuta 1999. Alkujaan ohjelmisto kehitettiin kaupal-
lisen Tripwire-nimisen ohjelmiston korvaajaksi. Ohjelmistoa käytetään tiedosto-
jen sekä hakemistojen integriteetin eli eheyden valvontaan. Kyseessä on siis 
eräänlainen isäntäpohjainen tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä (engl. Host-
based Intrusion Detection System, HIDS) (Lehti, 1999). AIDE on lisensoitu GNU 
General Public License (versio 2) ehtojen mukaisesti (Free Software Foundation, 
Inc., 1991). 

AIDEn toiminta perustuu valvottavasta järjestelmästä luotavaan tietokan-
taan, johon tallennetaan järjestelmän perustilanne (engl. baseline). Tietokanta 
luodaan konfiguraatiotiedostossa määriteltyjen tiedostojen attribuuteista ja tar-
kistussummista. Kun jatkossa valvottavan järjestelmän tilanne halutaan tarkis-
taa, verrataan kyseisellä ajanhetkellä luotua uutta tietokantaa perustilanteen 
vastaavaan. Näitä kahdella ajanhetkellä luotua tietokantaa vertaamalla, ohjel-
misto päättelee niiden mahdollisista eroavaisuuksista, että onko valvottavia 
tiedostoja muutettu ja onko järjestelmän turvallisuus näin vaarantunut (Lehti, 
1999). 

Ratkaisuna AIDE ei ole reaaliaikainen, vaan sitä on tarkoitus ajaa komen-
toriviltä aina tarpeen vaatiessa. Mikäli suoritettavasta valvonnasta tahtoo ”lähes” 
reaaliaikaisen, voi komennon ajastaa automaattiseksi lyhyellä intervallilla. Toi-
sin kuin edellä käsitellyt täysiveriset IDS- ja IPS-ratkaisut, on AIDE enemmän-
kin väline tiedostojen vertailuun eri ajanhetkillä (Lehti, 1999). 
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3.4 Yhteenveto 

Havainnointijärjestelmiä löytyy tätä nykyä tarpeeseen kuin tarpeeseen, niin 
kaupallisista kuin ilmaisistakin ratkaisuista. Perinteisesti yritykset ovat tosin 
helposti kallistuneet maksullisten ohjelmistojen puoleen ihan siitä syystä, että 
jos jotain menee pieleen, tahtovat he jonkun tahon, johon ottaa yhteyttä. 

Vaikka tuote itsessään olisi vapaasti saatavilla ja ilmainen, on siihen mo-
nesti saatavilla maksullista tukea, osaan jopa suoraan sitä kehittävältä taholta. 
Näin on tilanne myöhemmin käsiteltävän Snortin kohdalla mutta myös edellä 
esitellyistä esimerkiksi OSSECin kohdalla. Joidenkin ilmaisten ohjelmistojen 
kohdalla saattaa olla tilanne, että ohjelmistosta löytyy erikseen maksullinen 
versio, kuten esimerkiksi Zeek ja sen kaupallinen sisar Corelight. Tällaistenkin 
kohdalla monelle taholle riittää ilmainen versio ilman kaupallisen version mu-
kanaan tuomia mahdollisia lisäominaisuuksia. 

Kun havainnointijärjestelmän hankinta ja käyttöönotto tulee ajankoh-
taiseksi, kannattaa sopivan ratkaisun valinta tehdä huolellisesti. Kannattaa kar-
toittaa omat tarpeet tarkkaan, että halutaanko ensisijaisesti huolehtia järjestel-
mien eheydestä, jolloin esimerkiksi AIDE voi olla sopiva ratkaisu. Jos taas halu-
taan välinettä, jonka ominaisuudet ja oma skriptikieli mahdollistavat sen käyt-
töönoton mitä erikoisemmissakin ympäristöissä, on silloin ehkä Zeek pohditta-
vien joukossa. Tai jos halutaan koko arsenaali kerralla, tällöin Security Onion on 
se, joka valitaan. 

Olipa käytössäsi taloudellisia resursseja hankkiaksesi haluamasi tuote sen 
käyttöönoton hoitavine konsulttiarmeijoineen tai ei, ei tätä nykyä turvallisuute-
si verkossa kaadu siihen. Kuten edellä on huomattu, löytyy täysin ilmaisista 
tuotteista ohjelmistoja, jotka vastaavat kehittyneempienkin käyttäjien ja suurien 
kompleksien ympäristöjen tarpeita. 
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4 VERKKOLIIKENNETALLENTEET 

4.1 Yleistä 

”Pcap or it didn’t happen” (suom. ”pcap tai sitä ei tapahtunut”) on monelle tie-
toturvan parissa työskentelevälle ja alan harrastajalle tuttu lause. Mikäli sinulla 
ei ole verkkopakettien tallennukseen käytettyä pcap-tiedostoa asiaan liittyen, et 
voi välttämättä varmuudella todentaa hyökkäyksen tai tietomurron tapahtu-
neen. Mikä vielä pelottavampaa tilanteessa, jossa jokin tietty hyökkäysmetodi 
on epäilyksen alla, et voi varmuudella todentaa, ettei hyökkäystä tai tietomur-
toa ole tapahtunut. 

Suomalainen Codenomicon löysi 3.4.2014 tunnisteella CVE-2014-0160 
tunnetun haavoittuvuuden laajasti käytetystä avoimen lähdekoodin OpenSSL 
kirjastosta (National Vulnerability Database, 2014). Kyseinen haavoittuvuus 
tunnetaan paremmin nimellä Hearbleed tai The Heartbleed Bug (Synopsys, Inc., 
2014). Kun kyseinen haavoittuvuus paljastui vuonna 2014, heräsi verrattain no-
peasti epäilys, että Yhdysvaltain Kansallinen turvallisuusvirasto (National Se-
curity Agency, NSA) olisi käyttänyt kyseistä haavoittuvuutta verkko-
operaatioissaan kaksi vuotta ennen sen paljastumista suurelle yleisölle (Zetter, 
2014). Tällaisten tapausten yhteydessä yrityksissä herää pelko, että mitä jos me-
kin olemme jo joutuneet kyseisen haavoittuvuuden uhriksi. Asiaan on liki 
mahdotonta saada varmuutta, suuntaan tai toiseen, ilman pcap-tiedostoja po-
tentiaaliselta ajanjaksolta. 

Tosiasia on, että harvalla yrityksellä tai toimijalla on resursseja suorittaa 
täydellistä pakettikaappausta (engl. full packet capture) verkossaan. Monesti jo 
pelkästään tallennettavan verkkoliikenteen vaatima tallennustila muodostuu 
ongelmaksi. Asiaan tuo helpotusta erilaiset tätä tarkoitusta varten olevat ohjel-
mistoratkaisut, jotka tarvittaessa kompressoivat verkosta keräämäänsä paketti-
dataa tai karsivat siitä talteen vain käyttökelpoisimman osan. Jokaisen täytyy 
siis tehdä omat ratkaisunsa sen suhteen minkä tasoinen tallennus on itselleen 
tarkoituksen mukaisinta ja resurssien puolesta järkevää. (Obremski, 2016) 
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4.2 Pcap-tiedostomuoto 

Tätä nykyä pcap-tiedostomuoto on muodostunut de facto -standardiksi mitä 
tulee verkkoliikennetallenteisiin (Harris, 2015). Lawrence Berkeley National 
Laboratoryssa oli 1980 ja -90 lukujen taitteessa käynnissä tutkimusprojekti, jossa 
heräsi tarve aiempaa käyttökelpoisempiin tallenteisiin tutkittavasta verkkolii-
kenteestä (McCanne, 2011). Tallenteiden tekoa varten laadittiin tcpdump-
työkalu. 

Laboratoriossa ymmärrettiin kuitenkin nopeasti, että heillä on tarve raken-
taa myös muita verkkoliikennepakettien tallennukseen kykeneviä ratkaisuja 
tcpdumpin lisäksi. Tästä syystä tcpdumpista irrotettiin omaksi kirjastokseen 
osat, jotka mahdollistavat varsinaisten pcap-tiedostojen luonnin tietoliikenteen 
paketeista. Näin syntyi uudelleenkäytettävä avoimen lähdekoodin libpcap-
kirjasto rajapintoineen. Kirjasto tarjoaa järjestelmäriippumattoman rajapinnan 
verkkoliikenteen käyttäjätason tallennukseen (engl. packet capture). Pcap-
tiedostot ovat siis libpcap-kirjaston käyttämä tiedostoformaatti verkkoliiken-
teen pakettikaappausten tallennukselle. 

Yhä tänä päivänä tcpdump ja libpcap-kirjasto kulkevat käsi kädessä mutta 
tätä nykyä libpcap-kirjastoa käyttävät monet muutkin, kuten esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa tarkemman tarkastelun alla oleva Snort. (The Tcpdump Group, 
2020) (McCanne, 2011) 

4.3 Miten niitä muodostetaan? 

Kun verkossa olevan tietokoneen verkkosovitin (NIC, engl. network interface 
card) vastaanottaa verkkoliikennepaketin, tarkistaa se ensimmäiseksi paketista 
kohde-MAC-osoitteen (engl. destination MAC-address) tietääkseen onko kysei-
nen verkkoliikennepaketti tarkoitettu sille. Mikäli paketin kohde-MAC-osoite 
vastaa sovittimen omaa MAC-osoitetta, välittää sovitin kyseisen paketin eteen-
päin jatkokäsittelyyn. MAC-osoite (Media Access Control) on verkkosovittimen 
ethernet-verkossa yksilöivä tunnus. 

Jos on kuitenkin tilanne, että tahdotaan tallentaa verkossa kulkevaa lii-
kennettä, on tahtotilana normaalisti tallentaa myös muiden tietokoneiden lii-
kennettä sen sijaan että tallennettaisiin vain oman MAC-osoitteen kautta kulke-
va liikenne. Tällöin kyseinen verkkosovitin asetetaan erottelemattomaan tilaan 
(engl. promiscuous mode). Kun verkkosovitin on erottelemattomassa tilassa, ei 
se välitä vastaanottamiensa pakettien kohde-MAC-osoitteista vaan välittää 
kaikki paketit jatkokäsittelyyn. 
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KUVIO 4 Pakettien keräyksen prosessi (Garcia, 2008). 

Aiemmin mainittu tcpdump-työkalu on yksi eniten käytetyistä välineistä pcap-
tiedostojen muodostukseen. Muita yleisiä ovat esimerkiksi Wireshark ja tshark. 
Vaikka kaksi edellä mainittua käyttävät dumpcap-työkalua pakettien kaap-
paukseen, käyttää itse dumpcap taasen libpcap-kirjastoa suorittaakseen kysei-
sen toiminnon (dumpcap, 2020). Myös tässä tutkimuksessa jäljempänä tarkem-
min läpikäytävä Snort suorittaa pakettikaappauksensa käyttäen libpcap-
kirjastoa. 

Oletuksena tcpdump yrittää asettaa käyttämänsä verkkosovittimen erotte-
lemattomaan tilaan. Tämä on estettävissä komentoriviparametrilla. Jotkin verk-
kosovittimet eivät myöskään tue erottelematonta tilaa ja vastaavasi jotkin käyt-
töjärjestelmät estävät sen käytön. Tcpdumpin käytössä tulee muistaa, että oi-
kein toimiakseen se vaatii korotetut käyttöoikeudet (engl. elevated persmissions) 
joten esimerkiksi Unix/Linux käyttöjärjestelmissä ohjelma täytyy suorittaa su-
do-komennolla: 

 

sudo tcpdump -i any -w esimerkki_tiedosto.pcap 

 
Yllä esimerkissä suoritamme tcpdump ohjelman sudo-komennolla. Komentori-
viparametri ”-i” kertoo ohjelmalle käytettävän verkkosovittimen, jonka liiken-
nettä tallennetaan. Tässä esimerkissä sovittimeksi on määritelty ”any” eli mikä 
tahansa, ei siis rajoituta johonkin tiettyyn. Komentoriviparametrilla ”-w” kaa-
patut paketit ohjataan tallennettaviksi tiedostoon jonka nimeksi on tässä määri-
telty ”esimerkki_tiedosto.pcap”. Tällä komennolla tallennetaan siis kaikkien 
verkkosovitinten kautta kulkevat paketit tiedostoon. 
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5 SNORT 

5.1 Yleistä 

Snort on alkujaan Martin Roeschin yhden marraskuisen viikonlopun aikana 
vuonna 1998 kehittämä avoimeen lähdekoodiin perustuva IDS-ohjelmisto. En-
simmäinen versio sisälsi ainoastaan 1200 riviä koodia ja toiminnallisuuksiltaan 
se oli pelkkä pakettianalysaattori (engl. packet sniffer) ilman sen kummempia 
IDS- tai IPS-ominaisuuksia (Edwards, 2005). Vuonna 2001 Roesch perusti Sour-
cefire nimisen yrityksen Snortin ympärille säilyttäen kuitenkin itse tuotteen 
avoimen lähdekoodin järjestelmänä. Cisco Systems osti Sourcefiren 2013. Aina-
kin toistaiseksi Cisco on päätynyt säilyttämään tuotteen lisensoinnin entisellään 
ja näin se on edelleen kenen tahansa käytettävissä maksutta. 

Nykyään Snort on jo paljon muutakin kuin pelkkä pakettianalysaattori. 
Toki se yhä edelleen toimii myös pakettianalysaattorina, mutta tätä nykyä sitä 
voidaan käyttää myös pakettilokittimena (engl. packet logger) ja verkkopohjai-
sena tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmänä (network-based Intrusion Detec-
tion System, NIDS). Pakettilokittimena toimiessaan Snort tallentaa verkossa 
liikkuvat paketit myöhempää käyttöä ja analysointia varten. Vastaavasti verk-
kopohjaisena tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmänä toimiessaan Snort val-
voo tietoverkon liikennettä analysoiden sitä käyttäjän määrittelemiä tunnisteita 
ja tunnistussääntöjä vasten. Mikäli liikenteestä löytyy jotakin haitalliseksi tulkit-
tavaa, suorittaa järjestelmä ennalta määriteltyjä suojaustoimenpiteitä, tämä voi 
olla vaikkapa uusien palomuurisääntöjen luomista (Cisco and/or its affiliates, 
2020a). 

Kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää, ei Snortinkaan kohdalla. Henkilökoh-
taisesti olin aina ollut siinä uskomuksessa, että Snort on tosiaan Martin Roe-
schin kehittämä ja näin toki osaltaan onkin. Tätä tutkimusta tehdessäni tulin 
tutkineeksi ensimmäistä kertaa Snortin lähdekoodia. Heti koodin alussa Martin 
kertookin ryöstäneensä idean ja käyttämänsä lähdekoodin Mike Borellan IP 
Grab ohjelmasta (Borella, 2020). Vastaavasti Mike Borellan IP Grab on johdettu 
alkujaan Lawrence Berkeley Laboratoryn jo vuonna 1998 kehittämästä alan 
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standardiksi muodostuneesta tcpdump ohjelmasta, jonka osia myös on lainattu 
Snorttiin (Network Research Group (NRG) of the Information and Computing 
Sciences Division (ICSD) at Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), 
2009) 
 

 
KUVIO 5 Program: Snort (Cisco and/or its affiliates, 2019). 

5.2 Perustoiminnallisuus 

Kuviossa 6 on kuvattu karkealla tasolla Snort-järjestelmän perustoiminnallisuus. 
Prosessin aluksi järjestelmä "nuuskii" (engl. sniffing) eli kerää käsiteltävät pake-
tit pakettivirrasta (engl. packet stream). 

Ensimmäiseksi kerätyt paketit päätyvät dekoodaukseen. Dekoodaus kes-
kittyy paketin otsikkotietoihin ja tässä vaiheessa päätellään esimerkiksi, että 
mitä protokollia käsiteltävä paketti sisältää. Tällaisia protokollia ovat muun 
muassa TCP, IP ja Ethernet. Paketin hyötykuormaa (engl. payload) ei dekoo-
daus vaiheessa käsitellä mutta hyötykuorman koko ja sijainti talletetaan paketin 
tietoihin yhdessä edellä päätellyn protokollan kanssa seuraavien vaiheiden käy-
tettäviksi. Paketin otsikkotiedoista etsitään tässä yhteydessä myös poik-
keavuuksia ja virheitä. Tällainen poikkeavuus voi olla vaikkapa ristiriita pake-
tin otsikkotiedoissa kerrotun protokollan ja paketin koon välillä. (Hoelzer, 2019) 
(Cisco and/or its affiliates, 2020a) 

Dekoodauksen jälkeen paketit päätyvät esiprosessointiin. Mikäli paketti 
on jossain matkansa vaiheessa hajonnut useampaan osaan (engl. fragment), jär-
jestellään osat tässä vaiheessa tarvittaessa uudelleen. Vastaavalla tavalla TCP-
vuo (engl. stream) voidaan tässä yhteydessä järjestellä uudelleen jatkokäsittelyn 
helpottamiseksi. Esiprosessorit noudattavat moduulirakennetta, joka mahdol-
listaa uuden toiminnallisuuden lisäämisen uusien esiprosessorien muodossa 
edellä mainittujen perusasennuksen yhteydessä tulevien esiprosessorien lisäksi. 
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Esiprosessorit suoritetaan aina pakettien dekoodauksen ja havainnoinnin välis-
sä. Niiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa valvottavat paketit sellaiseen 
muotoon, että niiden tietoja voidaan verrata käytössä olevia sääntöjä vasten. 
(Hoelzer, 2019) (Cisco and/or its affiliates, 2020a) 
 

 
KUVIO 6 Snort-järjestelmän perustoiminnallisuus (Hoelzer, 2019). 

Snort siis läpikäy valvomaansa verkkoliikennettä verraten liikennevirran paket-
teja määriteltyihin sääntöihin. Kun valvottava paketti osuu johonkin säännöistä, 
suorittaa Snort säännössä määritellyn toiminnon kuten vaikkapa hälytyksen tai 
lokimerkinnän kirjaamisen asiaan liittyen. 

5.3 Tunnisteet ja tunnistussäännöt 

Snort-järjestelmän ja sen uhkien tunnistus metodologian ollessa kyseessä, kirjal-
lisuudessa esiin nousee kaksi käsitettä; tunniste (engl. signature) ja tunnistus-
sääntö (engl. rule). Monesti edellä mainitut ovat käytännössä synonyymeja toi-
silleen, mutta niiden voidaan myös ajatella tarkoittavan hieman eri asioita. 
Tunniste on objekti, joka määrittelee, minkälaista rakennetta valvottavasta tieto-
liikenteestä etsitään. Voidaan ajatella, että esimerkiksi tietty haittaohjelma tun-
nistetaan käyttämällä tunnistetta, joka määrittelee kyseiselle haittaohjelmalle 
tunnusomaisen merkkijonon. Vastaavasti tunnistussääntö on edellä mainittua 
tunnistetta hyväksi käyttävä jonkin tietyn ohjelmiston (esim. Snort) käyttämällä 
ohjelmointi- tai kuvauskielellä toteutettu kuvaus siitä, mitä liikenteestä etsitään 
ja mitä löydön seurauksena tehdään. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut kaksi 
käsitettä, tunniste ja tunnistussääntö, ajatellaan toistensa synonyymeiksi. 

Snortin käyttämät tunnistussäännöt määritellään tiedostoissa, jotka sijait-
sevat, mikäli oletussijaintia ei ole vaihdettu toisaalle, hakemistossa 
/etc/snort/rules. Tunnistussäännöt on kyseisessä hakemistossa jaoteltu eri tie-
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dostoihin toiminnallisuuden perusteella, esimerkiksi web-iis.rules tiedosto si-
sältää säännöt liittyen Windows IIS web-palvelimeen, kun taas SMTP säännöt 
ovat omassa tiedostossaan. Tiedosto local.rules on tarkoitettu käyttäjän lisää-
mille säännöille. 

Tässä tutkimuksessa myöhemmin tehdään esimerkin omaisesti muutama 
sääntö itse. Käyttäjille on tarjolla myös valmiita sääntöjä monia eri käyttötilan-
teita varten. Snort.org sivuston kautta on saatavilla seuraavat säännöstöt (Cisco 
and/or its affiliates, 2020b) (Cisco and/or its affiliates, 2020c): 

 

• The Community Ruleset (suom. yhteisösäännöstö); GPLv2 lisensoi-
tu säännöstö on kaikkien vapaasti saatavilla ilman rekisteröintiä ja 
käytettävissä ilmaiseksi. Säännöt on kehitetty käyttäjäyhteisön toi-
mesta ja sitä päivitetään päivittäin. Yhteisö käsittää tässä tapauk-
sessa Snortin kehityksestä vastaavan Sourcefiren sekä yhteisön 
käyttöön tekemiään sääntöjä luovuttaneita yksittäisiä käyttäjiä ja 
yrityksiä. 

• Registered Ruleset (suom. rekisteröityjen käyttäjien säännöstö); Mi-
käli käyttäjä tai yritys rekisteröityy Snort.org sivustolle, on heidän 
mahdollista ladata käyttöönsä rekisteröidyille käyttäjille tarjolla 
oleva säännöstö. Suositus on käyttää sekä rekisteröityjen käyttäjien 
että yhteisösäännöstön sisältämiä sääntöjä yhtä aikaa. Säännöstö ei 
päivity päivittäin vaan pääsääntöisesti tiistaisin sekä torstaisin. Pois 
lukien tietyt nollapäivähaavoittuvuuksiin (engl. zero-day threat) 
tarkoitetut säännöt, on rekisteröityjen käyttäjien säännöstö sisällöl-
tään sama kuin seuraavassa esiteltävä tilaajien säännöstö mutta se 
tulee käyttäjiensä saataville 30 päivän viiveellä. 

• Subscriber Ruleset (suom. tilaajien säännöstö); Ilman 30 päivän vii-
vettä ainoastaan tilaajien saatavissa oleva säännöstö. Säännöstö 
esiintyy myös nimillä ”VRT Ruleset” ja ”Talos Ruleset”. Talos, enti-
seltä nimeltään VRT, on alansa parhaimmistoon kuuluvien tieto-
verkkojen turvallisuuteen syventyneiden asiantuntijoiden ryhmä. 
Kyseinen ryhmä luo sekä täysin uusia sääntöjä että parantelee ole-
massa olevia. Säännöstöä päivitetään yleensä tiistaisin ja torstaisin 
mutta myös aina tarpeen vaatiessa. 

Edellä mainittujen lisäksi Snortin sääntöjä löytyy myös muilta tarjoajilta. Näistä 
ehkä tunnetuin on Proofpointin Emerging Threats säännöstö. Säännöstöstä on 
versio sekä Snortille että myös Suricatalle optimoituna. (Proofpoint, Inc., 2020) 

5.4 Tunnistussäännön rakenne 

Snort-järjestelmän tunnistussääntö koostuu kahdesta osasta, säännön otsikosta 
(engl. rule header) sekä säännön optioista (engl. rule options). 
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KUVIO 7 Esimerkki Snort-järjestelmän tunnistussäännöstä (Khamphakdee, Benjamas, & 
Saiyod, 2015). 

Otsikon alussa määritellään toiminta (engl. action) jonka mahdollinen osuma 
aiheuttaa. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi käyttöliittymälle annettava 
ilmoitus, merkintä lokitiedostoon tai kyseisen paketin hylkääminen. Jotta tietty 
valvottavan liikenteen paketti päätyy Snortin tarkempaan tarkasteluun, tulee 
sen täyttää säännön otsikko osassa määritellyt asiat. Otsikko on aina pakollinen. 
Säännön otsikko osassa määritellään toiminnon lisäksi protokolla (engl. proto-
col), lähdeosoite (engl. source address), lähdeportti (engl. source port), liiken-
teen suunta (engl. direction), kohde osoite (engl. destination address) sekä koh-
deportti (engl. destination port). 

Säännön optiot sisältävässä osassa määritellään tarkemmin ne ominaisuu-
det, joita otsikko osan perusteella jatkokäsittelyyn poimitusta paketista tutki-
taan. Jos tutkittava paketti täyttää sekä otsikko osan että optiot osan määreet, 
suoritetaan kyseisen paketin osalta säännön alussa määritelty toiminto. Optiot 
osassa voidaan myös määritellä haluttaessa lisätietoa tai kuvausta liitettäväksi 
säännön aiheuttamaan tapahtumaan, esimerkiksi vietäväksi osaksi lokimerkin-
tää tai käyttöliittymällä annettavaa ilmoitusta. Säännön optiot osa on vapaaeh-
toinen mutta valtaosa säännöistä sisältää molemmat osat. Esimerkiksi sääntö, 
jossa toiminnoksi on määritelty pass, voi sisältää ainoastaan otsikko osan. Täl-
laisella pass säännöllä voidaan jättää tiettyjen isäntien ja tiettyjen porttien väli-
nen liikenne käsittelemättä. 

Kuviossa 7 esitelty esimerkki sääntö voitaisiin ilmaista selkokielisenä 
näin: ”Jos tarkasteltava paketin sisältää icmp protokollan liikennettä lähdeosoit-
teen 192.168.1.10 mistä tahansa portista minkä tahansa kohdeosoitteen mihin 
tahansa porttiin, annetaan tällöin hälytys liittäen hälytykseen teksti "ICMP At-
tempt Attack" sekä säännön yksilöivä tunniste (sid).”. 
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5.5 Konfiguraation tarkastus 

Kun Snort otetaan käyttöön tai kun käytössä olevaan konfiguraatioon tehdään 
muutoksia, tulee tehtyjen muutosten oikeellisuus tarkastaa. Tarkastustoiminto 
tarkastaa sille määritellyn konfiguraatiotiedoston lisäksi myös kaikki sen kautta 
käyttöön konfiguroidut tunnistussäännöt. Annettava komento on muotoa: 
 

snort -c snort.conf -T -i lo 

 
Edellä kerrotussa esimerkissä optio -c määrittelee käytettävän konfiguraatiotie-
doston, tässä tapauksessa snort.conf. Optio -T määrittelee suoritettavaksi toi-
minnoksi konfiguraation tarkistuksen. Optio -i lo kertoo Snortille että sen tulee 
käyttää koneen sisäistä verkkoliityntää eli virtuaalista loopback interfacea verk-
koliikenteen kuunteluun. Ilman edellä mainittua käytettävän verkkoliitynnän 
määrittelyä, Snort antaa konfiguraation tarkastuksen yhteydessä virheilmoituk-
sen. Virheilmoitus on vältettävissä edellä kuvatun lisäksi myös niin että komen-
to ajetaan root-oikeuksilla, jolloin sillä on pääsy myös muihin verkkoliityntöi-
hin. Tarkastuksen yhteydessä Snort kertoo monien muiden tietojen lisäksi myös 
kaikkien sen hetkisen konfiguraation perusteella käytössä olevien tunnistus-
sääntöjen lukumäärän, alla esimerkissä sääntöjä on ollut vain yksi: 
 

 
KUVIO 8 Snort ja konfiguraation tarkastus 

Mikäli tarkastus päättyi virheittä, kuten tässä tapauksessa, antaa Snort lopuksi 
ilmoituksen ”Snort successfully validated the configuration!”: 
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KUVIO 9 Konfiguraation tarkastus päättyi onnistuneesti 

5.6 Yhteenveto 

Tällä hetkellä Snort kykenee ainoastaan yksi säikeiseen (engl. single-threaded) 
käsittelyyn, toisin kuin esimerkiksi monisäikeiseen käsittelyyn (engl. multi-
threaded) kykenevä Suricata. Mitä suuremmiksi tietoverkkojen kapasiteetit 
käyvät, sitä suuremmiksi nousevat myös niissä liikkuvien valvontaa kaipaavien 
pakettien määrä. Tästä syystä Snort nykyarkkitehtuuriltaan alkaa hiljalleen jää-
dä ajastaan jälkeen ja monet käyttäjistä saattavatkin tästä syystä jatkossa kallis-
tua jonkin kilpailijan tarjoaman ratkaisun suuntaan, kuten esimerkiksi Surica-
tan (Park & Ahn, 2016). 

Martin Roesch joukkoineen tiedosti jo vuosia sitten edellä kuvatun yksi 
säikeisen ja sitä kautta suorituskykyä rajoittavan arkkitehtuurinsa ongelman ja 
sen että Snort tulisi tämän seurauksena jäämään kilpailevien tuotteiden jalkoi-
hin. Tästä syystä he käynnistivät Project Snort++ hankkeen. Hankkeen päämää-
ränä on ollut kehittää Snort 3.0, monisäikeiseen käsittelyyn kykenevä versio. 
Kehitystyön suhteen vanha viisaus ”odottavan aika on pitkä” on saattanut tulla 
monelle uutta versiota odottavalle hyvinkin tutuksi. Ensimmäinen alpha-versio 
julkaistiin 11.12.2014 (Combs, 2014) (Roesch, Reintroducing Snort 3.0, 2014). 
Muutaman väliversion jälkeen tätä kirjoitettaessa eletään edelleen beta-
versiossa, joka sekin julkaistiin jo 29.8.2018 (Combs, Snort 3 beta available now!, 
2018). 

Snortin versio 2.9.7 toi mukanaan OpenAppID toiminnallisuuden (Kleopa, 
2014). Tällä ratkaistiin ongelma, joka monien käyttäjien silmissä oli yksi tuot-
teen merkittävimmistä puutteista heti sen ensimmäisestä versiosta alkaen. On-
gelma oli se, ettei Snort ollut ”application aware” (suom. ohjelmistotietoinen). 
Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että Snort ei ole ollut tietoinen siitä minkä ohjel-
miston liikennettä sen valvottavana kulloinkin oli. Se luotti verkkoliikenneport-
teihin määritellessään mistä liikenteestä on kyse ja teki oletuksia kuten esimer-
kiksi että porttien 80 ja 8080 kautta kulkee HTTP-liikennettä. 

Snortin kehittäjät pyrkivät siis vastaamaan markkinoiden muuttuviin tar-
peisiin. Tästä kertovat muutokset kuten OpenAppID sekä Project Snort++ kehi-
tyshankkeen käynnistäminen. Saattaa tosin olla, että markkinat muuttuvat liian 
nopeasti siihen nähden, kuinka nopeasti kehittäjät saavat uusia ominaisuuksia 
viimeisteltyä käyttäjäkunnan saataville. 
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6 TIETOTURVAUHKIEN TUNNISTUS SNORTILLA 

Tässä luvussa käymme läpi muutamia käytännön esimerkkejä siitä, miten suo-
jautua Snortilla erilaisilta verkkohyökkäyksiltä. Esimerkit eivät pyri olemaan 
yleismaailmallisia totuuksia, joilla voidaan kyseisen hyökkäyksen ongelma rat-
kaista ympäristössä kuin ympäristössä. Esimerkkien tarkoitus on antaa suunta-
viivoja siitä, miten asiaa voi lähteä ratkaisemaan. Sääntöjen ja määrittelyiden 
lopullinen muoto riippuu aina kulloinkin suojattavana olevan ympäristön ra-
kenteesta ja ominaispiirteistä. 

6.1 Testidata 

Tutkimuksessa käytetään BoT-IoT nimistä aineistoa. Aineisto on luotu Australi-
assa sijaitsevassa New South Walesin yliopistossa Canberra Cyber osaamiskes-
kuksen Cyber Range Labin verkkoympäristössä (Koroniotis, Moustafa, & 
Sitniko, The BoT-IoT Dataset, 2018). 

Aineistossa pyritään simuloimaan mahdollisimman realistisella tavalla 
bottiverkon (engl. botnet) suorittamia erilaisia hyökkäyksiä. Bottiverkko on 
kaapatuista tietokoneista muodostuva verkko, joka on hyökkääjän hallinnassa. 
Hyökkääjä voi käyttää verkon muodostavia tietokoneita haitallisiin ja laittomiin 
tarkoituksiin. Verkon koneiden hallinnan mahdollistaa "command and control" 
(C2; suom. komento ja kontrolli) infrastruktuuri. Yleensä yhteys verkkoa hallit-
sevan ja kaapattujen tietokoneiden eli bottien välillä on kaksisuuntainen. 
(Koroniotis, Moustafa, Sitnikova, & Turnbull, 2018) 

Aineisto on varsin laaja, yksin pcap-tiedostoja on 69.3 gigatavua sisältäen 
yli 72 miljoonaa tietuetta. Aineisto sisältää: 

• DDoS verkkohyökkäyksiä 

• DoS verkkohyökkäyksiä 

• käyttöjärjestelmän sormenjälkiskannauksia (engl. OS scan) 

• palveluskannauksia (engl. service scan) 
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• näppäintallennushaittaohjelmia hyödyntäviä hyökkäyksiä 

• tietojen ryöstöön tähtääviä hyökkäyksiä 

Aineiston muodostuksessa käytetyn verkon rakenne kuvattuna alla tarkemmin: 
 

 
KUVIO 10 BoT-IoT testidatan luomiseen käytetty verkkoympäristö (Koroniotis, Moustafa, 
Sitnikova, & Turnbull, 2018) 

6.2 Konfigurointi 

Seuraavassa läpikäytäviä esimerkkejä varten Snorttiin täytyy tehdä joitakin 
konfiguraatiomuutoksia. Toki konfiguraatio täytyy aina asennuksen jälkeen 
muistaa käydä läpi ja tarkastaa, että esimerkiksi valvottavaksi aiottu ympäristö 
on määritelty riittävällä tarkkuudella Snortille. 

Verkkoympäristöt poikkeavat toisistaan rakenteeltaan ja näin ollen Snor-
tin konfiguraation osaltakaan ei ole yhtä totuutta. Tästä syystä tässäkään yh-
teydessä ei koeteta antaa universaalia listaa asioista, joita ylläpitäjän täytyy 
käyttöönoton yhteydessä huomioida ja muistaa muuttaa. Alla käsiteltävien 
esimerkkien kannalta oleelliset konfiguraatiomuutokset. 
 
Snort.conf 

- HOME_NET 
o Määritellään suojattavien kohteiden verkko-osoitteet. 
o Meidän tapauksessamme määritellään ipvar HOME_NET 

[192.168.100.3,192.168.100.4,192.168.100.5,192.168.100.6,192.168.100
.7] 
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- EXTERNAL_NET 
o Määritellään ulkopuoliset verkko-osoitteet. Yleensä hyökkäykset 

tulevat näistä osoitteista. 
o Meidän tapauksessamme määritellään ipvar EXTER-

NAL_NET !$HOME_NET eli ulkopuolisiksi katsotaan kaikki muut 
paitsi suojattavat kohteet. 

- config profile_rules 
o Poistetaan kommenttimerkki rivin edestä. 
o Oletuksena oleva esimerkkirakenne riittää tässä yhteydessä. 
o Tällä määrityksellä saamme statistiikkaa toiminnasta, esimerkiksi 

eri sääntöjen osumista. 
- config profile_precprocs 

o Tässä yhteydessä ”nice to know” tietoa, käyttöönotto samalla ta-
paa kuin edellä eli poistamalla kommenttimerkki rivin edestä. 

o Tällä määrityksellä saamme statistiikkaa esiprosessorien toimin-
nasta. 

- config logdir 
o Haluttaessa voidaan vaihtaa lokihakemistoa. 
o Oletuslokihakemisto on /var/log/snort, tässä yhteydessä käy-

tämme oletushakemistoa. 
- Aina muutosten jälkeen, tulee konfiguraatio tiedoston, sekä sen kutsu-

mien tiedostojen, rakenteen syntaksi tarkastaa komennolla snort -c 
snort.conf -T -i lo. 

6.3 Palvelunestohyökkäys 

6.3.1 Yleistä 

Palveluestohyökkäys (engl. Denial of Service, DoS) on yksi yleisimmistä ky-
bermaailman toimijoihin kohdistuvista hyökkäyksistä. Hyökkäyksen tarkoituk-
sena on estää tai hankaloittaa jonkin esimerkiksi palvelimen tai palvelun käyt-
töä. Tämän hyökkäyksen kehittyneempi muoto on hajautettu palvelunesto-
hyökkäys (engl. Distributed Denial of Service, DDoS). Siinä missä palvelunes-
tohyökkäyksessä hyökkäys tapahtuu yhdestä lähteestä, hajautetussa palve-
lunestohyökkäyksessä lähteitä voi lukemattomia. 

Suurelle yleisölle tutuimpia ovat otsikoihin päätyneet yrityksiin kohdistu-
neet hyökkäykset, joissa pahantahtoinen taho on estänyt yrityksen verkkosivu-
jen ja -palveluiden toiminnan. Pääsääntöisesti tällaisten hyökkäysten kohteeksi 
joutuneet yritykset ovat suuria, näin hyökkääjä maksimoi tekonsa vaikutukset 
ja näkyvyyden. Esimerkkejä löytyy meiltä Suomestakin, yksi ehkä tunnetuin 
vuodelta 2014 jolloin palvelunestohyökkäyksen seurauksena Suomen suurim-
man pankin palvelut kaatuivat (Halminen, Teinihakkerin tarina: Näin 17-
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vuotias Tomi pani Osuuspankin polvilleen, kiristi ja uhkaili, törsäsi luksukseen 
ja rehenteli rikoksilla, 2016). 

6.3.2 TCP SYN -tulvahyökkäys 

Palvelunestohyökkäyksen ja hajautetun version tekniseen toteutukseen löytyy 
useita eri tapoja. Tässä esimerkkinä niistä käydään läpi yksi; TCP SYN -
tulvahyökkäys (engl. TCP SYN flood attack). Tällainen hyökkäys perustuu 
TCP-protokollan kolmivaiheisen kättelyprosessin väärinkäyttöön. Kättelypro-
sessin aloittaa asiakas lähettämällä ensimmäisessä vaiheessa palvelimelle yh-
teydenmuodostus- eli SYN-paketin (synchronize). Kättelyn toisessa vaiheessa 
palvelin vastaa asiakkaalle SYN-ACK (synchronize-acknowledge) paketilla kui-
tatakseen asiakkaan yhteydenmuodostuspyynnön. Normaalisti kättely päättyy 
kolmannessa vaiheessa, jossa asiakas lähettää palvelimelle kuittauksena varmis-
tus- eli ACK-paketin (acknowledge) jolloin koneiden välille muodostuu yhteys. 
TCP SYN -tulvahyökkäyksessä edellä mainittuja SYN-paketteja lähetetään pal-
velimelle mahdollisimman paljon ja niin ettei palvelimen takaisin lähettämiin 
SYN-ACK paketteihin vastata asianmukaisella ACK-paketilla. Palvelin jää kui-
tenkin turhaan odottelemaan yhteyden avaamisen viimeisteleviä ACK-
paketteja niitä kuitenkaan koskaan saamatta. Tällaiset keskeneräiseen tilaan 
jääneet yhteydet varaavat kaikesta huolimatta palvelimelta resursseja ja kun 
asia toistuu riittävän monta kertaa, resurssit loppuvat kokonaan jonka seurauk-
sena kaikkien käyttäjien palveleminen estyy. Koska TCP SYN -tulvahyökkäys 
hyödyntää TCP-protokollan normaalia yhteydenmuodostukseen liittyvän kätte-
lyn viestintää, ei se näin ollen normaalisti ole havaittavissa sovellustason lokeis-
sa. (Viestintävirasto - Kyberturvallisuuskeskus, 2016) 
 

 
KUVIO 11 TCP-protokollan kolmivaiheinen kättely. 

6.3.3 TCP SYN -tulvahyökkäyksen tunnistaminen 

TCP SYN -tulvahyökkäyksen tunnistaminen Snortilla on muodostettavan sään-
nön puolesta suhteellisen yksinkertaista. Koska kyseessä on käyttäjän määritte-
lemä sääntö, lisätään tällaiset säännöt Snortissa local.rules -tiedostoon. Tarkoi-
tukseen sopiva sääntö voi olla vaikkapa muotoa: 
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alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (flags: S; msg:"Possible DDoS Attack (SYN 
flood)"; flow:stateless; detection_filter:track by_dst, count 20, seconds 10; 
sid:1000003;) 

 
Kyseisen säännön tekee hieman haasteelliseksi se, että mikä on se SYN-
pakettien määrä ja missä aikaikkunassa, jonka ylitys tulkitaan hyökkäykseksi ja 
joka siis kyseisen säännön laukaisee. Tämä on käytännössä asia, jossa on ympä-
ristöstä ja sen käytöstä johtuvaa vaihtelua eikä näin ollen yhtä totuutta ole. 
Edellä esimerkissä on SYN-pakettien määräksi määritelty 20 ja aikaikkunaksi 10 
sekuntia. 

TAULUKKO 2 TCP SYN -tulvahyökkäyssäännön ruumiinavaus  
Kuvaus 

alert Mikäli määritellyt ehdot täyttyvät, annetaan asiasta häly-

tys. 

tcp Valvottava protokolla on TCP. 

any any Lähdeosoite ja -portti voivat olla mikä tahansa. 

-> Liikenteen suunta. 

$HOME_NET 80 Kohdeosoitteen on oltava jokin $HOME_NET muuttujassa 

määritellystä osoiteavaruudesta. Kohdeportin on oltava 80. 

flags: S Paketin TCP lipuista (engl. flags) ainoastaan SYN-lipun 

tulee olla asetettu. 

msg:"Possible DDoS Attack 

(SYN flood)" 

Hälytykseen liitetään tässä määritelty viesti. 

flow:stateless Sääntö toteutuu riippumatta TCP session tilasta. 

detection_filter:track by_dst Paketteja lasketaan kohde IP-osoitteen perusteella. 

count 20 Kun tiettyyn IP-osoitteeseen laskettujen pakettien luku-

määrä saavuttaa tämän raja-arvon määritellyn aikaikkunan 

sisällä, annetaan asiasta hälytys. 

seconds 10 Aikaikkuna, jonka aikana laskuria (count) kerrytetään. 

sid:1000003 Säännön yksilöivä tunniste. 

 
Aiemmin tässä luvussa esitelty BoT-IoT testidata sisältää aineiston, jossa on si-
muloitu hajautetun palvelunestohyökkäyksen liikennettä käyttäen TCP-
protokollaa. Kyseinen aineisto koostuu 72 kappaleesta n. 217 megatavun pcap-
tiedostosta. Seuraavassa testaamme käytännössä edellä kuvatun säännön toi-
mintaa tällä aineistolla. Tämän testauksen helpottamiseksi kyseisen aineiston 
palaset liitetään ensin yhteen käyttäen mergecap-komentoa, huomioithan että 
alla olevassa kuvassa on näkyvissä ainoastaan 18 ensimmäistä tiedostonimeä: 
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KUVIO 12 DDoS-testiaineiston yhdistäminen. 

Tiedostojen yhdistämisen jälkeen meillä on käytössä yksi noin 17 gigatavun 
pcap-tiedosto. Tiedoston rakenne käyttäen capinfos-sovellusta näyttää seuraa-
valta: 

 

 
KUVIO 13 DDoS-testiaineisto. 

Käytössä on edellisen perusteella testiaineisto, joka koostuu 96 miljoonasta pa-
ketista ja sijoittuu 39 minuutin aikajaksolle. 

Jotta meillä olisi jotakin mitä vasten arvioida Snort-säännön testauksen tu-
loksia, tutkimme ensimmäiseksi testiaineiston rakennetta hieman tarkemmin 
käyttäen tcpdump-sovellusta. Juuri tcpdump-sovelluksen käytön takia yhdis-
timme edellä erilliset pcap-tiedostot yhdeksi suureksi. Tcpdump ei sisällä toi-
minnallisuutta, joka sallisi määritellä hakemistollisen tiedostoja sisään luetta-
vaksi vaan sille määritellään aina yksi tiedosto kerrallaan. 

Seuraavassa haemme kyseisestä tiedostosta niiden pakettien lukumäärän, 
joissa SYN-lippu on asennettu. Tosielämän aineistoon verrattuna meillä on etu-
na, että tiedämme hieman aineiston rakennetta. Tässä tapauksessa tiedämme, 
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että hyökkäykset kohdistuvat tiettyihin neljään IP-osoitteeseen. Voimme siis 
rajata hakua niin että mukaan otetaan ainoastaan paketit, joissa vastaanottaja on 
ollut jokin näistä näljästä IP-osoitteesta: 
 

 
KUVIO 14 SYN-lipulliset paketit TCP-dumpilla. 

Nyt tiedämme, että aineisto sisältää 84512975 pakettia, jossa SYN-lippu on ase-
tettu ja jotka ovat matkalla johonkin neljästä määritellystä IP-osoitteesta. Seu-
raavaksi tutkimme aineiston Snortilla: 

 

 
KUVIO 15 DDoS-säännön testaus Snortilla. 

Kuten kuvasta näemme, antaa Snort hälytyksiä 84498834 kappaletta käytetyllä 
testinaineistolla. Edellä ajojen tuloksina saaduilla arvoilla voimme laskea uuden 
säännön tämänhetkisen osumatarkkuuden: 

 
84498834

84512975
 ~ 0,99983268 

 
Sääntömme osumatarkkuus on tällä hetkellä noin 99,983268%. Muokataan hie-
man säännön count- ja seconds-arvoja ja testataan, saammeko parannettua 
osumatarkkuutta. Muutetaan count arvosta 20 arvoon 10 ja seconds arvosta 10 
arvoon 5. Muokattu sääntö on siis muotoa: 
 

alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (flags: S; msg:"Possible DDoS Attack (SYN 
flood)"; flow:stateless; detection_filter:track by_dst, count 10, seconds 5; 
sid:1000003;) 

 
Muokattuamme sääntöä local.rules -tiedostossa, tutkimme aineiston uudelleen 
Snortilla ja saatua hälytysten määrää käyttäen laskemme uuden osumatark-
kuuden: 

 

 



42 

KUVIO 16 DDoS-säännön testaus Snortilla, toinen testiajo. 

84498874

84512975
 ~ 0,99983315 

 
 

Muokatun sääntömme osumatarkkuus on noin 99,983315%. Parannusta sään-
nön edellisen version osumatarkkuuteen on noin 0,000047%. Parannus on siis 
käytännössä liki olematon ottaen huomioon käsiteltävien pakettien lukumäärän. 

Tässä tilanteessa testauksemme perustuu meille entuudestaan tuntemat-
tomaan testiaineistoon. Mikäli kyseessä olisi tosielämän tilanne, olisi kohdeym-
päristön liikenne meille todennäköisesti hieman tutumpaa ja tällöin osaisimme 
kenties hienosäätää sääntöä vielä nykyistä paremmaksi. Tällä erää olemme tyy-
tyväisiä saavutettuun osumatarkkuuteen. 

6.4 Verkon tai tietojärjestelmän tiedustelun havainnointi 

6.4.1 Yleistä 

Jos jätetään huomiotta jo aiemmin mainitut harrastelijahakkerit (engl. script 
kiddie), alkavat lähestulkoon kaikki verkko- ja tietojärjestelmähyökkäykset tie-
dusteluvaiheella. Tällaiset operaatiot noudattavat pienillä variaatioilla pääosin 
samaa vaiheiden järjestystä, joka nykyään kantaa nimeä Intrusion Kill Chain 
(suom. tappoketju) (Hutchins, Clopperty, & Amin, 2011). Tiedustelu muodostaa 
kivijalan, jonka päälle koko muu operaatio rakentuu ja jonka mukana operaatio 
joko epäonnistuu tai onnistuu. 
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KUVIO 17 Phases of the Intrusion Kill Chain (U.S. Senate Committee on Commerce, 
Science, and Transportation, 2014). 

Tiedustelun aikana kartoitetaan kohteen rakennetta ja sen ominaisuuksia (Palo 
Alto Networks, 2020). Tällaiset toimet voivat olla esimerkiksi avointen lähtei-
den tiedustelua (engl. Open Source INTelligence, OSINT) jossa hyödynnetään 
kaikkea vapaasti saatavilla olevaa aineistoa kuten vaikkapa yrityksen omia 
verkkosivuja, työntekijöiden Facebook- ja LinkedIn-sivuja sekä työpaikkailmoi-
tuksia. 

Edellä esimerkkinä mainitulla avointen lähteiden tiedustelulla selviää 
yleensä kohteen rakenne (yrityksen verkkosivut), sen henkilöstö asemineen 
(LinkedIn ja Facebook) sekä käytössä olevat teknologiat (työpaikkailmoitukset). 
Tämän lisäksi kohteesta tavallisesti halutaan teknisempää tietoa hyökkäyksen 
suunnittelun pohjaksi. Kohdetta voidaan tällöin kartoittaa erilaisilla verkkos-
kannauksilla. Kohdejärjestelmän käyttöjärjestelmä on esimerkiksi mahdollista 
tunnistaa (engl. OS fingerprinting) sen lähettämien verkkopakettien perusteella. 
Vastaavasti kohdejärjestelmästä voidaan etsiä avonaisia portteja, joiden takana 
saattaa vastata tunnetun haavoittuvuuden omaava tietojärjestelmä. Tällaisen 
haavoittuvan tietojärjestelmän kautta saattaakin olla sitten mahdollista jatkaa 
kohteen verkossa yhä eteenpäin. 
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6.4.2 sfPortscan esiprosessori 

Verkkohyökkäysten ensimmäinen vaihe on tiedustelu (engl. reconnaissance). 
Tämän vaiheen tunnusomaisten toimien eli verkkoskannausten tunnistamiseen 
Snortista löytyy oma esiprosessorinsa; sfPortscan. Kyseinen moduli on Sour-
cefiren kehittämä. 

SfPortscan esiprosessori (engl. preprocessor) ei oletuksena ole käytössä 
vaan se täytyy erikseen määritellä käyttöön. Käyttöönotto tapahtuu konfiguraa-
tiotiedostossa, tämän tutkimuksen esimerkeissä se on asennuksen jälkeinen ole-
tustiedosto eli snort.conf. Käyttöönottoa varten kyseisestä tiedostosta löytyy 
valmiiksi määritelty mutta käytöstä kommenttimerkillä poistettu rivi: 

 

 
KUVIO 18 sfPortscan esimerkkimäärittely konfiguraatiotiedostossa. 

Edellä konfiguraatiotiedostossa olevassa esimerkissä esiprosessorille on mainit-
tu ainoastaan kolme parametria. Todellisuudessa esiprosessorin toimintaan 
vaikuttavia parametreja on käytössä kaikkiaan 11 kappaletta: 

TAULUKKO 3 sfPortscan -parametrit (Cisco and/or its affiliates, 2020d).  
Kuvaus 

proto Tarkkailtava protokolla; tcp, udp, icmp, ip, all. 

scan_type Tarkkailtava skannaustyyppi; portscan, portsweep, de-

coy_portscan, distributed_portscan, all. 

sense_level Toiminnan herkkyys; low, medium, high. 

watch_ip Tarkkailtavat IP-osoitteet tai verkot sekä mahdolliset erik-

seen määritellyt portit. 

ignore_scanners Tarkkailun ulkopuolelle jätettävät lähde-IP-osoitteet tai -

verkot sekä mahdolliset erikseen määritellyt lähdeportit. 

ignore_scanned Tarkkailun ulkopuolelle jätettävät kohde-IP-osoitteet tai -

verkot sekä mahdolliset erikseen määritellyt kohdeportit. 

memcap Käytettäväksi allokoitu muistin maksimäärä. 

disabled Mikäli määritelty, poistetaan esiprosessori käytöstä. 

logfile Lokitiedosto, johon kirjataan esiprosessorin mahdolliset 

havainnot. 

include_midstream Mikäli määritelty, käsitellään myös Stream4 ja Stream5 

esiprosessorien mahdollisesti käsittelyynsä poimimat TCP- 

ja UDP-sessiot. 

detect_ack_scans Mikäli määritelty, käsitellään myös Stream moduulin 
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mahdollisesti käsittelyynsä poimimat TCP- ja UDP-sessiot. 

 
Kuten jo tiedämme, käytössämme oleva Bot-IoT Dataset -aineisto sisältää useita 
erityyppisiä verkko- ja tietojärjestelmäskannauksia. Kyseiset skannaukset simu-
loivat tosielämän palveluskannauksia (engl. service scan) ja käyttöjärjestel-
män ”sormenjälkitunnistusta” (engl. OS fingerprinting). Palveluskannauksen 
päämääränä on tunnistaa kohdejärjestelmän käytössä olevia palveluita sekä 
niihin liittyviä portteja. Nimensä mukaisesti käyttöjärjestelmän sormenjälkitun-
nistuksella pyritään tunnistamaan kohdejärjestelmän käyttöjärjestelmä. Kukin 
käyttöjärjestelmä vastaa sille esitettyihin palvelupyyntöihin omalla yksilöllisellä 
tavallaan ja tämän tavan eli sormenjäljen perusteella pystytään se tunnistamaan. 
Toki näitä sormenjälkiä on mahdollista ylläpitäjien halutessaan väärentää eli 
saada käyttöjärjestelmä näyttämään skannaajalle joltain toiselta mutta tässä yh-
teydessä emme pureudu siihen sen syvemmin. 

Tosielämässä ei normaalisti ole tiedossa, että minkälaisia hyökkäyksiä tai 
tiedusteluoperaatioita järjestelmäämme kohdistuu mutta kuten edellä todettu, 
tällä erää tunnemme käytössämme olevan aineiston. Aineiston pohjalta voim-
me rakentaa esimerkiksi määritellyn, jolla pystymme poimimaan TCP-
protokollaa käyttävät porttiskannaukset. Mahdolliset havainnot ohjaamme 
portscan.log -tiedostoon. Tällöin määrittelymme näyttää tältä (huomioi rivin 
edestä poistettu kommenttimerkki): 
 

 
KUVIO 19 sfPortscan määrittely konfiguraatiotiedostossa. 

Konfiguraatiotiedostosta tulee edellisen lisäksi muistaa aktivoida myös kysei-
sen esiprosessorin säännöt. Ilman kyseisiä Snort-asennuksen mukana oletukse-
na tulevia sääntöjä, jää esiprosessorin tunnistukset vaillinaisiksi. Kyseiset sään-
nöt aktivoidaan poistamalla kommenttimerkki (#) alla kuvassa näytetyn rivin 
edestä: 
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KUVIO 20 Esiprosessorin sääntöjen käyttöönotto konfiguraatiotiedostossa. 

Konfiguraatiomuutosten jälkeen on suositeltavaa tarkastaa muutosten virheet-
tömyys komennolla: 

 

snort -c snort.conf -T -i lo 

 
Saadusta tulosteesta löydämme edellä tekemämme määrittelyt: 

 

 
KUVIO 21 Konfiguraation tarkastus. 

6.4.3 sfPortscan käytännössä 

Käytössä oleva testiaineisto sisältää aineistoa sekä käyttöjärjestelmän sormen-
jälkitunnistukseen tähtäävästä skannauksesta että palveluskannauksia. Seuraa-
vaksi kokeilemme edellä käyttöönottamaamme sfPortscan esiprosessoria vii-
meksi mainittuun palveluskannaus aineistoon. Kyseistä aineistoa testiaineisto 
sisältää viideltä eri aikaväliltä. Testauksen kannalta ei ole merkitystä minkä ai-
neistosta käyttöömme valitsemme, joten tässä tapauksessa otamme käyttööm-
me niistä suurimman. Ensimmäiseksi yhdistämme aineiston yhdeksän erillistä 
tiedostoa yhdeksi suureksi: 
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KUVIO 22 Service_Scan-testiaineiston yhdistäminen. 

Snort pystyy käsittelemään yksittäisiä pcap-tiedostoja sisältäviä hakemistoja 
yhtenä kokonaisuutena –pcap-dir=<hakemisto> parametria käyttämällä. Yhdis-
timme kuitenkin edellä yksittäiset pcap-tiedostot yhtenäiseksi aineistoksi, jotta 
helpommin saamme selville aineiston rakenteen: 

 

 
KUVIO 23 Service_Scan-testiaineisto. 

Seuraavaksi tarkastamme palveluskannausaineistomme edellä käyttöönotta-
maamme sfPortscan esiprosessoria hyväksikäyttäen. Suoritetaan Snort komen-
nolla: 

 

snort -c snort.conf -r Service_Scan.pcap -A none -q -K none 
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Tarkastuksen lopuksi lokitiedostosta käytössä olleella testiaineistolla on löydet-
tävissä lukuisia merkintöjä eri lähteistä eri kohteisiin sekä portteihin suuntau-
tuneista porttiskannauksista: 
 

 
KUVIO 24 Portscan.log. 

Tutkimuksessa käyttämämme testiaineisto ei vastaa tosielämän tilannetta koska 
tunnemme ennalta aineiston rakennetta sekä siinä esiintyviä toimijoita. Edellä 
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olevasta portscan.log tiedoston katkelman ensimmäinen hälytys kertoo meille 
seuraavaa: (Cisco and/or its affiliates, 2020d) 

TAULUKKO 4 Portscan.log tiedoston hälytys, osio 1. 

Tieto Kuvaus 

Time: 05/21-05:15:13.271301 Paketin tiedoista poimittu ajanhetki. 

event_id: 47014 Tapahtuman yksilöllinen tunniste. 

192.168.100.147 -> 192.168.100.3 (ports-

can) TCP Portscan 

Lähde- ja kohde-ip-osoite sekä tapahtuman 

tyyppi. 

Priority Count: 5 ”Huonojen” vastausten lukumäärä; esimerkiksi 

reset, unreachable. 

Connection Count: 7 Aktiivisten yhteyksien lukumäärä. 

IP Count: 1 Yhteyttä ottaneiden IP-osoitteiden lukumäärä. 

Scanner IP Range: 

192.168.100.147:192.168.100.147 

Vaihtelee riippuen hälytyksen tyypistä. Tässä 

tapauksessa (porttiskannaus) kertoo skannaajan 

IP-osoitteen. 

Port/Proto Count: 10 Yhteyttä ottaneiden porttien lukumäärä. 

Port/Proto Range: 22:8888  

TAULUKKO 5 Portscan.log tiedoston hälytys, osio 2. 
Tieto Kuvaus 

Time: 05/21-05:15:13.271302 Paketin tiedoista poimittu ajanhetki. 

event_ref: 47014 Viite tapahtuman yksilölliseen tunnisteeseen 

(katso yllä). 

192.168.100.147 -> 192.168.100.3 (ports-

can) Open Port 

Lähde- ja kohde-ip-osoite sekä tapahtuman 

tyyppi. 

Open Port: 22 Tarkenne, tässä tapauksessa avoimen portin 

numero. 

6.5 Rekisteröityjen käyttäjien säännöstö 

6.5.1 Yleistä 

Kuten aiemmin kerrottiin, on Snorttiin saatavilla jo sen omilta kotisivuiltakin 
erilaisia säännöstöjä. Seuraavassa otamme käyttöön rekisteröidyille käyttäjille 
tarkoitetun säännöstön. Kyseinen säännöstö vaatii rekisteröitymisen Snortin 
kotisivuilla osoitteessa https://www.snort.org mutta rekisteröityminen on täy-
sin ilmainen. 
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6.5.2 Käyttöönotto 

Rekisteröityjen käyttäjien säännöstön voi ottaa käyttöön kirjautumalla sivustol-
le ja lataamalla selaimen kautta haluamansa Gzip-pakatun tiedoston. Omasta 
mielestäni lataus onnistuu helpommin komentoriviltä käyttäen Oink-koodia 
(engl. Oinkcode). Oink-koodi on rekisteröityneen käyttäjän yksilöllinen tunniste, 
joka on saatavilla käyttäjätilin tiedoista: 

 

 
KUVIO 25 Oinkcode. 

Säännöstön sisältävä Gzip-tiedosto ladataan komentoriviltä wget-komennolla. 
Alla esimerkkikomentoon tulee päivittää snapshot versio sillä hetkellä viimei-
simpään saatavilla olevaan (alla 29160) sekä korvata <Oink-koodi> merkinnän 
tilalle käyttäjätilin tiedoista saatu koodi: 
 

wget https://www.snort.org/rules/snortrules-snapshot-
29160.tar.gz?oinkcode=<Oink-koodi> -O ~/registered.tar.gz 

 
Edellä latauksen yhteydessä säännöstön sisältävän tiedoston nimi vaihdettaan 
hieman lyhyempään, registered.tar.gz, ainoastaan mukavuussyistä. Lataus suo-
ritettu onnistuneesti, kirjoitushetkellä säännöstön koko on noin 113.26 megata-
vua: 
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KUVIO 26 Rekisteröityjen käyttäjien säännöstön lataus. 

Kun säännöstö on ladattu onnistuneesti, puretaan se oikeaan hakemistoon ko-
mennolla: 

 

sudo tar -xvf ~/registered.tar.gz -C /etc/snort 

 
Rekisteröityjen käyttäjien säännöstö on nyt käytettävissämme. Tässä yhteydessä 
täytyy huomioida, että kyseisen säännöstön mukana tuli uusi versio snort.conf -
konfiguraatiotiedostosta. Voimme ottaa kyseisen tiedoston käyttöön tekemällä 
siihen kappaleessa 6.2 Konfigurointi kuvatut muutokset. 

6.5.3 Havainnot testidatasta 

Olemme edellä testanneet Snorttia käytössämme olevan testidatan osuuteen, 
jossa esiintyi hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä sekä osuuteen, joka sisälsi 
verkon toimijoihin kohdistuneita palveluskannauksia. Testaamme edellä käyt-
töönottamaamme rekisteröityjen käyttäjien säännöstöä seuraavassa testidatan 
osioon, joka sisältää tietojen ryöstöön tähtääviä hyökkäyksiä. 

Kuten aiempienkin testaustemme aluksi, yhdistämme useammasta palasta 
koostuvan aineiston mergecap-työkalulla yhdeksi suureksi tiedostoksi. Työka-
lun käytön näyttö uudelleen kuvakaappauksella tässä yhteydessä ei ole miele-
kästä vaan jatkamme tilanteesta jossa aineisto on käytössämme yhtenä Da-
ta_theft.pcap nimisenä tiedostona. Tietojen ryöstöön tähtääviä hyökkäyksiä si-
sältävä aineistomme on koostumukseltaan seuraavanlainen: 
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KUVIO 27 Data_theft-testiaineisto. 

Testiaineistomme ei ole mahdottoman suuri. Ajallisesti se sijoittuu 24 minuutin 
ajanjaksolle, kooltaan noin 3.2 gigatavua ja paketteja se sisältää 1.15 miljoonaa. 

Katsotaan mitä kyseisestä aineistosta paljastuu edellä käyttöönottamal-
lamme rekisteröityjen käyttäjien säännöstöllä. Suoritetaan Snort komennolla: 

 

snort -c snort.conf -r Data_theft.pcap -A none -q -K none 

 
Suorituksen päätteeksi saamme statistiikkaa sääntöjen käytöstä. Koska kyseessä 
on ainoastaan oma testauksemme, emme ole ohjanneet hälytyksiä minnekään. 
Tässä tilanteessa meitä kiinnostaa ainoastaan, että sisälsikö aineistomme osu-
mia mihinkään käyttöönottamistamme säännöistä. Kuten alla kuvasta selviää, 
kaksi säännöistä laukaisi hälytyksiä: 
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KUVIO 28 Data_theft-testiaineiston statistiikka. 

Kuten kuvasta yllä selviää, säännöt 42944 ja 41978 laukaisivat hälytyksiä. Ensin 
mainittu yhden ja jälkimmäinen 14 kappaletta. Pelkät sääntöjen SID-tunnisteet 
eivät kerro meille mihin asiaan kyseinen sääntö liittyy. Jos olisimme ohjanneet 
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hälytykset, vaikka tiedostoon tai konsoliin, olisi säännön seliteteksti avannut 
meille asiayhteyttä mihin kyseinen sääntö liittyy. Snortin kotisivujen yläreunas-
ta löytyy Rule Doc Search -painikkeen takaa käytännöllinen Advanced Rule 
Doc Search -hakutoiminto, jolla voi hakea tarkempia tietoja haluamastaan 
säännöstä, vaikka pelkällä SID-tunnisteella. Huomautuksena tässä vaiheessa, 
että kyseisessä haussa SID-tunnisteen eteen pitää liittää myös GID (Generator 
ID) väliviivalla erotettuna eli esimerkiksi 41978 syötetään muodossa 1-41978: 
 

 
KUVIO 29 Advanced Rule Doc Search. 

Jos haettu sääntö löytyy onnistuneesti, voi avautuvalta tulossivulta porautua 
säännön numeron muodostamasta linkistä tarkempiin tietoihin. 

 

 
KUVIO 30 Rule Doc Search -haun tulos. 
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KUVIO 31 Säännön tarkemmat tiedot. 

Alla taulukossa sääntöjen 41978 ja 42944 osalta lyhyet kuvaukset: 

TAULUKKO 6 Säännöt 41978 ja 42944. 
Sääntö Kuvaus 

41978 OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt. 

42944 OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt. 

 
Kumpikin säännöistämme liittyy lyhyellä tutkimisella Windows käyttöjärjes-
telmän SMB (Server Message Block) toiminnon hyväksikäyttöön. Koska käyt-
tämämme aineisto on siitä saatavilla olevan kuvauksen perusteella meille tuttu, 
on kuvauksesta meille selvinnyt, että tietojen ryöstöön tähtäävät hyökkäykset 
pohjautuvat Windows 7 koneen tapauksessa SMB haavoittuvuuden hyväksi-
käyttöön (Koroniotis, Moustafa, Sitnikova, & Turnbull, 2018). Lyhyen testimme 
perusteella kyseinen hyökkäys olisi jäänyt tässä tapauksessa kiinni. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Kukaan ei ole turvassa eikä kenelläkään ole syytä tuudittautua turvallisuuden 
tunteeseen. Kuulostaa kyyniseltä mutta valitettavasti tänä päivänä totta, mitä 
tulee turvallisuuteen internetissä. Internetissä kuka tahansa kelpaa kohteeksi. 
Toisiin mahdolliset hyökkäykset kohdistuvat tarkoituksellisesti, tällaisia ovat 
esimerkiksi teollisuusvakoilun kohteeksi joutuvat yritykset. Toisiin mahdolliset 
hyökkäykset kohdistuvat sattumalta, tällaisesta voi esimerkkinä toimia vaikka-
pa sähköpostin liitetiedostona leviävä ja uhrikoneen bottiverkon osaksi alistava 
haittaohjelma. 

Omaa turvallisuuttaan voi kuitenkin pyrkiä parantamaan. Yksi keino täl-
laiseen ovat tässä tutkimuksessa käsitellyt tunkeutumisen havaitsemis- eli IDS-
järjestelmät. Kuten aiheeseen tekemämme katsaus kertoi, on IDS-järjestelmiä 
hyvin erilaisia ja hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. Mikä kuitenkin merkillepantavaa, 
ei tällainen järjestelmä vaadi välttämättä merkittäviä taloudellisia investointeja. 
Toki järjestelmät vaativat perehtymistä mutta vaikka kyseessä olisikin maksul-
linen tuote, ei sekään täysin automaattisesti ilman asiaan perehtyneen käyttäjän 
valvontaa toimisi. 

IDS-järjestelmät eivät itsessään aktiivisesti estä tunkeutumisia tai niiden 
yrityksiä, mutta havainnoillaan ne voivat auttaa uhkien riittävän nopea-
aikaisessa mitätöimisessä. Tutkimuksen alussa tiivistimme tutkimuskysymyk-
sen muotoon: ”Kuinka tunnistaa sisään uinut pahuus käsillä olevista verkkolii-
kennetallenteista käyttäen Snort-järjestelmän tunnisteita ja tunnistussääntöjä?”. 
Tutkimuksessa kävimme tarkemmin läpi Snort-järjestelmää sekä sen uhkien 
tunnistamisessa käyttämiä tunnisteita. Suorittamamme käytännön kokeet osoit-
tivat, että Snort on tehokas väline verkkoliikennetallenteiden analysointiin. 
Käytännön kokeet olivat suhteellisen yksinkertaisia mutta ne ovat selvä indi-
kaatio, että jo pienellä vaivalla ja nollabudjetilla, on mahdollisia tunnistaa erilai-
sia hyökkäyksiä jälkikäteenkin. Sillä edellytyksellä tietenkin, että käytössä on 
verkkoliikennetallenteita kiinnostuksen kohteena olevalta ajanhetkeltä. Esimer-
kiksi tunnistamamme SMB haavoittuvuuden hyödyntäminen tietojen varasta-
misessa olisi saattanut olla oikea tosielämän esimerkki. Kun testiaineisto on 
koostettu, olisi voinut olla vielä tilanne, että kyseistä SMB haavoittuvuutta ei 
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olisi kukaan siihen mennessä tunnistanut ja sitä kautta osannut tehdä Snortin 
hyödynnettäväksi tunnistetta. Kun kävimme Snortilla kyseisen testiaineiston 
läpi, olikin jo tilanne, että mainittu haavoittuvuus oli tunnistettu ja sen tunnis-
tamiseksi oli tunniste saatavilla. Olisi voinut siis hyvinkin käydä niin, että haa-
voittuvuutta hyväksikäyttänyt hyökkäys olisi jäänyt kiinni vasta tallennetta 
myöhemmin tutkittaessa, ei siis reaaliaikaisesti sen tapahtuessa. 

Itse en ennen tutkimustani Snort-järjestelmää juurikaan tuntenut. Minulle 
tämä oli mielenkiintoinen ja tärkeä oppimiskokemus. Jatkotutkimushankkeena 
kokisin mielenkiintoisena vertailla tarkemmalla tasolla erilaisten IDS-
järjestelmien suoriutumista uhkien tunnistamisessa. Testiaineistoja voisi myös 
olla useampi rinnakkainen, jotta nähtäisiin, olisiko aineistojen välillä eroja. Täl-
laiseen vertailuun hyvä kaksikko IDS-järjestelmistä olisivat mielestäni Snort ja 
Zeek. Toimintaperiaatteeltaan kyseiset kaksi tuotetta ovat erilaiset; Snort edus-
taa ”vanhempaa koulukuntaa” tunnistepohjaisella tunnistamisellaan kun taas 
Zeek on mielestäni uudemman sukupolven tuote. Itseäni kiinnostaisi nähdä 
käytännössä mainittujen kahden järjestelmän välinen ero tehokkuudessa ja se, 
toisiko esimerkiksi Zeekin mukanaan tuota käyttäytymisanalyysi merkittävää 
eroa. Käyttäytymisanalyysi saattaisi paljastaa hyvinkin mielenkiintoisia asioita 
verkkoliikennetallenteista. 
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