
Tietoturvatyö 

 
Palomuurin avulla suojataan ja valvotaan tietoliikenneverkkoja. Tässä laboratoriotyössä 

konfiguroidaan linux-pohjainen palomuuri kuvassa 1 esitettyyn verkkoon. Palomuurina 

käytetään iptablesia ja shorewallia. Työstä kirjoitetaan työselostus, jossa vastataan 

esitettyihin kysymyksiin ja listataan tehtävän suorittamiseen vaadittavat komennot. 
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Kuva 1: Verkon rakenne. 

 

Esitehtävät. 

Tee esitehtävät ennenkuin saavut tekemään työtä.  

Tutustu iptablesiin esimerkiksi osoitteessa:  

http://www.linuxguruz.com/iptables/howto/maniptables.html 

 

a) Mitä tarkoitetaan tilallisella palomuurilla? Anna esimerkki tilanteesta missä siitä 

on hyötyä.  

b) Mikä on DMZ-alue ja miksi sitä käytetään? 

c) Iptablesissa paketit saapuvat erilaisiin ketjuihin. Mitä eroa on INPUT ja 

FORWARD ketjuilla? 

d) Mitä tapahtuu seuraavilla säännöillä? 

iptables –t filter -F 

iptables –P INPUT DROP 

iptables –A INPUT –s 192.168.0.0/24 –j ACCEPT 

iptables –A INPUT –s 0/0 –j LOG 

 

http://www.linuxguruz.com/iptables/howto/maniptables.html


Tehtävissä tarvittavia komentoa ja tiedostoja 

man <komento>  Näyttää kyseisen komennon manuaalisivut 

ifconfig  Verkkoliityntöjen konfigurointi 

netstat   Näyttää tietoja menossa päällä olevista udp ja tcp yhteyksistä 

nc    Tehokas verkkotyökalu 

nano   Yksinkertainen tektieditori 

links   WWW-clientti 

lynx   WWW-clientti 

/etc/init.d/<service> Palveluiden käynnistäminen ja sammuttaminen 

 

Yleisiä ohjeita tehtävien suorittamiseen. 

Koneisiin pääsee sisälle tunnuksilla user: demo, password: demo. Jokaisella koneella on 

ssh-daemon pyörimässä, joten sen avulla pääsee hyppimään tarvittaessa koneelta toiselle. 

 

Huom. Poista tekemäsi tiedostot, ettet jätä vastauksia seuraavalla työn tekijälle. 

 

Tehtävä 1. Verkon skannaaminen. 

 

Mahdollisen hyökkääjän ensimmäinen toimenpide on skannata kohteensa verkko sekä 

siellä olevat laitteet ja palvelut. Tämä onnistuu esimerkiksi nmap-nimisellä työkalulla.  

 

a) Skannaa kuvassa 1 esitetyt verkot "hacker" koneelta. Mitkä ovat laitteiden ja 

palomuurin liityntöjen IP-osoitteet ja mitä palveluja niissä on käynnissä?  

b) Millä eri tekniikoilla verkkoja voidaan skannata ja miten nämä tekniikat eroavat 

toisistaan? Mitä tarkoitetaan hajautetulla skannauksella ja miksi sitä käytetään? 

 

Tehtävä 2. Haavoittuvuuksien analysointi. 

 

Kohteen haavoittuvuuksia voidaan analysoida valmiilla työkaluilla. Tähän voimme 

käyttää esimerkiksi nessus-nimistä työkalua. Skannaa palomuuri ja kone dmz. Mitä 

palveluja laitteissa on auki ja mitä varoituksia ohjelma niistä antaa? 

 

Tehtävä 3. Iptables 

 

Iptables on tehokas työkalu linux-ympäristössä, jonka avulla voidaan toteuttaa palomuuri. 

Iptablesin avulla voidaan suoraan antaa ohjeita miten linuxin ydin paketteja käsittelee. 

Huom. rootin oikeuksia vaativien komentojen eteen täytyy laittaa sudo eteen, esim. sudo 

iptables. Listaa käyttämäsi komennot. 

 

a) Mitkä ovat oletuksena iptablesin pakettienkäsittely säännöt ja politiikka? 
 

b) Muuta politiikkaa siten, että kaikki ulkoverkosta tuleva liikenne estetään, mutta 

DMZ ja sisäverkosta lähtevää liikennettä ei rajoiteta. Luo lisäksi säännöt joiden 

avulla sallitaan ping-request ja ping-response viestit. Mitä komentoja vaaditaan? 

Testaa toiminta esimerkiksi pingillä. HUOM. palomuurin oletetaan olevan 

tilaton. 

c) Luo lisäksi säännöt joiden avulla sallitaan SSH-protokolla ulkoverkosta 



palomuuriin sekä salli pääsy ulkoverkosta DMZ-verkossa olevalle WWW-

palvelimelle. 

e) Luo sääntö joka sallii liikenteen sisäverkosta ulkoverkossa olevan WWW-

palvelimeen. FORWARD ketjun politiikan täytyy olla DROP.  

Vinkki: mitä tapahtuu ulkoverkosta tulevalle vastauspaketille? 

 

f) Kopioi tiedosto /usr/iptables/tehtava.sh kotihakemistoosi. Tiedostossa ovat 

palomuurimääritykset, joiden pitäisi sallia liikenne IP:stä 10.0.0.15 palomuuriin. 

Määritykset eivät kuitenkaan toimi. Miksi ne eivät toimi ja miten korjaat sen? 

 
tehtava.sh: 

sudo iptables --flush 

sudo iptables -P INPUT ACCEPT 

sudo iptables -A INPUT -i eth0 -j DROP 

sudo iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT 

sudo iptables -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT 

sudo iptables -A INPUT -s 10.0.0.15 -j ACCEPT 

 

Tehtävä 4. Shorewall 

 

Moni palomuuri käyttää iptablesia pohjanaan, luoden käyttäjälle helpomman tavan 

konfiguroida ja hallita monimutkaisia sääntöjä. Tutustutaan ohjelmaan nimeltä shorewall. 

Shorewallin konfiguraatio tiedostot löytyvät hakemistosta /etc/shorewall. Näitä tiedostoja 

voit editoida esimerkiksi nano-nimisellä tekstieditorilla. Palomuuri käynnistetään 

komennolla shorewall start ja uudelleen käynnistetään komennolla shorewall restart. 

Uudelleen käynnistyksen jälkeen shorewall päivittää iptablesin säännöt. 

 

a) Mikä tarkoitus on masq tiedostolla? 

 

b) Tee vastaavat säännöt, mitä tehtävässä 3. 

 

c) Ota käyttöön NAT sisäverkosta ulkoverkkoon. Varmista toiminta pingaamalla 

konetta hacker ja tarkastamalla pakettikaapparilla (wireshark), että liikenne tulee 

palomuurin IP:stä. 

 

d) Konfiguroi NAT myös DMZ-verkosta ulospäin. DMZ-verkon WWW-palvelin ei 

ole enää tavoitettavissa ulkoverkosta. Lisää palomuuriin sääntö, joka 

edelleenohjaa palomuurin porttiin 80 tulevan liikenteen oikealle palvelimelle. 

Varmista toiminta ottamalla yhteys palomuurin WWW-porttiin. 

 

Tehtävä 5. IDS 

 

IDS-järjestelmän tarkoitus on havaita tunkeutumisyrityksiä. Palomuuri koneelle on 

asennettu snort-niminen ohjelmisto. Sammuta palomuurit ja käynnistä snort komennolla 

/etc/init.d/snort start. Snortin ilmestyy tiedostoon /var/log/snort. Aja komento  

tail -f/var/log/snort/alert. Skannaa tämän jälkeen sisäverkkoa kannettavasta nmapilla ja 

katso snortin logia. Kopioi yksi varoitus työselostukseen. 


