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Luku 1

Johdanto

Kaikki tietoverkkojen käyttäjät tarvitsevat turvaa tietoverkkoon kytkettyjen ulkois
ten verkkojen suunnalta tulevien tietoturvauhkien varalta. Yksi vaihtoehto on pitää 
oma kone tai verkko kokonaan erillään muusta maailmasta, mutta silloin menete
tään kaikki yhteiskäyttöisten tietoverkkojen edut joista ei olla valmiita luopumaan. 
Tämä työ tarjoaa yhden tietoturvaa parantavan komponentin tietoverkkojen liitän- 
täpisteeseen - palomuurin - joka skaalautuu yhdelle käyttäjälle sopivasta ratkaisusta 
suurtenkin yritysten palomuuriratkaisuksi. Kaikkein soveliain kohderyhmä tälle pa- 
lomuuritoteutukselle ovat ehkä Internet-palveluntarjoajat, siis sellaiset tahot, jotka 
tarjoavat Internet-liitynnän yksityis- tai yritysasiakkailleen.
Palomuuri tarjoaa turvaa ulkoisesta verkosta suoraan tulevien hyökkäyksien (tahal
listen tai tahattomien) varalle. Ilman palomuuria tietoverkkoon kytkettyä konetta 
päästään suoraan tutkimaan minkä tahansa verkon kantamalla olevan koneen kaut
ta, ja koska erittäin suuressa osaa käytetyistä tietokoneista on tietoturvareikiä, on 
vahingon aiheuttaminen niihin helppoa. Oikein toteutettu palomuuri tuo tietoverk
koon kytketyille koneille turvallisen rajapinnan ulkoverkkoliikenteelle. Palomuuri joko 
piilottaa sen takana olevat koneet, tai suodattaa hyökkäystapaukset niin, että nor
maalia tietokonetta (kaikkine tietoturva-aukkoineen) voidaan turvallisemmin käyttää 
verkottuneessa maailmassa.
Tässä diplomityössä toteutetaan vähintään kahden verkkoliittymän palomuuri, joka 
piilottaa kaikki suojatut verkot ja käyttäjät yhden, palomuurin ulkoverkko-osoitteen 
taakse. Tällaisen ratkaisun hallitseminen on helppoa; ulkoisesta verkosta tarvitaan 
vain yksi IP-osoite, ja sisäverkko määräytyy sisäverkon verkkoliitäntään asetettujen 
IP-reittien perusteella. Yleisen ratkaisun toteutuksen vuoksi palomuuri ei suodata 
mitään yhteyksissä kulkevaa liikennettä. Koko sisällöntarkastusasia onkin sen verran 
laaja käsite, että vaatii toisaalla ihan oman käsittelynsä - toteutettava palomuuri 
on kuitenkin joustava, että siihen on tarvittavat liikennesuodatusominaisuudet hel
pohkosti lisättävissä. Kaikki toteutettavan palomuurin tässä työssä esitettävät oh- 
jelmistokomponentit ovat vapaasti saatavilla ja ne ovat käytettävissä yleisimmissä 
tietokonearkkitehtuureissa. Tämä tarjoaa edullisen lähtötason palomuurijärjestelmän 
toteuttamiselle ilman lisensointivaivaa.

1



LUKU 1. JOHDANTO 2

Pohjatiedot

Tämän työn kirjoittajalla on parin vuoden kokemus myöhemmin kuvattavista kahden 
päätyypin palomuurien käytöstä - Checkpoint Firewall-1 verkkotason palomuurista 
ja TIS/NAI1 Gauntlet sovellustason palomuurista. Nämä ovatkin olleet pääasiallisia 
vertailukohteita ja lähtötason asettajia tätä työtä tehtäessä.

Varoituksen sana

On kuitenkin muistettava, että palomuuri on vain osa koko suojattavan verkon tie
toturvajärjestelyjä. Sillä saadaan tehokkaasti torjuttua ulkoverkon suunnasta tulevia 
suoria tietoturvahyökkäyksiä, mutta sisäverkosta ulospäin suuntautuvaa liikennettä 
on lähes mahdotonta suodattaa mikäli joustavaa liikennöintimahdollisuutta, eli yh
teyksiä ulkomaailmaan halutaan tarjota. Tutkimuksissa on todettu, että 60-90 7c kai
kista tietoturvarikkomuksista tulee sisältäpäin - eli joku henkilö sisäpuolella tahalli
sesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaa rikkomuksen* 2.
Lisäksi, muutamat yleisesti käytössä olevat toimistosovellukset on suunniteltu ja to
teutettu suorittamaan ohjelmakoodia, joka on mahdollista upottaa sovelluksen lataa
maan dokumenttiin tai jopa sähköpostiviestiin. On varmasti liian voimakas ilmaisu 
verrata tällaisten ohjelmistojen kehitystä rikolliseen toimintaan sensijaan, että häkke- 
reiden oikeutta vapaaseen (makro)virusohjelmointiin rajoitetaan, mutta koska se on 
nykyään niin helppoa, pitäisi toimistosovellusohjelmistoja tarjoavien yritysten kan
taa oma vastuunsa ongelmasta ja korjata ohjelmistonsa estämään tällaisten tapausten 
ilmaantumisen3. Tällaisia, ja vastaavia tapauksia varten on syytä luoda tehokas tieto
turvapolitiikka, joka mm. kieltää ehdottomasti kaikkien sähköpostin liitetiedostoina 
saapuneiden ohjelmanpätkien suorittamisen.

Diplomityön kotisivu

Tällä diplomityöllä on IKI ry:n määritelmän mukainen ikuinen kotisivu osoitteessa 
http://www.iki. f i/too/dt/4[8). Tässä diplomityössä esitetyn palomuuriratkaisun 
ohjelmisto on kokonaisuudessaan esillä tuolla sivulla, kuten myös kaikki liitteet ja 
vapaasti levitettävät elektroniset julkaisut, joita tätä työtä tehdessä on hyödynnetty. 
Tätä diplomityötä syvempää kiinnostusta aiheeseen omaaville noita sivuja kannattaa 
seurata rinnan tätä diplomityötä lukiessa.

Eritykset Trusted Information Systems ja Network Associates.
2Esimerkiksi luovuttamalla levykkeen henkilökohtaisesti ulkopuoliselle, jolloin tietoverkon mah

dollisesta suodatuskyvystä ei ole tässä tapauksessa mitään hyötyä.
3Koska tämä on kuitenkin ainakin toistaiseksi varsin epätodennäköistä yksi väliajan ratkaisu voisi 

olla suodattaa kaikki makrot ja suoritettavat ohjelmat pois sähköpostin liitetiedostoista. Tämä on 
varsin helppo toimenpide, ja ohjelmistoja, jotka tämän osaavat tehdä, on saatavilla.

4Tarkista ikuisuuskysymys osoitteesta http://www. iki.fi/.



Luku 2

Taustaa

2.1 Palomuurin määrittely

Palomuuri on perinteisesti käsitetty rakennelmana, joka estää tulipalon leviämisen. 
Esimerkiksi paritalon välikatolle on rakennettu tiilistä seinä, jotta tulipalo seinän 
yhdellä puolella ei aiheuttaisi niin suurta vaaraa toiselle puolelle, ja taloudellisetkin 
vahingot jäisivät pienemmiksi.
Tietoverkoissa olevien palomuurien tehtävänä on pitää verkon ulkopuolella olevien 
verkkojen “liekit” poissa tästä turvatusta verkosta. Palomuureja käytetään myös es
tämään verkon käyttäjiltä pääsy houkutteleviin, potentiaalisesti vaarallisiin osoittei
siin Internetissä. Vaikka tällainen toiminta joissakin tapauksissa parantaa sisäverkon 
tietoturvaa, ei tätä mahdollisuutta ole tässä palomuurityössä hyväksikäytetty - ei
kä vähiten siitä syystä, että tällaisten estojen luominen on vaikeata ja usein miltei 
mahdotonta.
Jotta palomuuri olisi tehokas, on verkossa oltava vain yksi yhtymäkohta muuhun 
maailmaan, palomuurin toimiessa liikenteen välittäjänä* 2. Palomuurilaitteessa on vä
hintään kaksi fyysistä toisistaan erotettua verkkorajapintaa - yksi sisä-, ja toinen ul- 
koverkon suuntaan. Tällaista ratkaisua käytettäessä kaikki verkkoliikenne kulkee pa
lomuurin kautta palomuurikoneen toimiessa linnakkeena3 ulkoisia uhkia vastaan. Yk
si yleinen tietoturvarikkomus on laittaa modeemi yhdistämään jonkun sisäverkkoon 
kytketyn koneen vaikkapa Internetiin. Tällainen toiminta vaarantaa kertaheitolla ko
ko huolellisesti luodun palomuuriratkaisun ja samalla koko sisäverkon turvallisuuden.

JMikä nyt keidenkin mielestä on vaarallista.
2Esitetty näin yksinkertaisuuden vuoksi. Voihan näitä yhtymäkohtia olla useampia, kunhan kai

kissa noudatetaan samaa tietoturvapolitiikkaa.
3Engl: bastion host.

3



LUKU 2. TAUSTAA 4

2.2 Palomuurityypit

Ensimmäiset palomuuriratkaisut toimivat siten, että ulkoverkkoon haluava käyttäjä 
kirjoittautui sisään erilliselle pääsypalvelimille omalla käyttäjätunnuksellaan. Tästä 
käyttäjällä oli sitten mahdollisuus ottaa telnet/ftp/gopher tms. yhteyksiä ulkoiseen 
verkkoon. X-ikkunointia käyttävissä työasemissa oli mahdollista avata Mosaic yms. 
ikkunoita tältä ulkoverkkopalvelimelta omalle työasemalleen ja päästä näin graafisten 
ohjelmistojen makuun ulkoverkkoliikenteessä.
Verkkotopologia oli järjestetty siten, että vain tämä laite oli kytkettynä järjestel
män ulkopuoliseen verkkoon. Täten ainoa mahdollisuus liikennöidä ulkoverkkoon oli 
mennä tämän palomuurikoneen välityksellä.
Seuraava vaihe oli ohittaa tämä ulkoverkkopalvelimeen sisäänkirjoittautuminen palve
limeen asennetuilla “laukaisualustoilla”. Tällöin esimerkiksi telnet/ftp yhteydet muo
dostettiin siten, että yhteys luotiin tähän laukaisualustaohjelmaan, joka palautti käyt
täjälle uuden kehotteen — osoitekyselyn jonne käyttäjä halusi päästä. WWW-käyttöä 
varten kehitettiin oma välipalvelin4-yhteyskäytäntö; WWW-selain otti yhteyttä lau
kaisualustassa olevaan HTTP-välipalveluohjelmaan, joka välitti WWW-kyselyn ha
luttuun kohteeseen. Tämä toiminta oli käyttäjälle välipalvelinasetusten jälkeen täy
sin läpinäkyvä parantaen käyttömukavuutta huomattavasti. Samanlaisia ratkaisuja 
on rakennettu myös mm. ftp, gopher ja WAIS-palveluille.
Tämän päivän palomuuriratkaisut tarjoavat lähes kaiken liikennöinnin läpinäkyvästi 
- siis niin että käyttäjä ei juuri huomaa palomuurin olemassaoloa5. Loppuluku keskit
tyykin tällaisten palomuurien esittelyyn. Myöhemmin tässä työssä esitellään samaa 
periaatetta toteuttava palomuuri.

Applications 
V program J
\pplication

Presentation
Session

Transport
Network

link
Phxsieal

Application^ Applications
V program J y program J

Inside network

Application
Presentation

Session

Network
Link

Phxsieal

Outside network

Xpplieation
Presentation

Session
Transport
Network

Link
Phxsieal

Applications 
V program J
Application 
Presentation 

Session 
Transport 
Network 

I ink 
Phx sieal

A: Network level firewall

ft ft P
B: Application level firewall

Kuva 2.1: Verkko- ja sovelluspalomuurien toimintakerrokset OSI-mallissa

4 Engl, proxy.
5Tähän on poikkeuksena tapaukset joissa pääsy tiettyihin kohteisiin/palveluihin on estetty, tai 

käyttäjäohjelma käyttää jotain eksoottista yhteyskäytäntöä, johon palomuurissa ei ole tukea.



LUKU 2. TAUSTAA 5

2.2.1 Verkkotason palomuurit

Verkkotason palomuurit toimivat internet-tekniikkaa käyttävässä palomuurissa 
TCP/IP-kerroksissa 3 ja 4 (OSI-mallin Network ja Transport -tasoilla, katso kuva 
2.IA). Palomuuriohjelmistot ovat yleensä kiinteänä osana TCP/IP-pinoa, ja ne osaa- 
vat tulkita IP sekä mm. TCP/UDP/ICMP-otsikoita. Lisäksi ne pystyvät käsittele
mään myös IP-pakettien6 sisältöä.

Pakettisuotimet

^taauinrn paket, ti suodin on yksinkertaisin verkkotason palomuuriominaisuus. Täl
lainen pakettisuodin katselee IP-paketista lähde- ja kohdeosoitteet, protokollatyypin 
ja mahdollisesti optiot. TCP/UDP-paketista voidaan katsoa lähde- ja kohdeportit ja 
muita protokollan tarjoamia tietoja, sekä ICMP-paketista tyyppi ja koodi.
Pakettisuodatuspolitiikka voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Kaikki muu paitsi 
TCP kielletään. TCP:stä sallitaan yhteydet ulkopuolelle vain muutamiin sovittuihin 
portteihin, kuten SMTP, HTTP, FTP, telnet, SSH jne. Lähdeportti voi olla vain 1024 
tai sitä suurempi. Voisi olla hyvä asettaa yläraja porttiin 5000 sillä sen yläpuolella 
on usein joitain palveluja7, mm. IRC- tai X-palvelimia.
Tällainen kokoonpano mahdollistaa yhteydenotot sovittuihin palveluihin, koska nor
maalisti lähdeportti asettuu suuremmaksi kuin 1024. FTP-palvelukin toimii “passive”- 
tilassa. Sisäverkon palvelut on suojattu ulkopuolisilta, koska ne (pääasiassa) tarjotaan 
porttialueella 1-1023.
Kehittyneempi versio pakettisuotimesta on sellainen, joka osaa dynaamisesti hallitjy 
liikennettä. Ohjelma pitää tilaa sisältä lähtevistä yhteyksistä ja sallii (paluu)paketit 
vain em. yhteyksiin. Tämä mahdollistaa kaikkien ulkoa sisääntulevien yhteydenmuo
dostusten eston8.
Lähes kaikki reitittimet tarjoavat jonkinasteisen pakettisuodatusominaisuuden, joten 
niitä voidaan käyttää ainakin palomuurijärjestelmän osana. Jotkut reitittimet osaa- 
vat myös tehdä osoitemuunnoksia, mikä tuo uusia mahdollisuuksia ja turvaa verkko- 
liitäntään9. Nämä reitittimet toimivat staattisessa tilassa oman muistinsa tarjoamas
sa ympäristössä eivätkä yleensä tuota mitään lokitietoa. Uusimmat reititinlaitteet 
osannevat lähettää esim. syslog -muotoisia viestejä toisille koneille tallennettaviksi ja 
käsiteltäviksi, mutta nämäkin lokitiedot lienevät varsin vaatimattomat.

®IPv4-paketteja on perinteisesti kutsuttu datagrammeiksi, mutta tässä suomenkielisessä tekstissä 
on käytetty IPv6-terminologian mukaista sanaa paketti.

7Tosin nykyään (= ainakin viimeiset 10 vuotta) palveluja on myös välillä 1024-5000, mikä sinänsä 
osoittaakin tällaisen palomuurin rajallisuuden.

®UDP:ssa aikavalvontaan perustuva vastaava mahdollisuus.
9Osoitemuunnoksista lisää kohdassa 3.2.3.
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Stateful inspection

Stateful Inspection on verkkotason palomuuritekniikan kehittynein muoto. Tätä tek
niikkaa on kehittänyt ja patentoinut Israelista lähtöisin oleva Check Point Software 
Technologies. Heidän tuotteensa Firewall-1[ 10] toimii tämän tekniikan mukaisesti. 
FW-1 on tämän hetken markkinajohtaja maailmassa - tekniikka onkin juuri sopivan 
hyvää ja graafinen käyttöliittymä helppokäyttöisyydessään huippuluokkaa. Kuvassa 
2.2 on kuvattu sen palomuurisääntöjen käyttöliittymä. Jokainen taulukon kenttä si
sältää dynaamisen valikon (aukeaa hiiren oikealla nappulalla) josta kentän tietoja 
voidaan muokata.

No. Source Destination Service Action Track

1 @ any (5|) ulkoverkko
sallitut VMH

accept

2

hallinta
(sjy) sisäverkko (®y) ssh

accept
Jf

long

3
0 any 0 any 0 any

drop

Jf
long

Kuva 2.2: Firewall-1 palomuurisääntöjen käyttöliittymä

Stateful Inspection-tekniikan palomuuritoiminto sisältää lineaarisen listan säännöistä, 
joilla paketin kohtalo määritellään. Kun listasta löytyy (lineaarisella haulla) sääntö, 
johon paketin tiedot sopivat, Acfzorirkenttä määrää mitä sille tehdään.
Tähän kuuluu myös muodostettujen yhteyksien tilaylläpito sallien samaan yhteyteen 
kuuluvien pakettien kuljetuksen palomuurin läpi. FW-1 osaa myös lukea sovelluk
sen sisältöä ja tehdä päätelmiä sen pohjalta, mm. normaalin FTP-yhteyden hallinta 
datakanavien aukaisuineen onnistuu täysin läpinäkyvästi.
FW-1 tarjoaa myös sisällöntarkastusta HTTP-, FTP- ja SMTP-protokollille. Voidaan 
esimerkiksi tehdä anti-virustarkistuksia, estää pääsy tiettyihin paikkoihin Internetis
sä, kieltää joidenkin FTP/SMTP-komentojen läpimeno ja mm. siivota Java/ActiveX- 
koodit WWW-sivuilta. Kaikkea tätä voidaan tehdä paikallisesti tai hallita etäkoneel
ta.
FW-1 ratkaisun huonoksi puoleksi voidaan mainita, että CheckPointin tuen saami
seksi on UNIX-käyttöjärjestelmä asennettava kokonaisuudessaan. Järjestelmän sii
voamiseksi on asiakkaan tehtävä työtä, jonka kyllä CheckPoint voisi tehdä.
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Myös useat muut palomuuriohjelmistot, kuten SonicWall, ilmoittavat tukevansa 
“Stateful inspection”-tekniikkaa.

Tietokoneen käyttöjärjestelmäytimellä toteutetut ratkaisut

Useimpien käyttöjärjestelmien TCP/IP-toteutuksissa on ominaisuuksia, jotka mah
dollistavat jonkinlaisen palomuurikäytön. Minimivaatimuksena on pakettien reititys- 
tuki ja auttavat pakettisuodinominaisuudet10. Seuraavien ominaisuuksien olemassao
lo tekee tämäntyyppisistä palomuureista mahdollisesti houkuttelevan ratkaisun.
Tapahtumien lokitietojen keruu: Käyttöjärjestelmäytimellä on mahdollisuus kertoa 
tapahtumistaan syslogin välityksellä, tai vastaavalla tavalla, (lähi)ympäristölleen. Jos 
kaikista mahdollisista palomuuritoimintojen tapahtumista on halutessaan saatavissa 
lokitieto, voidaan sen perusteella valvoa palomuuri toimintoja paremmin.
Osoitemuunnokset: Jos TCP/IP-ohjelmisto osaa tehdä osoitemuunnoksia, voidaan 
sisäverkon osoitteet piilottamalla suojata verkko paremmin. Osoitemuunnoskoodin 
on toimiakseen tuettava dynaamista paketinvälitystä, joten järjestelmä yleensä tukee 
myös dynaamista pakettisuodatusta mahdollistaen entistä joustavamman käytön.
Määrätyn pakettireitityksen (source routing) ja paketin lähdeosoitteen osittaisen hui
jauksen (spoof protection) estojen avulla suorien hyökkäysten tekeminen sisäverkkoon 
tulee entistä vaikeammaksi.
Muitten pakettien siisteystarkastusten tekeminen tunnnettujen (ja vielä tuntematto
mien) hyökkäyksien varalle. Yksi tällainen on fragmentoituneiden pakettien yhdistä
minen (ja virheellisten siivoaminen) mm. Ping ja Teardrop-hyökkäyksiltä suojautu
miseksi.
Niissä käyttöjärjestelmissä, joiden lähdekoodi on saatavilla, näitä, ja muita omi
naisuuksia voidaan suoraan lisätä lähdekoodiin. Useisiin muihin käyttöjärjestelmiin 
(mm. Solaris, BSDI, HP-UX) on mahdollista päivittää moduleita joko kiinteästi, tai 
dynaamisesti käynnistyksessä lisättäväksi, joilla em. ominaisuuksia saadaan hyödyn
nettyä.
Tämän diplomityön pohjana käytetään yhtä tällaista käyttöjärjestelmää, josta läh
dekoodi on saatavilla ja em. ominaisuudet ovat suurelta osin jo käyttöjärjestelmän 
ydinjakelussa mukana. Seuraavissa luvuissa on käsitelty mitä muuta tällainen palo- 
muurijärjestelmä tarvitsee toimiakseen.

2.2.2 Sovellustason palomuurit

Sovellustason palomuurissa liikenne palomuurin läpi hoidetaan käyttöjärjestelmäta
son yläpuolella käyttäjätason prosesseilla. Käyttöjärjestelmätasolla hoidetaan vain

10Tässä käsitellään vain vähintään kahden verkkokortin ratkaisuista, jotta laite pystyy toimimaan 
yksinään palomuurina.



LUKU 2. TAUSTAA 8

yksinkertainen pakettisuodatus ja mm. reititystoiminto on estetty (mahdollisesti jo
pa poistamalla ko. tuki ytimestä).
Koska sovellustaso on virhesietoisempi kuin käyttöjärjestelmän ydintaso, on palo
muurit oimintojen toteuttaminen siellä huomattavasti helpompaa. Monimutkaisten- 
kin toimintojen toteuttaminen periaatteella “jos jokin ei toimi, tietoturva tiukkenee 
on mahdollista sovellustasolla. Ydintasolla virhetoiminta aiheuttaa usein tietokone- 
laitteen lukkiutumisen.
Sovellustason palomuuria käytettäessä kaikki normaalit ulospäin suuntautuvat yhtey
det näyttävät lähtevän tästä palomuurikoneesta - siinä tapahtuu siis implisiittinen 
osoitemuunnos. Suora hyökkäys palomuurin suojaamaan koneeseen on näinollen vai
keata, koska ko. koneen omaa osoitetta ei pystytä selvittämään ulkoverkosta käsin. 
Jos vielä käytetään yksityisiä IP-osoitteita (katso taulukko 2.1), hyökkäyksen teko 
vaikeutuu entisestään. Tällaiset IP-osoitteet voi reititin käsittää korkeintaan paikal
lisina, toisin sanoen se ei voi tietää mille toiselle reitittimelle Internetissä se näihin 
IP-osoitteisiin menevät paketit ohjaisi.

Luokka Ensimmäinen Viimeinen Verkkopeitto Osoitteita

A 10.0.0.0 10.255.255.255 255.0.0.0 16 777 216 = 224
B 172.16.0.0 172.31.255.255 255.240.0.0 1 048 576 = 2^u
C 192.168.0.0 192.168.255.255 255.255.0.0 65 536 - 2ici

Taulukko 2.1: Yksityiset IP-osoitteet (RFC 1918)

Käyttäjäkoneille läpinäkyvät ratkaisut

Yleensä palomuuritoteutus halutaan ratkaista niin, ettei suojatun verkon koneisiin 
tarvitsisi tehdä minkäänlaisia muutostöitä palomuuritoiminnan tukemiseksi. Tällöin 
toiminta toteutetaan palomuurikoneen TCP/IP-ohjelmistoa muuttamalla niin, että 
se ohjaa ulkoverkkoon reititettäviksi tarkoitetut paketit itse palomuurikoneessa toi
miville prosesseille aivan samalla tavalla kuin lopullinen kohdekone ne vastaanot
taisi. Palomuuritoimintoja suorittavat sovellusprosessit saavat kohteen osoitetiedot 
yksinkertaisesti käyttämällä käyttöjärjestelmän perusominaisuuksia (UNIXissa kut
sulla getsocknameO), ja ne voivat siis itse avata uuden yhteyden kyseiseen kohteeseen 
tiedonvälitystä varten.
Koska jokainen uusi yhteys vaatii uuden prosessin käynnistymisen11 ja jokaisen pa
ketin kuljettaminen prosessin vaihdon ja tietosisällön kopioimisen moneen kertaan, 
kuluttaa tällainen sovellustason palomuuri huomattavasti enemmän resursseja kuin 
verkkotason ratkaisut. Siksipä suurten organisaatioiden palomuuriratkaisuina ei juuri 
näitä sovellustason palomuureja nähdä.

11 Saraan prosessin käyttö olisi mahdollista mutta toistaiseksi harvinaista.
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Network Associatesin Gauntlet[ 111 on yksi näitä sovellustason palomuureista. NAI 
osti Trusted Information Systemsin, jonka tuote Gauntlet alunperin oli. Gauntletiä 
edelsi TIS FWTK[ll\ (Firewall toolkit). Tämä on joukko sovellusohjelmia, jotka to
teuttivat juuri tätä sovellustason palomuurin välittäjäliikennettä. FWTK:n lähdekoo
di on julkisesti saatavilla, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (muut 
kuin TIS itse). Gauntlet olikin aluksi pääasiassa FWTK:n kaupallinen toteutus. Siinä 
ehkä syy, miksi Gauntlet oli hetkellisesti maailman myydyin palomuuriohjelmisto.
Gauntletkin kärsii samasta ongelmasta kuin FW-1. Palomuuriohjelmisto asennetaan 
täysin asennetun käyttöjärjestelmäympäristön päälle - Senkään asennus ei siivoa 
käyttöjärjestelmää tarvittavaan minimitilaan.

Omia yhteyskäytäntöjään toteuttavat ratkaisut

Tällaisissa palomuuriratkaisuissa ulkoverkon palveluja käyttävä tietokone käyttää 
suoran TCP/IP-yhteyden sijaan erillistä yhteyskäytäntöä keskustellessaan ulkover
kon liittymäpisteessä olevan palomuurikoneen kanssa, joka sitten muodostaa yhteyden 
kohdekoneeseen välittäen “asiakkaansa” palveluliikenteen. Kohdekone “näkee” verkko
tasolla vain tämän ulkoyhteyksiä hoitavan palvelimen. Toimintaa varten asiakasko
neessa on joko ohjelmassa erityinen tuki tälle ominaisuudelle, tai koneen käyttöjär- 
jestelmäliittymä tukee läpinäkyvästi kyseistä liikennöintikäytäntöä TCP/IP:n päällä 
(katso kuva 2.3).

A: Supportive application program B: Support in kernel interface

Kuva 2.3: Toteutukset omia yhteyskäytäntöjään käyttäville sovellustason palomuuri
ratkaisuille

Tällaiset palomuuriratkaisut pystyvät tarjoamaan muutamia ominaisuuksia, jotka 
ovat toisissa sovellustason palomuureissa hankalia, kuten UDP-tuen. Tehokkuuskin 
saattaa olla tässä vaihtoehdossa parempi. Parantunut palvelutaso näkyy hankaluute
na tätä ratkaisua käyttävien laitteiden ohjelmistojen päivitystarpeessa.
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SOCKS on tunnetuin tämän tyypin ratkaisu. Mm. Netscape Navigator tukee socks- 
protokollaa (ja Internet Explorer'^ tukee SOCKSia Applen Macintosh-koneissa). 
IBM:n OS/2 Warp 4.0-käyttöjärjestelmässä on SOCKS V4 -tuki sisäänrakennettu
na.
Nykyään SOCKSista on käytössä versiot 4 ja 5. Version 4 määrittely on hyvin yk
sinkertainen ja se on nähtävillä viitteissä [12] ja [13]. SOCKS versio 5 on saanut 
IETF standarditason ja siitä on olemassa olemassa useita RFC-dokumenttejä: RFC- 
1928[5|, RFC-1929[6| ja RFC-1961[7]. IETFdlä on myös vetämässä useita luonnoksia 
muutoksista/laajennuksista SOCKS V5 -protokollaan, joten ainakin näiden valossa 
SOCKSin tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta.
Toinen tunnettu tämän tyypin ratkaisu on Microsoftin Proxy Server-tuote. Tämän 
toiminta on varsin samanlaista kuin SOCKSin, mutta sen järjestelmäkomponentit 
toimivat vain Microsoft-käyttöjärjestelmissä ja se on kallis. Tällekin löytyy laajahko 
käyttäjäryhmä Microsoftin markkinaylivoiman kaikkien ilmenemismuotojen ansiosta.

12Navigator ja IE ovat www-selaimia, tiedoksi niille jotka ihmettelee tätä vuonna 2050.



Luku 3

Suunnitelma

3.1 Alustan valinta

Alustan valinnan pääperiaatteina pidettiin ohjelmiston vapaan siirrettävyyden lait
teista toiseen ilman, että tarvitsee huolehtia lisenssien olemassaolosta, sekä mahdolli
simman kevyen ohjelmiston hyväksikäytön, jotta muutaman vuoden takaisia jo käy
töstä poistettuja laitteita voitaisiin hyödyntää. Järjestelmän tulee olla myös mahdol
lisimman läpinäkyvä, jotta palomuuria liikennöintireittinä käyttävien koneiden yllä- 
pitotarve saadaan minimoitua.
Palomuurin toteutuksessa pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen ratkaisuun, jotta 
järjestelmän hahmotus onnistuisi mahdollisimman monelle1. Yksinkertaisuuden mui
na etuina on helppo ja nopea asentuvuus, sekä ehkä tärkeimpänä lisääntyneen tieto- 
turvatason saavuttaminen ja ylläpito, koska monimutkaisuuden tuomat potentiaaliset 
tietoturvareijät ovat poissa.
Sovellustason palomuuria ei voida toteuttaa, koska sopivia ohjelmistoja ei ole vielä 
vapaasti saatavilla. Palomuurista tulisi myös liian raskas, jos se toteutettaisiin tällä 
tekniikalla. On myös todettu, että sovellustason palomuurin ohjelmistoylläpito ja jat
kokehitys on huomattavasti hankalampaa kuin muiden ratkaisuiden, sekä laajennetta- 
vuusmahdollisuudet heikommat. Myöhemmin tullaan toteamaan, että sovellustason 
palomuurin tietoturva on ehkä vain marginaalisesti muita parempaa, jos ollenkaan.
Verkkotason ratkaisuissa ei kannata lähteä valitsemaan suljettua laitteistovaihtoeh
toa, vaikka sellaiseen vapaan ohjelmiston saisikin, ko. raudan jatkopäivitysmahdol- 
lisuudet ovat heikkoja tai vaihtoehdoisesti kalliita. Sen sijaan valittaessa alustavasti 
avoin PC-järjestelmä alustaksi ja siihen joku vapaasti saatava käyttöjärjestelmäydin, 
joka sopii myös useisiin muihin rauta-alustoihin, lienee tulevaisuuttakin ajatellen hyvä 
vaihtoehto.
Valittaessa yleiskäyttöinen UNIX-käyttöjärjestelmäydin saavutetaan erikoistuneim-

1 Ja jotta järjestelmän kehittäjät/ylläpitäjät hallitsisivat sen ilman erityistä erikoistumista asiaan.
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piin ytimiin verrattuna laajemman käyttäjä- ja kehittäjäjoukon ansiosta luotettavam
pi perustoimintataso, ja uusien ominaisuuksien toteuttamisiin osallistuu koko laaja 
palomuuritoiminnoista kiinnostunut kehittäjäjoukko, joiden tuotoksille on tuhansia 
testaajia ympäri maailman.
Vaihdoehdoiksi siis lopulta jää oikeastaan vain joko Linux tai Net/Free/OpenBSD- 
pohjaiset ratkaisut.
BSD-pohjaisten ratkaisujen (hyvä) puoli on, että niissä on tarkasti vakioitunut pää- 
kehittäjäjoukko, ja niiden tukema peruspalomuuriominaisuus ipfilter on saatavissa 
samanlaisena kaikkiin BSD-ratkaisuihin — ja sen lisäksi vielä Sun Solarikseen ja ehkä 
joihinkin muihin käyttöjärjestelmiin.
Linux-ratkaisuiden kehittäjäjoukko on suurempi kuin BSD-ratkaisuiden. Linux- 
käyttäjiä on huomattavasti enemmän (kertaluokka?) kuin BSD-käyttäjiä. BSD- 
jakelupaketteja on (nykyään) vain yhtä monta, kuin on eri BSD-versioita. Linux- 
paketteja on joka lähtöön: On täydellisiä työasema- ja palvelinpaketteja. On erityisesti 
tietoturvattuja ratkaisuja. On klusterijärjestelmiä. On myös "yhden levykkeen" järjes
telmiä, jotka on todettu erittäin käytännöllisiksi kehitystyön apulevykkeinä, ja mah
dollisina palomuuripohjina. Lisäksi Linux 2.2-ytimen pakettisuodinrajapinta todettiin 
niin elegantiksi, että sen parissa työskentely on "ohjelmoijan unelma"2.

Näillä perustein valittiin Linux palomuurin ytimeksi. Tässä työssä käsitellään jatkos
sa yksityiskohtaisesti järjestelmän pystyttäminen aloittaen tyhjästä koneesta. Inter
netistä on saatavissa useita erilaisia palomuuriratkaisuja, mutta tuskin yhtään niistä 
on näin perusteellisesti mietitty täysin tyhjältä pöydältä lähteneenä.
BSD ystävien ei kannata kuitenkaan olla pettyneitä. Suurin osa esitetyistä asioista so
veltuu suoraan BSD maailmaan, ja loput pienehköjen sovitusten kautta. Näitä asioita 
ovat ytimen muokkaukset ja palomuurituki, sekä hiukan erilainen apuohjelmajoukko.

3.2 Linux-ytimen tarjoamat palomuuritekniikat

3.2.1 Yleiset ominaisuudet 

Lähdeosoitteen huijaukselta suojautuminen

Lähdeosoitteen huijaus eli “address spoofing” tarkoittaa sitä, että lähtevään IP- 
pakettiin kirjoitetaan eri lähdeosoite kuin koneella on. Koska reitittimet yleensä rei
tittävät vain kohdeosoitteen perusteella, on paketin mahdollista saavuttaa kohteensa. 
Jos matkalla yritetään suodattaa tietyistä suunnista tulevia paketteja vain lähdeo
soitteen perusteella, huijatut paketit onnistuvat läpäisemään ne. Yhtälailla tällaisen 
paketin saapuessaan kohdekoneeseen on mahdollista tunkeutua vastaavien tarkistus
ten läpi.

2 Ja Linuxin parissa paljon työskennelleenä voi olla tulevaisuudessa arvoa, jos ja kun Linux tästä 
vielä yleistyy.
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Tässä on huomattava, ettei palomuurikone millään voi tietää jos yksi kone jossain päin 
Internetiä huijaa käyttämällä jonkin toisen Internetissä olevan koneen IP-osoitetta 
lähtevissä paketeissa (siis sellaista joka palomuurin kannalta lähestyy saman verk- 
korajapinnan kautta eikä niitä IP-paketteja ole matkallaan aikaisemmin pysäytetty), 
ei sitä palomuuri kykene erottelemaan. Tällaisella tapahtumalla ei olekaan palomuu
rin kannalta merkitystä, vaan kommunikointiosapuolet todentamalla toisensa voivat 
suojautua ulkoverkossa tapahtuvasta osoitehuijauksesta.
Yksi tapa suojautua lähdeosoitteen perusteella “väärästä" verkkorajapinnasta saapu
vilta paketeilta on lisätä pakettisuodinsääntöihin rivit, jotka sallivat tietystä verk
korajapinnasta tulevan vain paketteja, joiden lähdeosoitteen tiedetään kuuluvan ko. 
verkkoon. Nämä tiedot ovat olemassa reitityssäännöissä.
Linux-ytimessä on kuitenkin sisäänrakennettu tuki tälle ominaisuudelle. Ydinpara- 
metrin rpjilter asettaminen tekee lähdeosoitten huijauksilta suojautumisen auto
maattiseksi.
Tässä yhteydessä on hyvä vielä mainita, että Linux-ydin tarjoaisi mahdollisuuden 
myös pohcy-reitityksen käyttöön. Tämä ominaisuus reititinkoodissa toteuttaa reiti
tystä myös lähdeosoitetta hyväksikäyttäen. Palomuurin muut ominaisuudet toteut
tavat kuitenkin saman palomuurivaikutuksen, joten ko. lisäominaisuus toisi turhaa 
monimutkaisuutta järjestelmään lisäksi hankaloittaen turhaan tulevaisuuden kehitys
työtä.

Ennaltamäärätyn reitityksen esto

Ennaltamäärätty reititys eli “source routing” on ominaisuus, missä IP-paketti ehdot
taa matkalla olevia reititinlaitteita, joiden kautta paketin tulee kulkea kohdekonee
seen. Tällaisiin paketteihin voisi sitten laittaa minkä tahansa lähdeosoitteen.
Linux-ydinparametrin accept_source_route nollaaminen estää reitin ennaltamäärää- 
vien pakettien etenemisen palomuurikoneen läpi.

IP-palasten yhdistäminen

IP-paketti on mahdollista jakaa palasiksi, jos esimerkiksi MTU putoaa matkalla alle 
IP-paketin koon, tai ihan mistä syystä tahansa. Normaalisti kohdekone sitten koko
aa nämä palaset yhteen ja muodostaa niistä ehjän IP-paketin. Tätä ominaisuutta 
hyväksikäyttäen on virheellisillä palasilla pystytty tekemään muutamia erityyppisiä 
hyökkäyksiä. Toisaalta nämä palaset haittaavat pakettisuodatusta.
Linux-ytimessä on tuki kerätä kaikki yhteen pakettiin kuuluvat palaset ja yhdistää 
ne paketiksi. Tässä yhdeydessä virheelliset palaset pysäytetään estäen tehokkaasti 
tämäntyyppiset hyökkäykset.
Ainakin Linux-ytimen versioihin 2.2.5 asti IP-palasten yhdistäminen oli käännöspara-
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metrinä. Linux-ytimessä 2.2.13 se on jo ajonaikainen ydinparametri ip_always_defraff*. 
Tämä parametri tulee aktivoida käytettävän ydiaversion toteutuksen vaatimalla ta
valla3 4 .

TCP SYN-hyökkäyksien esto

Lähettämällä suuri määrä TCP SYN-paketteja saadaan aikaan yhden tyypin palve- 
luntukintahyökkäyksiä (denial of service attack). Saadessaan SYN-paketin TCP varaa 
odotettavissa olevalle yhteydelle yhteystietueen, palauttaa SY N-ACK -paketin lähet
täjälle ja jää odottamaan kättelyn edistymistä tämän yhteyden osalta. Kun TCP 
SYN-hyökkäyksessä yhteyteen kuuluvaa viimeistä ACK-pakettia5 ei tulekaan, vaan 
hyökkääjä lähettää uusia SYN-paketteja, kuluttaa se koneen resursseja huomattavas
ti. Nämä resurssit vapautuvat vasta kun keskeneräisen yhteyden aikavalvonta laukeaa.
Linux TCP/IP-pinossa on mahdollisuus käyttää ns. SYN cookie itä. Tällöin SYN- 
kättelypaketin paluupakettiin lisätään salattuna TCP-yhteyden tilatieto, mikä pa
lautetaan yhteydenmuodostuksen viimeisen ACK-kuittauksen mukana. Näin palve- 
luntarjoajakoneessa ei tarvitse ollenkaan tallentaa yhteystietuetta tilatietoineen vaan 
se saadaan muodostettua uudelleen kättelyn viimeisen paketin tietojen perusteella.
Tämä mahdollistaa äärettömän määrän puoliavoimia yhteyksiä. Ominaisuus yleen
sä aktivoituu, kun jonossa on riittävän monta keskeneräistä yhteydenmuodostusta. 
Ominaisuus aktivoidaan käännösparametrillä TCP syncookie support, mikä esitellään 
seuraavasa luvussa.

3.2.2 Pakettisuodatus

Pakettisuodin, kuten jo aikaisemmin esitelty, tarkastaa paketin otsikon ja päättää sen 
perusteella, mitä tehdä koko paketille. Vaihtoehtoina on pysäyttää paketti, niinkuin 
sitä ei olisi koskaan vastaanotettukaan, hyväksyä paketti, jolloin se jatkaa eteenpäin 
normaalisti, tai hylätä se. Hylkäystapauksessa lähettäjälle kerrotaan tapahtuneesta.
Linuxin ydinversioissa 2.2 on entistä monipuolisempi ja helppokäyttöisempi paket- 
tisuodinjärjestelmä englanninkieliseltä nimeltään IP Chains, mikä esitellään seuraa- 
vassa kappaleessa. Kehitteillä olevaan Linuxin ytimen versioon 2.4 pakettisuodatus 
on taas uudelleenjärjestelty (saman pääkehittäjän toimesta). Siitä lisää kappaleessa

3Ytimen 2.2.13 lähdekoodin pikaisen tarkastelun perusteella on oletettavaa, että muut esitet
tävät palomuuritoiminnot käyttävät tätä ominaisuutta sisäisesti, vaikka sitä ei olisi aktivoitukaan. 
Aktivoiminen on kuitenkin tehtävä vähintään varmuuden vuoksi.

4Ytimestä toiseen siirryttäessä on siis aina käytävä läpi onko minkään näistä palomuuritoimin- 
toja toteuttavien asettelu muuttunut ja/tai onko jotain uusia palomuuritoimintoja lisätty/vanhoja 
poistettu sekä selvitettävä mitä muutoksia olisi toteutettava. Linux-ydin 2.2.15 (viimeisin tarkastel
tu) alkaa kuitenkin olla saavuttanut sellaisen kypsyysasteen, että 2.2-versioissa ei suuria muutoksia 
enää tapahdu.

5TCP/IP yhteys muodostetaan ns. 3-osaisen kättelyn perusteella jossa vaiheet:
A SYN-> B, A <- SYN-ACK B, A ACK-> B
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3.2.4.

IP suodinjonot

IP suodinjonot[14] määrää pakettisuodatuksen kolmeen perusjonoon. Input-jono tar
kistaa paketin sen saapuessa koneeseen, Output paketin lähtiessä koneesta ja Forward 
paketin matkatessa koneen kautta eteenpäin. Jo yksinkertaisella Forward-jonon kä
sittelyllä päästään luomaan seuraavan esimerkin mukainen paJomuurialku kokeiluja 
varten6:

# echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# ipchains -P forward -j DENY
# ipchains -A forward -i ethO -j MASQ

Ylläolevassa esimerkissä laitetaan ytimen paketinvälitys päälle, Forward-jonon ole- 
tusmenettelyksi paketin pysäyttäminen ja lopuksi mahdollistetaan koneen läpi mene
vien pakettien, joiden lähtöverkkoliitäntä on sthO (oletettu ulkoliitäntä), eteneminen 
naamioimalla sen lähdeosoite palomuurikoneen IP-osoitteeksi. IP-suodinjonot ja IP- 
naamiointi toimivat siten yhteen, että naamioidusta yhteydestä tulevat paluupaketit 
ohittavat Forward-jonon, ja näinollen ko. yhteydet toimivat molempiin suuntiin.
Suodinjono on lista sääntöjä jotka sanoo: jos paketin otsikko näyttää tältä, tee ku
ten vieressä sanotaan. Muussa tapauksessa vertaa pakettia seuraavaan sääntöön. Jos 
mikään sääntö ei tule kysymykseen, toimitaan jonon oletusmenettelyn mukaan. Tur- 
vallisuussuuntautuneessa järjestelmässä oletusmenettely yleensä määrää ytimen py
säyttämään paketin etenemisen.
Kuva 3.1 esittää IP-paketin etenemisen suodinjonojen käsittelyssä.

IN
Checksum

l
DENY

lo interface

(local process )

DENY
DENY/ Demastluerade? 

REJECT I

(local process)
DENY/DENY/

output
Chain

input
Chain

routing
decision

forward
Chain

REJECT REJECT

Kuva 3.1: Paketin kulku IP-suodinjonoilla varustetussa järjestelmässä

Checksum: Tässä tarkistetaan onko tuleva paketti ehjä. Jos ei, sen eteneminen py
säytetään.

®Tämä yksinkertaisuus oli yksi syistä miksi tätä palomuuria yleensä alettiin työstämään.
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Sanity: Paketin oikeellisuustarkistus. Jotkut väärin muodostetut paketit voisivat 
sotkea säännöntarkistusrutiineja joten ko. paketit pysäytetään tähän ja tapah
tuneesta kirjautuu tieto järjestelmälokiin.

input Chain: Tämä on ensimmäinen suodinjono, joka tarkistaa paketin. Jos kohtalo 
ei ole DENY tai REJECT7, paketti jatkaa matkaa.

Demasquerade: Jos vastaanotettu paketti kuuluu johonkin naamioituun yhteyteen, 
paluupaketin naamiointi poistetaan ja paketti ohjataan suoraan Output-jonolle.

routing decision: Tässä katsotaan onko paketti osoitettu palomuurikoneelle, jolloin 
se ohjataan paikallisesti. Muutoin paketti ohjautuu Forward-jonolle...

Local process: Koneessa oleva paikallinen prosessi voi vastaanottaa paketin reititys- 
vaiheen jälkeen. Paikallisen prosessin lähettämä paketti menee (reititysvaiheen 
jälkeen) Output-jonolle...

lo interface: Paikalliselta prosessilta lähtevä paketti, jonka vastaanottaja on myös 
paikallinen prosessi, kulkee Output-jonon kautta Input-jonolle verkkoliitäntä- 
tietona ‘lo’. Lo tulee sanoista “loopback interface”.

local: reitityksen perusteella paketti olisi osoitettu paikalliselle koneelle.

forward Chain: Tämä suodinjono tarkistaa paketin, jos sitä ollaan välittämässä 
tämän koneen kautta.

output Chain: Tämä suodinjono tarkistaa paketin ennen kuin se päästetään lähte
mään ulos järjestelmästä.

Jokaisessa jonossa päätöksiä voidaan tehdä lähde- ja kohdeosoitteen perusteella, 
TCP- ja UDP-liikenteessä lähde- ja kohdeportin perusteella sekä ICMP-liikenteessä 
tyyppi- ja kooditietojen perusteella. TCP:ssä on lisäksi mahdollista eritellä yhteyde- 
naloitus SYN-paketin perusteella. Näihin kolmeen perusjonoon voidaan liittää uusia 
jonoja, mikä mahdollistaa tehokkaamman toiminnan hajauttamalla samaan osasään- 
töön perustuvia muita sääntöjä pois yhdestä lineaarisesti käsiteltävästä listasta.
Tästä aiheesta on olemassa erinomainen dokumentti Linux IPCHAINS-HOWTO[14]. 
Yksi kopio kyseisestä dokumentistä sijaitsee myös tämän työn kotisivulla^].

3.2.3 Osoitemuunnokset

Osoitemuunnosten eli NAT:in (Network Address Translation) avulla on mahdollista 
käyttää sisäisesti eri osoitteita, mitä näkyy ulkomaailmaan. Vaihtoehdot ovat, että 
sisäverkon osoitteet vaihtuvat staattisesti tai dynaamisesti joukkoon ulkoverkon nä
kemiä osoitteita, tai joko sisäverkon osoitteet vaihtuvat yhteen ulkoverkon näkemään

7DENY vain hiljaisesti lopettaa paketin käsittelyn, REJECT välittää lähettäjälle normaalin kuit
tauksen vastaanottajan saavuttamattomuudesta.
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osoitteeseen tai useampi ulkoverkon näkemä osoite yhteen sisäverkon osoitteeseen. 
Osoitemuunnostoteutus voi tietysti tukea useita näistä vaihtoehtoista yhtäaikaa.
TCP/UDP/IP-yhteydet erotellaan toisistaan seuraavan viisikon avulla: 
<lähdeosoite>:<lähdeportti>:<kohdeosoite>:<kohdeportti>:<protokolla>

Jos osoitemuunnostaulu ei ole bijektio, niin on mahdollista, että kaksi alunperin eril
listä viisikkoa muuttuukin osoitemuunnoksissa samoiksi. Suurin osa tästä mahdolli
suudesta korjaantuu tekemällä lisäksi lähdeportin muunnos, mutta myös muita vaih
toehtoja on asian välttämiseksi. On erittäin harvinaista, ettei tätä ongelmaa pys
tyttäisi aina korjaamaan ja varsinkin todellisessa palvelutilanteessa ongelmaa tuskin 
esiintyy.

IP-naamiointi

IP-naamiointi[15] (engl: IP Masquerading) kuuluu vakiovarusteena Linux-ydinversion 
2.2 TCP/IPv4-protokollapinoon käännösparametrillä aktivoitavana. IP-naamiointi 
toteuttaa yhden osoitemuunnosten osajoukon: se muuttaa kaikkien laitteen läpi kul
kevien ulospäin lähtevien pakettien lähdeosoitteeksi naamioivan laitteen ulkoverkko- 
liitännän IP-osoitteen ja valitsee lähdeportin alueelta 61000-650008 niin, ettei mis
sään 2 yhteydessä edellämainittu viisikko tule samaksi. Asiakas- ja palvelinlaitteet 
havaitsevat yhteysosapuolien olevan kuvan 3.29 mukaiset.

Masquerading
Firewall

Client’s Illusion
ServerClient

Kuva 3.2: IP naamioidun yhteyden osapuolien havainnot yhteyskumppanistaan

8Linux-lähdekoodista helposti siirrettävissä toiselle alueelle. 
®Muokattu [0], sivu 191.
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Tällä ominaisuudella voidaan toteuttaa muutamia käteviä ratkaisuja:

• Yhdellä lähiverkkoon kytketyllä PPP/SLIP-palvelimella voidaan helposti käyt
täen yhtä ulospäin näkyvää osoitetta toteuttaa koko lähiverkon pieni Internet- 
tarve hyväksikäyttäen halvinta Internet-palveluntarjoajien tarjoamaa perusrat
kaisua.

• Kiinteää Internet-yhteyttä varten ei tarvitse hankkia mahdollisesti kallista isoa 
osoiteavaruutta, vaan vain muutamalla osoitteella pärjää. Sisäverkon koneille 
voidaan antaa osoitteet vaikka yksityisestä IP-osoiteavaruudesta (katso tau
lukko 2.1). Jos jostain syystä tämä ulkoinen osoiteavaruus vaihtuu, sisäverkon 
osoitteille ei tarvitse tehdä mitään. Tämä vaihtoehto säästää myös jo pahasti 
loppumassa olevaa IPv4-osoiteavaruutta.

• Edelliseen lisättynä, yhtä ulkoista osoitetta käytettäessä hyökkäysten tekemi
nen sisäverkon koneisiin vaikeutuu, koska eri koneita ei pystytä erottamaan 
toisistaan ja näin tarkastelemaan konekohtaisia käyttäytymismalleja. Tämän 
vuoksi IP-naamioinnilla toteutettu palomuuri on selvästi turvallisempi ratkai
su kuin hyvä pelkästään pakettisuodatukseen perustuva palomuuri (edellyttäen 
että ohjelmistototeutus on riittävän virheetön).

Dokumentti IP-Masquerade-HOWTO\\h\, joka on myös tämän työn kotisivulla^], on 
erittäin hyvä lähde IP-naamioinnista kiinnostuneille10.

3.2.4 Netfilter

Paul ’Rusty’ Russel, IP-suodinjonojen luoja ja toteuttaja, totesi että nyt on aika tehdä 
asiat oikein ja aloitti uuden projektin IP-naamioinnin puutteiden korjaamiseksi 
Uusi järjestelmä nimeltään Netfilter tulee korvaamaan Linux-ytimen versiossa 2.4 
sekä IP-suodinjonot että IP-naamioinnin. Netfilter yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa 
ytimen toimintaa, ja siirtää osan toiminnasta käyttäjätasolle. Käyttäjätason prosessi 
voi näin avaamalla tätä tarkoitusta varten luodun laitetiedoston lukea ja kirjoittaa 
netfilterin sille tarjoamia tietueita.
Netfilter on vielä korkeintaan betavaiheen kehitystilanteessa. Sen käyttö on toistaisek
si hiukan hankalampaa kuin Linux-ydinversion 2.2 käyttämä ratkaisu. Tehokkuudessa 
kärsitään hiukan ja käyttäjätason prosessien ilmaantuminen järjestelmään monimut
kaistaa tilannetta.
Netfilterin tulo 2.4-ytimeen lukitsee tässä työssä esitetyn ratkaisun Linux 2.2-tasolle. 
Se voi olla hyväkin asia hillitessä intoa siirtyä aina uusiin ratkaisuihin varsinkin kun 
vanhat ovat juuri vakautuneet. Mutta kunhan ydin 2.4 ja netfilter kypsyvät, ja niiden

"’Mm. tässä esitetyn palomuurin toteuttajille.
11 Tällä kertaa hyödynnettiin “Do it twice"-menetelmää.



LUKU 3. SUUNNITELMA 19

toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia, lienee aika päivittää tämän palomuurin 2.2- 
riippuvaiset osat 2.4-arkkitehtuuriin — ne ovat kuitenkin suhteellisen pieni osa koko 
tämän palomuurin toteutuksesta.

3.3 Toteutettava palomuuriratkaisu

Palomuuri tullaan toteuttamaan Linux 2.2-ytimen pohjalta käyttäen kaikkia edel
lämainittuja turvaominaisuuksia liikenteen suojaamiseksi. Lokitiedon keräämiseksi, 
kuormansiedon parantamiseksi ja muutaman modulin kiinnittämiseksi ytimen lähde
koodiin tehdään tarvittavia ohjelmistomuokkauksia. Aluksi kaikki tietoturvaominai- 
suudet laitetaan ohjelmallisesti ajon aikana toimintaan, mutta siinä vaiheessa, kun 
Linux 2.2-ytimen kehitys on riittävästi stabilisoitunut ja suuria muutoksia ei enää ole 
odotettavissa, voidaan tarvittavat muutokset niiden toimintaan lukitsemiseksi ohjel
moida suoraan ytimeen.
Varusohjelmapuolta aletaan keräämään “tyhjältä pöydältä”, pyrkien valitsemaan vain 
toiminnan kannalta ehdottomasti tarvittavia ohjelmia, eikä mitään muuta. Tarvit
taessa näistä ohjelmista poistetaan tietoturvaa heikentäviä ominaisuuksia, kuten tuki 
TCP/IP-yhteyksiä varten.
Palomuuritoimintaa varten tehdään mahdollisimman helppokäyttöinen ja yksinker
tainen toimintaympäristö. Kaikki asetustiedostot pyritään saattamaan niiden lopul
liseen muotoon ja toimintaympäristöön sovittamista varten tehdään asetusten muok
kaamista hoitavia helppokäyttöisiä ohjelmia. Jokaisella palomuuri-installaatiolla on 
kuitenkin oltava (myös) järjestelmän hyvin tuntevia henkilöitä, jotka kykenevät pe- 
rusylläpidon lisäksi muokkaamaan järjestelmää esimerkiksi mahdollisen tieturvareijän 
paikkaamisen vuoksi.
Toteutettava palomuuri tekee kaikelle lähtevälle liikenteelle osoitemuunnoksen jos
sa palomuurista ulkoverkkoon lähtevän paketin lähdeosoite on palomuurin ulkoverk- 
koliitännän IP-osoite ja lähdeportti on muutettu yksikäsitteiseksi kaikille lähteville 
yhteyksille. Tällä ratkaisulla päästään useissa tapauksissa täysin toimintakelpoiseen 
ympäristöön — yllättävää ettei vastaavaa osoitehallinnallista ratkaisua näe yleisem
minkin käytetyksi.
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Palomuurijärjestelmän kokoaminen

Unix-käyttöjärjestelmä jakautuu kahteen toiminnalliseen alueeseen: ydintasoon ja 
käyttäjätasoon.
Ytimessä tapahtuu prosessien- ja muistinhallinta, keskustelu oheislaitteiden kanssa 
sekä sovellusten palveleminen. Jos ydintoiminnassa tapahtuu virhe, kone voi jumiutua 
tai alkaa toimimaan kummallisesti. Ydin pyritään pitämään pienenä ja selkeänä juuri 
virheiden välttämiseksi ja tehokkaamman toiminnan saavuttamiseksi, mutta nykyään 
se alkaa olla aika laaja kokonaisuus. Onneksi Linux-kehittäjiä, testaajia ja ylläpitäjiä 
on suuri joukko ja kehitysmalli jokseenkin tähän joukkoon sopiva, jotta ytimen laatu 
ja virheettömyystaso säilyy varsin korkeana. Tämänkin palomuurin toiminnallisuuden 
toteuttamiseksi ytimeen on tehty pieniä muutoksia, jotka on pyritty toteuttamaan 
mahdollisimman suurta tarkkuutta käyttäen luotettavuuden maksimoimiseksi.
Käyttäjätasolla toimivat sovellusprosessit. Ne voivat käyttää ytimen palveluita vain 
käyttämällä järjestelmäkutsurajapintaa. Jos sovellusohjelmassa tapahtuu virhe, se 
kaatuu tai käyttäytyy tarkoituksen vastaisesti mutta kone muuten jatkaa toimintaan
sa normaalisti. Useat sovellusohjelmat on juuri tämän järjestelmän horjumattomuu- 
den takia kirjoitettu varsin huolimattomasti ja paisuneet valtaviksi. Tätä palomuuri- 
järjestelmää varten on kuitenkin kerätty vain pieni joukko varusohjelmia, jotka kaikki 
ovat hyvin kirjoitettuja ja toteuttavat vain sen tarkoituksen, mihin ne on valittu.
Tässä luvussa käsitellään tarvittavat ydinominaisuudet ja varusohjelmisto sekä lopus
sa esitellään toimiva testipalomuurijärjestelmä.

4.1 Linux-ydin

4.1.1 Monoliittinen käyttöjärjestelmäydin

Moderni Linux-ydin käännetään siten, että vain keskeiset välttämättömät toiminnot 
on ajettavassa ytimessä nimeltä vmlinux ja loput kulloinkin tarvittavat osat ladataan 
moduleina mukaan yleensä käyttöjärjestelmän käynnistysvaiheessa.

20
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Varsinkin normaalissa työasemakäytössä Intel-alustalla modulaarinen ydin on 
erittäin käyttökelpoinen ratkaisu; kaikenlaisten liitännäislaitteiden (kuten näyt
tö/ääni/verkkokortit, scsi-ohjaimet, ...) kirjo on niin valtava että kaikkien tukeminen 
yhdessä monoliittisessä ytimessä samalla kertaa kuluttaisi tarpeettomasti resursseja. 
Käynnistyksen yhteydessä käyttäjätason ohjelmilla selvitetään mitä laitteita konee
seen on liitetty ja ladataan niitä tukevat modulikoodit ytimen laajennukseksi.
Näin modulaariseksi purettu ydin myös ohjaa ytimen kehittäjiä pitämään ytimen eri 
osa-alueet paremmin erillä toisistaan, nopeuttaen kehitystyötä ja vähentäen virheoh- 
jelmointeja. Näin kehitystyö pysyy vahvana ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautunee
na.
Mutta kaikkiin tarkoituksiin eivät ydinmodulit sovi. Modulitiedostot sijoitetaan 
omaan hakemistoonsa lisäten tarvittavia hakemistoja yhdellä1. Jokainen ladattava 
moduli tarvitsee oman komentonsa latautuakseen lisäten käynnistysjärjestelmän yl
läpitovaatimuksia - monoliittinen ydin latautuu yhdestä tiedostosta käynnistysjärjes
telmän lataamana.
Mutta suurin ongelma ydinmodulien käyttämisessä on pitää modulit yhteensopivina 
kulloisenkin ydinohjelmatiedoston kanssa, sekä varmistaa ettei missään tapauksessa 
koneeseen asenneta ylimääräisiä moduleita rikkomaan huolellisesti suunniteltua tur
vattua alustaa. Myöskin se epätodennäköinen mahdollisuus, että hyökkääjä pääsee 
koneeseen käsiksi ja lataamaan omia moduleitaan ytimeen, halutaan estää.
Näiden perusteiden nojalla palomuurin käyttäjärjestelmäydin toteutetaan monoliit
tisesti käännettynä. Se on loppujen lopuksi havaittu myös kaikkein helppokäyttöi
simmäksi ratkaisuksi kehitystyön edetessä - esimerkiksi ytimen vaihto ennen uutta 
käynnistyskertaa onnistuu tosi helposti.

4.1.2 Tärkeimmät käännösparametrit

Linux-ydintä käännettäessä on mahdollisuus valita suuresta joukosta ominaisuuksia, 
joita koottavaan ytimeen halutaan sisällyttää - ja/tai olla sisällyttämättä. Ominai
suuksien valinta suoritetaan helppokäyttöisellä hyötyohjelmalla, joka voidaan valita 
kolmesta vaihtoehdosta komennoilla make config, make menuconfig ja make xconfig. 
Kaikki nämä ohjelmat tarjoavat saman lopputuloksen, ne vaan toimivat hiukan eri
laisissa ympäristöissä; ensimmäinen millä tahansa tekstipäätteellä, toinen tekstipäät
teellä joka osaa kohdistimenohjauskomennot ja kolmas X-ikkunointipäätteellä. Ko
mennot on ajettavissa Linux-lähdekoodipuun juurihakemistossa jonka Makefile osaa 
nuo kohteet2.

1 Tässä palomuurissa hakemistopuu on mahdollisimman yksinkertainen.
2Eli Makefile:ssa on “targetit” config, menuconfig ja xconfig.
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Seuraavaksi esitettyjen käännösparametrien avulla on toteutettu suuri osa toteutet
tavista palomuuriominaisuuksista, ja samalla pyritty turvaamaan se varsin pitkälle 
siihen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Käännösparametrit on esitelty ryhmä/kohta- 
listana käyttäen samaa jaottelua kuin nuo edellämainitut konfigurointiohjelmat 
tarjoavat. Esiteltävät ytimenkäännösparametrit sopivat sellaisenaan ainakin Linux 
-ytimiin 2.2.13 ja 2.2.14.

Processor type and features/Symmetric multi-prosessing support
Palomuurikäyttöön kannattanee hankkia yhden prosessorin laite, joten tukea 
moniprosessorijärjestelmille ei tarvita. Oletus y asetus n.

Loadadable module support/Enable loadable module support
Koska ytimeen ei haluta (eikä sallita) ajona!kana ladattavia moduleita, tämä 
ominaisuus poistetaan käännetystä ytimestä. Oletus y asetus n.

General setup/Sysctl support
Tämä tarvitaan, jotta järjestelmän käynnistysvaiheessa voidaan asettaa järjes- 
telmäkutsuilla loputkin palomuuritoiminnot toimintatilaan. Lisävarmuutta ha
keville kaikki nämä ajonaikana asetettavat palomuuritoiminnot on varsin help
poa muokata itse lähdekoodiin kiinteiksi ominaisuuksiksi3. Siinä tapauksessa 
olisikin järkevintä estää myös muiden ominaisuuksien muuttelu poistamalla 
sysctl-tuki. Oletus y asetus y.

Networking options/packet socket
Jos palomuurikoneessa halutaan itsessään tehdä käyttäjätason ohjelmilla (ku
ten tcpdumpilla) liikennetarkkailuja, on tämä optio asetettava. Jos kaikki liiken- 
netarkkailu tehdään erillisissä laitteissa (katso kuva 6.1, sivulla 50), on tämä 
asetus tarpeeton. Oletus y asetus y.

Networking options/Network firewalls
Kääntää IP-suodinjonot mukaan ytimeen. Tämä tarjoaa myös ominaisuuksia, 
joita vaaditaan muilla käännösparametreillä asetettaville palomuuritoiminnoil- 
le. Oletus n asetus y.

Networking options/Socket filtering
Socket filtering mahdollistaisi käyttäjätason sovelluksen kiinnittymään muihin 
kuin TCP-socketeihin ja suodattamaan sen liikennettä. Tämä toimisi siis socket- 
tason ja sovellusohjelman välillä tarkistaen pakettien sisällön. Palomuurikäytös- 
sä tätä mahdollisuutta on oikeastaan varsin hankala hyödyntää, ja niissäkin ta
pauksissa, jossa tätä ominaisuutta voitaisiin käyttää, vastaavat ominaisuudet 
on muokattu suoraan sovellusohjelmaan. Oletus n asetus n.

3Tämä ominaisuus olisi helppo toteuttaa tässä kehityspalomuurissa, mutta se monimutkaistaisi 
tässä työssä olevaa esitystä. Tuotantopalomuuriin ne tarvittaessa ohjelmoi nopeasti normaalikyvyt 
omaava ohjelmoija.
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Networking options/IP: advanced router
Asetetaan, jotta päästään vaikuttamaan muihin reititykseen liittyviin paramet
reihin. Oletus n asetus y.

Networking options/policy routing
Tämä optio mahdollistaisi policy-reitityksen käytön,eli reitityksessä huomioi
daan myös lähdeosoite. Vastaava toiminta on jo toteutettu muilla palomuurio- 
minaisuuksilla joten tämän hyödyntäminen ei ole järkevää. Oletus n asetus n.

Networking options/IP: verbose route monitoring
Jos palomuurikone havaitsee jotain outoa paketin osoitetiedoissa sitä rei
titettäessä, tämä optio mahdollistaa lokitiedon keräämisen tällaisista ta
pahtumista. Tämä on hyödyllinen lisäominaisuus mikä kannattaa käyttää . 
Oletus n asetus y.

Networking options/IP: large routing tables
Tämä optio olisi hyödyllinen jos palomuurin reititystaulun koko olisi yli 
64 - eli käytännössä että sisäverkossa olisi näin monta erillistä aliverkkoa. 
Oletus n asetus n.

Networking options/IP: kernel level autoconfiguration
Jos tämä on asetettuna, järjestelmän on mahdollisuus lukea IP-osoitteet ja reiti
tystiedot verkosta käynnistyksen yhteydessä. Palomuureihin tätä ominaisuutta 
ei haluta (eikä sallita). Oletus n asetus n.

Networking options/IP: firewalling
Aktivoi IP-suodinjonot5 ja lisää muuttujan mm. IP-naamioinnin käyttöön. Tä
mä on vaatimuksena myöhempien palomuuritoimintoja lisäävien käännöspara- 
metrien asettamiselle. Oletus n asetus y.

Networking options/IP: firewall packet netlink device
Tämän asetuksella ytimen voi tarjota paketin tai sen osan käyttäjäntason 
ohjelmalle lisätarkastuksia varten. Vaikka tässä palomuurissa ei tätä omi
naisuutta ole hyödynnetty, mahdollistetaan sen käyttö asettamalla se päälle. 
Oletus n asetus y.

Networking options/IP: transparent proxy support
Läpinäkyvien välityspalvelimien tuella voidaan toteuttaa mm. sovellustason pa
lomuureja kunhan sopivat sovellustason välitysohjelmat olisivat saatavilla. Li
säksi tätä voidaan käyttää myös joihinkin VPN toteutuksiin, joista esimerkki 
luvussa 8.2. Oletus n asetus y.

4 Joissakin tapauksissa, kuten palomuurikoneen lokitilan vähäisyyden vuoksi voidaan jättää tämä 
optio käyttämättä ja suorittaa tiedonkeruu erillisessä laitteessa.

5 Näyttäisi siltä, että ohjelmistossa on pieni virhe ja option Network firewalls pitäisi jo aktivoida 
IP-Suodinjonot.
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Networking options/IP: masquerading
Kääntää mukaan IP-naamiointikoodin. Oletus n asetus y.

Networking options/IP: ICMP masquerading
Edellinen optio tarjoaa tuen vain TCPrlle ja UDPdle (ja ICMP-virheille ole
massaoleville TCP-yhteyksille). Tällä optiolla on mahdollisuus naamioida myös 
muut ICMP-paketit (kuten ping/traceroute). Tässä kehityspalomuurissa tuki 
on asetettuna6. Oletus n asetus y.

Networking options/IP: optimize as router not host
Palomuuri käyttäytyy pääasiassa kuin reititin, joten tämä optio tehostaa toi
mintaa reititintarkoituksessa, mutta heikentäisi tavallisessa työasemakäytössä. 
Oletus n asetus y.

Networking options/IP: tunneling
Tämä ominaisuus mahdollistaisi koteloida IP-paketteja toisten IP-pakettien si
sään ja kuljettaa se tässä “tunnelissa” toiseen paikkaan purettavaksi ja edel- 
leenlähetettäväksi. Tällainen tekniikka on hyödyllinen mm. VPN:ssa, mutta 
tässä tapauksessa paketteja ei salata. Vastaavanlaisia ratkaisuja on olemas
sa myös VPN-käyttöön missä paketit salataan, niistä enemmän luvussa 8.2. 
Oletus n asetus n.

Networking options/IP: aliasing support
IP-aliasing mahdollistaa useamman IP-osoitteen käyttämisen samassa verkko
kortissa. Vaikka tämä on hyödyllinen ominaisuus moneen eri tarkoitukseen, pa- 
lomuurikäyttössä sitä ei normaalisti tarvita7. Oletus n asetus n.

Networking options/IP: TCP syncookie support
Tällä estetään yksi mahdollisuus koneen resursseja kuluttavilta hyökkäyksiä. 
Katso kappale 3.2.1. Oletus n asetus y.

Networking options/IP: Reverse ARP
Palomuurikoneen ei tule olla ARP-palvelin. Oletus n asetus n.

Network file systems/NFS filesystem support
NFS-verkkotiedostojärjestelmää (kuten mitään muutakaan vastaavaa) ei kan
nata hyödyntää palomuurissa. Poistamalla asetus säästetään tilaa ja yksinker
taistetaan ydintä. Tämä oli ainoa tämän osion optioista, mikä oli oletusarvona 
päällä. Oletus y asetus n.

6Mm. sovellustason palomuurit eivät tue normaalisti tällaista ja käyttäjät lienevät tyytyväisiä. 
Siksipä tämä optio ei ole kovin välttämätön.

7Ei ole järkevää laittaa useampia eri loogisia verkkoja samaan lähiverkkoon.



LUKU 4. PALOMUURIJÄRJESTELMÄN KOKOAMINEN 25

Muista käännösparametreistä

Edellämainittujen käännösparametrien lisäksi asetettavissa on koko joukko muita 
ominaisuuksia, jotka kaikki on syytä käydä läpi ennen kuin ydintä alkaa kääntä
mään. Suurin osa näistä on erilaisten lisälaitteiden asettelua, joista suurin osa voita
neen jättää asettamatta. Ehkä tärkein näistä muista käännösparametreistä on valita 
oikeat rajapintaohjelmat käytössä oleville verkkokorteille, jotka sijaitsevat ryhmäs
sä Network device support. Ethernet-rajapinnat lienevät käytetyimpiä, mutta myös 
muut ovat mahdollisia, kuten ihan eri verkkotyyppiä edustava frame-relay -rajapinta.
Esimerkkipalomuurissa käytetyt ytimenkäännösparametrit on tallennettu tiedostoon 
fw-config, josta on kopio myös tämän työn kotisivulla^]. Tämä tiedosto voidaan lada
ta menuconfig- ja xconfig-käyttöliittymiin tarvittavien muokkauksien pohjaksi. Kap
paleessa 4.4 on mainittu muutama erityispiirre, jotka tuossa asetustiedostossa on 
asetettu kehityskäyttöä varten.

4.1.3 Ytimen lähdekoodimuokkaukset

Pelkillä käännösparametrien asettelulla ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa aivan kaikkia 
haluttuja palomuuriominaisuuksia, vaan muutama erikoisominaisuus on kirjoitettava 
sisään lähdekoodiin. Muokkaukset on pyritty pitämään minimissään ja mahdollisim
man yksinkertaisina, toteuttaen juuri ne hyödyllisimmät ominaisuudet, jotka tekevät 
palomuurijärjestelmästä mahdollisimman toimivan. Tämän vuoksi ei tässä vaiheessa 
ole myöskään lähdetty hakemaan mitään jo valmiiksi tehtyjä viralliseen ydinjakeluun 
kuulumattomia turvallisuusmuokkauksia, vaan niiden mahdollisesta myöhemmästä 
hyödyntämisestä on maininta luvussa 6.
Suurin osa toteutettavista muokkauksista on kirjoitettu sisään tiedostoon 
net/ipv4/ip_masq. c, lähtien Linuxin lähdekoodihakemistopuun juuresta. Muita 
muutettuja tiedostoja ovat samassa hakemistossa oleva Makefile ja seuraavat 
ip_masq-alkuiset tiedostot: ip_masq_f tp. c, ip_masq_cuseeme. c, ip_masq_quake. c, 
ip masq_raudio.c, ip_masq_vdolive.c ja ip_masq^irc.c. Tämän lisäksi muutok
sia on tehty vielä yhteen otsikkotiedostoon, include/net/ip_masq.h. Tarvittavat 
muutokset on siis tehty varsin tiiviiseen joukkoon tiedostoja, eli tavoite suhteellisen 
yksinkertaisesta ja helposti hallittavasta päivityspaketista toteutuu.
Kaikista ytimeen tehdyistä muutoksista on otettu context diff-muotoinen tuloste, joka 
on esillä myös liitteessä 3. Seuraavissa kappaleissa nämä muutokset esitellään tarkem
min.
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IP-Naamioinnin aikavalvontapararnetrit

IP-naamiointijärjestelmä pitää yllä seuraavanlaista seitsikkoa kaikista senhetkisistä 
“yhteyksistä” jotka se muistaa:
<lShdeosoite>:<lähdeporiti>:<naamio-oaoite>:<naamioportU>:<kohdeoaoite>:<kohdeportti>:<pTOtokoUa>

Paketin saapuessa koneeseen etsitään sen kohdeosoite- ja protokollatietojen perusteel
la onko tälle paketille mahdollisesti olemassa IP-naamiointiyhteys, ja tarkistetaan se 
sitten joko lähdeosoitetietojen (sisältäpäin tuleva paketti), tai naamiointiosoitetieto- 
jen (ulkoapäin tuleva paketti) perusteella (vrt. kuva 3.2, sivulla 17).
Koska ICMP- ja UDP-liikenteessä ei protokollatasolla tunneta yhteyksiä, ko. liiken
teestä ei tiedetä kuinka kauan samoja lähde- ja kohdetietoja sisältäviä paketteja lä- 
hetellään ja niihin vastauksia odotellaan.
Yhteydellistä TCP-liikennettä seuratessaan IP-naamiointikoodi ylläpitää tilatietoa 
kulloisestakin yhteystilasta ja mahdollisista tilasiirtymisistä. Yhteys voi kuitenkin 
katketa keskenkaiken toisen yhteydessä mukana olleen laitteen kaatuessa tai verkko- 
häiriössä, jolloin yhteys häviää palomuurikoneen siitä tietämättä.
Molemmissa edellämainituissa tapauksissa on siis hallittava käyttämättömien naa- 
miointiyhteyksien siivoaminen järjestelmästä. Tämä ongelma on ratkaistu aikaval
vonnalla; kun yhteys on ollut riittävän kauan käyttämättömänä, eli liikennettä ei ole 
sen kautta kumpaankaan suuntaan riittävän pitkään aikaan kulkenut, poistetaan ko. 
yhteystieto järjestelmän muistista.
UDP- ja ICMP-liikenteille on molemmille olemassa vain yksi tällainen aikavalvonta- 
muuttuja, mutta TCP-liikenteelle niitä on useita; ennen kuin yhteys on muodostunut, 
kun yhteys on muodostunut (kättely onnistuneesti suoritettu) ja kun yhteys on lop
pumassa. TCP-yhteyden loppumisen jälkeen on odotettava vielä jonkin aikaa, että 
voidaan olettaa viimeisen kuittauspaketin menneen perille.
Palomuurin toimintakyvyn parantamiseksi korkean käyttöasteen aikana myös vähä- 
tehoisimmillakin laitteilla, on näitä naamiointiyhteyksien aikavalvontamuuttujen ar
voja hienosäädetty8 9. UDP-liikenteessä alkuperäinen arvo on 5 minuuttia; se on pu
dotettu 1 minuuttiin. Koska UDP-liikenteen suurimmat hyötykäytöt ovat nimipalve
lu (joka on nopea operaatio) ja jotkut reaaliaikaiset sovellukset, liikenteen katkea
minen yli minuutiksi tuo suurempia ongelmia, kuin yhteystietueen häviäminen IP- 
naamiointijärjestelmästä.
TCP-liikenteessä yhteyden muodostumisen aikana aikavalvonta on pudotettu IP- 
naamioinnin alkuperäisestä 2 minuutista 1 minuuttiin. Yhteydet, jotka eivät muo
dostu 1 minuutissa, harvemmin ehtivät muodostua 2 minuutissakaan. Interaktiivises
sa käytössä yhteyksien pitää tapahtua varsin nopeasti, ettei käyttäjä jo itse keskeytä

8ICMP-liikenteessä porttitiedon sijaan tyyppi ja koodi.
9IP-naamiointi on alunperin tarkoitettu halvaksi tavaksi kytkeä useampi laite kotiverkosta In

ternetiin yhden osoitteen takaa. Mm. tähän tarkoitukseen alkuperäiset varsin konservatiiviset 
aikavalvonta-arvot sopivat mainiosti.
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yhteydenyritystä. Minuutin odottelu on jo niin pitkä aika, että käyttäjä ei jokapäi
väisessä käytössä näin pitkää aikaa odottele, vaan keskeyttää senkertaisen yrityksen.
Yhteyden muodostumisen jälkeen TCP-liikenteessä yllättäen sallitaan 20 minuutin 
hiljaiselo normaalin 15 minuutin sijaan. Tämä muutos on tehty siitä syystä, että 
SSH-liikenteen JfceepoZroe-aikavalvontajakso on 15 minuuttia. Alkuperäisellä arvolla IP- 
naamiointiyhteys ehtii juuri vanhentua, kun aikavalvontakättely tapahtuisi ja tämä 
on usein havaittu SSH-yhteyksien katkeamisien syyksi.
TCP-yhteyden sulkeutumisessa yhteyden sulkevan laitteen kyseinen TCP-yhteys jää 
kättelyn päätyttyä tilaan TIME_WAIT 2 kertaa maximum segment lifetime.n pi
tuiseksi ajaksi. Näin toimitaan jotta voidaan olettaa viimeisen lopetuskättelypaketin 
perillemenon - vastapää ehtii kyselemään sitä, jos se ei ole tätä viimeistä pakettia 
vastaanottanut Tämä MSL on RFC 793:ssa määritelty 2 minuutin mittaiseksi, mutta 
toteutukset käyttävät myös 30 sekunnin ja yhden minuutin arvoja10. Koska palomuu- 
rikone IP-naamiointeineen välittää liikennettä molemmille kommunikointiosapuolille, 
on sen aina säilytettävä tämä viimeinen tilatieto jonkin aikaa. Tässäkin on käytetty 
mahdollisimman lyhyttä ajanjaksoa, 1 minuuttia (MSL:n 30 sekuntia vastaava arvo).

IP-naamiointiyhteyksien lokitietojen keruu

Palomuurilaitteen kuormituksen seuraamiseksi ja liikenteen analysoimiseksi tunkeu- 
tumistilanteiden varalta ytimeen on lisätty liikennelokin keruu olemassaolevista naa- 
miointiyhteyksistä. Kuormituksen seuraamista varten voidaan helposti tehdä mm. 
kuvan 4.1 mukaisia kuvaajia tuottavia ohjelmia11. Tunkeutumistilanteiden toteami
nen onkin jo hankalampi juttu, siitä lisää luvussa 6.
Lokitiedon perusteella voidaan kerätä myös paljon muutakin tietoa mm. surffailuun 
käytetystä ajasta ja sivuista joissa on vierailtu. Tämän tiedon voi kerätä tietysti 
myös muualtakäsin, mutta joka tapauksessa yksityishenkilön tietosuojan, ja toisaal
ta yhteyksien tarjoajan intressien takaamiseksi on sovittava toimintatavoista, mitä 
seurataan ja miksi, käyttäjäyhteisön sisällä.
Lokitiedon kohdistamiseksi olemassaolevalle naamiointiyhteydelle naamiointiyhteys- 
tietorakenteeseen on lisätty kentät sisään- ja ulospäin suuntautuvan liikenteen ta
vumäärän laskemiseen sekä aikakenttä lokitiedon päivitysväliksi. Naamiointiyhteys- 
tietorakenne luodaan ensimmäisen ennestään tuntemattoman naamioiduksi tulevan 
IP-paketin saapuessa palomuurikoneeseen.
UDP- ja ICMP-liikenteessä lokitiedon keruu alkaa naamiointiyhteysrakenteen luomis- 
vaiheessa ja loppuu aikavalvonnan siivotessa yhteyden. TCP-liikenteessä liikennelokia 
kerätään ESTABLISHED12-tilan alusta loppuun.

10Katso TCP/IP Illustrated[l], sivut 242-243.
“Kuvaajan tuottanut ohjelma on saatavilla kotisivultani nimellä tgraph.
“ESTABLISHED on se TCP-yhteyskäytännön tila, jolloin tiedonsiirto on mahdollinen.
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Kuva 4.1: Esimerkki HTTP-liikenteen määristä ja jakautumisesta vuorokauden aikana

Lokitietorivit ovat seuraavanlaisia:
Mar 8 16:46:20 fv kernel: Nev UDP: c09087c0 10.60.1.10:1060->193.219.18.18:63
Mar 8 16:46:20 fv kernel: Est TCP: c0908c20 10.50.1.10:1167->130.238.263.4:21
Mar 8 16:46:35 fv kernel: Est TCP(FTP): c0bld220 10.50.1.10:1158->130.238.253.4:20 
Mar 8 16:47:05 fv kernel: Id c0bld220: in 976720, out 4
Mar 8 16:47:17 fv kernel: Id c0908c20: in 2692, out 164
Mar 8 16:47:22 fv kernel: Close TCP(FTP): c0bld220 10.60.1.10:1158->130.238.253.4:20 
in 393474, out 0
Mar 8 16:47:22 fv kernel: Close TCP: c0908c20 10.50.1.10:1167->130.238.253.4:21 in 0, out 0 
Mar 8 16:48:50 fv kernel: Expire UDP: c09087c0 10.50.1.10:1050->193.219.18.18:53 in 205, 
out 30

Lokiesimerkin tuotti sisäverkon koneen 10.50.1.10 ottama FTP-yhteys. Ensin teh
tiin nimipalvelukysely (UDP-yhteys nimipalvelimen 193.219.18.18 porttiin 53). On
nistunut kysely oli huomaamattoman nopea (kuten yleensä), joten samalla sekunnilla 
aloitettiin FTP-yhteys koneeseen 130.238.254.4.
Noin 15 sekunnin päästä FTP-yhteyden aloittamisesta käynnistettiin FTP- 
tiedonsiirto aktiivisen FTP-naamiointitukimodulin toimesta, josta lisää seuraavassa 
kappaleessa. Seuraava lokirivi (Id-rivi) kertoo, että puolen minuutin päästä tiedon
siirron alusta 976720 tavua oli siirtynyt. Tällaisia tiedonsiirron väliaikatietoja tulee 
ensiksi puolen minuutin ja tämän jälkeen 4 minuutin välein13. Koska tätä ei toteuteta 
ajastinpohjaisesti, vaan kulunut aika tarkistetaan aina pakettien liikkumisen yhtey
dessä, esimerkin FTP-hallintayhteyden (Id: c0908c20) ensimmäinen väliaikatieto tuli

13Kuvassa 4.1 yksi vaakapikseli kuvaa 4 minuuttia, eli tällä yritetään tasata liikennetiedot kuvaa
jaan.
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vasta 57 sekuntia yhteyden aloituksen jälkeen.
Lopuksi esimerkin FTP-tiedonsiirto- ja hallintayhteydet sulkeutuivat/suljettiin, jol
loin niistä tulee sulkuilmoitus, joka sisältää vielä tiedon viimeisistä siirretyistä ta
vumääristä. Koska ainoastaan TCP- ja UDP-pakettien sisältämä tietosisältö ilman 
otsikoita lasketaan, voivat TCP-paketissa sulkuilmoituksen yhteydessä olevat lasku
rin arvot olla 0/0. Nimipalvelukyselyn UDP-yhteys vanhenee aikanaan. Esimerkki on 
näköjään kehityskauden alkuajoilta, jolloin vanhenemisaika on ollut 2,5 minuuttia 
nykyisen yhden minuutin sijaan.
Tämä muokkaus on ollut monimutkaisin ja selvästi suuritöisin toteutus, mitä tämän 
palomuurijärjestelmän käyttöjärjestelmäytimeen on lisätty. Koska tämä sijoittuu lä
hes kokonaan tiedostoon net/ipv4/ip_masq. c, voidaan sanoa, että sen vaikutusa
lue on pysynyt riittävän suppeana säilyttäen muokkauksen ylläpidon ja hallinnan 
kohtuullisen helppona. Tähän tiedostoon on jopa sisäänrakennettu viritys , jotta 
IP-naamiointimodulien (katso seuraava kappale) laajennettu lokituki saadaan toteu
tettua ko. modulien funktiokutsurajapintoja muuttamatta. Tämä vähentää päivityk
seen liittyvät muihin tiedostoihin tehtävät muutokset niin mitättömiksi ettei niitä 
tulla katsomaan ylläpitovaivaa lisääviksi.

IP-naamioinnin laajennusmodulit ja niiden liittäminen osaksi ydintä

IP-naamioinnin perustoiminta on varsin yksinkertaista. Kun sisäverkosta tulee uusi 
ulospäin reititettävä paketti, joka on ennestään tuntematon, sille luodaan osoitemuun- 
nostaulukko, jota käytetään seuraavien samoja osoite- ja porttitietoja käyttävien pa
kettien välittämiseen palomuurin läpi.
On kuitenkin olemassa joukko sovelluksia, jotka käyttävät tätä monimutkaisempia 
yhteyskäytäntöjä. Esimerkiksi FTP-protokollassa “aktiivinen” tiedonsiirto tapahtuu 
siten, että palvelin ottaa yhteyden asiakasohjelmaan tiedonsiirron ajaksi. Tämä ei 
tietenkään onnistu, koska palomuuri ei vastaanota sisäänpäin tulevia yhteydenotto- 
pyyntöjä.
FTPille ja muutamalle muulle sovellukselle on kuitenkin olemassa erillinen IP- 
naamioinnin tukimoduli. Tällainen modulikoodi liitetään perusnaamiointikoodiin ker
tomalla modulin alustamisen yhteydessä mihin porttiin/portteihin se liittyy. Kun tä
män portin kautta muodostetaan naamiointiyhteyksiä ko. naamiointimoduli pääsee 
käsiksi yhteyden läpi kulkevan paketin sisältöön.
FTP-tapauksessa, kun asiakasohjelma valmistautuu ottamaan vastaan yhteyksiä, se 
lähettää ASCII-tekstinä komennon PORT <porttinumero>. FTP-naamiointimoduli 
käy varaamassa palomuurikoneella yhden portin ja rekisteröi sen tulevan vastaanotta
maan yhteyden palvelinkoneen IP-osoitteesta. Kun tämä on tehty, se käy muuttamas
sa porttinumeron edellämainitusta komennosta, päivittää paketin tarkistussummat 
ja lähettää paketin eteenpäin14 15. Kun FTP-palvelin sitten ottaa yhteyttä palomuurin

14Engl: kludge, katso sanasto tosin tässä tapauksessa viritys on erittäin siisti.
15Operaatio ei ole kovinkaan täydellinen, sillä koko PORT <porttinumero> on tultava yhden TCP-
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IP-naamiointikoodin tätä varten rekisteröimään porttiin, palomuurikone täydentää 
yhteydenoton asiakaskoneeseen asti, jonka jälkeen yhteys toimii kuten mikä tahansa 
muu naamiointiyhteys.
Vastaavia, ja myös muunlaisia perustoiminnasta poikkeavia liikennöintitarpeita on 
mm. seuraavilla tuetuilla sovelluksilla: Cu-SeeMe, Real Audio, VdoLive, Quake ja 
Internet Relay Chat. Näitä kaikkia varten on olemassa omat modulinsa, jotka kaikki 
ovat myös mukana esimerkkipalomuurin kokoonpanossa.
Mutta normaalissa Linux-ytimen lähdekoodijakelupaketissa ei ole tukea ladata näitä 
laajennusmoduleita mukaan monoliittiseen ytimeen, joten se täytyy tässä palomuuri- 
järjestelmässä sinne lisätä. Tämä on onneksi helppo toimenpide; lisätään Makef ile- 
tiedostoon naamiointimodulien objektitiedostot, jotta ne tulevat linkitetyksi mukaan, 
muutetaan muutama muuttuja paikallisiksi (static) näissä modulitiedostoissa (mitä 
niiden olisi hyvä muutenkin olla) ja lisätään kutsut näiden naamiointimodulien alus- 
tusfunktioihin tiedostoon ip_masq.c naamiointitoiminallisuuden alustuksen yhtey
teen.
Palomuurin toteuttajan tulee kuitenkin harkita, kannattaako kaikkia näitä laajen
nusmoduleita käyttää vai jättää joitakin pois. Koska naamiointikoodi ohittaa osan 
IP-suodinjonoja, laajennusmodulien avaamia dynaamisia liikenneyhteyksiä ei pysty
tä ajonaikana enää suodattamaan. Esimerkiksi IRC Direct Client to Client protocol 
(DCC) liikenne useissa liian automaattisissa IRC-sovelluksissa tekee helposti reikiä 
palomuuri ympäristöön - no, tuo taitaakin olla noista ainoa ongelmallinen, muut edel
lämainituista laajennuksista lienevät normaalitapauksissa aina turvallisia.

4.2 Varusohjelmisto

Varusohjelmiston hankintaperiaatteena on ensimmäiseksi haettava vain ne ohjelmat, 
joita ehdottomasti tarvitaan palomuurijärjestelmän toimintaan, ja jättää kaikki muu 
asentamatta. Ohjelmista on pyritty hankkimaan versiot, jossa on alkuperäinen Li
nuxissa totuttu toiminta, eli ohjelmapaketit on haettu yleensä Linux-jakeluiden läh- 
dekoodihaarasta. Näitä paketteja on sitten “vahvennettu” yhdellä perusominaisuu
della (katso seuraava kappale). Lisäksi muutama ohjelma on tullut erityiskäsitellyksi 
turvallisuuden lisäämiseksi ja käyttöönoton yksinkertaistamiseksi.

4.2.1 Staattisesti kootut varusohjelmat

Funktio- ja aliohjelmakirjastojen hyödyntäminen ovat aina olleet tärkeä osa C- 
ohjelmakehitystä, ja nykyään lähes kaikki C-ohjelmat tarvitsevat niitä. Koska useim
mat ohjelmat käyttävät paljon samoja kirjastomoduleita, ovat kirjastot nykyaikaisissa
paketin sisällä tai muuten tämä ei toimi. Ongelmaa ei ole kuitenkaan havaittu yhdelläkään käyte
tyllä FTP-asiakasohjelmalla. Lisäksi, jos TCP-paketti olisi pilkottu osiin niin ettei nämä tiedot tule 
samassa paketissa, palomuuri vain kieltäytyy vastaanottamassa palvelimen lähettämää yhteydenot
topyyntöä - siis tietoturva ei vaarannu missään vaiheessa.
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käyttöjärjestelmissä käytettävissä ns. dynaamisessa muodossa. Nämä jaetut kirjastot 
ladataan suoritettavaan ohjelmaan käynnistyksen aikana ja kaikki samaa kirjastoa 
hyödyntävät ohjelmat käyttävät samaa kopiota muistiin ladatusta kirjastokoodista. 
Tämä säästää tilaa ja mahdollistaa kirjastojen päivityksen yhteydessä myös ohjel
mistojen päivittymisen kirjastojen osalta ilman uudelleenkäännöstä.
Jaettujen kirjastojen käytössä on myös muutamia (potentiaalisia) ongelmia; jos joku 
yleisesti käytetty kirjasto hajoaa, tai kirjastolataaja menee rikki (vaikkapa levyvir- 
heen seurauksena tai ylläpitäjän päivitysvirheen seurauksena), mikään ko. kirjastoa 
hyödyntävistä ohjemista ei enää käynnisty. Pahimmassa tapauksessa koko järjestelmä 
lakkaa toimimasta. Siinä epätodennäköisessä mahdollisuudessa, että joku hyökkääjä 
pääsee palomuurikoneeseen käsiksi, hänen on myös helpompi tehdä järjestelmään toi
minnallisia muutoksia korvaamalla jaettuja kirjastoja versioilla, joissa on ylimääräistä 
toiminnallisuutta.
Lopuksi, erillisten ohjelmien tuonti palomuurijärjestelmään on helpompaa, jos ohjel
mat eivät ole riippuvaisia jostain tietyistä jaetuista kirjastoista. Mm. esimerkki palo
muurissa on yksi ohjelma, joka ei olisi kääntynyt hyödyntämään samaa C-kirjastoa, 
kuin muut oli katsottu parhaimmaksi käyttämään.
Tämän vuoksi (ainakin esimerkki palomuurissa) kaikki käytettävät varusohjelmat ovat 
kootut omiksi kokonaisuuksiksiin, missä kaikki ohjelman käyttämän kirjastomodulit 
ovat mukana ohjelmatiedostossa.
Tällöin ohjelmatiedoston koko on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin käytettäes
sä jaettuja kirjastoja. Tätä ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan kääntämällä useampi 
eri ohjelma yhteen samaan ohjelmatiedostoon ja tekemällä sille uusi main () -funktio, 
joka komennon nimen perusteella kutsuu yhdistetystä ohjelmatiedostosta sen ohjel
man alkuperäistä main()-funktiota, jonka käyttäjä valitsi. Näin tekemällä ainakin 
yhdessä tapauksessa, jossa noin 20 ohjelmaa yhdistettiin yhteen, lopputulos kulutti 
jopa vähemmän levy tilaa, kuin ne 20 erillisinä ohjelmina hyödyntäen jaettuja kirjas
toja.
Tällainen ohjelmien yhdistäminen oli loppujen lopuksi yllättävän helppoa, kääntä
jän virheilmoituksineen löytäen huomattavan suuren osan kaikista tarvittavista muu
toksista. Tarvittavat muutokset olivat pääasiassa kahdenlaisia; joko muuttaa funk
tio/muuttuja paikalliseksi (static), tai uudelleennimeämällä se. Edellinen on aina 
helppo toteuttaa, mutta jälkimmäisen kanssa tulee olla tarkkana, että muuttaa var
masti kaikki samaa tarkoittavat nimet uudeksi - tämä onnistuu helpoiten tekemäl
lä nimienmuutos ohjelman omassa kokonaisuudessa ja liittää se sitten muihin. Näin 
toimien saatiinkin jatkossa esiteltävän esimerkkipalomuurin ohjelmista suuri osa yh
distettyä kohduullisen lyhyessä ajassa.
Ylläoleva menetelmä ei sovellu kaikkiin tapauksiin, esimerkiksi silloin kun ohjelma
koodin taso on niin heikkoa ettei siitä saa kääntäjällä kunnolla selvää. Toisaalta tässä 
tapauksessa mitkään pikapikaa yhdistetyt ohjelmat eivät ole niin kriittisiä, että nii
den täydellinen virheettömyys alkuperäiseen olisi välttämätöntä (tosin uskotaan, että 
näin on).
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4.2.2 libcö

Vielä vuonna 1998 suurin osa Linux-jakelupaketeista käytti C-kirjastonaan GNU C- 
kirjaston version 1 viimeisimpiä revisioita (AKA libcö). Ensimmäinen ‘‘oikea’ GNU 
libc oli sitten versio 2 (AKA libcö). Koska se oli niin paljon parempi kuin aikai
semmat Linuxissa käytetyt C-kirjastot, se alkoi nopeasti yleistymään uusissa Linux- 
jakelupaketeissa.
Siksipä aluksi yritettiin tämänkin projektin varusohjelmistojen pääasiallisena C- 
kirjastona käyttää tätä viimeisintä C-kirjaston versiota. Iso joukko ohjelmia ehdit
tiinkin jo kääntää ja “julistaa” valmiiksi käytettäviksi työkaluiksi kunnes ensimmäisen 
kerran otettiin palomuurinraakile testiin. Login-komento ei suostunut toimimaan !!! 
Tässä vaiheessa havaittiin, että vaikka C-kirjasto oli mukana komennon ohjelmatie
dostossa, C-kirjasto yritti itse ladata dynaamisesti muita kulloiseenkin tarpeeseen 
tarvittavia kirjastomoduleita.
Tapahtuman jälkeen lyhyen harkinnan jälkeen siirryttiin kokeilemaan kuinka van
hempi C-kirjaston versio toimisi. Se toimi jopa niin hyvin, että ongelmia aiheutta
nut perl-ohjelman versio 4 toimi ongelmitta tällä vanhemmalla versiolla. Täten libcö 
julistettiin tämän palomuuriprojektin wiralliseksi C-kirjastoksi. Tästä päästäänkin 
sujuvasti seuraavaan asiaan.

4.2.3 Kehitysympäristö

Kuten edellä todettiin, on oltava hyvin tarkkana millaisessa ympäristössä varusoh- 
jelmat kääntää. Ongelmaksi voisi muodostua se (sinänsä hyvä asia), että nopeasti 
uudistuvien Linux-jakelujen lukumäärä ollessa niin suuri, kirjastot ja käännöstyöka- 
lut vaihtuvat koko ajan. Toisaalta ei ole kovinkaan suotava ajatus pakottaa ketään 
käyttämään jotain tiettyä jakelupakettia ja/tai juuttumaan johonkin “kivikautiseen” 
järjestelmään, jotta saisi yhden spesifisen tehtävän hoidettua.
Tähän ongelmaan johdattaa ratkaisun UNIXin järjestelmäkomento chroot. Chroot- 
komennolle annetaan hakemistopolku ja mahdollinen komento (komentotulkki jos 
ilman), mikä suoritetaan niin, että käynnistyvä prosessi (ja sen “jälkeläiset”) näke
vät chrootille annetun polun omana juurihakemistonaan. Kun tästä hakemistopolus
ta lähtien asennetaan riittävä, varsin pieni osajoukko jostain libcö:ttä käyttävästä 
Linux-jakelusta, saadaan aikaan kehitysympäristö, jossa voidaan kääntää ja kokeilla 
palomuuriympäristöön tuotavia varusohjelmia.
Linux-jakelupaketin Slackwaren versio 3.6 on yksi tällainen. Se ei käytä mitään 
erikoista paketointijärjestelmää ohjelmistokomponenteissaan, vaan yksinkertaista 
gzip-pakattua tar-tiedostoa, jossa on mukana tiedosto install.sh suorittamas
sa paketin jälkiasennustoimenpiteet. Verrattuna Debianin .pkg ja RedHatin .rpm- 
pakettimuotoihin Slackvvare-paketit oli ylivoimaisesti helpointa purkaa ja asentaa nor
maalista käyttöjärjestelmäympäristöstä käsin toteutettavan kehitysympäristön hake
mistopuuhun ilman mitään sivuvaikutuksia. Kun tämä perusasennus on kerran tehty,
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se voidaan nyt näppärästi vain pakata vaikkapa tar-paketiksi, ja siirtää toiseen ko
neeseen purettavaksi ja käytettäväksi. Toteutettu kehitysympäristö, sen teko-ohjeet 
ja alkuperäisetä Slackware-paketit on saatavilla tämän työn kotisivulta[8| nimellä 
dev_env.
Slackware 3.6:n C-kääntäjäversio on egcs 1.1.2. Tämä on niin hyvä, että sillä voi kään
tää tarvittavia varusohjelmia aika pitkälle tulevaisuuteen... Kyseisellä kääntäjällä voi
si kehitysympäristössä kääntää myös kaikki nykyiset Linux-ytimet, mutta koska ydin 
ei ole osa toteutettavan palomuurijärjestelmän varusohjelmistoa, voidaan se kääntää 
missä vaan kunhan käytettynä on suositusten mukainen C-kääntäjä. Esimerkkipalo- 
muurin ydintä onkin käännetty mitä vaihtelevimmissa käännösympäristöissä.

4.2.4 Välttämättömät varusohjelmat

Init

/ntf-prosessi on koko käyttäjätason toiminallisuuden sydän. Jos se pysähtyy, koko 
kone lakkaa toimimasta. Init lukee käynnistyessään tiedoston /etc/inittab, käyn
nistäen sen perusteella muita prosesseja, jotka nostavat koneen toimintakuntoon.

Komentotulkki

Init vaatii komennon /bin/sh olemassaolon, koska tämä tulkitsee inittabissa olevat 
komentorivit. Myös useat käynnistysohjelmat ovat komentotulkin suorittamia teksti
tiedostoja, jotka useimmin vaativat juuri /bin/sh:ta toimiakseen.
Tämän komennon ei tarvitse olla se vaatimatohko sh, jota on tuskallista käyttää vuo
rovaikutteiselta istunnolta, vaan se voi olla mikä tahansa sh-yhteensopiva16 komento
tulkki. Taulukossa 4.2.4 on esimerkkipalomuuria varten käännetyt sh-yhteensopivat 
komentotulkit, joista jokainen voi valita itselleen sopivan/1.
Tekemällä symbolisen linkin yhdestä näistä tiedostonimeen /bin/sh, riittää se jär
jestelmän toimintaansaattamiseen siltä osin, ja muut voidaan tarvittaessa tarpeetto
mana poistaa.
Kaikki taulukon komentotulkit sisältävät mm. komennot echo ja test, jotka muuten 
olisivat käytännössä välttämättömiä.

Syslogd ja Klogd

Linux-ydin ja useat jatkuvatoimiset järjestelmäprosessit (daemonit) kirjoittavat jär
jestelmälokia toiminnastaan. Nämä lokitiedot lähetetään usein syslogiWe, ja ytimen 
toimesta klogiUe, jolta syslog lopulta nekin vastaanottaa. Syslog muotoilee lokitiedois
ta määrämuotoista informaatiota, joka joko kirjoitetaan paikalliselle muistimedialle,

16Sh-yhteensopimatonkin tiettyyn rajaan asti kelpaisi mutta sellaista ei liene järkevää käyttää.
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Nimi Selite Koko

ash Pieni vähäominaisuuksinen komentotulkki, sopiva minijake-
luihin

168 kb

sash Kuten ash, mutta sisältää suuren määrän työkaluohjelmia si
säänrakennettuna, joten niitä ei tarvitse niin paljoa erikseen 
asennella

226 kb

bash GNU-komentotulkki jossa paljon näppäriä ominaisuuksia.
Monille tuttu Linux-oletustulkkina.

486 kb

zsh Komentotulkki, jossa bash ia monipuolisemmat vuorovaiku-
tusominaisuudet. Moni tämän ominaisuuksiin tottuneena ei 
enää mielellään käytä mitään tehottomampaa vaihtoehtoa.

471 kb

Taulukko 4.1: Dt-palomuurijakeluja varten käännetyt komentotulkki vaihtoehdot

tai lähetetään verkon yli lokitietoa vastaanottavalle koneelle. Lähetys toiselle koneel
le on suositeltavana lokitiedon tallentumisen ja eheyden varmistamiseksi, varsinkin 
siinä tapauksessa, että palomuurikoneella ei ole massamuistitilaa lokitiedon tallenta
miseksi.

Ifconfig, Route ja Ipchains

Näitä komentoja tarvitaan ohjelmoimaan verkkokorteille IP-osoitteet, määrittele
mään reititystaulut sekä kirjoittamaan pakettisuodatus ja IP-naamiointimääritykset 
toimintakuntoon.

Getty, Login

Jotta koneeseen pystyy normaalissa ajonaikaisessa ympäristössä kirjoittautumaan si
sään, tarvitaan nämä ohjelmat; getty muodostaa terminaalin (tty:n) ja login sisään- 
kirjoittautumistoiminnan.

4.2.5 Hyödyllisimmät lisäsovellukset 

Sshd

Jos palomuuriin halutaan päästä käsiksi etäyhteyden kautta, on se paras toteuttaa 
käyttäen salattua liikennöintiä, vaikka yhteys tehtäisiin erillisen hallintaverkkoliitty- 
män kautta. Sshd eli secure shell -palveluohjelma on tähän paras vaihtoehto. Esi- 
merkkipalomuuria varten on käännetty viimeisin vapaahkosti levitettävä versio ssh- 
1.2.13 josta on poistettu mm. IDEA-tuki17 ja kaikki muut todennusmenetelmät, pait

17 Jotta vältyttäisiin lisensointi vai vai ta Ascom AG:n kanssa muualla kuin mm. Suomessa missä 
IDEA-salausjärjestelmän käyttö ei ole patentoitu.
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si salasana-autentikointi. Vain salasana-autentikointiin on kaksi syytä; ensiksi sitä on 
yksinkertaisin käyttää ja toiseksi yksisuuntainen salasanasalaus ei ole tiedostosta pu
rettavissa, kun taas ohjelmistosertifikaatit ovat kopioitavissa. Ssh 1.2.13 oli valittu 
noin puoli vuotta ennemmin kuin OpenSSH1® tuli saataville — joskus myöhemmin 
saattaa olla järkevää siirtyä käyttämään sitä.

Identd

Jotkut palvelut haluavat tietää tarkemmin, kuin pelkän yhteydenottajan IP-osoitteen 
perusteella, kuka oikeastaan on pyytämässä kyseistä palvelua. Tämä tulee kysymyk
seen varsinkin usean käyttäjän UNIX-ympäristöissä, jolloin samalla koneella voi olla 
jopa satoja saman- ja eriaikaista käyttäjää. Tämän tiedon välittämistä palvelimelle 
varten on kehitetty ns. ident-palvelu. Ident-kyselyssä palvelua tarjoava kone kyselee 
palvelua haluavalta koneelta, kenen käyttäjän prosessilla on yhteyden tunnistavan 
viisikon lähdeportti hallussa; ident-palautteessa tämä tieto palautetaan määrämuo
toisena ASCII-merkkijonona. Ident-palvelin voi tietysti palautteessaan kertoa ihan 
mitä sitä itseään huvittaa ts. mitä se on ohjelmoitu palauttamaan, joten tämä pal
velu on hyödyllinen vain järjestelmissä, joissa tiedetään ident-palvelun palauttavan 
oikeata tietoa18 19 mutta silti jotkut palvelut haluavat kysellä ident-tietoja ihan kaikilta 
yhteydenottajakoneilta.
Erästä toista projektia varten oli toteutettu todella yksinkertainen identd 
-palveluohjelma. Se palauttaa kaikille kyselijöille tiedoksi, että lähdeportin “omis
taa” käyttäjä nobody. Koska ko. ohjelma on erittäin yksinkertainen ja se on jo monen 
henkilön toimesta todettu täysin turvalliseksi kaikkia tunnettuja yhteydenottoja vas
taan, tämä palvelu on käytössä esimerkkipalomuurissa. Palvelun aktivoimiseksi täy
tyy vielä uskaltaa avata pakettisuodinsäännöillä palomuurikoneen ident (113) portti 
maailmalle.

After Cron

Cron (ja at) ovat erittäin käytännöllisiä järjestelmäprosesseja, joilla voidaan suorittaa 
tarvittavia komentoja halutuin ajanjaksoin, esimerkiksi joka yö, kerran tai useammin 
viikossa jne.
Palomuurikäyttöön tällainen yleiskäyttöinen komentojen suorittajaprosessi on mah
dollisesti turhan monipuolinen ja siksi myös hankalahkosti käyttöönotettava yksin
kertaisuuteen pyrittäessä.
After on yksinkertainen Cronin korvaaja; se käynnistetään järjestelmäprosessin Init 
toimesta hyödyntäen sen respavn-ominaisuutta - eli se uudelleenkäynnistyy suori
tuksensa päätyttyä. Käynnistyttyään After odottaa kunnes sille komentorivillä an

18Katso http://vwH.openssh.org/.
19Tällainen on mm. Teknillisen Korkeakoulun opintopa!velun WWWTOPI-järjestelmä, joka luot

taa määrättyjen koneiden ident-palvelun oikeellisuuteen.
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nettu tunti (0-23) alkaa, suorittaen tämän jälkeen sille loppukomentorivinä annetun
komennon argumentteineen. Jos yhtenä komentorivin argumenttinä on----, tämä
muutetaan merkkijonoksi mm:dd:ww kertoen kuluvan kuukauden (1-12), kuukauden 
päivän (1-31) ja viikonpäivän (0-6). Tämän tiedon perusteella on helppo toteuttaa 
vuosittain, kuukausittain, viikottain ja päivittäin toistuvat operaatiot.
After varmistaa, ettei se käynnisty turhan usein odottamalla 3601 sekuntia ennen 
komentojen suorittamista. After kirjoittaa käynnistettävän ohjelman tulostusvirrat 
syslogille. Käytettäessä staattisesti koottuja varusohjelmia after kannattaakin yhdis
tää syslogin (ja klogin) kanssa samaan ohjelmatiedostoon - näin on erimerkkipalo- 
muurissamme tehtykin; siinä tämän yhdistetyn ohjelmatiedoston koko kasvoi vajaat 
3 kilotavua aftenin lisäyksen jälkeen20.

4.3 Jakeluvaihtoehtoja

Tässä kappaleessa käsitellään tapoja tallentaa palomuurijärjestelmä muutamille vaih
toehtoisille medioille. Kappale 4.4 sisältää yhden konkreettisen toimivan toteutuksen.

Levykejakelu

Peruspaketin kaikki suojaava palomuuri toiminta on monoliittisessa käyttöjärjestel- 
mäytimessä, joka pakattuna vie levytilaa 400-650 kilotavua. Tavalliselle levykkeelle 
mahtuu 1.4 megatavua tietoa - 1.7 megatavua, kun poiketaan standardimuotoisesta 
tallennustavasta.
Levykekäyttöä varten käyttöjärjestelmäytimestä voidaan jättää tuki pois lähes kai
kista massamediajärjestelmistä - riittää kun se osaa lukea levykettä. Lisäksi, kun yti
meen otetaan tuki vain sille yhdelle ainoalle verkkokorttimallille, jota palomuurissa 
käytetään, päästäneen ydintiedoston koossa lähelle tuota 400 kilotavua.
Näin varusohjelmi'lle ja (minimaalisenkokoisille) asetustiedostoille jää levyketilaa 1 -
1.3 megatavua. Kun tämä yleensä toteutetaan vielä pakattuna tiedostojärjestelmä- 
tiedostona, saadaan levykkeelle hyvinkin sijoitettua 1.6 - 2.3 megatavua tavaraa.
Noin 2 megan tilaan saa hyvin mahtumaan kaikkein välttämättömimmät varusohjel
mat jotka ovat: sh, ifconfig, route ja ipchains. Edellämainituilla ohjelmilla saa palo- 
muurikoneen toimintakuntoon, mutta paljoa muuta sillä ei sitten pysty tekemäänkään 
- vaan ei myöskään kenelläkään verkosta hyökkäävällä kräkkerillä ole oikein mahdol
lisuutta päästä koneeseen käsiksi.
Näiden lisäksi on toiminnan parantamiseksi ja helpottamiseksi syytä lisätä ainakin 
kappalessa 4.2.5 kerrotut ohjelmat. Koska levykkeelle mahtuva tietomäärä on kui
tenkin varsin vähäinen, saattaa levykejärjestelmissä sittenkin olla helpointa käyttää 
dynaamisesti koottuja varusohjelmia ja mm. busybona21 muistitilan säästämiseksi.

20after. c-lähdekooditiedosto on saatavilla myös erikseen diplomityön kotisivulta^].
21 Katso sanasto.
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Levykejakelun voi myös jakaa kahdelle levykkeelle hankkimalla laitteeseen toisen levy
keaseman. Näin saadaan levykemuistitilaa laajennettua, ja voidaan esimerkiksi tehdä 
järjestely, jossa käynnistyslevyke on kirjoitussuojattu ja siihen toiseen on mahdollista 
tehdä ajonaikaisia asetuspäivityksiä.
Levykejakelun pohjaksi voi hyvin ottaa jonkun valmiin yhden levykkeen minijakelu- 
paketin, kuten Tomsrtbt:n tai Linuxroutenn. Tällaisia paketteja löytyy Internetistä 
kymmeniä hakusanoilla linux mini distributions.

Verkkokäynnistäminen

Tässä vaihtoehdossa palomuurikone lataa levykkeeltä, rom-muististaan, cd-levyltä tai 
muulta vastaavalta medialta joko palomuuriytimen, tai minimaalisen verkkoytimen, 
ja lataa kaiken tarvittavan ohjelmisto- ja asetusmateriaalin palvelinkoneelta lähiver
kon välityksellä. Tämä mahdollistaa mm. levykejakelua laajemman järjestelmän (jos 
tarpeen), järjestelmän, jonka asetuksia ei pääse palomuurikoneesta pysyvästi päivittä
mään, ja keskitetyn asetushallinnan useammallekin palomuurikoneelle mahdollisesti 
todella helppokäyttöisellä käyttöliittymällä22.

CDROM-jakelu

Cd-levyltä käynnistyvä järjestelmä saattaa olla paras toteutusvaihtoehto standardi- 
laitteistolla toteutettavaksi; nykyaikaisilla halvoillakin cd-asemilla on todella suuri la- 
tausnopeus, levyille mahtuu varmasti riittävä määrä materiaalia ja kirjoitettavat cd- 
levyt ovat todella edullisia23. Itsekirjoitetun Cd-levyn sisältö pysyy varmasti muut
tumattomana, kun sitä käyttää tavallisessa cd-asemassa.
Koska cd-levyt ovat niin edullisia, jokaisen tarpeellisen muutoksen jälkeen voidaan 
polttaa uusi levy ja heittää vanha roskiin24. Eräs mahdollisuus on käyttää kirjoi- 
tussuojaamatonta levykettä asetusten tallentamiseen - tai ladata pelkät asetukset 
verkkopalvelimelta edellisen kappaleen tapaan.
Vaikka cd-levyltä lukeminen on nopeaa, hakuajat cd:llä ovat kohtuullisen pitkät - var
sinkin jos levy on välillä pysähtynyt. Siksi tässä vaihtoehdossa on järkevintä ladata 
käytössä tarvittavat varusohjelmat keskusmuistiin käynnistyksen yhteydessä. Nykyi
sillä muistinhinnoilla tämä ei ole mikään ongelma.

“Kunhan sellaisen vain rakentaa mille tahansa tietojenkäsittelyjärjestelmälle, jolla on pääsy ko. 
palomuurihallintalaitteelle.

“Helmikuun 2000 alusta alkaen Suomessa myytävien kirjoitettavien cd-levyjen teostomaksut kol
minkertaistuivat. Jos todella haluaa säästää, tai teostomaksut muutenvaan harmittaa, niitä voi vaa
tia palautettavaksi, kun osoittaa levyn käyttötarkoituksen.

“innokkaimmat kehittäjät voisivat tutkia ns. multisession-ominaisuuden hyödyntämisessä levyn 
uudelleenkäytettävyydessä.
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Muistikorttiratkaisut

Tänä päivänä muistimediat, joiden tieto säilyy virran katkaisemisen jälkeen, ovat 
jo varsin suurikapasiteettisia ja kohtuuedullisia, esimerkiksi 16 megatavun compact 
/Zas/i-muistikortti (jolle jo tämä palomuuriohjelmisto mahtuisi moneen kertaan) luki- 
joineen maksaa alle tuhat markkaa.
Tällaiselle muistikortille asennettu palomuuriohjelmisto voisi olla ihanteellisin ratkai
su, mutta, koska tälle mediavaihtoehdolle ei ole olemassa mitään yleisesti käytössä 
olevia standardeja (kuten levyke- ja cd-asemat sekä järjestelmän käynnistys niiltä), 
on tällaisen ratkaisun toteuttaminen laitteiston osalta astetta vaikeampaa, kuin mui
den esitettyjen ratkaisujen.
Muistikorttiin perustuvia ratkaisuja, jopa palomuuriratkaisuja, on kuitenkin olemas
sa. Yksi tällainen on ruotsalainen Bifrost[19|. Sitä tutkimalla myös tässä esitetystä 
palomuurista saanee kohtuutyöllä muistikortilta toimivan järjestelmän.

Kiintolevyinstallaatio

Tietokoneen kiintolevylle asennettava palomuurijärjestelmä on selvästi joustavin kai
kista vaihtoehdoista - ja samalla hankalin rakentaa; Kiintolevy täytyy alustaa, osit
taa (partitioida), ja kiintolevyn ylläpitoa varten järjestelmään täytyy tuoda mukaan 
joukko ylimääräisiä apuohjelmia.
Kiintolevyt ovat nimensä mukaisesti kiinteästi asennettuina koneeseen, joten niitä 
ei voidä käsitellä kuten levykkeitä ja cd:itä, joita voidaan monistaa kirjoittamalla 
tiedostojärjestelmää kuvaava tiedosto ko. medialle. Kiintolevyille asennusta varten 
täytyy tehdä oma räätälöity asennusohjelmansa, mikä on työlästä, vaikka muutamia 
“pohjia” onkin saatavilla.
Kiintolevy on kuitenkin kaikkein joustavin ja varsinkin palomuurin kehitysvaiheessa 
ehdoton; Palomuurin lisäksi koneessa voi sijaita ohjelmien käännösympäristo (katso 
kappale 4.2.3) ja varusohjelmistojen lähdekoodit. Koneessa voidaan tehdä kehitys
työtä suoraan toiminnassa olevan palomuurin tiedostoihin, ja muutosten toimivuu
den voi testata samantien. Kone on täysin itseriittoinen - esimerkiksi lokitiedot voi
daan tallentaa koneen omalle kovalevylle, eikä niitä siis välttämättä tarvitse lähettää 
lähiverkon yli hallintakoneelle.
Seuraavaksi esiteltävä esimerkkipalomuuri on toteutettu kiintolevyasennuksena. Esi
teltävän järjestelmän voisi ottaa sellaisenaan käyttöön, kunhan käytettävissä on riittä
västi henkilöitä, jotka osaavat järjestelmän rikkoutumistilanteessa tarvittaessa asen
tamaan samanlaisen järjestelmän käsin samaan tai uuteen laitteistoon. Luultavaa 
kuitenkin on, että käyttöympäristöön sovittaminen vaatii joidenkin muutosten teke
misen - vähintään “ylimääräisten” kehitysohjelmien poisto olisi suotavaa ennen ulko- 
verkkoon kytkemistä.



LUKU 4. PALOMUURIJÄRJESTELMÄN KOKOAMINEN 39

4.4 Esimerkkipalomuurin kokoonpano

4.4.1 Testilaitteisto

Esimerkkipalomuurin kokoamista varten jostain nurkasta sattui löytymään yksi van
hahko IBM PC-yhteensopiva tietokone, jossa oli Pentium 166 MHz prosessori, 16 
megatavua keskusmuistia ja runsaat 200 megatavua kiintolevytilaa. Koneessa oli yk
si ISA-paikkainen verkkokortti, ja jostain hyllystä satuttiin löytämään lisäksi kaksi 
PCI verkkokorttia - joitain Tulippeja jotka tiedettiin toimivan “heittämällä”. Oltiin 
tyytyväisiä, joten tämä valittiin alustaksi.
Koneen asennustyökaluna käytettiin yhden levykkeen mi n (jakelua nimeltään 
Tomsrtbt25. Käynnistyttyään tältä levykkeeltä kone löysi verkkokortit ja kiintolevyn, 
joten asennus oli mahdollinen.

4.4.2 Hakemistorakenne

Kiintolevy jaettiin kahteen osioon, joista “juuriosio” sai 64 megatavua, ja /var/:ksi 
laitettiin loput. Tässä vaiheessa päätettiin pyrkiä pitämään hakemistopuu juuriosion 
suhteen mahdollisimman matalana, ja että /var/-hakemistopuuhun tulee ohjelmien 
vaatima syvyys. Lopuksi todettiin juuriosion pysyneen /etc/-hakemistoa lukuunot
tamatta yhden hakemiston korkuisena ja /etc/-hakemistopuun osalta kahden korkui
sena. Hakemiston /var/ syvyyskään ei loppujen lopuksi ollut kuin 3 tai 4. Ainoa asia 
mikä lopullisessa hakemistopuussa jäi mietityttämään oli, pitäisikö /bin/ ja /sbin/- 
hakemistot yhdistää - muuten siihen oltiin tyytyväisiä.
Muodostuneen hakemistopuun haarat on listattu liitteessä 1. Seuraavaksi lyhyt ku
vaus hakemistojen tarkoituksesta.

/boot/: Linux-ytimen latausta varten tarvittavat tiedostot. Tässä ratkaisussa sin
ne on sijoitettu myös lilo (normaalisti /sbin/lilo) ja lilo.conf (normaalisti 
/etc/lilo.conf), jotta kaikki tarvittavat tiedostot olisivat samassa paikassa. 
Asennuslevykkeeltä käynnistettynä koneen kiintolevykäynnistyksen muutokset 
aktivoidaan komennolla /mnt/boot/lilo -r /mnt.

/cdrom/: Kiinnityspaikka (mount point) cdrom-medialle, jos joskus tarvitaan.

/conf/: Palomuurin modulaarisen asetusjärjestelmän käyttämät tiedostomodulit on 
sijoitettu tänne. Kaikki täällä olevat tiedostot ovat suorituskelpoisia.

/dev/: Sovellusohjelmien liittymäpinta ytimen tarjoamiin laitteisiin erityisten laite- 
tiedostojen välityksellä. Kuten muissa Unix/Linux-järjestelmissä.

25Tomsrtbt (http://Hvw.toms.net/rb/) on yksi yleisäyttöisimmistä Linux-minijakelupaketeista, 
ja se soveltui mitä parhaiten esimerkkipalomuurin asennukseen, kun räätälöityä asennusjärjestelmää 
ei ole toteutettuna.
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/etc/: Järjestelmän asetustiedostojen säilytyspaikka. Tämän hakemiston tiedostot 
on kerrottu liitteessä 1, ja lyhyt esittely kappaleessa 4.5.

/help/: Järjestelmän ohjetiedostojen sijaintipaikka. Sivulla 44 lisätietoa help- 
järjestelmästä, joka näitä ohjetiedostoja hyödyntää.

/lib/: Kirjastojen, ja muiden vastaavien tiedostojen säilytyspaikka. Tässä palomuu
rissa siellä sijaitsee vain näppäimistökarttojen tiedot.

/lost+found/: Muodostuu automaattisesti kaikille järjestelmään liitetyille levy- 
osioille. Tiedostojärjestelmän eheystarkistuksen aikana tänne saattaa ilmestyä 
kadonneita tiedostoja tai niiden (alkuperäisten) osia.

/mnt/: Kiinnityspaikka väliaikaisesti tarvittaville tiedostojärjestelmille.

/proc/: Linux-ytimen tarjoama “tiedostojärjestelmä”, josta voi lukea ja asettaa ydin- 
parametrejä.

/tmp/: Paikka lyhyen aikaa olemassaoleville tiedostoille. Jotkut ohjelmat vaativat 
tämän olemassaoloa. Linuxissa on mahdollista kiinnittää joku suurempi erillinen 
tiedostojärjestelmä juuren sijaan tmp:n päälle, vaikka tämä ei tyhjä olisikaan, 
jos sellaiseen tulee tarvetta.

/var/: Sisältää sovellusohjelmien käyttämiä sisällöltään jatkuvasti muuttuvia tiedos
toja, lokitiedostoja jne. Käytettävistä sovellusohjelmista riippuen tälle hakemis
tolle kannatta varata riittävästi tilaa. Tässä palomuurissa /var/ onkin omana 
osionaan, joka täyttää kaiken lopun kovalevyn pienen juuriosion jälkeen.

/bin/ ja /sbin/: Filesystem Hieracrhy S<ondord[20]:in mukaan /bin/:iin kuuluu si
sältää välttämättömät käyttöohjelmat normaalikäyttäjille ja /sbin/:iin välttä
mättömät järjestelmäkomennot ylläpitäjien käytettäväksi. Näin tässä palomuu
rissa nuo ohjelmat onkin pyritty jakamaan, mutta koska järjestelmä yritetään 
pitää mahdollisimman yksinkertaisena, ja normaalikäyttäjiä ei oikeastaan ole, 
voisi nämä ehkä yhdistää kaikki /bin/:n alle. Kukin päättäköön sen itsekseen.

4.4.3 Varusohjelmisto

Koska esimerkkipalomuuri on asennettu kiintolevylle ja sitä käytetään myös palo- 
muurijärjestelmän kehittämiseen, on järjestelmään tuotu mukaan suurehko joukko 
uusia ohjelmia. Listaus näistä ohjelmista, ja niiden saatavuudet lähdekoodeineen on 
katsottavissa liitteestä 4.

Lyhyt kuvaus muutamista varusohjelrnista

/sbin/:issä olevista ohjelmista MiscE2f sutils, debugfs, e2f sek, f disk, f sek. ext2 
ja sfdisk liittyvät suoraan kiintolevyn operoimiseen, ja mkswap ja swapon käytän



LUKU 4. PALOMUURIJÄRJESTELMÄN KOKOAMINEN 41

nössä osan kiintolevystä kerrostusalueeksi (swap space) käyttämiseen (nämä vii
meiset tarpeettomia esimerkkipalomuurissa). stracea on käytetty ohjelmien de- 
buggaamiseen, ja sitä ei tarvittane tuotantoversiossa. Myös ilman Initutilsia ja 
ULsomeutilsia kiintolevyllä oleva järjestelmä toimisi mainiosti.
/bin/:issä onkin sitten huomattava määrä vain järjestelmän joustavuutta parantavia 
varusohjelmia - pakollisia siellä kiintolevyltä toimittaessa ovat vain sh ja mount"1’. 
Tässä hakemistossa on 2 yleisesti tuntematonta ohjelmaa, snar f ja dtr. Molem
pia käytetään uusien tiedostojen siirtoon palomuurikoneeseen (ja sieltä pois) kehi
tyksen aikana (tuotantokäytössä tällainen mahdollisuus saattaisi olla tietoturvaris
ki). Snarf osaa hakea FTP- ja HTTP-yhteyskäytännöillä tiedostoja koneeseen, dtr 
osaa kirjoittaa tai lukea UNIX-putkesta tulevaa/lähtevää tietovirtaa TCP/IP “put
keen”. Sillä voidaan siirtää suuriakin kokonaisuuksia palomuurikoneeseen/koneesta 
pois toisen koneen avulla esim. että lähettävässä koneessa annetaan komento: 
tar cvf - distdir I dtr <remote-host> ja vastaanottavassa: dtr I tar xvf -.

Tarkempi kuvaus muutamista varusohjelmista

Seuraavaksi esitellään tärkeitä esimerkkipalomuurissa käytössä olevia ohjelmia, joista 
ei muualla ole tietoa saatavilla.

EmacslS, vi ja muut tekstimuokkaimet

Kehitysvaiheessa järjestelmän käynnistys- ja ylläpitotiedostoja muokataan ja hieno- 
säädetään koko ajan. Myös tuotantovaiheessa jonkin yllättävän virheen tai muuten 
tarkoituksenmukaisettomasti toimivan ominaisuuden korjaamiseen voidaan tarvita 
tekstitiedoston vapaaseen muokkaamiseen kykeneviä ohjelmia.
GNU Emacs (Editing MACroS) on yksi vanhimmista, arvostetuimmista ja joustavim- 
mista tekstimuokkaimista/ohjelmistokehitystyökaluista, mitä on koskaan toteutettu. 
Kehitysprojektin aloitti aikoinaan Richard Stallman ja nykyään siitä on olemassa 
useita eri muunnelmia ja osittain yhteensopivia ohjelmia.
Nykyään GNU Emacs on versiossa 20 (XEmacs versiossa 21). Se on nykyään erit
täin laaja kokonaisuus, ja sen mukana tulevat varusohjelmat, ohjetiedostot ja lisp- 
ohjelmatiedosto kuluttavat kymmeniä megatavuja massamuistitilaa.
Näin ison paketin mukaantuominen esitettyyn palomuurijärjestelmään on mahdoton
ta. Toisaalta ei haluttaisi ottaa mitään “wannabe’-tuotetta tilalle.
Emacs 18 oli ilmestyessään 1980-luvulla kohtuullisen massiivinen ohjelmisto, mutta 
tänä päivänä sen kokoluokka on enää alhaista keskitasoa.
Onneksi Emacsin versiosta 18 oli jonkin aikaa sitten tehty kannettava versio, jossa oli 26

26Kiinnityksen poistaminen (umount) ei sitten onnistu, mutta tiedostojärjestelmä voidaan muut
taa kirjoitussuojatuksi taaten tiedostojärjestelmän eheyden uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
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8 bitin merkistötuki, ja se oli dumpattu27 yhdeksi tiedostoksi. Tähän asetteluun teh
tiin vielä muutoksia; poistettiin internet-tuki (turvallisuusominaisuus) ja muokattiin 
vähän luettavia, alustukseen käytettäviä lisp-tiedostoja, helppokäyttöisyyden lisää
miseksi.
Näin on saatu yhden tiedoston Emacs, joka varsinkin staattisesti koottuna voidaan 
kantaa mihin tahansa järjest elmään, joka on arkkitehtuuriyhteensopiva (i386, Linux ja 
mm. Net/FreeBSD:t, joissa on Linux-emulaatiotuki, ja suoraviivaisesti käännettävis
sä muillekin laitearkkitehtuureille). Linux-järjestelmään käännetyn staattisen Emacs- 
ohjelmatiedoston kooksi tuli noin 750 kilotavua.
Emacsin lisäksi järjestelmään on (täydellisyyden vuoksi) käännetty myös V i. jotkut 
ohjelmat käyttää sitä oletuksena, jos muuta ei ole kerrottu - lisäksi joskus tulee 
selkäytimestä kirjoitettua komento vi, kun on tottunut järjestelmiin, joissa Emacsia 
ei ole.
Jotkut ovat tottuneet käyttämään muita kummastakin poikkeavasti toimivia teksti- 
muokkaimia (pico, jed, ted, ...) He voivat halutessaan kääntää itse käännösympäris- 
tössä haluamansa ohjelmat käyttöönsä (tarkistaen mahdolliset turvallisuusaukot, jos 
katsovat tarpeelliseksi).

Perl4

Perl, Practical Extraction and Report Language, on erittäin tehokas ohjelmointikieli 
ja ajoympäristö, varsinkin tekstitiedon käsittelyyn.
Periin pääasiallinen käyttö palomuuriympäristössä on tehtyjen asetustyökalujen osi
na. Perlillä pystyy tekemään lähes kaikkea mitä C-ohjelmallakin pystyisi - ohjelmat 
mahtuvat vain paljon pienempään tilaan, ja ne pystytään testaamaan välittömästi.
Perällä on tapahtunut samankaltainen kehitys kuin Emacsillakin; Nykyiset versiot 
ovat erittäin laajoja ja niiden mukana tulee suuri joukko varus-, ohje- ja ohjelmatie
dostoja. Periin nykyinen versio 5 vie sekin yli kymmenen megatavua massamuistitilaa 
asennuksen jälkeen.
Periin edellinen versio, 4, sisältää lähes kaiken sen toiminnallisuuden ja tehokkuuden, 
joka teki perästä niin suositun kuin se nykyään on. Perl 5 tuo lisää oikeastaan vain 
olio-ohjelmointituen ja suuren joukon laajennusmoduleita.
Kun perl4:stä poistettiin internet-tuki (turvallisuusominaisuus), käännettiin ja koot
tiin staattisesti libcö-kirjastojen kanssa28, saatiin tulokseksi noin 450 kilotavun ohjel
ma. Palomuurikäytössä sillä on pystynyt toteuttamaan kaiken mitä perältä on odo
tettu.

27Dumppaus emacsin tapauksessa tarkoittaa sitä, että ohjelma oli käynnistetty, se oli ladannut 
kaikki asetustiedostot (lisp ohjelmakoodeina) muistiinsa ja sitten se lopettaa suorituksensa tallentaen 
kuvansa kiintolevylle. Tämä “kuva” on ajettava tiedosto, joka käynnistämällä jatkaa siitä mihin se 
viimeksi jäi.

28Glibc:n kanssa koottuna perl4 ei muuten selvinnyt kaikista testeistä, liekö periin versio 4-tuki 
loppunut glibc:n käyttöönoton aikoihin.
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Jälleen, meillä on kannettava yhden tiedoston peri, tehokas työkalu, joka on toimi
tettavissa tarpeen mukaan muihinkin järjestelmiin.

Red Hat Gecko29

Red Hat Software, Inc. kehittää ja jakelee yhtä suosituimmista Linux- 
jakelupaketeista, Red Hat Linuxia.
Heidän Linux-paketin asennuksessaan käytetään ihan asiallisen näköistä ja toimivaa 
tekstikäyttöliittymää (nykyään lisäksi myös graafinen asennusliittymä).
Red Hatilla oli varmaan joskus tarkoituksena eriyttää tämä käyttöliittymä ja toimiva 
ohjelmisto erillisiin ohjelmiin, koska mm. Red Hat Linux 5.0-jakelu sisälsi Gecko- 
nimisen ohjelman. Gecko otti vastaan tekstitietoa, jolla oli kuvattu haluttu senhet
kinen käyttöliittymä ruudulla, ja toteutti sen. Missään ei ollut kuvattu tätä teksti
formaattia, Geckoa ei oletusarvoisesti käyttänyt mikään ohjelma (linuxconf-ohjelman 
sai sen käynnistysscriptia muokkaamalla Geckoa käyttämään), Gecko sisälsi muuta
mia pahojakin virheitä, ja jo Red Hat 5.2 -jakelu ei sitä enää sisältänytkään. Eriytys 
ei siis onnistunut - tai sitä ei sitten tällä tavalla toteutettukaan.
Gecko kuitenkin kiinnosti, se toteutti parhaiten tällaista tekstitiedolla ohjailtavaa 
käyttöliittymää. Sen toiminnallisuudesta ei kyllä ohjelmakoodia tutkimalla saanut 
juuri mitään irti - korkeintaan sen tuntemat avainsanat. Täten Geckon ja sitä hyö
dyntävän sovellusohjelman välissä suoritettiin man-in-the-middle-tapaisesti ohjelma, 
joka kirjoitti kaiken ohjelmien välisen liikenteen pääteikkunaan.
Samalla, kun protokollaa selvitettiin, edettiin kokeilla kuinka omia sovellusohjelmia 
voitaisiin toteuttaa. Varsin nopeasti saatiin jotain hyödyllistä aikaan, ja voitiin to
deta, että tällä pystytään toteuttamaan helppokäyttöisiä asetusohjelmia palomuuria 
varten (pääasiassa peri, mutta jopa shell-ohjelmoinnilla). Samalla korjattiin pahim
mat virheet, jumitukset sun muut.
Kuvassa 4.2 esitetään Geckoa hyväksikäyttävän asetustyökalun päävalikko (A), verk- 
korajapintojen määrittelyt (B), verkkorajapintojen asettelut (C) ja muiden asetusten 
valikon (D), jossa nyt vain näppäimistökartan valinta.
Gecko on muista poiketen käännetty Red Hat 5.1-ympäristössä käyttäen GNU C- 
kirjastoa. Syy tähän on että Gecko käyttää myös newt ja s/ong-kirjastoja, jotka ovat 
varsin harvinaisia. Mutta koska Gecko on koottu staattisesti kirjastojansa kanssa, täs
tä ei synny mitään ongelmaa - Gecko toimii itsenäisenä, 266 kilotavuisena ohjelmana 
aina kun sen tarjoamaan käyttöliittymää tarvitaan.

29Tätä ei pidä sekoittaa Netscapen/Mozillan samannimiseen HTML-moottoriin.
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Kuva 4.2: Red Hat Geckon avulla toteutettu configure-komennon käyttöliittymä

Configure

Kuva 4.2 kertookin varsin hyvin mitä tämä työkalu tekee. Tällä asetetaan sisä-, ulko- 
ja hallintaverkot haluttuihin verkkoliitäntöihin ja niiden IP-osoitetiedot vastaamaan 
todellisuutta. Lisäksi tämä esitelty versio osaa muuttaa näppäimistökartan halutuk
si. Kaiken tämän configure tekee erittäin nopeasti - uusi näppäimistökartta on heti 
käytettävissä, ja verkkoasetukset muuttuvat, kun ohjelman suoritus lopetetaan30.

Help

Järjestelmän minimoiseksi siitä puuttuvat kokonaan manuaalisivutiedostot (ne voi 
tarvittaessa lukea toisessa koneessa). Kuitenkin järjestelmään on haluttu yksinker
tainen ohjejärjestelmä sitä käyttäville (suurimmatkin gurut unohtavat joskus yksin- 
kertaisimpiakin asioita).
Siksi järjestelmään on luotu yksinkertainen ohjelma help, joka hakee /help/- 
hakemistosta komentorivillä annetun parametrin perusteella tiedoston tulostaen sen 
(tarvittaessa sivuttaen) näytölle. Komentoriviparametrin puuttuessa tulostetaan tie
dosto main.help.
Täten näitä ohjetiedostoja kirjoittamalla pystytään toteuttamaan toimiva navigoin-

30Jatkosta voikin tässä vaiheessa kertoa jo sen verran, että diplomityön kotisivulla[8] Configuresta 
on jo uudempi versio, sellainen joka täydellisemmin toteuttaa kaikkia tarvittavia säätömahdollisuuk- 
sia.
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tijärjestelmä, kun main.help sisältää tietoa muista ohjesivuista, ja nämä tarvittaessa 
vielä uusista (tai ristiviittaa jo aikaisemmin esilletulleisiin). Näin pystyttäneen yksin
kertaisesti säilyttämään tietoa palomuurin ominaisuuksista ja ylläpidosta.

4.5 Palomuurin Asetukset

Hakemistossa /etc/ sijaitsevat liitteessä 1 listatut asetustiedostot. Suurin osa näistä 
on vakiosisältöisiä, ja niitä tarvitaankin vain, koska ohjelmat ovat tottuneet lukemaan 
niistä tietoa.
after.daily on aften n päivittäin (öittäin) suorittama tiedosto, host.conf on 
muokattu siten, etteivät kirjastofunktiot yritäkään hyödyntää nimipalvelua (li
säksi resolv.conf puuttuu). ssh_host_key kannattaa uudelleenluoda komennolla 
ssh-keygen -b 1024 -f /etc/ssh_host_key -N ”, jotta jokaiselle uudelle asen
nukselle saataisiin oma ssh:n koneavain. termcap tarvitaan jotta mm. emacsl8 ja 
cønføure-ohjelmat toimivat oikein, passvdm tiedosto-oikeuksissa ei kannata antaa 
lukuoikeutta kenellekään, koska shadoxo-tiedostoa ei käytetä. Salasanoiksi kannattaa 
valita vain hyviä salasanoja.
Hakemiston muuttuvia tiedostoja asetusten muuton yhteydessä ovat vain hosts, 
hostname ja network_variables. Näistä network_variables on tärkein, koska sen pe
rusteella kaikki verkkoliittymät ja palomuurisäännöt saavat oikeat tiedot. Tämän 
tiedoston esimerkkisisältö onkin kuvattu liitteessä 2. hostname:n sisältö muuttuu, 
kun koneen nimeä vaihdetaan, hosts-tiedostoa käytetään oikeastaan vain komento
jen ipchains ja rouie-tulosteiden selkeyttämiseksi, jotta osa IP-osoitteista31 näkyykin 
vakioituina koneenniminä.

4.5.1 Käynnistysjärjestys

Palomuurikoneen käynnistykseen on otettu mallia System V Unixin käynnistysjärjes- 
tyksestä; Ensin suoritetaan /etc/rc.S ja sitten /etc/rc.M. Jälkimmäinen on lyhyt 
komentotiedosto, joka suorittaa kaikki /etc/rc. c-alkuiset tiedostot “aakkosjärjestyk
sessä”. Näin meillä on käytössä joustava käynnistysjärjestys, johon on helppo lisätä 
uusia käynnistystiedostoja haluttuihin väleihin tarpeen mukaan.
Koneen sammuttamisessa tai uudelleenkäynnistämisessa suoritetaan tiedosto 
/etc/rc.0 tai /etc/rc.6. Nämä ovat yksi ja sama tiedosto, joka lopuksi tarkistaa 
kumpi suoritettiin, ja sen mukaan suorittaa joko koneen lopullisen alasajon, tai sen 
uudelleenkäynnistymisen.
Tämä toiminnallisuus määräytyy tiedoston /etc/inittab mukaan.

31 Tärkeimpinä verkkorajapintojen ja niiden takana heti olevien reitittimien (gateway!) osoitteet.
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4.5.2 Palomuurisäännöt

/etc/rc. c2-alkuiset tiedostot määräävät verkko-ominaisuuksien ja niihin liittyvien 
palomuuriominaisuuksien asettamisen. Tiedostossa /etc/rc. c210ipchains asete
taan lisäksi palomuurin pakettisuodatus ja IP-naamiointiasetukset, ja nämä yhdessä 
ovat se varsinainen palomuurisäännöstö.
Tämän palomuurisäännöstön asetuskomentotiedosto on nähtävissä liitteessä 2, ja seu- 
raavaksi kerrotaan tarkemmin, mitä siinä oikein tehdään.
Aluksi estetään kaiken liikenteen eteneminen ja siivotaan vanhat palomuurisäännöt 
pois järjestelmästä. Näin tämä on aina uudelleenajettavissa.
Liikenne hallintaliittymästä ja “loopback”-liittymästä sallitaan etenemään koneeseen.
Sisääntulevalle liikenteelle sisä- ja uikoverkkoliittymästä muodostetaan omat IP- 
suodinjonot (ich-iif ja ich-oif)32, ja vielä sisäliittymästä eritellään omat suodin- 
jonot TCP:n avauspaketeille (icif-tcy) ja UDP-liikenteelle (icif-udp).
Näillä suodinjonoilla toteutetaan sitten se, että sisäverkkoliittymästä itse koneen IP- 
osoitteisiin ei sallita yhteydenmuodostuksia (tai UDP-paketteja), mutta kaikkiin mui
hin kyllä. Tämä siis suojaa palomuurikoneen myös sisäpuolelta tulevilta yhteydeno
toilta.
Ulkoverkkoliittymästä tulevat paketit pysähtyvät aina, jos vastaanottajan IP-osoite 
ei ole koneen ulkoverkon IP. Koska kone suorittaa IP-naamiointia kaikissa lähtevis
sä paketeissa, on lähdeosoitteena aina ulkoverkon IP-osoite, joten mihinkään muu
hun osoitteeseen paketteja ei todellakaan voi saapua. Ulkoverkosta sallitaan TCP- 
yhteydenottopyynnöt IP-naamiointialueen portteihin, eli välille 61000 - 65000, jotta 
mm. FTP-paluuyhdeydet onnistuvat. Identd-porttia (113) lukuunottamatta muihin 
portteihin ei perusasetuksissa yhteyksiä sallitakaan. Jos joku haluaa tarjota palomuu
rissaan esimerkiksi sähköpostin välitystä sisäverkkoon SMTP-portin 25 -kautta, täy
tyy hänen lisätä sääntö myös ko. porteille. Tämä käykin kätevästi kopioimalla tuon 
ident-portin määrittelyn ja vaihtamalla sen porttinumeron toiseksi.
Lopuksi tarkistetaan, kun sisäverkosta lähtevä paketti (joka siis ei pääty palomuuri- 
koneeseen) saapuu palomuurin “forward”-)onoon, että olisiko se reitityksen perusteella 
menossa ulkoverkkoliittymästä eteenpäin. Jos näin on, se naamioidaan ja välitetään 
eteenpäin. Jos se yrittäisikin päästä hallintaverkkoon (tai takaisin sisäverkkoon), sen 
eteneminen pysähtyisi tähän suodinjonoon. Jos hallintaverkosta halutaan liikennöidä 
sisäverkkoon, sitä varten täytyy tehdä tähän jonoon oma IP-naamiointirivi, jossa tu
lopuolella on kerrottu sopivat verkko-osoitetiedot, ja lähtöpuolella ulkoverkon verkko- 
rajapinnan nimi (Tässä tapauksessa voidaan käyttää network_variables-tiedostosta 
luettua muuttujaa $insideif ace).
Lopuksi, kun kaikki säännöt on asetettu, asetetaan “output”-jono päästämään liikenne 
etenemään koneesta ulos.

32Suodinjonon nimen maksimipituuden (8 merkkiä) johdosta näitä nimiä ei saa selkeämmiksi.
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Teoreettinen turvallisuusvertailu

Koska minkään Internet-palomuurin turvallisuutta ei pystytä absoluuttisesti määrit
telemään, on tässä luvussa käsitelty lyhyesti, kuinka esitetyn palomuurin turvalli
suusominaisuudet kestävät vertailun kahden muun olemassaolevan palomuurin omi
naisuuksien kanssa. Vertailtavat palomuurit ovat samat mitä ennenkin on käsitelty: 
Network Associates Gauntlet ja Checkpoint Firewall-1.
Gauntlet sovellustason palomuurina välittää kaiken liikenteen TCP/IP-pinolta sovel
lusohjelmalle, joka muodostettuaan yhteyden alkuperäiseen kohdeosoitteeseen jatko- 
lähettää yhteyden tietovirran eteenpäin. Ulos lähtevään pakettiin tulee lähdeosoit- 
teeksi palomuurin ulkoverkkorajapinnan IP-osoite. Jokaista tuettavaa palvelua var
ten on oma sovellusohjelmansa, joka voi tarkistaa tietosisällön, ja tarjota tukea mm. 
FTPdle ja vastaaville erikoisimmille yhteyskäytännöille. Koska paketit aina kulkevat 
sovellustasolle, tuo se joidenkin mielestä lisäturvaa palomuurijärjestelmään.
Esimerkkipalomuuri suorittaa liikenteenvälityksen IP-naamiointiominaisuutta hyväk
sikäyttäen. Tämä tarjoaa sovellustason palomuurin tapaan ulkomaailmaan saman 
yhden IP-osoitteen näkyvyyden. Sallittujen palvelujen läpipääsyn määrittelee tässä 
tapauksessa pakettisuodinsäännöt, ja se on käytännössä yhtä suodattava kuin väli- 
palvelinohjelmien käyttö, kun viimeisenä sääntönä kielletään tunnistamaton liikenne. 
Koska IP-naamioinnin TCP-liikenteen tilataulu toimii kuten TCP-protokolla muu
tenkin, se ei välitä yhtään enempää liikennettä kuin välipalvelinohjelmien käyttö. 
Koska Linuxin reititinkoodi ja IP-naamiointikoodi pitävät huolen, että paketit ovat 
ehjiä, ja ylimääräiset roskat niistä on siivottu, IP-pakettien välitys on käytännössä 
yhtä turvallista kuin sovellustason palomuurissa.
Sisältötarkistuksia tämä palomuuri ei pysty tekemään esimerkiksi tiedonvuodon pal
jastamiseksi, mutta jatkossa yhä useampi yhteys alkaa olla salattua, ettei sisällöntar- 
kistus muutenkaan onnistuisi. Tiedon vuodattaja - esimerkiksi virusohjelma - kyllä 
pystyy emuloimaan vaikkapa HTTP-yhteyskäytäntöä saadakseen tietonsa läpi.
Firewall-1 on verkkotason palomuuri. Se hoitaa liikenteenvälityksen ylläpitämällä ti- 
latauluja koneen läpimenevistä paketeista. Toimiessaan yhteys- ja verkkokerroksen
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välillä, se kykenee varsin hyvin tarjoamaan palomuuritoiminnan myös koneelle itsel
leen. Firewall-l:ssa palomuurisäännöt muodostavat lineaarisen listan, jonka kenttien 
ryhmäominaisuudet tarjoavat keinoja listan lyhyenä pitämiseen, ja näin toiminnan te
hostumiseen. Sääntöjä tähän listaan on helppo lisätä mutta, vaikka lineaarisen listan 
muotoinen säännöstö on helpointa sisäistää, sääntömuutosten delegoiminen asiaan 
vähemmän harjaantuneille tuottaa helposti tarkoituksesta poikkeavia palomuuri toi
minnallisuuksia.
Esimerkki palomuurissa IP-naamiointiominaisuus hoitaa vastaavan tilallisen toimin
nan, kuin Firewall-l:n tilatoiminta, mutta rajallisempana. IP-naamiointi ja IP- 
suodinjonot tarjoavat käytännöllisesti katsoen saman maksimiturvaJlisuustason min
kä Firewall-l:kin, mutta Firewall-1:11a voidaan toteuttaa paljon monipuolisempaa toi
mintaa, kuin esimerkkipalomuurin perustoiminta - kuten sisäänpäinsuuntautuvaa lii
kennettä.
Esimerkkipalomuurissa on tarkoituksena, että säännöt on tehty kerralla mahdollisim
man yleiskäyttöisiksi - rajallisuutensa vuoksi tässä ei paljon vaihtoehtoja olekaan. Jos 
niihin sitten kuitenkin halutaan muutoksia (vaikkapa lisää rajoituksia), muutokset 
tekee asiaan harjaantunut henkilö (joita muutenkin organisaatiossa aina tarvitaan). 
Vaihtoehtojen vähyys myös omalta osaltaan vähentää virheentekomahdollisuutta.
Lisäksi nämä kaksi esitettyä kaupallista palomuuria asennetaan normaalisti täysin 
asennetun käyttöjärjestelmän jälkeen jättäen koneeseen kaikki siellä sijainneet va- 
rusohjelmat mahdollisine virheineen. Jos hyökkääjä pääsee koneeseen verkon kautta 
käsiksi, hänellä on suuret toimintamahdollisuudet sen koneen kautta operoida sisäver
kon suuntaan. Koska esimerkkipalomuuri kootaan aloittaen tyhjästä koneesta, siinä 
epätodennäköisessäkin vaihtoehdossa, että joku hyökkääjä pääsisi koneeseen käsiksi, 
on hänen huomattavasti hitaampaa edetä ilman valmiiksi asennettuja ohjelmia.
Lopuksi mainittakoon, että esimerkkipalomuurimme lähdekooditovat julkisesti saata
villa, joten ko. koodia on jatkuvasti tarkastelemassa tuhansia silmäpareja1 (myöskin 
potentiaaliset hyökkääjät). Näiden kaupallisen ratkaisujen lähdekoodit ovat yleensä 
suljettuja, joten niissä piileviä virheitä ei ulkopuoliset pääse suoraan koodia tarkaste
lemalla selvittämään (ei myöskään potentiaaliset hyökkääjät). Uskomme, että ensim
mäinen vaihtoehto jo lyhyelläkin aikavälillä tuottaa turvallisemman lopputuloksen. 
Ensimmäistä vaihtoehtoa puoltaa parannusta haluavien suurempi joukko ja löytynei
den virheiden nopea korjaaminen, jälkimmäistä heikentää hyökkääjien kyky selvittää 
suljetun järjestelmän heikkoja kohtia, vastaavasti kuin ohjelmistojen kopiosuojauk- 
sien kiertäminen on huomattavasti helpompaa kuin niiden kehittäminen.
Näillä vertailuilla voitaneen todeta, että toteutetun palomuurin turvallisuustaso on 
samaa luokkaa kuin edellämainittujen laajalle levinneiden kaupallisten palomuuri- 
tuotteiden. Täten esiteltyä ratkaisua voidaan tarkastella yhtenä vaihtoehtona, kun 
tarpeeseen sopivaa palomuurijärjestelmää aletaan toteuttamaan.

1 Linux-ytimen tapauksessa asia todellakin on näin.
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Tunkeutumisyritysten havainnointi

Tunkeutumisyritysten, ja vieläpä onnistuneiden sellaisten havaitseminen, tulee ole
maan erittäin vaivalloista alati kehittyvien hyökkäysmahdollisuuksien edessä - uusia 
keinoja kehitetään lähes päivittäin. Ja vaikka palomuuriin tunkeutuminen on tehty 
erittäin vaikeaksi, se ei pysty täydellisesti suojaamaan palomuurin takaisen verkon 
koneita. Ja kuten jo muutaman kerran aikaisemmin sanottu, kaikki uhat eivät tule 
ulkoisesta tietoverkosa, vaan osa tulee sisältäpäin - eikä välttämättä ollenkaan tie
toverkkoa hyväksikäyttäen. Useimmissa tapauksissa pelkkä palomuurin olemassaolo 
katsotaan riittäväksi suojaksi, eikä sen toimivuutta sen enempää tarkastella - kor
keintaan sisäverkon rakenne ja toimintatavat muodostetaan sellaisiksi että menetyk
set minimoituvat tunkeutumistilanteissa.
Tässä työssä rakennettu palomuuri ei sellaisenaan rekisteröi ollenkaan tulevia hyök- 
käysyrityksiä. Palomuurin pakettisuodatussääntöihin on helppo lisätä muokkauksia, 
jotta järjestelmä kerää lokitietoa kaikista IP-paketeista, joita kone vastaanottaa. Täl
löin joko palomuurikoneeseen, tai jollekin toiselle koneelle, jolle lokitiedot on välitet
ty, täytyy rakentaa (tai hankkia jostain valmiina) sopiva tekoälynomainen ohjelmisto 
erottelemaan mahdolliset hyökkäysyritykset muusta liikenteestä.
Edellistä tehostamaan, ja samalla palomuuria itseään lisäturvaamaan, on saatavissa 
vielä kolmansien osapuolien tekemiä Linux-ytimen päivityspaketteja. Eräs tällainen, 
Linux Intrusion Detection System (www.lids.org) on yksi suositeltava lisäpäivitys li
säturvaa kaipaaville.
Mutta kaikkein parhaat mahdollisuudet tunkeutumisyritysten havainnoimiseksi on 
hajauttaa “havainnointikomponentit” eri laitteille, samaan lähiverkkoon missä palo
muurin ulkoverkkoliittymäkin on. Tällaisen ratkaisun malli on esitetty kuvassa 6.1, 
sen pääkomponenteistä, Hunajapupusta ja Varjosta, lopuksi tarkemmin.
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6.1 Tunkeutumisyritysten havainnointijärjestelmän kom
ponentit
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Si Si Si

Kuva 6.1: Hajautettu tunkeutumisyritysten havainnointijärjestelmä

6.1.1 Hunajapupu

Hunajapupu on verkossa erillään toimiva laite, jonka tarkoituksena on houkutella 
hyökkääjät kimppuunsa mm. näyttämällä ulkomaailmaan, että siinä on selkeitä van
hastaan tuttuja tietoturvareikiä. Se voi myös vastata joihinkin palomuurikoneelle osoi
tettuihin paketteihin, siirtäen siis osan hyökkäysrasituksista itselleen palomuurin si
jaan. Näiden pakettien osalta palomuurin on siis oltava hiljaa, ettei järjestely paljastu. 
Hunajapupu ylläpitää omaa “hiekkalaatikkoa”, jossa nämä hyökkääjät saavat touhu
ta järjestelmän muiden osien pysyessä näkymättömänä ulkomaailmaan. Hunajapupu 
kirjoittaa tarkkaa lokia kaikesta tapahtuneesta tulkiten lisäksi ne hyökkäykset, joita 
varten sitä on ohjelmoitu. Tämä lokitieto lähetetään omaa kanavaansa pitkin toiseen 
verkkoon, jossa sitä voidaan lisäkäsitellä tai lähettää eteenpäin.
Yksi tällainen toteutus on nimeltään Deception Toolkit (DTK)1. Sen perusajatukse

1http://ali.net/contents/dtk.html
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na on kehittäjien mukaan antaa puolustajille muutaman kertaluokan etulyöntiasema 
hyökkääjiä vastaan; DTK laittaa hyökkääjän kuluttamaan suuria resursseja selvit
tääkseen esimerkiksi salasanoja - jotka kaikki ovat pelkkää roskaa, DTK pyrkii sel
vittämään hyökkääjän alkuperän joidenkin tunnettujen hyökkäysten yhteydessä ja se 
mm. tallentaa tietoa vielä tuntemattomista hyökkäyksistä jatkoselvityksiä varten.
Kuvan 6.1 Honeypot voisi olla DTK-pohjainen ratkaisu, johon on liitetty vaikkapa 
sarjaporttiyhteydellä tiedonsiirto hallintaverkossa sijaisevälle vastaanottokoneelle.

6.1.2 Varjo

Varjo on myös erillinen verkossa toimiva laite, joka seuraa kaikkea liikennettä mitä 
lähiverkossa liikkuu. Kun Varjon verkkoliittymäkaapelista (tai verkkokortista) pois
tetaan mahdollisuus pakettien lähettämiseen, sen olemassaoloa ei pystytä mitenkään 
havaitsemaan verkosta käsin. Näin jos mahdollinen hyökkääjä olisi päässyt käsiksi 
kaikkiin (muihin) verkossa oleviin koneisiin, hänellä ei edelleenkään olisi mitään tie
toa tästä varjokoneesta, joka edelleen tallentaisi lokitietoa hänen tekemisistään.
Yksi mahdollinen pohja Varjon toteuttamiseksi on Sans Heuristic Analysis sys
tem for Defensive Online Warfare eli SHADOW (Mistä tämä komponent
ti oli nimensä saanutkin). Shadow on toistaiseksi niitä harvoja hyviä IP- 
liikenteenhavainnointijärjestelmiä, joita on vapaasti saatavilla; lisäksiharmiksi sen löy
täminen Internetistä oli yllättävän vaikeaa (välillä uskottiin ettei sitä ole edes olemas
sa, kun sitä vain muistikuvien perusteella alettiin etsimään). Lopulta runsas Shadow- 
linkkilista löytyi CIDER (Cooperative Intrusion Detection Evaluation and Response 
project) dokumenttien[21| sivulta.
Shadow perustuu tcpdump-ohjelmaan, joten se on saatavilla ainakin lähes kaikille 
Unix-alustoille. Lisäksi Shadowiin kuuluu joukko “suodattimia”, jotka tunnistavat yk
sinkertaisilla malleilla verkossa liikkuvaa liikennettä. Näitä suodattimia voi jokainen 
lisätä tarpeen mukaan, tai hakea uusia suodattimia sitä mukaa kun niitä tulee saa
taville. Suodattimien tekoon on Shadow!n dokumentaatiossa runsaasti ohjeita ja esi
merkkejä.
Shadowin lisäksi Internetistä kannattaa etsiä myös muita vastaavia järjestel
miä, vapaasti saatavia tai kaupallisia. Ne lisäävät toteuttajan tuntemusta asiaan 
ja mahdollistavat entistä monipuolisemman liikenteenseurannan. Tuolla CIDERin 
dokumenttisivulla(21 ] näyttäisi olevan linkki myös Network Flight ftecorder-nimiseen 
tunkeutumisenhavainnointijärjestelmään. Markkinoille on myös juuri tullut kaupalli
nen, Linuxissa toimiva SecureNet PRO.
Kuvassa 6.1 on kaksi Varjoa - sisäverkossa toimiva varjo pyrkii tunnistamaan sisä
verkossa tapahtuvaa tunkeutumisen etenemistä, jos vaikka ulkoverkon Varjo ei ole 
mitään havainnutkaan. Tällainen mahdollisuus syntyy esimerkiksi silloin kun hyök
kääjä sähköpostin mukana saapuneen viruksen toimesta tutkii sisäverkkoa ja lähettää 
vastineen takaisin (PGP salatulla) sähköpostiviestillä takaisin hyökkääjälle.



Luku 7

Testaukset tuloksineen

Jotta teorian lisäksi saataisiin jotain käytännönkin kokemusta palomuurin toiminnan 
oikeellisuudesta, täytyy sitä päästä testaamaan todellisuutta vastaavissa olosuhteissa.
Palomuurin sisäverkkoliittymään liitettiin ethernet-ristikaapelilla yksi kannettava tie
tokone “sisäverkon” luomiseksi. Tältä tietokoneelta testattiin ensiksi ssh, ftp ja nimi- 
palveluliikennettä, joiden havaittiin toimivan moitteetta; palvelinkoneet näkivät asia
kaskoneen olevan palomuurikoneen ja lokiin kertyi todenmukainen tieto liikennemää
ristä.
Mutta tärkein on testata kuinka palomuurin ulkoliittymä reagoi tähän kohdistuviin 
“hyökkäyksiin”, ja mitä tietoa ulkopuolella toimivat järjestelmät palomuurikoneesta 
saavat. Tätä varten ajettiin yhdessä palomuurin ulkopuolella olevassa, mutta samas
sa lähiverkossa olevassa koneessa kolmea yleisesti käytössä olevaa tarkasteluohjelmaa. 
Meillä on näiden tarkasteluohjelmien kanssa se etu, että tunnemme jo tarkastelun koh
teena olevan palomuurin, ja koska tarkastelija on samassa lähiverkossa, se voi seurata 
mitä muita paketteja palomuurikoneesta lähtee. Testit suoritetaan vielä siten, et
tä testipääteikkuna toimitetaan X-ikkunana tarkastelukoneesta palomuurin läpi tälle 
kannettavalle koneelle. Näin voidaan helpoiten luoda ylimääräistä liikennettä, jotta 
hyökkääjä voisi sitä havainnoida.

7.1 Käytettävät testaustyökalut

Seuraa vaksi esitellään lyhyesti käytettävät 3 testaustyö kalua. Näiden kaikkien doku
mentaatio kertoo tekevänsä suurinpiirtein saman asian - eli koneiden tietoturvas- 
kannauksen, eikä niiden perusteella pysty sanomaan mikä tekee sen parhaiten. Se 
nähdään kohta testatessa - toivottavasti samalla saadaan useampi hieman toisistaan 
poikkeava, mutta samansuuntainen, näkemys palomuurin turvallisuudesta.
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7.1.1 Nmap

NMAP1 - The Network Mapper on työkalu laajojen verkkojen porttiskannauksiin, 
mutta se toimii hyvin yhden koneen skannaukseen (meidän tapaus). Nmapin tekijä 
väittää toteuttaneensa kaikki tuntemansa skannaustekniikat Nmapiinsa. Näistä käy
tetään sopivinta joukkoa palomuuritestauksessa.

7.1.2 Nessus

Nessus2-projektin pyrkimyksenä on tarjota internet-yhteisölle vapaa, tehokas, ajan- 
mukainen ja helppokäyttöinen turvallisuusskanneri. Nessus ei hyväksy mitään valmii
na; WWW-palvelin saattaa toimia portissa 1234 jne. Nessus on nopea, luotettava ja 
sen toiminta on jaettu moduleihin joustavuuden lisäämiseksi ja kehityksen nopeutu
miseksi.

7.1.3 Saint

Saint3, The Security Administrator’s Integrated Network Tool on ehkä vanhimman 
julkisesti saatavilla olleen turvallisuuskannerin viimeisin ilmenemismuoto (nimikin 
muuttunut toistamiseen matkalla). Sainiin dokumentoijien mielestä kaikkien tulee 
tarkistaa koneensa tällä työkalulla, koska mahdollisilla hyökkääjillä on tämä, tai jokin 
muu työkalu saman tarkistuksen tekemiseen.

Sekä Nessus että Saint näyttävät käyttävän Nmapia joihinkin skannauksiin. Nmapiss- 
sa on kuitenkin paljon muitakin ominaisuuksia, joita nuo työkalut eivät hyödynnä.

7.2 Muita testaustyökaluja

Näiden edellä esiteltyjen lisäksi on olemassa myös muita vähemmän tunnettuja va
paasti käytettäviä ohjemistoja. Ohjelmistojen vapaan käytettävyyden perusteella voi
si olettaa, että nuo edellämainitut käytännössä katsoen sisältävät kaikki hyödyllisim- 
mät ominaisuudet koko joukosta.
Kaupallisia tunkkeutumistestaustyökaluja on mm. Internet Security Systemsin Real- 
Secure ja Network Associatesin Cybercop. Näissä ainakin käyttöliittymä on erittäin 
viimeistelty ja monipuolinen, mutta muuten toiminnallisuus lienee samaa tasoa kuin 
näissä vapaissa vaihtoehdoissa. Lisävarmistusta kaivatessaan näitä voi kukin hyödyn
tää tarpeen mukaan.

'http://ww.insecure.org/nmap/
2http: //mv. nessus. org/
3http: //mv. wdsi. com/saint/
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7.3 Testitulokset

Palomuuritestissä oletetaan, että kaikki tutkintaohjelmat huomaavat palomuurissa 
toimivan vain portissa 113 identd-ohjelman. Voisi myös olettaa, että mikään näis
tä ohjelmista ei havaitse olemassaolevaa SSH-yhteyttä, mutta voihan jokin näistä 
yllättää ja havaita sen.
Nmapin käyttöliittymänä on komentorivi (tosin nykyään Nmapilla on myös graafinen 
käyttöliittymä). Nessus toimii asiakas-palvelinratkaisuna, ja sen ainoa “toimiva” käyt
töliittymä on graafinen. Saintin käyttöliittymänä käytetään WWW-selainta. Nmapin 
monipuolisuuden, ja näiden työkalujen käyttöliittymäkirjon johdosta esitettyjä testi- 
suorituksia ei tässä yhdeydessä ole yksityiskohtaisesti esitetty, mutta tässä esitetyn 
tekstin perusteella ne on helposti johdettavissa kyseisiä työkaluja käytettäessä.

Nmapista käytettiin versiota 2.30 BETA 20, mikä on julkaistu huhtikuussa 2000. 
Nmapilla suoritettiin seuraavien komentorivien mukaiset tarkastelut4.

nmap -0 -I -sT -w <target> 
nmap -f -sS -vv <target> 
nmap -f -sF -vv <target> 
nmap -f -sX -vv <target>

nmap -f -sN -vv <target> 
nmap -sA -vv <target> 
nmap -sW -vv <target> 
nmap -sU -vv <target>

Optiolla -sT, -sF, -sX, -sN, -sW ja -sU suoritetut testaukset eivät onnistuneet 
koko porttialueella, jolloin näihin vaihdettiin lyhyet mielenkiintoiset porttialueet sekä 
pakettisuodatetulta että -suodattamattomalta alueelta.
Kaikkien testien perusteella löydettiin vain yksi avoin portti, 113 (ident), kuten oli 
oletettavaakin. -I optio havaitsi sen omistajaksi nobody.n - senhän palomuurin ident- 
palvelu aina palauttaakin.
Kaikki, paitsi -sA, havaitsivat pakettisuodattimella verkkoliittymään pysäytetyt por
tit suodatetuiksi (filtered). Tosin sF, sX ja sN -skannaukset havaitsivat joidenkin suo
datettujen porttien olevan avoimia (open), vaikkeivat ne auki olleetkaan. Lopputu
loksena voidaan todeta, että Nmapin avulla pystytään toteamaan palomuuritoimin- 
nallisuuden olemassaolo.
Juuri päivitetty Nmapin versio 2.30 Beta 21 onnistui arvaamaan palomuurikoneen 
olevan Linux 2.1.122 - 2.2.14 (testattu ydin oli testihetkellä 2.2.15prel7), eli aika 
hyvin. 2.30 Beta 20 ei tätä kyennyt arvaamaan.

Nessuksesta käytettiin versiota 1.0.0pre2, tämäkin huhtikuulta 2000. Nessus asen
nettiin lopulta RPM-paketeista kun komentoriviversion testeistä ja sen tuloksista ei 
saatu selvyyttä. Testeissä käytettiin Nessus-käyttöliittymän tarjoamia oletusarvoja, 
paitsi Nmapilla suoritetussa koneskannauksessa pienennettiin 15000 portin läpikäy
minen vain muutamaan porttiin, koska tämän skannauksen todettiin muuten kestä

4Katso Nmapin manuaalisivuilta komentorivioptiot ja niiden merkitykset.
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vän ikuisuuden. Nessus-plugineistä käytettiin kaikkia olemassaolevia mahdollisimman 
monipuolisen tarkastelun suorittamiseksi.
Nessuksen QueSO-moduli arvasi palomuurikoneen olevan Linux 2.1.xx tai 2.2.xx, eli 
arvaus oli hiukan heikommin kuin Nmapin vastaava. Vaikka Nessus teki erittäin kat
tavan testauksen (mm. kaatoyrityksiä), ei se tuon lisäksi löytänyt kuin ehdotuksen 
ICMP-aikaleimojen kyselyjen ja vastauksien poissuodatukseen.
Tekemämme Nessus-testin tuottama raportti on katsottavissa diplomityön 
kotisivulla[8] hakemistossa nessus_scan.

Saintista käytettiin versiota 2.0.1beta2, edelleen huhtikuulta 2000.
Saintin komentoriviversio käynnistääkin aina selaimen, jolla testi sitten suoritetaan, 
joten selainta siis oli käytettävä. Onneksi saintin suoritus on niin suoraviivainen, et
tä se on helppo tässä esittää; Target Selection-sivuKa valittiin kohdekone, ja valit
tiin fleot/y-/-skannausvaihtoehto. Koska testattava kohde ei ollut palomuurin takana, 
Enable Firewall Support-optio on tässä tilanteessa merkityksetön5.

Saint havaitsi palomuurikoneen olevan Linux 2.1.122 - 2.2.14 - eli mitä todennäköi
simmin käytti Nmapia sen selvittämiseen. Mitään muuta itse koneesta Saint ei sitten 
haavoittuvaksi havainnutkaan. Sen sijaan Saint osoitti muita koneita, joilla on kytkök
siä tähän palomuurikoneeseen (nimipalvelimia yms.). Tämän vuoksi kun palomuuria 
sijoittaa oikeaan tuotantoympäristöön, kannattaa Saint-testaus aina suorittaa myös 
tämän asennuksen jälkeen. Saintin testitulosten (suhteellista) hyvyyttä kuvaa myös 
se, ettei tämän palomuuritestauksen tulosraporttia esitetä täällä - se paljastaisi liikaa 
informaatiota käytetystä testiverkosta, mikä on yrityssalaisuus.

Näiden testien perusteella voidaan toteutettu palomuurijärjestelmä todeta erittäin 
turvatuksi laitteeksi jo sinänsä, ilman asianmukaista tunkeutumisenhavainnointijär- 
jestelmää (minkä asentaminen on toki suositeltavaa). Vielä kun käyttöjärjestelmäy- 
dintä päivittäisi “emuloimaan” jonkun toisen koneen IP-sormenjälkiä ja pakettisuo- 
dattimen hylkäämään paketit, kuten ydin sen tekee, voisi mahdollisia hyökkääjiä hiu
kan enemmän hämätä6. Ne eivät kuitenkaan paranna (jo huipussaan olevaa) turvalli
suutta joten järjestelmän testattuun turvallisuudeen voidaan olla varsin tyytyväisiä.

5Testattiin sekä sen kanssa että ilman, tulokset olivat samanlaisia.
6nmap-hackers -listalla oli huhti-toukokuun vaihteessa 2000 asiasta keskustelua, ko. säie on tal

lennettu diplomityön kotisivulle[8] alkaen nimellä nmap-osdetect.
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Jatkonäkymiä

8.1 Sisäänpäinsuuntauvat yhteydet

Tähän mennessä esitelty palomuuriratkaisu ei tarjoa minkäänlaista tukea ulkoapäin 
vastaanotettaviin yhteyksiin. Tämä malli sopiikin niille, jotka eivät mitään omaa 
palvelua ulkomaailmaan haluakaan tarjota, ja/tai hankkivat tarvitsemansa WWW- 
ja sähköpostipalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta1. Mutta varmasti on olemassa 
kiinnostuneita palomuuriratkaisun käyttäjiä, jotka tarvitsevat mahdollisuuden ottaa 
vastaan ulkoverkosta tulevia yhteydenottoja. Tässä kappaleessa käsitellään muutamia 
tapauksia ja vaihtoehtoja, kuinka tällainen voitaisiin toteuttaa.
Koska ulospäin näkyy vain yksi osoite2, voidaan yksinkertaisella portinohjauksella 
ottaa ulkopuolelta tuleva yhteys vastaan ja ohjata se jollekin sisäverkon koneelle. Tä
mä ns. portinohjaus voidaan toteuttaa joko IP-naamioinnin lisäominaisuudella, tai 
tekemällä ratkaisuun oma sovellustason välipalvelinohjelma. Edellistä puoltaa tehok
kuus ja ratkaisun valmius, jälkimmäistä joustavammat mahdollisuudet, joita myös 
tullaan seuraavissa kappaleissa esittelemään. Portin ohjauksessa kukin palvelu voi
daan ohjata vain yhdelle sisäverkon koneelle - joka palvelun näin mahdollistaessa voi 
jakaa/välittää liikennettä eteenpäin. Lisäksi on olemassa joitain palveluja, joita ei 
näin yksinkertaisesti pystytä toteuttamaan (kuten FTP).
Portin ohjauksessa palomuuri suojaa palvelun vastaanottavaa konetta osittain; yhteys 
voidaan muodostaa vain palvelun tarjoamaan porttiin, mutta yhteyden tiedonsisäl- 
töä ei palomuuri suodata. Seuraavissa kappaleissa esitellään kuinka kaksi yleisimmin 
käytettyä palvelua pystytään suojaamaan palomuurissa paremmin, ja kuinka nämä 
palvelut voidaan jo palomuurissa ohjata liikenne useammalle sisäverkon palvelimelle.

1 Jonka ei välttämättä tarvitse olla sama kuin verkkoyhteyden tarjoaja.
2Mahdollisuus olisi toki tukea useampiakin ulkoverkkorajapinnan osoitteita, mutta sellaista ta

pausta ei ole tässä esitelty; yhdelläkin osoitteella päästään varsin hyviin tuloksiin.
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8.1.1 Sähköposti

Sähköposti on varmasti tärkein palvelu, mitä verkottoituneessa maailmassa tarvi
taan; oikein käytettynä sähköposti on tehokkain tapa pitää yhteyttä ja vaihtaa tietoa 
liikekumppaneiden välillä.
Internet-maailmassa sähköposti siirtyy yleisimmin SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol)-liikenteellä. SMTP-palvelin toimii palvelinkoneen portissa 25 ja keskustelee 
yhteydenottajan, eli sähköpostia lähettävän/välittävän kanssa käyttäen yksinkertaisia 
tekstirivipohjaisia komentoja.
Sähköposti välittyy lähettäjän antamalla komennot MAIL FROM: <lähettäjä>, 
RCPT TO: <vastaanottaja> ja DATA, jonka jälkeen tulee viesti lopetettuna riviin jos
sa on pelkkä piste Palomuuriin voitaisiin toteuttaa ohjelma, joka käsittelee nuo 
komentorivit. Jos RCPT TO'.ssa ilmoitetut (lopulliset) vastaanottajat sijaitsevat jos
sain tämän välittäjäohjelman tuntemassa sisäverkon koneessa, se ottaisi yhteyden 
kysessäolevaan koneeseen, ja välittäisi vastaanotetut otsikot ja sähköpostin sisällön 
loppupisteeseen saakka. RCPT TO-komentoja voi tulevassa viestissä olla useampia. 
Tämä ohjelma voi sallia useammankin tällaisen, jos ne kaikki ovat samalle vastaanot
tajakoneelle - muutoin välittäohjelma voi palauttaa lähettäjälle tiedon liian monesta 
vastaanottajasta; lähettäjä tyytynee siihen ja lähettää vain jo saapuneelle vastaa
nottajajoukolle. RFC 821:ssa on lisätietoa asiasta, mm. minimikomentolista, jonka 
SMTP-pal vehnien tulee toteuttaa.
Jos palomuurikoneella on runsaasti kiintolevytilaa, edellistä vaihtoehtoa toimivam
man, turvallisemman ja joustavamman ratkaisun voisi toteuttaa käyttämällä palo- 
muurikoneessa jotain olemassaolevaa sähköpostin välitysohjelmaa. Tällaisia sähkö- 
postinvälitysohjelmia ovat mm. Sendmail, QMail, Postfix, ZMailer ja Exim. 
Sendmailin ja Exim:in toiminnallisuudet on vieläpä toteutettuna yhdessä ohjelmas
sa, joten sen puolesta ne tukisivatkin jo olemassaolevan palomuurijärjestelmän pyrki
myksiä (tosin molemmilla on joukko asetustiedostoja - vaan nekin voidaan sijoittaa 
omaan hakemistoonsa). Vanhan konkarin Sendmailin viimeisimmät versiot (8.9.3 ja 
8.10.0) pärjäsivät yllättävän hyvin vertailuissa - tunnettavuutensa vuoksi kokeiltiin, 
toteuttaisiko se halutun toiminallisuuden. Tämän onnistuneen kokeilun tuloksista li
sää diplomityön kotisivulla^] hakemistossa Sendmail.

8.1.2 WWW-liikenne

WWW-sivustolla oraganisaatio pystyy julkaisemaan informaatiota itsestään ja tar
joamaan palveluja ulkopuolisille. Useimmissa tapauksissa nämä palvelut kannattanee 
hankkia ulkopuolelta, mutta monet tahot haluavat tuottaa tätä tarjontaa itse.
WWW-liikenne toteutetaan HTTP (HyperText Transfer Protocol)-yhteyskäy- 
tännöllä, missä asiakasohjelma lähettää palvelupyynnön, johon WWW -palvelin vas
taa. Nykyisin kaikki asiakasohjelmat käyttävät vähintään HTTP versiota 1.0, jossa 
pyynnön lisäksi lähetetään joukko asiakasohjelman tukemia otsikkokenttiä tietoineen.
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Yksi näistä kentistä on nimeltään Host: sisältäen koneen nimen, jolta palvelua pyy
detään. Nimipalvelulla voidaan yhdistää useampi koneennimi yhteen IP-osoitteeseen 
(tässä tapauksessa palomuurin ulkorajapinnan IP-osoitteeseen). Palomuuriin voidaan 
siis toteuttaa HTTP-kyselynkäsittelijä, joka lukee saapuvien kyselyjen otsikkotiedois
ta Host-kentän sisällön, ja ohjaa jatkoliikenteen vastaavalle sisäverkon palvelimelle3.

Ehkä parempi vaihtoehto on käyttää jo valmiiksi tähän soveltuvaa WWW- 
välipalvelinohjelmaa nimeltään Squid. Squid tukee tällaista käyttöä redirector- 
ominaisuudellaan. Squid voi myös tehostaa järjestelmän toimintaa palauttamalla ky
selijälle suoraan ne sivut, jotka se säilyttää muistissaan tietäen niiden olevan muut
tumattomia edellisen kyselyn jälkeen.

8.2 Virtuaalinen yksityisverkko

Virtuaalisella yksityisverkolla (VPN, Virtual Private Network) tarkoitetaan ratkai
sua, jossa fyysisesti eri paikoissa sijaitsevat toimipisteet yhdistetään toisiinsa esimer
kiksi Internetin ylitse salaamalla liikenne toimipisteiden välillä. Tällä saavutetaan 
joustavuutta ja säästöjä yhteyden rakentamisessa.
Palomuurin kannalta VPNden muodostukseen on kaksi vaihtoehtoa, VPN- 
liittymäpiste toteutetaan palomuurikoneessa, tai jokin/jotkin koneet - vaikka jokai
nen yksittäinen sisäverkon kone, toimii VPN:n lähtöpisteenä.

8.2.1 VPN-päätepiste sisäverkon koneissa

Jos VPN-yhteydet lähtevät/päättyvät palomuurin takana olevaan konee
seen/olevasta, palomuurin rooli on sallia liikenteen läpimeno VPN-yhteyksien 
päätepisteisiin. Jos VPN toteutetaan TCP/UDP-yhteyksillä on tämän toteuttami
nen helppoa. Mutta mm. IPSEC-yhteydet toteutetaan omalla IP:n päällä toimivalla 
yhteyskäytännöllä, joten tämä tässä työssä esitelty palomuuri ei sellaisenaan tue 
palomuurin takaa toimivaa IPSEC VPN-laitetta.

8.2.2 VPN-päätepiste palomuurikoneessa

Jos VPN-ratkaisu toteutetaan palomuurissa, eli liikenne VPN-osapuolten välillä on 
palomuuriin asti selväkielistä, josta se sitten salataan esimerkiksi Internetin kaut
ta välitettäväksi, voidaan tämä ratkaisu toteuttaa kahdella päätavalla: Pakettisuo- 
dinsäännöillä ohjataan VPN-vastapuolten verkkoon liikennöitävä tieto sopivalle so
vellusohjelmalle, joka salaa ja välittää liikenteen, tai reititysmäärittelyillä ohjataan

3Kyseessäolevan välitysohjelman tulee ylläpitää tilaa molempiin suuntiin menevässä liikenteessä 
otsikkojen ja sisällön välillä (Otsikko Content-Length: kertoo sisällön määrän), jotta se voisi hallita 
persistent ja pipdme-ominaisuudet.
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VPN-vastapuolten verkkoon liikennöitävä tieto loogiselle verkkoliittymälle, jonka ta
kana toimii VPN:ää toteuttava ohjelmisto.
Seuraavaksi esitellään muutamia vapaasti itselleen toteutettavia ratkaisuja VPN:n 
toimintaan palomuurikoneessa.

ssh-putki

Pakettisuotimen REDIRECT-ominaisuudella ja ssh:n portintoistolla (port forwarding) 
voidaan helposti rakentaa “köyhän miehen” VPN-ratkaisu. Palomuurikoneessa käyn
nistetään ssh yhteys VPN-vastapuolen verkkoon, ja samalla kiinnitetään joku palo- 
muurikoneen portin vastaanottamaan yhteyksiä. Tähän porttiin vastaanotettujen yh
teyksien liikenne välitetään salattua putkea pitkin ssh-yhteyden vastapäähän, josta 
se sitten selväkielisenä päätyy jonhonkin määriteltyyn koneeseen ja porttiin vasta- 
pään verkossa. Pakettisuotimeen lisätään REDIRECT-sääntö, joka ohjaa vastapään 
verkkoon menevät yhteydet tähän ssh:n portinohjausporttiin, ja näin liikenne välittyy 
salattuna ennaltamääriteltyyn kohteeseen. Pelkästään tällä tavalla liikenne voidaan 
ohjata vain yhteen kohteeseen, mikä usein on riittävää. Useammalla sshdla liiken
nettä voitaisiin ohjata useampaan kohteeseen (esim WWW ja sähköposti). Tähän 
ratkaisuun voisi tehdä lisäksi pienet lisäohjelmat, jotka välittäisivät ja vastaanottai
sivat alkuperäiset kohdeosoite- ja porttitiedot, ja siten ohjaisi vastapäässä liikennettä 
haluttuihin kohteisiin.
Point to Point Protokollaa ja reititystä hyväksikäyttäen sshdla voisi myös toteuttaa 
VPN:n. Tämä vaatisi sitten vielä yhden ohjelmiston (pppd):n asentamisen järjestel
mään.

vpnd

VPND, Virtual Private Network Daemon käyttää hyväkseen käyttöjärjestelmäytimen 
(ainakin Linux ja FreeBSD tuettu) SLIP ja tty/pty -ominaisuuksia, joilla se muodos
taa oman loogisen verkkoliittymän slO, jonne reititetyt paketit salataan ennen konees
ta uloslähtöä. Näin voidaan muodostaa salainen tunneli kahden palomuurin välille, 
joissa molemmissa on toteutettuna tämä VPND-ratkaisu, ja molempiin on asetet
tu sama yhteinen salaisuus (shared secret). VPND käyttää salauksessaan Blowfish- 
salausalgoritmiä jonka avaimen pituutena voidaan käyttää nollasta 576 bittiin.

stunnel

Stunnel muodostaa siirrettävällä tiedolle SSL-tunnelin. Stunnel voi toimia molem
missa päissä - siis yhteydenottajana tai sen vastaanottajana. Stunnel tulee myös 
asiakasohjelman varmenteita. Stunnelin ehkä tärkein käyttö, ennen kuin Yhdysval
tain salausteknologian vientimääräyksiä helpotettiin, oli toimia WWW-palvelimen 
esipalvelimena, jolloin se pystyi vastaanottamaan 128-bittistä HTTPS-salausta ja vä-
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liitämään sen selväkielisenä paikalliselle WWW- pal vel i nieli e. Stunnelilla pystytään 
toteuttamaan VPN:iä vastaavasti kuin ssh-putkella.

vps

VPS, Virtual Private Server on VPN ratkaisu, joka käyttää liikenteen salaukseen 
sekin - ssh:n ykkösversion ohjelmistoja. VPS:n lisäksi järjestelmässä tulee olla 

ppp-tuki ytimessä, peri 5.004 tai uudempi ja tietysti sshl-ohjelmisto. VPS lieneekin 
kohtuuhyvä asennustyökalu samanlaisen ratkaisun toteuttamiseen, kuin tuossa ssh- 
putki -kappaleen lopussa esiteltiin - VPS:n ohjetekstin lyhyydestäkin näin voinee 
päätellä.

FreeS/WAN

Tämä toteuttaa sitä ratkaisua, joka tullee muutaman vuoden kuluessa yleistymään 
voimakkaasti, PreeS/WAN (www.freeswan.org) on nimittäin IPSEC & IKE-toteutus 
Linuxille. Kaikki suuret salausohjelmisto- ja käyttöjärjestelmävalmistajat kilvan to
teuttavat toimivia IPSEC/IKE-pohjaisia VPN-ratkaisuja markkinoille. Koska nämä 
ovat avoimia standardeja, on yhteensopivuus taattu eri valmistajien toteutusten vä
lillä.
Toistaiseksi FreeS/WANin (versio 1.3) asennus on varsin vaikeaa. Se ei (vielä) tue 
sertifikaatteja, ja muutenkin asennuksen suorittamisen aikana saa lukea pitkät pät
kät FreeS/WANin dokumenttejä sen toimintaan saattamiseksi. FreeS/WAN toimii 
kuitenkin hyvin IP-naamioivassa palomuurissa - jo FreeS/WANin dokumenttipuun 
alusssa on viittaus palomuurien kanssa toimimiseen ja siellä on tämäkin asia runsain 
esimerkein selostettu.
FreeS/WAN ei ehkä vielä tänä päivänä ole se ratkaisu, jota alkuyrittämän jälkeen 
aikoo VPN:ssään käyttää (ellei IPSEC & IKE ole ehdoton edellytys). Mutta kun
han sen ominaisuudet paranevat ylläpidon helpottamiseksi, niin tästä tulee varmasti 
valinta numero yksi - muut ominaisuudet ovat jo riittävät suojatun liikennöinnin 
toteuttamiseksi muiden IPSEC-koneiden kanssa.

8.3 Korkean käytettävyyden ratkaisuja

Korkean käytettävyyden ratkaisuilla tarkoitetaan sitä, että palvelussa on seisahduk
sia mahdollisimman vähän. Esimerkiksi viiden yhdeksikön (99.999%) keskeytymät- 
tömyyspalvelussa palvelu saa olla toimimattomana vain viisi minuuttia viisitoista 
sekuntia vuodessa. Tässä esitetyillä ratkaisuilla ei välttämättä päästä noin hyvän 
palveluntasoon (se kun on riippuvainen niin monesta muusta asiasta), mutta varsin 
hyviin tuloksiin kuitenkin.
Yksinkertaisin palvelunvarmuutta lisäävä keino on ns. watchdog'm käyttö. Tällöin ko
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neeseen liitetään oma lisälaite, joka keskustelee käyttöjärjestelmäytimen kanssa. Jos 
tämä keskustelu jostakin syystä tyrehtyy, tämä lisälaite uudelleenkäynnistää koneen. 
On mahdollista, että tosiluotettavanakin pidetty kone pääsee jostakin syystä seisah
tumaan, ja uudelleenkäynnistys suurimmassa osassa tapauksia korjaa tilanteen (jos 
näin käy usein, vikaakin kannattaa alkaa selvittämään).
Seuraava vaihtoehto on säilyttää toimivan laitteen läheisyydessä koko ajan yhtä va- 
rakonetta, joka otetaan käyttöön varsinaisen koneen vikaantuessa. Muuttuvat asetus- 
tiedostot voi varsinainen kone kirjoittaa vaikkapa levykkeelle asetusten muuttuessa, 
tai ne tallennetaan yhdelle tai useammalle verkkopalvelimelle.
Tästä edistyneempi ratkaisu on pitää varakone kuumana, varmennuskoneena. Var- 
mennuskone valvoo koko ajan palvelukoneen toimintaa ja ylläpitää sen asetuksia 
muistissaan. Jos palvelukone jostain syystä lopettaa toimintansa (ei vastaa toimin
taa valvoviin kyselyihin), varmennuskone ottaa sen tehtävät itselleen hoidettavaksi. 
Palvelukoneen toiminnan seuraamisen lisäksi jonkin pitää valvoa myös varmennusko- 
neen tilaa - onhan mahdollista, että se vikaantuu ennen palvelukonetta, ja se pitää 
silloin vaihtaa toimivaan.

8.3.1 Kuormaa jakavia kk-palomuuriratkaisuja

Tässä kappaleessa käsitellään yksi korkean käytettävyyden ratkaisutapa, jossa re
surssien käyttöaste on mahdollisimman korkea. Ratkaisuissa kuvataan kahden lait
teen yhtäaikaista toimintaa siten, että kuorma jakaantuu mahdollisimman tasaisesti 
molemmille laitteille.
Jos palveluntarjontaan on käytössä yksi laite, riippuen sen käyttöajasta, on mahdollis
ta, että se vikaantuu jossain vaiheessa ja palvelu keskeytyy. Jos tämä palveluntarjonta 
on jaettu kahdelle laitteelle ja molemmat osaavat tarvittaessa ottaa toisen tehtävät, 
palveluvarmuus paranee huomattavasti. On huomattavasti epätodennäköisempää et
tä kaksi laitetta vikaantuu samanaikaisesti kuin että yksi laite vikaantuu. Kolmannen 
laitteen lisääminen ei tätä todennäköisyyttä enää yhtä suurin hyppäyksin paranna.
Eli, tarjotaan palvelua kahdella laitteella, kun se on mahdollista. Koska kuorma ja
kaantuu pääasiassa tasaisesti molemmille laitteille, voidaan hankkia jonkin verran 
tehottomammat laitteet kuin yhden laitteen tapauksessa. Sen hetken, kun yhden 
laitteen vikaantuessa toinen laite hoitaa molempien tehtävät, pärjättäneen hiukan 
heikommalla suorituskyvyllä.
Linux-ytimeen on kohtuuvaivalla lisättävissä toiminnallisuutta, jolla yksi laite pääs
täisi lävitseen vain puolet liikenteestä. Liikenteen jakamiseen voitaisiin käyttää vaik
kapa sellaista hajautusfunktiota, joka yhteyden lähdeportin, tai lähdeosoitteen ja - 
portin summasta, ottaa alimman bitin. Näin aina sama laite välittäisi muodostetun 
yhteyden liikennettä. Linuxiin lisättäisiin ydinparametri, jolla voi olla arvo 0, 1 tai 
2. Arvolla 0 päästettäisiin kaikki liikenne läpi. Liikenne päästettäisiin läpi myös sil
loin, kun tämän ydinparametrin arvo on 1 ja hajautusfunktion tulos on 1, tai kun 
ydinparamertin arvo on 2 ja halautusfunktion tulos on 0. Kun toisessa koneessa tä
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mä arvo on 1 ja toisessa 2, läpäisee kaikki liikenne palomuurit. Seuraavaksi lisätään 
“forward”-suodinjonoon koodinpätkä, joka toteuttaa edellämainitun ominaisuuden . 
Palomuuripari valvoisi toisiaan käyttäjätason prosesseilla, joka havaitessaan toisen 
vikaantuneen, muuttaa oman kyseisen ydinparametrinsä arvoon 0, jolloin siis kaikki 
liikenne välittyisi jäljellejääneen palomuurikoneen läpi.
Jos tällaista ratkaisua joudutaan rakentamaan lähiverkon ja ulkoverkkoreitittimen vä
liin, ja käytettävissä ei satu olemaan esimerkiksi siltaa, mutta on esimerkiksi ylimää
räisiä verkkokortteja (joiden ethernet -osoittet ovat muutettavissa) voidaan toteut
taa seuraavanlainen ratkaisu palomuurikoneen ylimääräisten pakettien aiheuttaman 
kuormituksen poistamiseksi4 5:
Laitetaan molempiin palomuurikoneisiin kaksi ethernet-korttia sisäverkon suuntaan. 
Toinen näistä korteista kytketään normaalilla ethernet -kaapelilla sisäverkkoon, ja 
toinen sellaisella, jossa tieto kulkee vain sisäverkosta palomuurikoneeseen päin. Seu
raavaksi näiden verkkokorttien IP- ja ethetnet-osoitteet asetetaan “ristiin toistensa 
kanssa - siten että normaalikaapelisella ja toisen koneen “puolikaapelisella” on aina 
samat osoitteet. Lopuksi palomuurikoneiden reititystauluista poistetaan reitit näiden 
puolikaapelisten verkkokorttien kohdalta, jottei palomuurikoneissa tule reittitörmäyk- 
siä sisäverkkoon suunnatussa liikenteessä. Jos selitys jäi epäselväksi, ehkä kuva 8.1 
selventää asiaa.

Internet

Inside Network

Kuva 8.1: Kahdennettu, kuormaa jakava palomuurijärjestelmä

Kun toinen näistä IP-osoitteista laitetaan oletusreitiksi ulkoverkon suuntaan, voivat 
molemmat koneet vastaanottaa paketteja. Koska kummankin koneen toinen verk
kokortti ei pysty kommunikoimaan sisäverkkoon päin, ei se pääse valittamaan että

4 Jos lisättäisiin “input”-suodinjonoon, palomuurikone ei pystyisi vastaanottamaan kaikkea konee
seen kohdistuvaa liikennettä.

5Siltaa käytettäessä voitaisiin laittaa palomuurin ethernet-kortit prormscuous-tilaan (eli tilaan, 
jossa ethemet-kortti vastaanottaa kaikki verkossa liikkuvat paketit - ei vain niitä, jotka on osoitettu 
sille itselleen, tai broadcast-osoitteelle), jolloin kaikki verkon paketit vastaanotettaisiin palomuuri- 
koneessa sillan estäessä ylimääräisten pakettien kuormittavan palomuurikoneita.
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verkossa on samalla IP/ethernet-osoitteella toinenkin kortti - ja toinen ei täten tie
dä tästä valittajasta mitään. Molemmat koneet muodostavat omat naamiointiyhtey- 
tensä ulkomaailmaan käyttäen omaa IP:tään lähdeosoitteenaan, ja kaikki toimii hy
vin. Paluupaketit sisäverkkoon tulee noin joka toisessa yhteydessä väärästä ethernet 
-osoitteesta, mutta sisäverkon koneet eivät välitä siitä.
Jos lähiverkon ja ulkoverkkoreitittimen välissä on käytettävissä silta tai toinen reiti
tin, voidaan tämä rakentaa paljon yksinkertaisemmin. Molemmissa koneissa on sisä- 
ja ulkoverkon suuntiin yhdet ethernet-kortit - ja sisäverkon puolella molemmat pa- 
lomuurikoneet vastaanottavat kaikki paketit, joita lähiverkossa liikkuu - koska ne 
ovat erillisverkossa, tässä verkossa liikkuu vain paketteja, jotka on osoitettu jommalle 
kummalla koneelle, tai ulkoverkkoon. Näin niiden kuorma pysyy samana kuin kuvan
8.1 kuvaamassa tilanteessa.
Koska tässä kappaleessa esitetyssä ratkaisuissa ei palomuurit keskenään ylläpidä ti
laa toisen palomuurin yhteyksistä, toisen laitteen vikaantuessa sen välittämät yhtey
det katkeaa. Sellaisiakin ratkaisuja on olemassa, joissa toinen palomuureista kykenee 
jatkamaan vikaantuneen palomuurin yhteyksiä, mutta se onkin sitten jo senverran 
monimutkainen juttu, että sellaisen käsitteleminen vaatii jo ihan oman työnsä.

Vastaanotettavat yhteydet

Jos nämä palomuurijärjestelmät tukevat joitain vastaanotettavia yhteyksiä, kuten 
sähköpostia ja WWW-liikennettä, on mahdollisuus esimerkiksi laittaa vain toinen 
aktiivisesti vastaanottamaan näitä yhteyksiä - tai sitten jakaa sähköposti yhdelle ja 
WWW toiselle palvelimelle.
Toinen vaihtoehto olisi käyttää nimipalvelun ns. Round-Robin -osoitejakelua. Tällöin 
nimipalvelin palauttaa koneennimeen liittyvästä IP-osoitelistasta vuorollaan jokaisen 
IP-osoitteen, joita koneella on. Näin kahden palomuurikoneen tapauksessa molemmat 
voisivat olla nimipalvelussa yhden nimen takana, jolle olisi merkitty kaksi IP-osoitetta 
- näiden palomuurikoneiden osoitteet.



Luku 9

Johtopäätökset ja yhteenveto

J ohtopäätökset

Tavoitteena oli rakentaa turvattu ja helppokäyttöinen tietoverkkopalomuuri, joka to
teuttaa peruspalomuuritoiminnallisuuden, ja voidaan hyvin todeta, että tämä tavoite 
saavutettiin. Tämän työn tuloksena syntyi kohtuullisen suppea ohjelmistokokonai
suus, jota voidaan käyttää pohjana mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin, joissa 
palomuuria tarvitaan.
Sitä, mitä tämä kuitenkaan ei ole, on valmis palomuurituote. Sellaisesta tämä koko
naisuus edustanee käyttötarpeen mukaan 60-99 prosenttia. Toteuttamatta ovat asen- 
nusjärjestelmän luominen, käyttötarkoituksen mukaisten ylläpitotyökalujen kehittä
minen, sekä tärkeimpänä selkeiden käyttöohjeiden kirjoittaminen. Näiden kaikkien 
sisältö onkin tapauskohtainen ja niiden lopullinen muoto hioutuu kohdeympäristön 
testi- ja kehityslaitteistoissa. Tämä “viimeistelytyö” voi klassisen 90-10 -säännön1 
muistuttamana vaatia suuriakin ponnisteluja, joten maltti lienee paikallaan halut
tujen ominaisuuksien suunnittelussa — toteutettaneen niitä vaikka asteittain jo toi
mivaan järjestelmään.
Tätä työtä aloitettaessa oli varsin selvä kuva minkälaista järjestelmää oltiin toteut
tamassa. Tällöin ehkä tärkein asia, mitä ei silloin tullut ajateltua, on kuinka joustava 
tällainen yleisen UNIX-ytimeen pohjautuva ratkaisu loppujen lopuksi onkaan. Kos
ka tässä ratkaisussa on ihan normaalit reititysominaisuudet, voidaan sillä toteuttaa 
muutakin toimintaa, kuin naamioituja IP-yhteyksiä ulkomaailmaan. Mahdollisuuk
sia on esimerkiksi toteuttaa joko naamioitu, tai naamioimaton yhteys hallintaverkosta 
joihinkin sisäverkon koneisiin näiden ylläpitämiseksi, tai vaikkapa suorittaa “yhdys
liikennettä” kahden sisäverkkoliittymän takana olevan verkon välillä. Lopuksi, vaikka 
ratkaisu yksinkertaisimmillaan on joihinkin palomuuritoimintaa toteuttaviin erityis
laitteisiin verrattavaa, voidaan tässä tarvittaessa suorittaa täydellistä verkonvalvonta- 
ja virheidenetsintätoimintaa juuri liikenteen solmukohdassa. Tällöin ei ole välttämä

110 viimeistä prosenttia ohjelmiston tuottamisesta vaatii 90 prosenttia ajasta.

64
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töntä käyttää erillisiä laitteita palomuurin lisäksi (sekä sisä- että ulkoverkossa) ky
seisten toimintojen suorittamiseksi.

Yhteenveto

Työn toteutus alkoi palomuurityyppien määrittelyllä ja yhden jokaista tyyppiä ole
van, jo olemassaolevan palomuurin lyhyellä esittelyllä.
Suunnitelmavaiheessa käsiteltiin kriteereitä, joiden perusteella tarkoitukseen parhai
ten sopiva järjestelmäalusta valittiin. Päädyttiin verkkotason palomuuriin ja Linux- 
ytimen hyödyntämiseen palomuurin toiminta-alustana. Valitun alustan tarjoamat 
tietoturva- ja palomuuriominaisuudet käsiteltiin, joista tärkeimmät, IP-suodinjonot 
ja IP-naamiointi, perusteellisimmin.
Palomuurijärjestelmän kokoaminen jakautui kahteen osaan; Linux-ytimen käsittelyyn 
ja varusohjelmapuoleen. Palomuuritoiminnallisuuteen vaikuttavat ytimen asettelupa- 
rametrit käytiin lävitse, ja näiden lisäksi vielä muutama lisäominaisuus ohjelmoitiin 
ydinkoodiin. Näiden perusteella luodusta kokonaisuudesta muodostettiin yhden tie
doston ydin2 osana turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden maksimointia. Varusohjel
miston perusperiaatteina pidettiin pyrkimystä minimoida niiden käyttö vain välttä
mättömiin, sekä käyttää tarkkaan määriteltyä järjestelmäkuria niiden käyttöympä
ristöön sovittamisessa. Tätä varten varusohjelmille rakennettiin oma käännösympä- 
ristö ja määriteltiin ohjelmistokirjastojen käyttö. Esimerkkinä käytettävässä perus- 
PC-laitteistossa on yleensä joku useista muistimedioita, jolle rakennettu palomuu- 
riohjelmisto voidaan asentaa. Näitä vaihtoehtoja tarkasteltiin, jonka jälkeen esitel
tiin konkreettinen, testi- ja kehityskäyttöön soveltuvin ratkaisu, laitteen kiintolevylle 
asennettu järjestelmä sillä laajuudella, kuin se tämän diplomityön kotisivulta^] on 
saatavilla. Luvun lopuksi kuvattiin ymmärtämisen kannalta riittävällä tarkkuudella 
tämän esimerkkipalomuurin toimintaa määräävien asetustiedostojen sisältöä.
Palomuurin turvallisuudesta ei koskaan voida olla vuorenvarmoja. Siksi toteutetun 
palomuurin turvallisuutta verrattiinkin teoreettisesti sopivin kriteerein toisiin palo- 
muuriratkaisuihin. Todettiin, että turvallisuustaso on samaa tasoa näiden kanssa.
Usein ollaan tyytyväisiä jo siihen, että palomuurijärjestelmä on käytössä. On kui
tenkin järkevää seurata, minkätyyppistä tietoliikennettä verkoissa tapahtuu ja pyrkiä 
havaitsemaan luvattomat tapahtumat. Tätä tarkoitusta varten kuvattiin yksi tehokas 
ja kokonaisvaltainen, hajautettu tunkeutumistenhavainnointijärjestelmä, mikä malli
na on varmasti yksi parhaista mahdollisista.
Teoreettisten turvallisuustarkastelujen lisäksi palomuuria testattiin kolmella vapaasti 
Internetistä saatavalla laadukkaalla testausohjelmalla. Palomuurin eristyskyky todet
tiin näiden testien perusteella olevan huippuluokkaa.

2Linux -ytimestä tehdään yleensä ns. modulaarinen versio, jolloin vain ehdottomasti tarvittavat 
toiminnot ovat ydintiedostossa ja loput ladataan tarvittaessa erillisistä moduulitiedostoista. Tässä 
palomuurissa tämä mahdollisuus on siis tarkoituksellä jätetty hyödyntämättä.
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Lopuksi hahmoteltiin muutamia jatkokehitysmahdollisuuksia; tarkasteltiin kuinka 
sähköposti- ja WWW-liikennettä voitaisiin ohjata suojattuun verkkoon, kuinka vir
tuaalisia yksityisverkkoratkaisuja olisi toteutettavissa ja kuinka palomuurin toiminta 
voidaan taata vikaantumistilanteissa korkean käytettävyyden ratkaisuja hyödyntäen.
Kaikenkaikkiaan, tavoiteltu turvallinen palomuuriratkaisu saatiin toteutettua. Se so
veltuu hyväksi pohjaksi organisaation palomuurijärjestelmän toteutuksessa; tehok
kaana, luotettavana ja useisiin laitearkkitehtuureihin sovitettavana se on käyttöö
notettavissa laitteisiin, jotka muuten on jo poistettu käytöstä, tämän ohjelmistokin 
ollessa vapaasti käytettävissä. Jos kuitenkin päädytään valitsemaan jokin toinen pa
lomuuriratkaisu - esimerkiksi sopivamman valmiustason tarjoavan - on tämän diplo
mityön tekstiosaa hyvä käyttää vertailutietona ja minimivaatimustason asettajana 
ratkaisua viimeisteltäessä.

Tämän työn tekeminen, tutkimusmateriaalin hankkiminen ja Internetissä jatkuvas
ti päivittyvien tietoturva-asioiden seuraaminen on selkeästi parantanut käsitystäni 
palomuureista ja muista internet-tietoturvaan liittyvistä osa-alueista. Tämän työko
konaisuuden toteuttaminen on siis ollut tekijälle todella hyödyllistä. Toivon että tä
män lukemisesta/tarkastelusta innostuisivat myös muut jonkin palomuurijärjestel
män käyttöönottajat, ja loputkin asiasta kiinnostuneet. Ehkäpä jotkut tässä työssä 
toteutettua palomuurijärjestelmää kokeilleista kertoisivat kokemuksistaan sähköpos
tiosoitteeseen, mikä on kerrottu tämän diplomityön kotisivun[8] alalaidassa.



Liite 1: Palomuurin järjestelmätietoja

Tässä liittessä on kuvattu järjestelmän ajossa olevat ohjelmat, yksinkertaistettu 
kemistopuu ja tärkeimmän asetushakemiston (/etc) sisältö.
Tällaisen järjestelmän hahmottamisen ei pitäisi olla kovin vaikeaa.

Initial process list. Directories.

PID TTY STAT TIME COMMAND /bin/
i ? S 0:04 init /boot/
2 ? sw 0:00 (kflushd) /cdrom/
3 ? sw 0:00 (ksvapd) /conf/

28 ? s 0:00 syslogd /dev/
31 ? s 0:00 klogd /etc/
33 ? s 0:03 sshd /lib/

103 1 R 0:00 zsh /lost+found/
104 2 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 /mnt/
105 3 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 /proc/...
159 4 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 /root/
160 ? S 0:00 /sbin/after 2 /bin/sh /sbin/

/etc/after. daily - /tmp/
162 1 R 0:00 ps -X /var/

/var/log/
/var/lost+found/
/var/preserve/
/var/preserve/vi.recover/
/var/run/

Initial files in /etc.

total 502
-rw-r--r-- 1 root root 257 Dec 15 09:22 after.daily
-rv-r- -r-- 1 root root 93 Jan 15 16:13 fstab
-rw-r- -r-- 1 root root 174 Jan 22 14:51 group
-rw-r- -r-- 1 root root 21 Jan 25 16:28 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root 149 Jan 25 14:56 hosts
-rw-r- -r-- 1 root root 15 Feb 25 1999 hostname
-rw-r- -r-- 1 root root 521 Jan 15 16:57 inittab
-rw-r- -r-- 1 root root 11 Jan 15 10:50 issue
-rw-r- -r-- 1 root root 43 Jan 22 16:09 motd
-rw-r- -r-- 1 root root 74 Feb 16 13:33 mtab
-rw-r- -r-- 1 root root 456 Mar 29 1999 network.variables
-rw-r- -r-- 1 root root 98 Jan 15 14:41 passwd
-rw-r- -r-- 1 root root 143 Jan 15 16:44 profile
-rw-r- -r-- 1 root root 53 jni 28 1998 protocols
-rwxr- xr- - 1 root root 1813 Jan 26 12:38 rc.0*
lrvxrwrrwr 1 root root 4 Jan 15 14:34 rc.6 -> rc.0*
-rwxr- xr-- 1 root root 85 Jan 26 11:51 rc.M*
-rwxr- xr-- 1 root root 2458 Jan 15 16:57 rc.S*
-rw-r-■-r— 1 root root 162 Jan 25 14:07 rc.cllOstartdaemons
-rw-r- -r-- 1 root root 118 Mar 22 1999 rc.c!20keymap
-rw-r-•-r-- 1 root root 2146 Feb 16 13:18 rc.c210ipchains
-rw-r- -r-- 1 root root 1233 Jan 25 14:02 rc.c220network
-rw-r- -r-- 1 root root 1076 Jan 25 14:07 rc,c230routes
-rw-r- -r-- 1 root root 324 Jan 18 10:40 services
-rw-r-■-r-- 1 root root 819 Jan 21 11:08 ssh.config
-rw— 1 root root 529 Jan 22 13:55 ssh.host.key
-rw-r- -r-- 1 root root 332 Jan 22 13:55 ssh_host_key.pub
-rw-- 1 root root 512 Feb 16 13:34 ssh.random.seed
-rw-r- -r-- 1 root root 603 Jan 21 11:08 sshd.config
-rw-r-•-r— 1 root root 672 Feb 16 12:58 syslog.conf
-rw-r- -r— 1 root root 434898 May 7 1998 termcap
-rw-r- -r- - 1 root root 893 Jan 26 12:53 zshrc
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Liite 2: Palomuurin ipchains-määrittelyt

Seuraavalla sivulla tässä liitteessä on listaus esimerkkipalomuurin tiedostos
ta /etc/rc. c210ipchains, jolla asetetaan käynnistyksen yhteydessä palomuurin 
pakettisuodatus- ja IP-naamiointisäännöt toimintaan. Tämä tiedosto voidaan suo
rittaa myös ajon aikana, jotta muuttuneet asetukset saadaan joustavasti lennossa 
vaihdettua.
Alla oleva teksti on tiedostosta /etc/network_variables. Tästä tiedostosta lukevat 
verkkorajapinnoille tarvittavat parametrit rc.c210ipchainsm lisäksi kaikki muutkin 
verkkoasetuksia tekevät käynnistystiedostot1.

*
# This file is managed by /conf/config utils. Your hand-additions may be lost.
#

insideiface=ethO 
outsideiface=ethl 
managementiface=dummy 
»managementif ace=dummy

insidename=if-inside 
outsidename=if-outside 
managementname=if-management

insideip=10.60.1.2 
outsideip=131.177.5.30 
managementip=192.168.66.22

insidemask=255.255.0.0 
outsidemask=255.255.255.192 
managementmask=255.255.0.0

insidegv=10.50.1.1 
outsidegv=131.177.5.1 
managementgv=192.168.79.1

1 Eli /etc/rc. c2-alkuiset tiedostot.
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#
# This file must have filename /etc/rc.c2*[a-z]
#

[ x(l = x-n ] it { TE=echo; shift; > 11 TE=
. /etc/network_variables

echo -n Configuring firewall rules... $TE

$TE ipchains -P input DENY 
$TE ipchains -P output DENY 
$TE ipchains -P forward DENY

$TE ipchains -F 
$TE ipchains -X
for i in insideiface outsideiface managementiface \ 
insideip outsideip managementip 
do
j=\((i
j=‘eval echo $j‘
[ ! $j ] Stft { echo "ERROR: variable $i not set"; exit 0; } 
done

$TE ipchains -N ich-iif 
$TE ipchains -N ich-oif
$TE ipchains -A input -i (outsideiface -j ich-oif
(TE ipchains -A input -i $insideiface -j ich-iif
$TE ipchains -A input -i {managementiface -j ACCEPT # accept everything.
$TE ipchains -A input -i lo -j ACCEPT

$TE ipchains -N icif-tcy 
$TE ipchains -N icif-udp
$TE ipchains -A ich-iif -p TCP -y -j icif-tcy 
(TE ipchains -A ich-iif -p UDP -j icif-udp
#$TE ipchains -A ich-iif -p ICMP -j ACCEPT # next line supersets this. 
STE ipchains -A ich-iif -j ACCEPT
#(TE ipchains -A icif-tcy -p TCP -d {insideip 25 -j ACCEPT 
JTE ipchains -A icif-tcy -d {insideip -j REJECT 
(TE ipchains -A icif-tcy -d (outsideip -j REJECT
(TE ipchains -A icif-tcy -d (managementip -j REJECT
(TE ipchains -A icif-tcy -j ACCEPT # optimized

#(TE ipchains -A icif-udp -p UDP -d (insideip 63 -j ACCEPT 
(TE ipchains -A icif-udp -d (insideip -j REJECT 
(TE ipchains -A icif-udp -d (outsideip -j REJECT
(TE ipchains -A icif-udp -d (managementip -j REJECT
(TE ipchains -A icif-udp -j ACCEPT # optimized

«
# Input from outside interface: Either a masqueraded connection is 
t established or connection to ports 26 and 113 (TCP) are allowed, 
f ICMP needs to get through.
*
(TE ipchains -A ich-oif -d ! (outsideip -j DENY 
(TE ipchains -A ich-oif -p TCP -d 0/0 61000: -j ACCEPT
(TE ipchains -A ich-oif -p TCP -d 0/0 113 -j ACCEPT
(TE ipchains -A ich-oif -p UDP -d 0/0 61000: -j ACCEPT
(TE ipchains -A ich-oif -p ICMP -j ACCEPT
(TE ipchains -A ich-oif -j REJECT

*
# Allow forward only to outside interface. Returned packets are demasqueraded 
f which skips forward chain making this work.
# Default policy will drop packets that are attempted tobe forwarded elsewhere.
#
(TE ipchains -A forward -i (outsideiface -j MASQ

*
# After everything is configured allow packets leave the machine.
*
(TE ipchains -P output ACCEPT 

echo done.

«EOF
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Liite 3: Linux-ytimen muokkaukset

Tässä liitteessä on listattu Linux-ytimeen 2.2.13 tehdyt muutokset context diflinä, 
mikä tilan säästämiseksi on tulostettu vain yhden rivin ympäristöllä. Kotisivulta^] on 
saatavissa samat muokkaukset normaalilla 3 rivin ympäristöllä nimellä fw-patchit. 
Samat päivitykset sopivat sellaisenaan ainakin ytimeen 2.2.14. Teksti on varsin pientä 
tilan säästämiseksi ja yleiskuvan paremmin hahmottumiseksi - tätä tarkastelemalla 
on jopa yksi virhe löydetty ja sittemmin korjattu.

- - net/lpT4/Hakeflle-orlg Non Not 16 16:08:22 1990
♦♦+ net/ipT4/Hakeflie Hon Hot 16 16:06:20 1999
00 63,2 »63,4 00

IPV4X.0BJS ♦■ lp.masq.o lp.nasq.spp.o 
♦IPV4I_0BJS ♦• lp.masq.cuseerne.o ip.Basq.ftp.o lp.masq.irc.o 
»IPV4I.0BJS 1p.na sq.quake.o ip.masq.raudio.o lp.masq.Tdollse.o
— Include/net/lp.aasq.h-orlg Hon Hot 16 16:09:26 1999
»*♦ Inciude/net/lp.masq.h Non Hot 16 16:16:02 1999
00 62,2 »62,30 00

• Speciel flegs for regognizlng eesq creetor
• se trust type ‘unstgnedi? Is 32 bit long (In lp.Basq.new)
• [this Is e smell hack In a bigger quick hack context]

♦•define IP_NASQ_C.COM 
»•define IP.NASQ.C.PTP 
♦•define IP.HASQ.C.IUUDIO 
»•define IP.HASQ.C.CUSBEHE 
♦•define IP.HASQ.C.IRC 
♦•define IP.HASQ.C.QUAKB 
»•define IP.NASQ.C.VOOLIVB 
♦•define IP.HASQ.C.SIZB

♦ "(IRC)", "(QaiKB)", "(VDOLIVB)",
♦ bug.str, bug.str, bug.str, bug_str,
♦ bug.str, bug.str, bug.str, bug.str >;

♦•define creetor_strlng_froe_flege(f) (lp_masq_creator_strings[(f » IP.HASX 
\-> Q-C.OFFSET) 8 IP.HASQ.C.HASK])

♦ • Slse added for traffic calculations.
♦ •/
♦static lnt masq.tcp.state(struct lp.masq «ms, lnt output, struct tcphdr *t\ 
\-> h. i t 1 )

(
00 232,3 »266,16 00

If (slse) /• here on purpose, allows data counting outside •/ 
< /• ESTABLISHED. Neybe used someday •/

If (output) as-»outputcnt ♦• size; 
else Bs->lnputcnt slse;

16 /• IP_NASQ_C.ilASK » 1, dlwlslble by 2 •/ ♦

♦•define IP.
HASQ.C.OFFSBT
HASQ.C.HASK

»•define IP.!
♦•define IP.!
♦•define IP.!
♦•define IP.!
-•define IP.!

\-> T) "
-•define IP.NASQ.F.VDOLIVB

'.NASQ_F.COM
.NASQ.F.FTP
.HASQ.F.RAUDIO

'.NASQ.F.CUSEEHE
'.NASQ.F.IRC
'.NASQ.F.QOAKB

(IP.NASQ_C.COM « IP.NASQ.C.OFFSBT) 
(IP.NASQ.C.PTP « IP.HASQ.C.OFFSET) 
(IP.HASQ.C.RAUDIO « IP.HASQ.C.OFFSET) 
(IP.HASQ.C.CUSBEHE « IP.HASQ.C.OFFSET)
(IP.NASQ.C.IRC « IP.HASQ.C.OFFSET)

(IP_HASQ.C.QUAKB « IP.HASQ.C.OFFSBX

(IP.NASQ.C.VDOLIVB « IP.HASQ.C.OFFSET)

-93,2 »121,8 00
struct lp.Basq.timeout.table •timeout.table;

Variables for Input/output data count added.

unsigned long lnputcnt;
unsigned long outputcnt;
unsigned long cnttlmeout;

— net/lpw4/lp_mesq.c-orlg Hot 16 16:49:28 1999 ♦
♦♦♦ net/lpw4/lp.masq.c Non Hot 16 16:49:38 1999
00 96,2 »96.7 00

♦

-•define LQGTINBOUT.IHIT (30 • HZ)
-•define LOCTIHBOUT (4 • 66 • HZ) /• 16 sec less than 4 Bln •/

\-

/•
OO 104.7 »109,7 00

30*60»HZ, /• IP.HASQ.S.HOHB, •/
16»60»HZ. /• IP.HASQ.S.BSTABLISHED, •/

/• IP.HASQ_S_SYl.SKrr, •/
♦ 20*60*HZ. /• IP.HASQ.S.BSTABLISHED, •/ \-

/• IP_HASQ.S_SY1.SKHT. •/
/• IP.HASQ_S_SY1.MCV. •/

2*60*HZ, /• IP.HASQ_S_FIH.VAIT, •/
2*60*HZ, /• IP.HASQ_S_TIHB.VAIT, •/

/• IP_HASQ.S_FI1.VAIT, •/
♦ 1*60*HZ, /• IP_HASQ_S.TIHB.VAIT, •/

/• IP.HASQ.S.CLOSB, •/
00 -112,4 »117,4 00

/• IP.HASQ_S_LAST.ACK, •/
/• IP.HASQ.S.LISTBH, •/

b*60*HZ, /• IP.HASQ_S.UDP, •/
♦ 1*60*HZ, /• IP.HASQ.S.LISTBH, •/
♦ 1*60*HZ, /• IP.HASQ_S.UDP, •/

1*60*HZ, /• IP.HASQ.S.ICHP, •/
00 -218,3 »223,21 #0

-static lnt Basq.tcp.state(struct lp.masq »ms, lnt output, struct tcphdr »tX
V> h)

» •/
♦static char bug_str[J * "(BUG!)";

If (new.statel-ms->state II (new.state 1- IP.HASQ.S.BSTABLISHED tk 
ms »state I- IP.HASQ.S.BSTABLISHED)) (

prlntk(KERH.HOTICE 

If (new.state!-as-»state) <
IP.HASQ.DBBUOd, "Xs Xs [XcXcXcXc] X081I:X04X X081I:X04X Bt\ 

ate: Xs-»Xe\n".
244,2 »279,48 00

ip.Basq.state.nnBe(new.state));
If (new.state — IP.HASQ.S.BSTABLISHED)
/•

• State changed to ESTABLISHED. Data transfer Bay begin.
•/

<
prlntk(KBR1.H0TICE

"Bet TCPXs: Xp Xd.Xd.Xd.Xd:Xd >Xd.Xd.Xd.Xd:X\
d\n",

creator.strlng.from.flags(ms->flags),
NIPQUAD(bs >saddr), ntohs(bs-»sport),

ms »cnttlmeout - Jiffies ♦ LOOTIHBOUT.ISIT;
>
else if (bs »state — IP.HASQ.S.BSTABLISHED)

• State changed from ESTABLISHED. Connection closing.

prlntk(KERH.HOTICE
"Close TCPXs: Xp Xd.Xd.Xd.Xd:Xd »Xd.Xd.Xd.XdX

:Xd"
" In Xlu, out Xlu\n", 
creator_strlng_frosuflags(BS->flags),
BS, NIPQUAD(ms->saddr), ntohs(ms-»sport), 
HIPQUAD(bs >daddr), ntohs(as-»dport), 
bs >lnputcnt, bs »outputcnt); 

bs-»cnttlmeout * 0; /• now expire wont display anytX
hlng •/

>
>
else if (new.state — IP.HASQ.S.BSTABLISHED)
(

unsigned long Jiff ■ Jiffies; /• to non-TOlatile •/

• compare whether Jiffies has passed ms->counttlme
• (then It Is time to flush sowe output).•/

If (tlme_after(Jiff, ms »cnttlmeout) fck 
(bs »lnputcnt II ms-»outputcnt)) (

prlntk(KBM.HOTICE "Id Xp: In Xlu, out XluXn", 
me, bs »lnputcnt, ms-»outputcnt);

ms-»lnputcnt ■ ms-»outputcnt • 0; 
bs »cnttlmeout - Jiff ♦ LOCTIHBOUT;

return Basq.eet.etate.tlBeout(ms, new.state); 
-247,2 »328,21 00

lp_wasq_creator_strlngs[IP_HASQ_C_SIZEj - 
«(ftp)», "(RAUDIO)“, "(CUSBBHB)" ,

»lnt x_Basq_set.etate(etruct lp.masq • bs, lnt proto, lnt output,
♦{
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unsigned long Jiff - jiffies; /• to nonvolatile •/

if (output) ms >outputcnt +■ size;
else ms-»lnputcnt ♦• size;

If (as->cn11lseout U tiae_after(jiff, as->cnttIaeout))
^ printk(KERH.HOTICB "Id Xp: In Xlu, out Xlu\n",

ms, ms-»tnputcnt, ms->outputcnt);

>

ms >inputent - ms »outputent * 0; 
ms->cnttIaeout - Jiff + LOGTIHEOUT;

-1034,14 *1143,4 CC
atoalc.dec(free_ports_p); 
lp_aasq_hash(as);

if (aflags ft IP.HASQ.F.USKR)
write.unlock.bh(ft__ip_aanq_lock);

wrlte.unlock(ft__Ip.aasq.lock);

ip.aasq_bind.app(as);

atoalc_inc(ftas->rafent);
aasq.set.state.tlaeout(as, IP.HASQ.S.HOHB);

♦ goto created;
>

CC -1066,2 *1164,28 CC 
return HULL;

♦ lp.aasq.hash(as);

♦ if (aflags ft IP.HASQ.F.USKR)
♦ write.unlock.bh(ft__ip.aasq.lock);

♦ wrlte.unlock (ft__ip.aasq.lock);

♦ ip_masq.bind.app(ms);
♦ atoaic_inc(»as->refcnt);
♦ masq.set.state.timeout(ms, IP.HASQ.S.HOHB);

♦ if (proto !• IPPHOTO.TCP)♦ {
* printk(KKRH.NOTICB
* "Hen XsXs: Xp Xd.Xd.Xd.Xd:Xd->Xd.Xd.Xd.Xd:Xd\n».
♦ aasq.proto.naae(proto),
* creator.string_froa_flags(as->flags), as.
♦ HIPQUAD(saddr), ntohs(sport),
♦ HIPQUAD(daddr), ntohs(dport));
♦ as >cnttiaeout - Jiffies ♦ LOGTIHBOUT.IIIT;* >

> ” 111
0« 1264,3 *1389,3 0«

-1486,3 *1610.3 ec

CC 2636,2 *2661,16 0«

Iph »daddr. h.portpUJ ,
0);
IP.HASQ.F.CORB);

iph »daddr, lcap.bv.req(lcaph),
0);
IP.HASQ.F.CORB);

return aasq.set.state.tlaeout(as, proto);

0« 263,9 *363.16 CC
<

snitch (iph-»protocol) <
case IPPR0T0.ICHP:

return aasq.set.state.tlaeout(as, IP.HASQ.S.ICHP);
♦ return x.aasq.set.state(as, IP.HASQ.S.ICHP, output,\
\-> l);

case IPPR0T0.UDP:
return aasq.set.state.tlaeout(as, IP.HASQ_S.UDP);

♦ size - ntohs(iph->tot_len) - (lph->ihl • 4) -
♦ slzeof (struct udphdr);
+ return x_aasq_set_state(as, IP.HASQ.S.UDP, output, \
\-> size)i

case IPPR0T0.TCP:
return aasq.tcp_state(as, output, tp);

♦ size = ntohs(iph->tot_len) - (iph->lkl • 4) -
♦ slzeof (struct tcphdr);
♦ return masq_tcp_state(as, output, tp, size);

>
0« 803,2 *909,16 CC

♦ if (as->cnttiaeout)♦ {
♦ printk(KKRH.HOTICB
♦ "Expire XsXs: Xp Xd.Xd.Xd.Xd:Xd->Xd.Xd.Xd.Xd:Xd "

"in Xlu, out Xlu\n",
♦ aasq.proto.naae(as -»protocol),
♦ creator_string_froB_flags(as->flags), as,
♦ HIPQUAD(as-»saddr), ntohs(as-»sport),
♦ HIPQUAD(as-»daddr). ntohs(as-»dport),
♦ as >inputent, as-»outputent);
♦ as >enttimeout * 0;
♦ >

write.lock(ft__ip.aasq.lock);
0« 974,13 *1093,3 CC

atoalc.1nc(ftaport.count); 
lp_aasq_bash(as);

if (aflags ft IP.HASQ.F.USKR)
write.unlock.bh(ft__ip_aasq_lock);

write.unlock(ft__ip.aasq.lock);

ip.masq_bind.app(as); 
atoaic_lnc(ftan->refcnt);
aasq.set.state.tlaeout(as, IP.HASQ.S.HOHB); 
return as;

♦ goto created;

♦ • Add calls to initialize code orinigally available as modules
♦ • only. Compiler will warn about missing prototypes, but currently
♦ • those can be safely ignored
♦ •/
♦ lp.aasq.cuseeae.lnltO;
♦ lp_aasq_ftp.init();
♦ lp.aasq.irc.init();
♦ lp.aasq.quake.lnltO;
♦ lp.aasq_raudlo.lnlt 0;
♦ ip_aasq_vdollve_init();

•lfdef COHFIO.IP.HASQUKRADB.IPAUTOKW 
— net/ipv4/lp_aasq.ftp.c-orig Hon Nov 16 16:24:24 1999 
m net/lpv4/lp_aasq_ftp.c Hon Hov 16 16:26:49 1999
6€ -60 3 *60 3 CC
static int ^orts[HAX.HASQ.APP.PORTS] • {21>; /• I rely on the trailing ite\ 

\-> as being set to zero •/
-struct lp.aasq.app MMsq.incamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS];
♦static struct lp.aasq.app •aasq.lncamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS];

CC -169,3 *169.3 CC

\-> ) t

CC -291,3 *291,3 CC

lph-»daddr, 0,
IP.HASQ.F.HO.DPORT); 
IP.HASQ.F.HO.DPORTIIP_HASQ.F_FTP\

htonl(to), htons(port), 
IP.HASQ.F.HO.SPORT); 
IP.HASQ.F.HO.SPORTI IP.HASQ_F.FTP);

i.c-orlg Hon Hov 16 16:24:26 1999 
t.c Hon Hov 16 16:26:49 1999

--- net/ipv4/lp.aasq.cuse«
♦♦♦ net/lpv4/lp_aasq_cuse4 
CC 92,3 *92,3 CC
static lnt ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] ■ {7648}; /• I rely on the trailing i\ 

\-> teas being set to zero •/
-struct lp.aasq.app •aasq.lncamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS];
♦static struct lp.aasq.app •swsq.incamat ions [HAX.HASQ.APP.PORTS];

— net/lpv4/lp_aasq_quake.c-orig Hon Hov 16 16:24:26 1999
♦♦♦ net/lpv4/ip_aasq_quake.c Hon Hov 16 16:26:49 1999
CC -240,3 *240,3 CC

as-»daddr, as-»dport,
0);

♦ IP.HASQ.F.QUAKB);

— net/lpv4/lp_aasq_raudio.c-orig Hon Hov 16 16:24:27 1999
+♦+ net/ipv4/lp_aasq_raudio.c Hon Hov 16 16:26:49 1999
CC -107,4 *107,4 CC

-int ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] - {664, 7070. 0>; /• I rely on the trailing V 
\-> items being set to aero •/
— struct lp aasq app •aasq.lncamatlons [HAX.HASQ.APP.PORTS] ;
♦static lnt ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] - {664, 7070, 0>; /• I rely on the tr\ 
\-> ailing items being set to zero •/
♦static struct lp.aasq.app •aasq.lncamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS];

-264,3 *264,3 CC

\-> F.RAUDIO); 

CC -436,3 *436.3 CC

if (n.as—HULL) 
-449,3 +449,3 CC

as -»daddr, 0, 
IP.HASQ.F.HO.DPORT); 
IP.HASQ.F.HO.DPORTIIP.HASQ.X

as-»daddr, 0,
IP.HASQ.F.HO.DPORT);
IP.HASQ.F.HO.DPORT11P.HASQ.F.RAUDIO);

as-»daddr, 0,
IP.HASQ.F.HO.DPORT);

♦ IP.HASQ.F.HO.DPORT11P.HASQ.F.RAUDIO); 
if (n.as2—NULL) {

— net/lpv4/lp_aasq_vdollve.c-orig Hon Hov 16 16:24:28 1999
♦+♦ net/lpv4/lp_aasq_vdollve.c Hon Hov 16 16:26:49 1999
CC 60,3 *60,3 CC
static lnt ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] - {7000}; /• I rely on the trailing i\ 

\-> teas being set to zero */
-struct lp.aasq.app *aasq_incarnations[HAX.HASQ.APP.PORTS];
•static stmet lp.aasq.app *aasq_incarnations[HAX.HASQ.APP.PORTS];

CC 180,3 +180,3 CC
as-»daddr, 0,
IP.HASQ.F.HO.DPORT);

♦ IP.HASQ.F.HO.DPORTIIP.HASQ.F.VDOLIVB);
— net/lpv4/ip_aasq_irc.c-orig Hon Hov 16 16:43:60 1999
♦♦♦ net/ipv4/ip_aasq_lrc.c Hon Hov 16 16:42:61 1999
CC 63,4 *63,4 CC

-lnt ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] • {6667}; /• I rely on the trailing items be\ 
\-> ing set to zero •/
-stmet Ip aasq.app •aasq.lncamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS] ;
♦static int ports[HAX.HASQ.APP.PORTS] - {6667}; /• I rely on the trailing i\ 
\-> teas being set to zero •/
♦static struct lp.aasq.app •aasq.lncamatlons[HAX.HASQ.APP.PORTS];
/•

CC 209,3 *209.3 CC

\-> F.HO.DADDR);

\-> F.HO.DADDR11P.HASQ.F.IRC);
if (n.as—HULL)

IP.HASQ.F.HO.DPORTIIP.HASQ.X 

IP.HASQ.F.HO.DPORTIIP.HASQ.X
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Liite 4: Esimerkkipalomuurin varusohjelmisto

Tässä liittessä on listattu ne varusohjelmat, joita esimerkkipalomuurin kokonpanossa1 
on käytössä. Kannattaa huomata suuren varusohjelmamäärän johtuvan siitä, että esi- 
merkkipalomuuri on toteutettu kiintolevyasennuksena (tarvitsee kiintolevyn ylläpito- 
ohjelmia), ja sitä käytetään myös järjestelmän viimeistely-ympäristönä.

4.1 Ohjelmat /sbimssa

Initutils after fdisk klogd sshd
MiscE2fsutils agetty fsck.ext2 losetup strace
Nettools debugfs init mkswap svapon
ULSomeutils e2fsck ipchains sfdisk syslogd

Näistä samoja ovat after ja klogd ja syslogd sekä fsck.ext2 ja e2fsck.
Lisäksi Initutils, MiscE2f sutils, Nettools ja ULSomeutils sisältävät suuremman 
joukon yhdistettyjä ohjelmatiedostoja:

Initutils
hait lastb
killallS mesg 
last pidof

poweroff
reboot
runlevel

shutdown wall
sulogin
utmpdump

MiscE2fsutils

badblocks 
chattr 
dumpe2fs

e21abel
fsck
lsattr

mke2fs tune2fs
mkfs.ext2 
mklost+found

Nettools
arp ifconfig
hostname netstat

ping route
rarp traceroute

ULSomeutils
arch getopt kill renice setsid
dmesg hwclock logger script

1 Esimerkkipalomuurin ohjelmistotiedostot sijaitsevat diplomityön kotisivulla hakemistossa 
fw-dist.
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4.2 Ohjelmat /bin:ssa

Fileutils bash fgrep keymap perl4 ssh-keygen zsh
Procps configure grep less sash tar
Shutils crontab gunzip loadkeys scp telnet
Textutils dt r gzip login sh umount
ULLoginutilsS egrep help mount snarf vi
ash emacslS hostname mtools ssh zcat

Näistä samoja ovat bash ja sh, egrep ja fgrep ja grep, gunzip ja gzip ja zcat, 
scp ja ssh-keygen sekä mount ja umount. hostname on symbolinen linkki ohjelmatie
dostoon /sbin/Nettools.
Lisäksi Fileutils, Procps, ShutiIs, Textutils ja ULLoginutilsS sisältävät suu
remman joukon yhdistettyjä ohjelmatiedostoja.

Fileutils
chgrp cp dir echo Is mknod rmdir
chmod dd dircolors ginstall mkdir mv sync
chown df du In mkfifo rm touch

Procps
free ps tload top uptime vmstat w watch

Shutils
[ dirname factor nice pwd su tty who
basename echo false pathchk seq tee uname whoami
chroot env id printenv sleep test uptime yes
date expr logname printf stty true users

Textutils
cat csplit expand head nl pr sum tr wc
cksum cut fmt join od sort tac unexpand
comm echo fold mdSsum paste split tail uniq

ULLoginutilsö
chfn chsh newgrp passwd vipw
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Liite 5: Configure-sovelluksen pääohjelmakoodi

Tässä liittessä kuvataan esimerkkipalomuurin asetusten hallintaohjelman runko, jo
ka kutsuu erillisiä ohjelmia hoitamaan suurinta osaa toiminnoista. Tämän liitteen 
tarkoituksena on herättää kiinnostusta ko. järjestelmää kohtaan kaikille lukijoille.
Tiedosto, joka on alla listattuna, on /conf/configure. Tämän käyn
nistää /bin/conf igure seuraavanlaiseksi muodostuvalla komennolla: 
/conf/gecko --exec sh /conf/configure, joka sitten muodostaa sivulla 44 
olevan kuvan 4.2A näköisen käyttöliittymän.

#

cat « EOF
MainForm root "Firewall configuration"

End

Group panel
ButtonFill 1 "Choose default keyboard map" 
Newline 

End
Newline

Form intro FormButton button
Label "This is the main system configuration entry" Button quit 0 Quit
Newline End
Newline End
Label " Use the TAB and Arrow keys to navigate " Curfield menu3 SI
Label "between the fields in windows." EOF
Newline while read a w value
Label " Note that <TAB> always wraps as it comes " do
Label "to an end of a section, but Up/Down/Left/Right " case lvalue in
Label "arrow stops at some point..." 1)
Newline sh |CCP/cmod_keymap.sh

End ; *
Newline ♦)
Group panel echo Delete menu3

ButtonFill 1 "Choose Network Interfaces" return;
Newline
ButtonFill 2 "Configure Network Interfaces" 
Newline
ButtonFill 3 "Misc. System Configuration"
Newline

End
Newline
FormButton button 

Button quit 0 Quit 
End 

End
Curfield root SO 
EOF

while read a w value 
do

case lvalue in
1)

IPERL $CCP/cmod_chooseni.perl 

2)”
IPERL |CCP/cmod_confni.perl

menu3 0
<

cat « EOF
MainForm menu3 "Misc. System Configuration" 

Sidetitle ""
Form intro 

Label Menu 
Newline

3)
menu3

*)”
echo Delete root 
exit 0;



Sanasto

application proxy Sovellustason palomuurissa TCP/IP-liikennettä välittävä so
vellusohjelma.

ARP Address Resolution Protocol. Selvittää IP-osoitetta vastaavan ethernet- 
osoitteen lähiverkossa.

BusyBox BusyBox yhdistää miniversiot useasta yleisestä UNIX-varusohjelmasta 
yksittäiseen pieneen ajettavaan ohjelmaan. Näin saadaan lähes täysinäi
nen POSIX-ympäristö pieneen tai sulautettuun järjestelmään.

kludge Häkkerisanakirjasta[4] suoran suomennoksen mukaan: Sekalainen lajitel
ma huonosti yhteensopivia osia muodostaen ahdistavan kokonaisuuden.

FTP File Transfer Protocol. Internetin tavallisin tiedostonsiirtokäytäntö.
HTTP HyperText Transfer Protocol. WWW-liikenteen yleisin siirtokäytäntö.
ICMP Internet Control Message Protocol. Kiinteä osa IP:tä, sen tapahtumien 

välityskäytäntö.
IDEA Ascom AG:n kehittämä nopea ja turvallinen 128-bitin avainta käyttävä 

symmetrinen salausalgoritmi, mikä on patentoitu useassa maassa, ei kui
tenkaan Suomessa.

IETF Internet Engineering Task Force. Laaja kansainvälinen avoin yhteisö jon
ka mielenkiintona on internet-arkkitehtuurin kehittyminen ja sen taattu 
toimiminen.

IKE Internet Key Exchange. Aikaisemmin ISAKMP/Oakley. Hoitaa salatun 
IPSEC-tunnelin pystytyksen.

IP Internet Protocol. Liikenteen välityskäytäntö internet-verkossa olevien ko
neiden välillä. Nykyisin käytettävä versio on 4, mutta sen puutteiden kor
jaamiseksi on toteutettu mm. versio 6 (ng) samasta yhteyskäytännöstä.

IP Chains Katso IP-suodinjonot
IP Masquerading Katso IP-naamiointi
IP-naamiointi Palomuuritekniikka, jossa palomuurikoneen TCP/IP-pino muut

taa kaikkien ulkoverkkoon reititettävien pakettien lähdeosoitteet palomuu
rin ulkoverkkoliittymän IP-osoitteeksi.
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IP-suodinjonot Pakettisuodatusjärjestelmä. Tarkempi kuvaus sivulla 15.

IPSEC Turvallisuusarkkitehtuuri internet-protokollalle, sisältää mm. IKE:n.

man in the middle Tiedonhankintamenetelmä, missä kolmas osapuoli toimii 
kommunikointiosapuolten välissä välittäen tietoa heidän välillään, mut
ta lukien tietosisällön. Tämä 3. osapuoli voi mm. purkaa ja salata viestejä 
jos salausjärjestelmä ei todenna alkuperäisiä kommunikointiosapuolia.

Mosaic Ensimmäinen tunnettu graafinen WWW-selain.

MTU Maximun transfer unit. Suurin IP-paketin koko, mikä voidaan kyseisessä 
verkossa välittää. Ethernetissä tämä koko on yleensä 1536 oktettia.

N AT Verkko-osoitemuunnos. Katso kuvaus sivulta 16.

RFC Request For Comments, dokumenttejä internet-standardeista.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Yleisin Internetin sähköpostinvälitykäy- 
täntö. Ko. yhteyskäytäntöä tukevat ohjelmat toimivat TCP-portissa 25.

SSH Secure Shell. Suomalaisen Tatu Ylösen kehittämä erinomainen salausrat- 
kaisu etäpääteyhteyksien salaamiseen. Sillä on myös paljon muuta käyttöä

SSL Secure Sockets Layer. Netscapen kehittämä salausjärjestelmä pääasiassa 
HTTP-liikenteen salaamiseksi.

RPM Tulee sanoista Red Hat Package Manager. Nykyän yleisin Linuxissa käy
tettävä ohjelmakokonaisuuksien paketointijärjestelmä.

TCP Transmission Control Protocol. Luotettava yhteydellinen tiedonsiirtokäy
täntö. Tieto sovellukselle liikkuu “virtamuotoisesti” UDP:n pakettimuotoi- 
suuden sijaan.

UDP User (Unreliable) Datagran Protocol. Yhteydetön tietopakettien kuljetus- 
käytäntö, jossa paketin perillemenoa ei taata.

virtuaalinen yksityisverkko Yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyh
teys, jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet toimivat ai
van kuin olisivat samassa, muilta yleisen tietoverkon käyttäjiltä suljetussa 
lähiverkossa[23].

VPN Katso virtuaalinen yksityisverkko.

WAIS Wide Area Information Service/Servers. Hajautettu tiedon jakelutapa In
ternetissä käyttäen omaa internet protokollaa.

WWW World Wide Web. Internetissä toimiva maailmanlaajuinen hypermediado
kumenttien verkosto.

yksityiset IP-osoitteet IP-osoiteavaruudet, jotka on tarkoitettu paikalliseen 
käyttöön ja joita ei reititetä Internetissä. Taulukko näistä IP-osoitteista 
sijaitsee sivulla 8.
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