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Palvelunestohyökkäykset ovat suuri ja yleinen uhka niin yrityksille, internetin 

palveluntarjoajille kuin hallituksillekin. Hyvin tehty ja onnistunut palvelunestohyökkäys 

voi aiheuttaa uhrilleen jopa useiden miljoonien rahalliset tappiot. Tämän takia on tärkeää 

olla tietoinen siitä, millaisia uhkia on olemassa palvelunestohyökkäysten muodossa, ja 

miten niitä voidaan torjua. Tässä työssä on keskitytty kertomaan tulva-pohjaisista 

palvelunestohyökkäyksistä, jotka hyödyntävät TCP- ja HTTP-protokollia.   

Kuljetuskerroksen TCP-protokollalla tapahtuva TCP SYN -tulva on yksi yleisimmistä 

palvelunestohyökkäyksistä. TCP SYN -tulva käyttää hyväkseen TCP-protokollan 

kolminkertaista kättelyä, jossa asiakas aloittaa yhteyden lähettämällä palvelimelle SYN-

paketin. Palvelin vastaa SYN-ACK-viestillä, johon se odottaa asiakkaalta ACK-

kuittausta. Tätä ACK-kuittausta ei kuitenkaan koskaan lähetetä, kun tavoitteena on 

toteuttaa TCP SYN -tulva. Tästä seurauksena on suuri määrä keskeneräisiä 

yhteyspyyntöjä, jotka voivat kuluttaa palvelimen kaikki resurssit loppuun, jolloin 

oikeiden käyttäjien palveleminen estyy.  

Sovelluskerroksella tapahtuva HTTP GET -tulva puolestaan hyökkää verkkopalvelimeen 

tai -sovellukseen. HTTP-tulvat vaativat vähemmän kaistanleveyttä kuin muut 

hyökkäykset. HTTP GET -tulvassa hyökkääjä pyrkii sitomaan mahdollisimman paljon 

palvelimen tai sovelluksen resursseja jokaiseen lähettämäänsä pyyntöön, mistä seuraa 

oikeiden käyttäjien palvelemisen hidastuminen tai estyminen.  

Molempaa esiteltyä hyökkäystyyppiä vastaan on olemassa tehokkaita 

puolustusmekanismeja. TCP SYN -tulvaa vastaan voi käyttää esimerkiksi SYN-

välimuistia tai SYN-evästeitä, jotka perustuvat palvelimen resurssien allokoinnin 

rajoittamiseen. HTTP-tulvia vastaan on olemassa esimerkiksi SeVen-niminen algoritmi, 

joka on erityisen tehokas juurikin HTTP GET -tulvaa vastaan. SeVen perustuu 

puskureihin sijoitettuihin pyyntöihin ja useisiin näiden käsittelyyn liittyviin muuttujiin.  
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LYHENTEET JA MERKINNÄT  

ACK  

 

 Acknowledgement packet. Paketti, joka kertoo asiakkaan ja 

palvelimen välisen yhteyden olevan ylhäällä.  

DNS    
Domain Name System muuntaa verkkotunnuksia IP-

osoitteiksi  

DoS       Denial of Service, palvelunestohyökkäys.  

DDoS    
Distributed Denial of Service, hajautettu 

palvelunestohyökkäys.  

Frame  
 

 Kehys toimii datansiirtoyksikkönä.  

Host  
  

Isäntä. Tietokone tai laite yhteydessä tietokoneverkkoon.  

HTTP  
 

 
Hypertext Transfer Protocol on WWW-palvelimien ja 

selainten tiedonsiirtoon käyttämä protokolla.  

IP    
Internet Protocol toimittaa IP-tietoliikennepaketteja 

internetverkossa.  

ICMP    
Internet Control Message Protocol. Käytetään viestien 

nopeaan lähetykseen koneesta toiseen.  

Node    
Solmu. Laite, joka pystyy luomaan, vastaanottamaan ja 

kuljettamaan tietoa kommunikaatiokanavaa pitkin.  

OSI-malli     
Open Systems Interconnection model on 7-kerroksinen malli 

verkon rakenteen ja protokollien kuvaukseen.  

SYN  
  

Synchronize packet. TCP-yhteyspyynnön aloittava paketti.  

TCB    
Transmission Control Block sisältää TCP-yhteyden tärkeitä 

tietoja.  

TCP    
Transmission Control Protocol. Tarjoaa luotettavaa liikennettä 

isäntien välillä. 
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1. JOHDANTO  

Palvelunestohyökkäykset ovat suuri ja yleinen uhka niin yrityksille, internetin 

palveluntarjoajille kuin hallituksillekin. Hyvin tehty ja onnistunut palvelunestohyökkäys 

voi aiheuttaa uhrilleen jopa useiden miljoonien rahalliset tappiot. Tämän takia on tärkeää 

olla tietoinen siitä, millaisia uhkia on olemassa palvelunestohyökkäysten muodossa, ja 

miten niitä voidaan torjua.  

Kandidaatintyöni käsittelee tulva-pohjaisia palvelunestohyökkäyksiä. 

Palvelunestohyökkäyksillä pyritään tukkimaan hyökkäyksen kohteena oleva palvelin tai 

palvelu pahansuovalla hyökkäyksellä. Tulva-pohjaisissa hyökkäyksissä tämä suoritetaan 

tukkimalla esimerkiksi kohteen kaistanleveys turhalla liikenteellä, jolloin oikeiden 

käyttäjien palveleminen joko hidastuu merkittävästi tai estyy kokonaan.  

Valitsin tutkittavakseni TCP- ja HTTP-protokollien (engl. Transmission Control 

Protocol, Hypertext Transfer Protocol) hyökkäykset ja tarkalleen ottaen TCP SYN -tulvan 

sekä HTTP GET -tulvan. Tässä työssä selvitetään, miten edellä mainitut 

palvelunestohyökkäykset toteutetaan, miten niitä havaitaan ja mitä 

puolustusmekanismeja niitä vastaan voidaan käyttää. Kerron myös näiden hyökkäysten 

tavoitteista ja siitä, mikä voi toimia hyökkääjän motiivina hyökkäystä suorittaessa. Työssä 

käsiteltäviä palvelunestohyökkäyksiä vastaan on olemassa useita eri 

puolustusmenetelmiä, joista olen valinnut muutaman. Valintaperusteena olen käyttänyt 

kyseisten puolustusmenetelmien toteutusten helppoutta, yleisyyttä ja tehokkuutta.   

Alussa perehdyn yleiskäsitykseen siitä, millaisista osista verkko muodostuu eli verkon 

kerroksiin. Tarkemmin kerron OSI-mallin (engl. Open Systems Interconnection model) 

kerroksista 4 ja 7 eli kuljetuskerroksesta sekä sovelluskerroksesta. Esittelen 

pintapuolisesti myös muut, tämän kandidaatintyön kannalta epäoleellisemmat kerrokset. 

Taustan selityksen jälkeen kerron itse palvelunestohyökkäysten perusperiaatteista, 

tavoitteista sekä hyökkääjästä. Tämän jälkeen siirryn kertomaan kandidaatintyöni 

käsittelemiä hyökkäyksiä eli TCP SYN -tulvaa ja HTTP GET -tulvaa. Lopuksi erittelen 

tehokkaita keinoja, joiden avulla näitä kyseisiä hyökkäyksiä voi torjua.  

Lopussa lukijalla pitäisi olla hahmotus siitä, mitä palvelunestohyökkäykset yleisesti ovat, 

mitä TCP SYN -tulvalla ja HTTP GET -tulvalla tarkoitetaan, mitä hyökkääjä pyrkii 

saavuttamaan, miten palvelunestohyökkäyksiä toteutetaan, miten niitä voidaan havaita ja 

miten niitä vastaan voi suojautua.  

  



2  

2. VERKON KERROKSET  

Luvussa 2.1 kerrotaan siitä, mitä verkon kerrokset ovat ja mitkä ovat niiden tehtäviä 

tietokoneverkoissa. Verkon kerrosten ymmärtäminen on tässä työssä tärkeää, sillä se 

auttaa lukijaa hahmottamaan, minkä kerroksen haavoittuvuudesta (yleensä protokollasta) 

on kyse tiettyä palvelunestohyökkäystä suorittaessa. Luvussa kerrotaan myös, mikä 

OSImalli on, jonka jälkeen luvuissa 2.2 ja 2.3 perehdytään enemmän OSI-mallin kahteen 

tässä työssä olennaiseen kerrokseen: kuljetus- ja sovelluskerrokseen sekä niiden 

protokolliin.  

2.1 OSI-malli  

1970-luvun lopulla ISO (engl. International Organization for Standardization) esitti 

mallin, jonka mukaan tietokoneverkot voi jakaa seitsemään eri kerrokseen. Tätä mallia 

kutsutaan nimellä OSI-malli. Kaksi systeemiä, jotka haluavat kommunikoida keskenään 

tukevat molemmat tätä seitsemän kerroksen implementaatiota. OSI-mallin alin kerros 

kuvastaa kahden systeemin välistä fyysistä yhteyttä, kun ylemmät kerrokset keskittyvät 

enemmän yksityiskohtiin loppukäyttäjän kommunikointiin keskittyvissä sovelluksissa. 

[1]. OSI-mallin kerrokset näkyvät kuvasta 1.  

  

Kuva 1. OSI-mallin kerrokset. Muokattu lähteestä https://fi.wikipedia.org/wiki/OSImalli.  

Kerrokset pystyvät kommunikoimaan vain suoraan ylä- tai alapuolella olevien kerrosten 

kanssa. Jokainen kerros voi kuitenkin kommunikoida sitä vastaavan kerroksen kanssa 

etäisessä systeemissä, kun lähetetään viestejä systeemistä toiseen käyttäen niiden välistä 

yhteyttä. [1]  
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Jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä ja protokollansa tietokoneverkoissa. 

Esitystapakerroksen tehtävä on tarjota sovelluskerrokselle palveluita, joiden avulla voi 

tulkata laitteiden välillä liikkunutta dataa. Kerros tarjoaa myös datan pakkausta, 

kryptaamista ja kuvaamista. Istuntokerros tarjoaa datanvaihdon rajoituksen sekä 

synkronoinnin. Pakettien siirrosta isännästä (engl. Host) toiseen vastaa verkkokerros. 

Verkkokerros saa kuljetuskerrokselta kohdeosoitteen, jonka avulla se toimittaa datan 

oikeaan kohteeseen. Siirtokerros tarjoaa verkkokerrokselle palvelun pakettien siirtoon 

yhdestä solmusta (engl. Node) toiseen. Siirtokerroksen palvelut riippuvat linkin yli 

käytettävästä protokollasta. Fyysisen eli alimman kerroksen tehtäviin kuuluu yksittäisten 

bittien siirtäminen solmusta toiseen kehyksen (engl. Frame) sisällä. Tästä pois jääneet 

sovellus- ja kuljetuskerros esitellään paremmin seuraavissa luvuissa 2.2 ja 2.3, koska tämä 

työ keskittyy niillä oleviin protokolliin ja niiden palvelunestohyökkäysmuotoihin. [2]  

2.2 Kuljetuskerros  

Kuljetuskerros sijaitsee OSI-mallin keskellä eli on täten 4. kerros. Kerroksen tehtävänä 

on toteuttaa läpinäkyvää datansiirtoa kahden sessiokokonaisuuden välillä. Kuljetuskerros 

toimittaa myös sessioiden vaatimaa suorituskykyä mahdollisimman pienillä 

kustannuksilla optimoimalla saatavilla olevaa verkkopalvelua. [3]  

Kuljetuskerroksen palveluihin kuuluvat:  

1. Tiedonsiirtoyhteyden muodostus  

2. Tiedonsiirtoyhteyden vapautus  

3. Datan siirto  

4. Toimintojen pysäytys. [3]  

Yksi tähän työhön liittyvistä olennaisista protokollista, joka koostuu kahdesta eri 

OSImallin kerroksilla olevista protokollista, on TCP/IP-protokolla (engl. Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP-protokolla mahdollistaa tietokoneiden 

kommunikaation internetin yli, mistä johtuen se on laajimmin käytetty protokolla. Näistä 

kahdesta protokollasta TCP sijaitsee kuljetuskerroksella. TCP-protokollan tehtäviin 

kuuluu viestin luotettavan kuljetuksen varmistaminen päätelaitteiden välillä. 

Varmistaminen suoritetaan jakamalla lähetetyt viestit pieniin osiin eli paketteihin, jonka 

jälkeen pakettien koko sekä kuljetusnopeus asetetaan sopiviksi. TCP muodostaa yhteyden 

viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille ja kuljettaa viestin tuon yhteyden kautta. 

Yhteyttä ylläpidetään niin kauan, kunnes kaikki paketit on lähetetty. Paketin loppuun asti 

pääseminen varmistetaan ACK-kuittauksella (engl. Acknowledgement). [4] ACK-

kuittausta on mahdollista käyttää hyväkseen palvelunestohyökkäystä tehdessä, mistä 

kerrotaan lisää luvussa 4.  
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2.3 Sovelluskerros  

Sovelluskerros on OSI-mallin korkein eli 7. kerros. Sovelluskerroksella viestintä tapahtuu 

kyseisen kerroksen protokollilla tai esitystapakerroksen palveluilla. Kaikki 

kommunikaatioon liittyvät funktiot, joita ei ole suoritettu alemmilla kerroksilla, sisältyvät 

sovelluskerrokseen. Edellä mainitut funktiot voivat olla joko ohjelmien tai ihmisten 

suorittamia. [3]  

Sovelluskerroksen palveluihin voi tiedonsiirron lisäksi kuulua:  

1. Viestintäkumppaneiden tunnistaminen.  

2. Viestintää varten tarvittavien valtuuksien muodostaminen.  

3. Viestintäkumppaneiden valtuuttaminen.  

4. Hyväksyttävän palvelun laadun määrittäminen.  

5. Abstraktin syntaksin tunnistaminen. [3]  

Tässä kandidaatintyössä olennainen protokolla, joka sijaitsee sovelluskerroksella, on 

HTTP-protokolla. HTTP-protokollaa käytetään informaation haun työkaluna internetissä. 

HTTP tukee useita autentikointimenetelmiä, kuten käyttäjänimeä ja salasanaa, mutta 

salattu HTTP-yhteys toteutetaan useimmiten SSL-protokollan (engl. Secure Sockets 

Layer) tai TLS-protokollan (engl. Transport Layer Security) yli. Salatusta HTTP-

yhteydestä käytetään nimeä HTTPS (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure). [5]  

Kommunikointi HTTP-protokollan avulla perustuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin. 

Asiakaskoneen ja palvelimen välisen kommunikaation muodostamista varten käyttäjä 

ottaa yhteyden palvelimeen kirjoittamalla verkkoselaimeen URI:n (engl. Uniform 

Resource Identifier). Asiakaskone erottaa URI:sta palvelimen nimen, jonka se kääntää IP-

osoitteeksi (engl. Internet Protocol) DNS:n (engl. Domain Name System) avulla. IP:n 

avulla asiakaskone muodostaa TCP-yhteyden saatuun palvelimeen, jolle selain lähettää 

HTTPpyynnön, (engl. HTTP request) johon palvelin vastaa HTTP-vastauksella (engl. 

HTTP response), jonka selain näyttää käyttäjälle. [5] Tätä HTTP-pyyntö – HTTP-vastaus 

-rakennetta voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi HTTP GET -tulvassa, josta kerrotaan 

lisää luvussa 5.  
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3. PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET  

Luvussa 3 käydään läpi palvelunestohyökkäysten perusperiaatteita ja niihin liittyviä 

asioita. Itse hyökkäyksistä eli siitä, mitä ne ovat, kerrotaan luvussa 3.1, jonka jälkeen 

luvussa 3.2 siirrytään selostamaan, mitä hajautettu palvelunestohyökkäys tarkoittaa. 

Lopuksi luvussa 3.3 kerrotaan hieman itse hyökkääjästä ja hänen motiiveistaan ja 

tavoitteistaan.  

3.1 Hyökkäykset  

Palvelunestohyökkäyksellä tarkoitetaan tietokoneeseen tai verkkoon kohdistuvaa 

hyökkäystä, jonka tarkoituksena on saada kohde tilaan, jossa se on kykenemätön 

toimimaan sille tarkoitetulla tavalla. Kohteen voidaan todeta olevan 

palvelunestohyökkäyksen uhri vain, jos hyökkääjä rajoittaa kohteen resursseja tai kaataa 

kohteen palvelun tarkoituksella käyttäen pahansuopaa hyökkäystä. [6]  

Useimmiten palvelunestohyökkäykset perustuvat verkon kaistanleveyttä tai yhteyksiä 

vastaan oleviin hyökkäyksiin. Kaistanleveyteen kohdistuvat hyökkäykset pyrkivät 

aiheuttamaan verkossa niin suuren määrän liikennettä, että oikeiden käyttäjien 

palveleminen hidastuu tai estyy kokonaan, koska kaikki verkon resurssit ovat käytössä 

hyökkääjältä tulevan liikenteen vuoksi. Yhteyksiin kohdistuvat hyökkäykset perustuvat 

”yhteystulvan” luomiseen. Hyökkäyksen kohde jumitetaan niin suurella määrällä 

yhteyksiä, että se ei pysty palvelemaan oikeita yhteyksiä, koska sen resurssit kuluvat 

hyökkääjän luomien ”valeyhteyksien” palveluun. [6]  

  

Kuva 2. Palvelunestohyökkäysten kategoriat. Muokattu lähteestä [6].  

Kohteena olevan protokollan perusteella voidaan jakaa palvelunestohyökkäykset viiteen 

eri kategoriaan kuvan 2 mukaan. Verkkolaitetason hyökkäykset keskittyvät heikkouksien 

hyväksikäyttöön tai verkkolaitteen laitteiston resurssien ylikuormitukseen. 

Käyttöjärjestelmätasolla hyväksikäytetään käyttöjärjestelmän heikkouksia protokollien 
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implementoinnissa. Esimerkiksi IP:n standardikoon ylittävien ICMP (engl. Internet 

Control Message Protocol) echo -pyyntöjen lähettäminen voi kaataa uhrin laitteen. 

Sovellustason hyökkäykset hyväksikäyttävät kohdeisännällä pyörivää haavoittuvaista 

verkkosovellusta. Protokollan ominaisuuteen perustuvat hyökkäykset voivat käyttää 

hyväkseen esimerkiksi mahdollisuutta käyttää väärennettyjä lähde-IP-osoitteita. [6] Tässä 

työssä tullaan kuitenkin keskittymään pääosin datatulvahyökkäyksiin, joissa hyökkääjä 

pyrkii lähettämään kohteeseen niin suuren tulvan dataa, että uhrin koko verkon 

kaistanleveys tukkiutuu. Hyökkäys voi koostua täysin normaalista, mutta turhasta datasta, 

jolla on väärennettyjä lähdeosoitteita [6].  

3.2 Hajautetut palvelunestohyökkäykset  

Usean saastuneen isännän (engl. Host) koordinoidusta hyökkäyksestä käytetään nimeä 

hajautettu palvelunestohyökkäys. Hyökkääjää pyrkii ensin löytämään verkosta 

haavoittuvaisia laitteita, jotka hän voi ottaa haltuun käyttäen haittaohjelmia. Hyökkäys 

toteutetaan lähettämällä paketteja saastuneiden laitteiden avulla, jolloin hyökkäys on 

huomattavasti tehokkaampi kuin ”normaali” palvelunestohyökkäys. Saastuneiden 

laitteiden lukumäärästä riippuen kohde voidaan saada toimintakyvyttömäksi hyvinkin 

nopeasti. [7]  

Botnet on olennainen käsite, kun puhutaan hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä. 

Botnet on useasta saastuneesta laitteesta (zombie) koostuva verkosto, joita hallitsee niin 

sanottu botmaster. Botmaster voi hallita zombeja usealla eri tavalla, joihin kuuluvat 

esimerkiksi IRC (engl. Internet Relay Chat), HTTP, DNS tai P2P (engl. Peer to Peer). [7]  
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Kuva 3. Hajautettu palvelunestohyökkäys, IRC-malli. Muokattu lähteestä [8].  

Yllä olevassa kuvassa 3 on esitetty hajautetun palvelunestohyökkäyksen rakenne käyttäen 

IRC-pohjaista mallia. IRC-mallissa hyökkääjä on yhteydessä bot-verkkoon IRC-yhteyden 

yli, mikä mahdollistaa oikeiden IRC-porttien käytön komentojen lähettämiselle. 

Hyökkääjän puolella on myös IRC-palvelimien suuri liikennemäärä, jonka ansiosta 

piiloutuminen helpottuu. [8]  

3.3 Hyökkääjä  

Palvelunestohyökkäysten päätarkoitus on vahingon aiheuttaminen kohteelle. 

Hyökkäyksen tekijällä voi kuitenkin olla henkilökohtaisia motiiveja, kuten kosto, sillä 

suuri osa palvelunestohyökkäyksistä kohdistuu ihmisten kotikoneisiin. Hyökkääjä voi 

myös saada hyökkäyksillään kunniaa erinäisillä hakkerisivustoilla. Yhtenä motiivina voi 

myös toimia raha. Bottien alhaisesta hinnasta johtuen voi kuka tahansa ostaa haltuunsa 

suurenkin botverkon, jota voi käyttää esimerkiksi roskapostin tai haittaohjelmien 

lähettämistä varten.  

[9]  

Hyökkääjät voivat myös aiheuttaa suurta taloudellista tappiota yrityksille, internetin 

palveluntarjoajille, hallituksille ynnä muille. Vuonna 2007 maailmanlaajuiset 

roskapostista seuranneet kulut olivat 100 miljardia USA:n dollaria. [9]  
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4. KULJETUSKERROKSEN HYÖKKÄYKSET  

Luvussa 4 perehdytään kuljetuskerroksella tapahtuviin palvelunestohyökkäyksiin. 

Pääroolissa on TCP-protokolla ja siihen perustuva TCP SYN -tulva, jonka toteutusta ja 

toimintaa tutkitaan luvussa 4.1. Luvussa 4.2. käydään läpi eri tapoja toteuttaa TCP SYN 

tulvahyökkäys.  

4.1 TCP SYN -tulva  

SYN-tulvahyökkäykset käyttävät hyväkseen TCP-protokollaa. TCP:ssä kahden etäisen 

solmun kommunikointi luodaan kolminkertaisen kättelyn (engl. 3-way handshake) avulla, 

joka esitetään alla olevassa kuvassa 4. [10]  

  

Kuva 4. Kolminkertainen kättely. Muokattu lähteestä [11].  

Kolminkertaisessa kättelyssä asiakas aloittaa yhteyden lähettämällä palvelimelle 

SYNpaketin (engl. Synchronize packet), johon palvelin vastaa lähettämällä takaisin 

SYNACK-paketin, jotta asiakas tietää palvelimen saaneen alkuperäisen SYN-paketin. 

Lopuksi asiakas lähettää palvelimelle ACK-paketin, minkä jälkeen yhteys näiden kahden 

välillä on luotu ja dataa voi lähettää. [10] Rakennetta, jossa kaikkea tätä yhteyteen 

liittyvää dataa säilötään, kutsutaan TCB:ksi (engl. Transmission Control Block). TCB:n 

viemä tila voi vaihdella, mutta on vähintään 280 tavua ja voi viedä joissain 

käyttöjärjestelmissä jopa yli 1300 tavua. Kuvan osoittama SYN-vastaanotettu-tila 

tarkoittaa, että yhteys on vain puoliksi avoin (engl. Half Open) eli asiakas voi vielä tässä 
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tilassa olla potentiaalinen hyökkääjä. Huomioitavaa on se, että TCB:n vaatima tila on 

kuitenkin allokoitu jo asiakkaan lähettäessä ensimmäisen SYN-paketin. [12]  

Juuri tämä edellä mainittu ominaisuus antaa selvän mahdollisuuden 

palvelunestohyökkäykselle. Hyökkääjä voi halutessaan aiheuttaa lähettämillään SYN-

paketeilla niin monen TCB:n allokoinnin, että kohteen kernelin (engl. Kernel) muisti 

loppuu. Tätä vastaan onkin useissa käyttöjärjestelmissä backlog-parametri. Backlog-

parametrilla on kuunteleva soketti (engl. Socket), joka rajaa yhtä aikaa SYN-

vastaanotettu-tilassa olevien TCB:iden määrää. Backlog-parametri on kuitenkin itsessään 

uusi mahdollinen hyökkäyksen kohde, sillä backlogin ollessa täynnä, ei uusia 

yhteyspyyntöjä pystytä palvelemaan ilman joidenkin TCB:iden vapauttamista SYN-

vastaanotettu-tilasta. [12]  

  

Kuva 5. TCP SYN -tulva. Muokattu lähteestä [12].  

TCP SYN -tulvahyökkäyksen tavoite on lähettää tarpeeksi suuri määrä SYN-paketteja, 

jotta edellä mainittu backlog täyttyisi. TCP pyrkii olemaan niin sanottu luotettava 

protokolla eikä halua pudottaa puoliksi avonaisia yhteyksiä, vaan pitää niitä SYN-

vastaanotettu-tilassa pitkiäkin aikoja. Hyökkääjä käyttää tätä ominaisuutta hyväkseen ja 

käyttää lähettämissään SYN-paketeissa lähdeosoitteita, jotka vapauttavat TCB:n SYN-

vastaanotettu-tilasta mahdollisimman pienellä todennäköisyydellä. Tällä tavoin 
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hyökkääjä voi onnistua estämään uusien oikeiden yhteyksien muodostuksen, mikä on 

havainnoitu kuvassa 5. [12]  

4.2 TCP SYN -tulvien hyökkäystyypit  

TCP SYN -tulvia voidaan toteuttaa monella eri tavalla, joissa vaihtelevat hyökkäyksen 

toteutuksen monimutkaisuus ja uhrin kyky puolustautua. Ensimmäinen hyökkäystyyppi 

on hyökkääjän kannalta vaikeusasteikon helpommassa päässä ja on nimeltään niin sanottu 

suora hyökkäys. Suorassa hyökkäyksessä hyökkääjä lähettää väärentämättömän IP-

osoitteen takaa tulvan SYN-paketteja. Tämä hyökkäys ei vaadi pakettien väärentämistä 

eikä niiden suoraa injektointia käyttäjätason alapuolelle hyökkääjän käyttöjärjestelmässä, 

mikä tekee siitä helposti toteutettavan. Hyökkäys voidaan toteuttaa vaikkapa useilla 

TCPyhdistä-kutsuilla, mikä kuitenkin vaatii, että hyökkääjä konfiguroi 

käyttöjärjestelmänsä niin, ettei se vastaa hyökkäyksen kohteelta tuleviin SYN-ACK-

viesteihin, mikä vapauttaisi vallitun TCB:n SYN-vastaanotettu-tilasta. Tämän 

saavuttaminen onnistuu muokkaamalla palomuuria esimerkiksi suodattamaan tulevat 

paketit niin, että kaikki SYN-ACKpaketit hylätään. [12]  

Seuraava hyökkäystyyppi on väärennyspohjainen hyökkäys. Väärennyspohjaisessa 

hyökkäyksessä hyökkääjä luo ja injektoi raakoja IP-paketteja, joilla on oikeat IP- ja TCP-

otsakkeet (engl. Header), jolloin pelkkien paikallisten palomuuriasetusten säätäminen ei 

riitä. Väärennyspohjaisen hyökkäyksen onnistumisen kannalta olennaista on, että valitut 

lähdeosoitteet eivät vastaa SYN-ACK-viesteihin millään tapaa. Yksinkertainen tapa 

suorittaa kyseinen hyökkäys on väärentää vain yksi osoite, joka joko ei ole fyysisesti 

olemassa tai ei muuten, esimerkiksi verkon asetuksista johtuen, vastaa SYN-ACK-

viesteihin. Usean lähdeosoitteen väärennys, joista osan tiedetään olevan SYN-ACK-

viesteihin reagoimattomia, on myös yksi tapa suorittaa kyseinen hyökkäys. Hyökkäys 

suoritetaan käymällä lista tähän tarkoitukseen käytettäviä lähdeosoitteita läpi tai luomalla 

aliverkon sisällä osoitteita, jotka toimivat edellä mainittujen osoitteiden tavalla. [12]  

TCP SYN -tulvan voi myös toteuttaa hajautetusti, jolloin hyökkäys toteutetaan käyttäen 

saastuneita koneita eli niin sanottuja botteja apuna. Monien saatavilla olevien botnettien 

vuoksi hajautetut hyökkäykset ovat hyvinkin mahdollinen hyökkäystapa. [12] 

Hajautettujen palvelunestohyökkäysten perusperiaatteesta kerrotaan enemmän luvussa 

3.2.  
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Kuva 6. TCP SYN -tulvan hyökkäystyypit. Muokattu lähteestä [12].  

Kaikki aiemmin esitetyt TCP SYN -tulvan hyökkäystyypit on esitelty yllä olevassa 

kuvassa 6. Kuva on hyvin yksinkertainen, mutta antaa pääpiirteittäin tiedon kyseisten 

hyökkäystyyppien toiminnasta.   
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5. SOVELLUSKERROKSEN HYÖKKÄYKSET  

Sovelluskerroksen hyökkäykset ovat luoneet suuren haasteen internet-pohjaisten 

palveluiden saatavuudelle. Sovelluskerroksella tulvahyökkäykset voidaan toteuttaa 

hienovaraisemmin verrattuna ”perinteisiin” verkko- ja kuljetuskerroksen hyökkäyksiin. 

Näillä hyökkäyksillä voi olla yhtä vaurioittavat seuraukset kuin alempien kerrosten 

hyökkäyksillä. Erona alempien kerrosten hyökkäyksiin on se, että sovelluskerroksen 

hyökkäyksissä voi käyttää vähemmän hyökkäysvaroja. [13]  

Tässä luvussa perehdytään sovelluskerroksen palvelunestohyökkäyksiin. Tässä työssä 

keskitytään nimenomaan internetin kannalta merkittävässä roolissa olevan HTTP-

protokollan tulva-pohjaisiin hyökkäyksiin. Ensimmäiseksi luvussa 5.1 esitellään HTTP 

GET tulva ja sen perusperiaate. Luvussa 5.2 kerrotaan, millä kaikilla tavoilla hyökkääjä 

voi toteuttaa HTTP GET -tulvan.  

5.1 HTTP GET -tulva  

HTTP GET -tulvahyökkäys on mahdollista suorittaa useita palvelimia kohtaan johtuen 

siitä, miten palvelinten toiminnallisuus on suunniteltu [13]. Kuvassa 7 on esiteltynä 

tyypillisen web-palvelimen arkkitehtuuri ja HTTP GET -tulvan toiminta.   

  

Kuva 7. Web-palvelimen arkkitehtuuri ja HTTP GET -tulvan toiminta. Muokattu 

lähteestä [13].  
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Yhteys asiakkaan ja palvelimen välillä alkaa, kun asiakas lähettää palvelimelle 

yhteyspyynnön. Sokettijonon tehtävä on pitää huoli kaikista yhteyspyynnöistä. 

Yhteyspyyntö vapautuu sokettijonosta silloin, kun sille voidaan allokoida oma säie, jonka 

tehtävä on käsitellä asiakkaalta tullut pyyntö. Asiakas lähettää GET-pyyntöjä palvelimelle 

vasta, kun heidän välilleen on luotu TCP-yhteys. Nämä GET-pyynnöt kasaantuvat 

pyyntöjonoon, josta ne liikkuvat myöhemmin eteenpäin käsiteltäviksi. Myös hyökkääjä 

pystyy botin avulla luomaan tällaisen oikean yhteyden palvelimen kanssa. Botin 

tehtävänä on toimia kuten oikea käyttäjä, joka vaikeuttaa hyökkäysten havaitsemista 

varten luotuja ohjelmia toimimaan tehokkaasti. Botti lähettää suuria määriä HTTP GET -

pyyntöjä palvelimelle ja jää odottamaan niihin vastauksia. Tällöin palvelin pysyy 

ruuhkaisena ja luo jatkuvasti uusia pyyntöjä normaalitahtia nopeammin. Botin lähettämät 

pyynnöt alkavat nopeasti kasaantua pyyntöjonoon, minkä seurauksena oikeiden 

käyttäjien uusia yhteyspyyntöjä hylätään. [13]  

5.2 HTTP GET -tulvien hyökkäystyypit  

Hyökkääjän käsissä ei ole vain yksi tapa, jolla toteuttaa HTTP GET -tulva, vaan 

hyökkäyksen voi suorittaa monella eri periaatteella. HTTP GET -tulvan voi jakaa kahteen 

eri kategoriaan käytetyn hyökkäysasteen perusteella: alhaisen asteen hyökkäyksiin sekä 

korkean asteen hyökkäyksiin. Alhaisen asteen hyökkäyksissä tavoitteena on vallata 

sovellusjonot lähettämällä palvelimelle pyyntöjä suurissa purskeissa, mutta hitaalla 

tahdilla.  

[13]  

Korkean asteen hyökkäyksissä hyökkääjä käyttää käytössä olevia bottejaan täydellä 

teholla. Hyökkääjän tavoitteena on tällöin palvelimen kuormittaminen niin, että se kaatuu. 

Palvelimen kuormitusta kohtaan hyökätessä palvelimen resurssit loppuvat bottien 

lähettämän suuren pyyntömäärän takia. Pyyntöjonon puskurikapasiteetti täyttyy ja 

oikeiden käyttäjien pyyntöjä hylätään. Botit voivat lähettää pyyntöjä seuraavilla tavoilla:  

1. Satunnaisesti. Pyyntöjä lähetetään jatkuvissa purskeissa palvelimen 

sietokynnyksen ylä- ja alapuolella.  

2. Kasvavasti. Pyyntöjä lähetetään palvelimelle aluksi alhaisella asteella. Tätä 

lähetysastetta kasvatetaan hitaalla vauhdilla korkeammaksi. Uhrin palvelimen 

liikenteeseen ei missään vaiheessa tule suurta yllättävää piikkiä, joka tekee tästä 

tekniikasta vaikeammin havaittavan.  

3. Purskeisesti. Hyökkääjä pyrkii matkimaan niin sanottuja ”välähdyksiä”. [13] 

Välähdyksellä tarkoitetaan yllättävää suurta palvelimen kuormitusastetta, joka voi 

johtua esimerkiksi isosta uutisesta, jota lukee usea eri henkilö samalla 

verkkosivulla [14]. Tällöin uhrin on vaikea erottaa, onko kyseessä oikeiden 

käyttäjien aiheuttama välähdys vai palvelunestohyökkäys.  

4. Jatkuvasti. Hyökkääjä asettaa kaikki botit lähettämään pyyntöjä tasaisella asteella, 

joka ei muutu missään vaiheessa hyökkäyksen aikana. [13]  
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Hyökkääjä voi myös kohdistaa hyökkäyksensä tiettyyn verkkosivuun, jolloin hän pyrkii 

matkimaan oikean käyttäjän toimintaa mahdollisimman tarkasti. Verkkosivuun 

kohdistuvan hyökkäyksen voi toteuttaa seuraavilla periaatteilla:  

1. Yksittäinen verkkosivu. Hyökkääjä kohdistaa hyökkäyksensä yksittäistä 

verkkosivua kohtaan. Kohde on yleensä kohteen verkko-osoitteen kotisivu tai 

oikeiden käyttäjien suosiossa oleva sivu. Tämä tyyli on kuitenkin epäsuosiossa 

sen helpon havaitsemisen takia.  

2. Useita verkkosivuja. Hyökkäys koostuu pyynnöistä useille eri verkkosivuille, 

jolloin hyökkäys on lähempänä oikean käyttäjän toimintaa. Tämän 

hyökkäystyylin voi toteuttaa myös suorittamalla pyyntöjä jatkuvasti näille tietyille 

verkkosivuille. Toistuvuuden takia jatkuvat pyynnöt on kuitenkin helppo havaita.  

3. Toistotulva. Hyökkääjä voi käyttää apunaan oikeiden käyttäjien käytöstä ja asettaa 

botit toimimaan samalla tavalla kuin normaali verkkosivun käyttäjä. Botit 

toimivat kuitenkin korkeammalla asteella kuin normaalikäyttäjä, jotta 

palvelunestohyökkäys toimisi.  

4. Sattumanvarainen. Botit vierailevat kaikilla kohteena olevan verkko-osoitteen 

sivuilla täysin sattumanvaraisesti. Hyökkäys ei noudata mitään tiettyä kuviota ja 

kaikilla sivuilla käyminen on yhtä todennäköistä. [13]  

Yllä on esitelty korkean asteen palvelimeen sekä verkkosivuun kohdistettavia HTTP-

tulvan hyökkäystyyppejä. Alhaisen asteen hyökkäystyypit on jätetty esittelemättä, koska 

tässä työssä pidetään pääpaino korkean asteen HTTP GET -tulvissa.  
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6. PUOLUSTUS TCP SYN -TULVAA VASTAAN  

Luvussa 6 keskitytään puolustuskeinoihin TCP SYN -tulvaa vastaan, joka esiteltiin 

luvussa 4. Puolustuskeinoja on useita ja niistä esitellään tässä luvussa muutama. Luvussa 

6.1 esitellään SYN-välimuisti ja luvussa 6.2 SYN-eväste. Seuraavana luvussa 6.3 

kerrotaan kerrosverkon toiminnasta palvelunestohyökkäyksiä vastaan käytettäessä. 

Lopuksi vielä luvussa 6.4 kerrotaan kahdesta eri suodatustyylistä, joita voi käyttää TCP 

SYN tulvia vastaan.  

6.1 SYN-välimuisti  

SYN-välimuisti perustuu siihen, että palvelin ei heti allokoi kokonaista TCB:tä jokaiselle 

yhteyspyynnölle. Koko TCB allokoidaan vasta, kun TCP-yhteys on luotu 

kokonaisuudessaan. Asiakkaan lähettämän SYN-viestin sisällöstä hajautetaan (engl. 

Hash) joitain salaisia bittejä sekä IP-osoite ja TCP-portti. Vaillinaiset TCB:t (SYN-

välimuistit) asetetaan tämän hajautusarvon perusteella globaalissa hajautustaulukossa 

(engl. Hash Table) sijaitseviin ämpäreihin (engl. Hash Bucket). Jokaisella ämpärillä on 

tietty raja, joka määrää kuinka monta SYN-välimuisti-kirjausta se voi sisältää. Rajan 

ylittyessä vanhin kirjaus poistetaan. Hajautustaulukon hajautusarvojen rajan ylittyessä 

vanhin arvo pudotetaan. [11]  

Lemonin [11] tekemissä testeissä voitiin todeta SYN-välimuistin olevan tehokas keino 

TCP SYN -tulvia vastaan. SYN-välimuistia käyttävä systeemi loi testeissä 99% 

yhteyksistä alle 300 mikrosekunnissa. Tämä aika on lähes sama, mitä systeemi, jossa ei 

käytetä TCP SYN -tulvan vastaisia keinoja, käyttää yhteyden luontiin. [11]  

6.2 SYN-eväste  

SYN-evästeitä käyttävä palvelin odottaa TCP:n kolminkertaisen kättelyn valmistumista 

ennen kuin se allokoi yhteydelle resursseja. Käyttäjä pyrkii aloittamaan yhteyden 

palvelimeen lähettämällä SYN-paketin normaalisti. Palvelin vastaanottaa SYN-paketin ja 

lähettää asiakkaalle SYN-ACK-paketin, joka sisältää salatun järjestysnumeron (evästeen, 

engl. Cookie). Tämä eväste sisältää hajautetun tiedon alkuperäisestä SYN-viestistä, 

aikaleiman ja asiakkaan maksimi lohkokoon. Asiakkaan vastatessa SYN-ACK-viestiin, 

palvelin tarkistaa saadun järjestysnumeron. Palvelin allokoi yhteydelle tilan, jos saatu 

järjestysnumero on alkuperäinen evästeen arvo + 1. [15]  

SYN-evästeitä käytetään yleensä vain vasta, kun isännän SYN-jono on täynnä, koska sillä 

on vaikutuksia esimerkiksi suorituskykyyn. Tästä johtuen hyökkääjä voi välttyä 

SYNevästeiden aktivoinnilta lähettämällä liikennettä pienemmällä tahdilla. [15] SYN-
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evästeissä yhteyden luonti perustuu kokonaan asiakkaalta tulevaan ACK-viestiin, joka on 

täysin riippumaton aiemmista SYN- ja SYN-ACK-viesteistä. Tämä mahdollistaa sen, että 

hyökkääjä voi lähettää palvelimelle tulvan pelkkiä ACK-viestejä, joista jokin voi pitää 

sisällään oikean hajautusarvon, jonka palvelin hyväksyy ja luo yhteyden. [11] Näistä 

heikkouksista johtuen voidaan päätellä, että SYN-evästeiden käyttö ei ole järin tehokas 

puolustuskeino TCP SYN -tulvia vastaan.  

6.3 Kerrosverkko  

Kerrosverkko (engl. Overlay Network) puolustuskeinona TCP SYN -tulvia vastaan 

perustuu niin sanottuihin puolustussolmuihin, jotka sijaitsevat puolustettavan verkon 

reunoilla. Jokainen solmu on kytköksissä johonkin toiseen solmuun ja ne muodostavat 

täten  

”peiton” puolustettavan verkon ympärille. Nämä solmut auttavat oikean liikenteen 

tunnistamisessa ja hyökkäysten havaitsemisessa toimimalla välityspalvelimena (engl. 

Proxy). [16] Puolustussolmun toiminta näkyy kuvassa 8.  

  

Kuva 8. Puolustussolmun toiminta. Muokattu lähteestä [16].  

Jokainen asiakkaalta tuleva yhteyspyyntö (SYN-viesti) kulkee ensin puolustussolmujen 

kautta. Puolustussolmu vastaa sille saapuneeseen SYN-viestiin normaalisti SYN-

ACKviestillä. Asiakkaalta odotetaan ACK-viestiä, jonka saapuessa varmistetaan, että 

saaduilla paketeilla on samat lähtö- ja kohdeosoitteet sekä lähtö- ja kohdeportit. Tämän 

jälkeen voidaan todeta yhteyspyynnön olevan aito. Aitouden tunnistuksen jälkeen 

välityspalvelimena toiminut puolustussolmu voi päästää liikenteen läpi puolustamalleen 

kohdepalvelimelle. [16]  
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Puolustussolmujen toiminta aiheuttaa yleisrasitetta, jonka takia ne ovat pullonkauloja. 

Pullonkaulaefektin välttämiseksi kerrosverkon puolustusmekanismilla voidaan soveltaa 

kahta eri tilaa: hyökkäyksen tunnistustila ja puolustustila. Tunnistustilassa 

puolustussolmun tehtävä on tutkia puolustettavasta verkosta lähteviä paketteja ja havaita 

mahdollinen hyökkäys. Jos solmu tunnistaa hyökkäyksen, lähettää se varoituksen kaikille 

muille kerrosverkon puolustussolmuille. Varoituksen saatuaan puolustussolmut vaihtavat 

itsensä puolustustilaan. Puolustustilassa puolustussolmut suorittavat seuraavat 

toimenpiteet:  

1. SYN-ACK-pakettien delegointi.  

2. Oikeiden pakettien välittäminen.  

3. Puolustustilan lopettaminen. [16]  

SYN-ACK-pakettien delegoinnilla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa puolustussolmu on 

vastaanottanut SYN-paketin ja tarkistaa sen kohdeosoitteen. Jos kohdeosoite on 

uhripalvelin, lähettää se SYN-ACK-viestin saadun SYN-paketin määrittelemään 

lähdeosoitteeseen. Puolustussolmu luo yhteyden uhripalvelimeen, kun se vastaanottaa 

ACK-kuittauksen. Puolustustilassa saatujen SYN-viestien käsittelyssä sovelletaan 

luvussa 6.1 mainittua SYN-välimuisti-tekniikkaa. [16]  

Aiemman vaiheen perusteella voi oikeiden yhteyksien liikennettä alkaa päästämään läpi. 

Liikenne kulkee TCP-välityspalvelinten avulla puolustussolmujen kautta kerrosverkon 

läpi kohdepalvelimelle. TCP-välityspalvelimet toimivat niin sanotuilla hop-by-hop -

yhteyksillä, jotka puolustussolmut muodostavat. Jokainen paketti kulkee niin sanotusti 

hyppimällä solmusta toiseen. [16]  

Hop-by-hop -perusteisilla TCP-yhteyksillä on myös huonot puolensa. Ne vaativat 

lähettäjä- ja vastaanottajapuskurin väleissä oleville puolustussolmuille. Tämä kuluttaa 

puolustussolmujen resursseja, jonka takia on tärkeää tietää, milloin hyökkäys loppuu. 

Puolustussolmu tunnistaa hyökkäyksen lopun pitämällä lukua aikakatkaistujen ja 

pudotettujen SYN-viestien määrästä – kun luku on 0, voidaan todeta hyökkäyksen 

loppuneen. Puolustustilasta pois siirtyminen alkaa, kun uhripalvelinta lähinnä oleva 

puolustussolmu havaitsee hyökkäyksen loppuneen. Tämän jälkeen se lähettää viestin 

kaikille sen vieressä oleville puolustussolmuille, jotka tarkistavat onko hyökkäys myös 

niiden näkökulmasta loppunut – jos on, solmut siirtyvät pois puolustustilasta. Tätä 

jatketaan, kunnes kaikki puolustussolmut ovat saaneet viestin hyökkäyksen loppumisesta 

ja todenneet sen myös itse. Vasta kaikkien puolustussolmujen siirryttyä pois 

puolustustilasta voidaan todeta puolustustilan loppuneen. [16]  

6.4 Suodatus  

Yhtenä puolustuskeinona tulvahyökkäyksiä vastaan voidaan käyttää suodatusta. Yksi 

sellainen on nimeltään historia-pohjainen IP-suodatus. Tällöin hyökkäyksen uhri voi 
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käyttää referenssinään listaa IP-osoitteista, jota on ylläpidetty silloin, kun kohde ei ole 

ollut hyökkäyksen alaisena. Tämä lista sisältää IP-osoitteita, joita voidaan usein havaita 

yhdistävän kohteeseen. Listan avulla uhri voi suodattaa kaistaansa niin, että se hyväksyy 

vain sillä olevat lähdeosoitteet. [17]  

Toinen suodatukseen pohjautuva puolustuskeino on hyppylaskentasuodatus. 

Hyppylaskentaan perustuvaa suodatusta käyttävä systeemi laskee yhteyksien tehdyt hypyt 

lähdeosoitteesta kohdeosoitteeseen. Hyppyjen lukumäärä tallennetaan tietokantaan, jota 

käytetään hyväksi, kun systeemi on hyökkäyksen alaisena. Hyökkäyksen tapahtuessa uhri 

erottelee väärennetyt IP-osoitteet oikeista hyppylaskentatietokannan avulla. Tämä 

puolustuskeino voi kuitenkin olla huono, sillä hyökkääjä voi esimerkiksi väärentää 

hyppylukemansa. Oikeiden pakettien sekoittaminen väärennettyihin on myös ongelma, 

koska hyppylukemat voivat olla epätarkkoja tai hyppylukeman päivityksessä saattaa olla 

viivettä. [17]  
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7. PUOLUSTUS HTTP GET -TULVAA VASTAAN  

Tässä luvussa käydään läpi eri puolustuskeinoja HTTP GET -tulvaa vastaan. 

Ensimmäiseksi luvussa 7.1 tutustutaan yksinkertaiseen, mutta tehokkaaseen CAPTCHA-

testiin. Luvussa 7.2 vuorossa on algoritmi nimeltä SeVen, joka on tehokas 

sovelluskerroksen hyökkäysten torjuja.  

7.1 CAPTCHA  

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart eli 

CAPTCHA, on työkalu oikeiden käyttäjien ja bottien tunnistamiseen. CAPTCHA on 

ikään kuin käänteinen Turing-testi, koska se on laitteen tekemä ihmiselle kohdistettu testi. 

CAPTCHA-testiä voi soveltaa esimerkiksi verkkosivun kirjautumissivulla, jolloin sivu 

vaatii käyttäjää tunnistautumaan oikeaksi testin avulla. CAPTCHA-testi voi olla mikä 

tahansa satunnaisesti generoitu, yleensä kohinaa ja vääristynyttä tekstiä sisältävä testi, 

jonka pitää olla ihmisten helposti, ja bottien vaikeasti ratkaistavissa. [18] Kuvassa 9 on 

esimerkki mahdollisesta CAPTCHA-testistä.   

  

Kuva 9. CAPTCHA-testi [18].  

Ehdotetussa mallissa [18] botti pyrkii kirjautumaan verkkosivulle käyttäen useita 

väärennettyjä tunnuksia, jotta palvelimen resurssit kuluisivat näiden varmentamiseen. 

Tämä ongelma ratkaistaan ohjaamalla kirjautumissivulle pyrkivät pyynnöt ensin sivulle, 

jolla käyttäjän pitää ratkaista CAPTCHA-testi. Käyttäjällä on kolme yritystä ratkaista 

testi onnistuneesti, jonka jälkeen käyttäjä pääsee kirjautumissivulle. Kolmen 

epäonnistuneen yrityksen jälkeen käyttäjän IP-osoite estetään väliaikaisesti. Käytetyssä 

mallissa käyttäjälle voi tulla vastaan kolme erilaista CAPTCHA-testiä: kuva-pohjainen, 

teksti- ja kuva-pohjainen sekä vektori- ja geometriapohjainen. Usean erilaisen testin 

mahdollisuus laskee bottien läpipääsymahdollisuuksia. [18]  

Yllä esitetty malli on yksinkertainen oikeiden käyttäjien ja bottien tunnistamiseen. 

CAPTCHA-testin läpipääsyn varmistaminen kuluttaa huomattavasti vähemmän 

resursseja kuin suoraan käyttäjätunnuksen ja salasanan varmistaminen. Usean erilaisen 
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testin ansiosta bottien on vaikeampi tunnistautua oikeina käyttäjinä, mikä johtaa turhien 

pyyntöjen vähenemiseen. [18]  

7.2 SeVen-algoritmi  

Yksi tehokas algoritmi HTTP GET -tulvaa vastaan on nimeltään Selective Verification in 

Application Layer – SeVen. SeVen on algoritmi, joka perustuu Adaptive Selective 

Verification eli ASV-algoritmiin. Ero näiden kahden välillä on se, että ASV keskittyy 

torjumaan verkkokerroksen tilattomia palvelunestohyökkäyksiä, kun SeVen torjuu 

sovelluskerroksen tilallisia hyökkäyksiä. [19]  

SeVen muodostuu luonnollisesta luvusta PMod sekä kahdesta puskurista P ja R. Kuten 

ASV, SeVen ei välittömästä prosessoi tulevia viestejä, vaan odottaa ajan 𝑡𝑠, jota kutsutaan 

kierrokseksi. Kierroksen aikana SeVen kerää tulleita viestejä puskuriin P. Puskurissa P 

sijaitsevat osittain prosessoidut pyynnöt ja puskurissa R sijaitsevat vastaanotetut, mutta 

vielä prosessoimattomat pyynnöt. PMod on laskuri, jonka rooli on muuttaa 

todennäköisyyttä, jolla tulleet pyynnöt pidetään. [19]  

Yksinkertaistamisen vuoksi voidaan ajatella, että jokainen puskurissa P ja R sijaitseva 

elementti on monikko muotoa ⟨𝑖𝑑, 𝑁, 𝑇⟩. Monikossa, id on uniikki tunniste 

prosessoitavalle pyynnölle. Oletetaan myös, että tunnisteesta id voidaan saada IP-osoite, 

sokettinumero ja muut tarvittavat tiedot. T on luonnollinen luku, joka ilmaisee 

prosessoitavan datan lukumäärää kyseisessä tunnisteen id määrittelemässä pyynnössä. N 

on myös luonnollinen luku, mutta sen merkitys riippuu siitä, kummassa puskurissa se 

sijaitsee. Puskurissa P, N kuvaa jo prosessoidun datan lukumäärää. Puskurissa R, N kuvaa 

vastaanotetun, mutta ei käsitellyn datan lukumäärää. [19]  

Raja, jota kutsutaan tunnisteella k, on SeVenin käyttäytymisen kannalta olennainen. Raja 

k määrittää lukumäärän yhtäaikaisia pyyntöjä, joita SeVen voi kerralla tiettynä 

ajanhetkenä käsitellä. SeVen ei kierroksen aikana pudota yhtäkään saapunutta pakettia 

niin kauan, kunnes raja k tulee täyteen. SeVen voi joutua kuitenkin tekemään päätöksen 

siitä, mitä pyyntöjä se säilyttää puskureissaan, kun raja k täyttyy ja pyyntöjä silti saapuu. 

Tällaisessa tilanteessa mahdollisia toimenpiteitä on kaksi: tuleva pyyntö voidaan pudottaa 

tai sillä voidaan korvata jokin toinen pyyntö puskurista. [19] Tämän toimenpiteen 

päättämisestä kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.   

Oletetaan, että puskuri P on täynnä eli siinä on k elementtiä. Puskuriin saapuu uusi pyyntö 

r, joka ei ole aiemmin vastaanotetun pyynnön jatkumoa. Asetetaan PMod := PMod + 1. 

Päätös siitä pudotetaanko uusi pyyntö vai pudotetaanko jokin toinen pyyntö puskurista, 

suoritetaan luvun Prob ja satunnaisen luvun rand perusteella. Prob on muotoa  

𝑘 

 𝑃𝑟𝑜𝑏 = ,                        (1)  
𝑘+𝑃𝑀𝑜𝑑 
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jossa k on suurin määrä pyyntöjä tietyllä ajan hetkellä, ja PMod on luonnollinen luku. 

Satunnaisluku generoidaan ja sitä verrataan arvoon Prob. Jos rand ≤ Prob, pyyntö r 

pidetään, muutoin se pudotetaan. Joka kerta, kun puskuriin saapuu uusi pyyntö ja 

puskurissa on k elementtiä, luku PMod kasvaa yhdellä. Kaavasta (1) huomataan, että 

suurempi PMod:n arvo pienentää lukua Prob, joka puolestaan aiheuttaa sen, että ehdon 

rand ≤ Prob on vaikeampi toteutua. Ehdon rand ≤ Prob toteutuessa, päätös siitä, mikä 

pyyntö pudotetaan, tehdään tasajakauman avulla. Pudotetusta pyynnöstä lähetetään tieto 

sille kuuluvan id:n agentille. [19]  

Kierrosajan 𝑡𝑠 kuluttua PMod asetetaan arvoon 0 ja kaikki pyynnöt puskurissa R 

suoritetaan loppuun ja siirretään puskuriin P. Kun puskurissa P olevan id:n viimeinen 

pyyntö on suoritettu, poistetaan se molemmista puskureista. Lopuksi lähetetään ilmoitus 

id:n agentille siitä, että lähetetty pyyntö on suoritettu kierroksen aikana loppuun. [19]  

Tutkimuksessaan Dantas et al. [19] simuloivat hyökkäyksiä ja käyttivät SeVen-algoritmia 

niitä vastaan. Testeissä simuloitiin HTTP GET -tulvaa sekä HTTP PRAGMA- ja HTTP 

POST -hyökkäyksiä. Tässä työssä ollaan kuitenkin kiinnostuneita SeVenin toiminnasta 

vain HTTP GET -tulvaa vastaan, joten tulosten tarkastelu keskittyy kyseiseen 

hyökkäykseen. Testeissä käytetty kierrosaika 𝑡𝑠 oli 0,4 sekuntia, simulaation kesto 40 

sekuntia, verkon viive 0,1 sekuntia ja oikeiden asiakkaiden määrä 200. Testeissä 

käytettiin maksimissaan 280 hyökkääjää.  Aluksi mitattiin oikean asiakkaan pyyntöjen 

läpipääsyä verrattuna hyökkääjiin (Client Success Ratio), kun hyökkääjien lukumäärää 

kasvatettiin tasaisesti. SeVen toimi tehokkaasti ja sitä käyttävät sovellukset pystyivät 

palvelemaan lähes 80% tulleista oikeista pyynnöistä, kun hyökkääjä käytti HTTP GET -

tulvaa. Toisessa SeVenin tehokkuutta hyvin kuvaavassa testissä vaihdeltiin yhtäaikaisten 

pyyntöjen ylärajaa eli arvoa k. Nostamalla ylärajaa 6:sta 18:aan, oikeiden asiakkaiden 

palveluprosentti kasvoi 50%:sta 80%:iin. Palveluprosentin kasvu loiveni runsaasti, jos 

ylärajan arvoa nostettiin 18:aa korkeammaksi. Tästä voidaan päätellä, että on olemassa 

optimaalinen ylärajan k arvo, jolla palveluprosentti pysyy suhteellisen hyvänä. [19] 

Suoritettujen testien perusteella voidaan todeta SeVen-algoritmin olevan tehokas keino 

sovelluskerroksen palvelunestohyökkäyksiä – etenkin tämän työn kannalta olennaista 

HTTP GET -tulvaa – vastaan.  
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8. YHTEENVETO  

Tämän työn tarkoituksena oli tutustua palvelunestohyökkäyksiin, niiden toteutuksiin ja 

niiltä suojautumiseen. Työ aloitettiin kertomalla itse verkosta ja sen muodostavista osista. 

OSI-malli, sen seitsemän kerrosta ja jokaisen kerroksen tehtävät käytiin läpi. Laajemmin 

kerrottiin kuljetus- ja sovelluskerroksista, sillä ne sisältävät tämän työn kannalta 

olennaiset TCP- ja HTTP-protokollat.  

OSI-mallin kerrosten esittelyn jälkeen työssä tutustuttiin palvelunestohyökkäyksiin. 

Palvelunestohyökkäysten tavoitteet ja hyökkäystyypit selvitettiin ensimmäisenä, jonka 

jälkeen laajennettiin toteutustapaa hajautettuun hyökkäykseen. Myös 

palvelunestohyökkäysten vaikutuksia ja hyökkääjän motiiveja pohdittiin tässä vaiheessa.  

TCP- ja HTTP-protokollien hyökkäysten toteutukset ja hyökkäystyypit esiteltiin työn 

keskivaiheilla. Kolminkertainen kättely toimii TCP SYN -tulvan mahdollistajana, mistä 

johtuen sen toiminnasta on kerrottu melko yksityiskohtaisesti. HTTP GET -tulvaan 

liittyen, on tyypillisen HTTP-palvelimen toiminta selitetty sekä kerrottu asiakas-palvelin 

arkkitehtuurin toiminnasta kyseistä hyökkäystä toteutettaessa.  

Puolustuskeinoja TCP SYN -tulvaa vastaan on useita. Tässä työssä on esitelty niistä 

muutama tehokkaaksi todettu keino. SYN-välimuisti ja SYN-eväste perustuvat TCB:n 

allokoinnin rajoittamiseen. Kerrosverkko perustuu puolustettavan solmun ympärillä 

toimiviin puolustussolmuihin. Suodatuksen periaate on luotettavien yhteyksien 

kerääminen listaan, jota käyttämällä oikeat käyttäjät voidaan hyökkäyksen aikana erottaa 

boteista.  

HTTP GET -tulvia vastaan esiteltiin kaksi eri puolustusmekanismia: CAPTCHA ja 

SeVen-algoritmi. CAPTCHA on koneen tekemä ihmiselle kohdistettu testi, jonka 

tehtävänä on erottaa oikeat käyttäjät ja botit toisistaan. CAPTCHAa voi käyttää 

esimerkiksi verkkosivun kirjaussivustoon kohdistettuja hyökkäyksiä vastaan ohjaamalla 

jokainen kirjautumispyyntö suorittamaan CAPTCHA-testi. CAPTCHA-testin läpipääsyn 

tunnistaminen vaatii huomattavasti vähemmän resursseja kuin jokaisen kirjauspyynnön 

autentikointi, jolloin suuret määrät pyyntöjä voidaan käsitellä välttäen palvelimen 

ylirasitetta.  

SeVen-algoritmi on kierrosaikaan, yhteyspyyntörajaan, kahteen puskuriin ja 

todennäköisyyksiin perustuva puolustusmekanismi. Jokainen kierroksen aikana tullut 

pyyntö voidaan asettaa käsittelemättömiä pyyntöjä sisältävään puskuriin, josta ne siirtyvät 

käsitellyiksi. Puskureiden yhteyspyyntörajan täyttyessä päätös uusien pyyntöjen 

pitämisestä ja pudottamisesta tehdään todennäköisyyslaskennan avulla. SeVen-

algoritmin todettiin olevan erittäin tehokas keino HTTP GET -tulvia vastaan.  
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Työssä käytiin kattavasti läpi TCP SYN -tulvan ja HTTP GET -tulvan toiminta. Työssä 

on myös kerrottu tehokkaista puolustusmekanismeista kyseisiä hyökkäyksiä vastaan. 

Kyseiset puolustuskeinot on valittu niiden tehokkuuden, yleisyyden ja helppouden 

perusteella, mitkä vaihtelevat jokaisella keinolla. Puolustuskeinon implementoijan täytyy 

kuitenkin muistaa, että valittu puolustuskeino toimii usein vain tietyntyyppistä 

hyökkäystä vastaan. Kattavamman puolustuksen saavuttaminen vaatii usean eri 

puolustuskeinon implementointia puolustettavaan systeemiin. Työssä esitellyt 

puolustuskeinot ovat myös vain suuntaa antavia eikä työn perusteella voi tehdä lopullista 

valintaa sopivasta puolustuskeinosta, vaan se vaatii syvempää ymmärrystä käsiteltävästä 

ongelmasta. Kaiken kaikkiaan vastaus työssä olleisiin tutkimuskysymyksiin on kuitenkin 

saatu, joten työn voidaan todeta onnistuneen.    
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