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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö toimii jatkona aiemmalle ”Vikasietoisen ja skaalautuvan lähiverkon
suunnittelu pelitapahtumaan” opinnäytetyölle, jossa nimensä mukaisesti suunniteltiin lähiverkkoratkaisu pelitapahtumalle. Kyseisessä verkkosuunnitelmassa ei kuitenkaan otettu
kantaa palomuuriin eikä reititysratkaisuihin, jotka jäävät tämän opinnäytetyön piiriin.
Pelitapahtumiin odotetaan satoja osallistujia, joita varten tarvitaan palomuuriratkaisu, joka
ominaisuuksiltaan sekä kapasiteetiltään pystyy tarjoamaan jokaiselle laadukkaan sekä tietoturvallisen verkkoyhteyden ja käyttökokemuksen. Verkon käyttötarpeet vaihtelevat verkkopelaamisesta aina videon suoratoistoon.
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia ominaisuuksia pelitapahtuman palomuuriratkaisulta vaaditaan, tutustua palomuurilla toteutettavaan tietoturvaan teoreettisella tasolla
sekä miten eri reititysratkaisut vaikuttavat verkkoyhteyden laatuun. Näiden pohjalta tuodaan
esiin mitä kohtia kannattaa pitää mielessä lopullisen ratkaisun toteuttamisessa. Lopulta tehdään suositus palomuurista neljän ennalta määritetyn vaihtoehdon joukosta.
Opinnäytetyössä käydään ensiksi läpi tietoliikenteen perusteita, jotka auttavat ymmärtämään palomuurin sekä verkkoliikenteen reitityksen toimintaa tarvittavalla tasolla. Astetta
syvemmin tutustutaan QoS:n toimintaan, koska se on tärkeimpiä osa-alueita laadukkaan
verkkoyhteyden tuottamisessa. Seuraavaksi vuorossa on lähiverkkosuunnitelmaan tutustuminen ja sen tuomien vaatimusten läpikäynti. Lopuksi verrataan palomuureja ja sen pohjalta
tehdään ehdotus pelitapahtuman palomuurista.
Maailman tilanteen johdosta ei ollut mahdollista toteuttaa käytännön asennuksia ja testauksia, joten tutkimus on täysin teoreettinen näkemys palomuuriratkaisun valinnasta. Selvityksen toimeksiantaja on LAB-ammattikorkeakoulu.
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2
2.1

Tietoliikenteen perusteita
OSI-malli

OSI-malli (Open Systems Interconnection model) on vuodesta 1984 lähtien toiminut tietoverkkojen perustekijöiden viitemallina. OSI-malli perustuu ISO:n (International Standards
Organization) kehittämään ehdotukseen. Sen alkuperäinen tavoite oli tarjota joukko suunnittelustandardeja eri laitevalmistajille, jotta niiden laitteet voisivat kommunikoida toisilleen.
OSI-malli määrittelee hierarkkisen arkkitehtuurin, joka osioi tarvittavat toiminnot loogisesti
tukemaan järjestämien välistä viestintää. OSI-malli koostuu seitsemästä kerroksesta, joista
jokaisella on erilainen abstraktiotaso ja suorittavat erikseen määriteltyjä toimintoja. Kerroksellinen lähestymistapa erottelee verkkotoiminnot loogisiksi pienemmiksi paloiksi, jolloin
verkon ongelmat ja toiminta voidaan käsittää helpommin. Malli toimii pyramidimaisesti siten,
että ylempi kerros tarvitsee alempia kerroksia toimiakseen. (Miller 2021.)

OSI-kerrokset ovat seuraavat alimmasta ylimpään:
1. Fyysinen kerros, yhdistää laitteen siirtovälineeseen.
2. Siirtokerros, tarjoaa virheiden hallinnan.
3. Verkkokerros, reitittää dataa verkossa.
4. Kuljetuskerros, tarjoaa päästä päähän kommunikoinnin hallinnan.
5. Istuntokerros, käsittelee ongelmia, jotka eivät ole viestintäongelmia.
6. Esitystapakerros, muuntaa tiedon muotoa.
7. Sovelluskerros, tarjoaa sovelluksille erilaisia palveluita.
(Miller 2021.)

Sovellus-, esitys- ja istuntokerrokset muodostavat alla olevan kuvan (kuva 1) mukaisesti
OSI-mallin ylimmän osion. Näillä kerroksilla suoritetaan toimintoja kuten tietojen muotoilu,
salaus ja yhteyden hallinta. Kuljetus-, verkko-, siirto- ja fyysiset kerrokset muodostavat
alemman osion, jolla tuotetaan verkkokohtaisia toimenpiteitä kuten reititys, osoitteet sekä
vuonohjaus. Palomuurin toiminnan kannalta tärkeimmät kerrokset ovat verkkokerros, kuljetuskerros sekä sovelluskerros. (Mitchell 2019.)
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Kuva 1. OSI-mallin kerrokset ja niiden tehtävät (Mitchell, B. 2019)

2.1.1 Verkkokerros
Verkkokerros mahdollistaa tiedonsiirron, kun kaksi eri verkkoa ovat yhteydessä toisiinsa.
Jos laitteet ovat samassa verkossa niin verkkokerrokselle ei ole tarvetta. Verkkokerros jakaa kuljetuskerrokselta tulevat segmentit pienempiin osiin. Näitä kutsutaan paketeiksi,
joista myöhemmin lisää. Segmenttien jakaminen paketeiksi tapahtuu lähettäjän laitteella ja
niiden uudelleen kokoaminen tapahtuu vastaanottajalaitteella. Verkkokerros myös selvittää
parhaan fyysisen reitin, jota pitkin data pääsee määränpäähänsä. Esimerkiksi IP-osoitteet
(Internet Protocol) ovat verkkokerroksen vastuulla. (Fortinet.)

2.1.2 Kuljetuskerros
Kuljetuskerros käsittelee päästä päähän viestinnän laitteiden välillä. Viestinnän hallintaan
kuuluu datan ottaminen istuntokerrokselta ja sen osiin jakaminen. Vastaanottavan laitteen
kuljetuskerros kokoaa datan uudelleen istuntokerrokselle luettavaan muotoon. Kuljetuskerros huolehtii myös yhteyden hallinnasta ja virheilmoituksien lähettämisestä. Tarvittaessa
yhteydenhallinta rajaa lähetyksen nopeutta, koska vastaanottava laite ei välttämättä ehdi
käsitellä kaikkea saapuvaa dataa riittävän nopeasti. Kuljetuskerroksella toimivat TCP
(Transmission Control Protocol) ja UDP (User Datagram Protocol) porttinumerot. (Fortinet.)

2.1.3 Sovelluskerros
Sovelluskerros sijaitsee lähimpänä loppukäyttäjää. Se tarkoittaa, että kummatkin ovat suorassa vuorovaikutuksessa sovelluksien kanssa. Tällä kerroksella myös data muunnetaan
ihmiselle luettavaan muotoon. Esimerkkeinä sovelluskerroksen ohjelmista ovat verkkoselaimet ja sähköposti. (Fortinet.)
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2.2

Internet-Protokolla

Seuraavaksi käydään läpi infrastruktuuria ja teknologioita, jotka mahdollistavat verkkoliikenteen kulun. Läpi käydään vain perusasioita, koska laajempi tutkiminen ei ole tälle työlle tarpeellista.
IP-osoite on jokaiselle verkossa, kuten Internetissä, olevalle laitteelle annettu uniikki verkkoosoite. IPv4-osoitteet ovat muodossa 0.0.0.0, joista jokaisen 0 kohdalla on numero 0-255
väliltä. (Shuler 2002.)
Jotta verkossa olevat laitteet voivat keskustella toisilleen, tarvitaan erilaisia protokollia sen
mahdollistamiseksi. Aiemmin mainittu OSI-malli kuvaa eri protokollien hierarkiaa ja niiden
järjestystä. Kun viesti lähetetään laitteelta, kulkee se protokollapinoa alaspäin ja koska viestit ovat lähes aina niin suuria, että ne pitää pilkkoa pienempiin segmentteihin, eli paketteihin.
Pakettien saapuessa kuljetuskerrokselle osoitetaan niille porttinumerot, jotka osoittavat
mille sovelluksille paketit on tarkoitettu määränpään laitteella. Sen jälkeen ne saapuvat
verkkokerrokselle, jossa pakettiin liitetään IP-osoitteet. Matkalla määränpäähänsä paketeille suoritetaan muitakin toimintoja, joiden läpikäyminen ei kuitenkaan ole tarpeellista tämän opinnäytetyön kannalta. Tärkeätä on ymmärtää miten IP ja TCP/UDP tunnisteet rakentuvat paketeissa. Paketeille lisättävät osoitteet sisältävät tietueita, joita kutsutaan otsakkeiksi. Alla olevassa kuvassa (kuva 2) nähdään yksinkertaistettu malli, miten datapaketin
eri otsakkeet pitävät sisällään MAC-osoitteen (Media Access Control address), IP-osoitteen, TPC/UDP-porttinumeron ja datan. (Shuler 2002; Dimitros 2011.)

Kuva 2. Yksinkertaistettu paketin sisältö. (Dimitros 2011.)
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3
3.1

Palomuurien perusteet
Kuvaus

Palomuuri voi olla joko laitteisto- tai sovelluspalomuuri. Laitteistopalomuuri on erillinen fyysinen verkkolaite tietoliikenneverkossa, kun taas sovelluspalomuuri on yksittäiselle päätelaitteelle asennettu ohjelmisto, kuten käyttäjän tietokoneelle asennettu Windows palomuuri.
Kummankin tehtävänä on suojata verkkoja ja laitteita niiden ulkopuolisilta uhilta. Suojaaminen toteutuu verkossa tapahtuvan liikenteen monitoroinnilla ja ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisella verkkoliikenteen suodattamisella. Laitteistopalomuuri asennetaan yleensä
alla olevan kuvan (kuva 3) mukaisesti lähiverkon ja Internetin väliin kontrolloimaan sisään
ja ulos kulkevaa verkkoliikennettä ja estämään haitallisten ulkopuolisten tahojen pääsyn
yksityiseen verkkoon. Ohjelmistopalomuuri toteuttaa samankaltaista toimintoa yksityisen
päätelaitteen ja verkon välissä. Tässä työssä käsitellään pääsääntöisesti laitteistopalomuureja, eli aina kun mainitaan palomuuri, on kyse laitteistopalomuurista. (Crane 2020.)

Kuva 3. Internetin ja lähiverkon väliin sijoitettu palomuuri (Technology Gee. 2020)
3.2

Toimintaperiaatteet

Yksinkertaisimmillaan palomuuri eristää luotetun sisäisen verkon epäluotettavista ulkoisista
verkoista ja sen uhilta. Eristys ei kuitenkaan voi olla täydellistä vaan luotettavan liikenteen
on pystyttävä kulkemaan sisään ja ulos verkosta. Estäminen toteutetaan yleisimmin verkkoliikenteen tarkistamisella ja sen suodattamisella. Se kuinka palomuuri toteuttaa verkkoliikenteen suodattamisen riippuu siitä minkä tyyppisestä palomuuri arkkitehtuurista on kyse.
Kuitenkin pääpiirteittäin jokainen arkkitehtuuri käyttää hyväkseen pääsylistoja (Access
Control List, ACL), jotka ovat ennalta määritettyjä sääntöjä palomuurille, miten toimia
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tietynlaisten yhteyksien ja pakettien saapuessa palomuurille. Palomuurinsäännöt tyypillisesti sisältävät ainakin muutamia tärkeitä tietoja kuten, lähteen IP-osoitteen, määränpään
IP-osoitteen, verkkoprotokollan ja porttinumeron. Näiden tietojen perusteella paketteja joko
estetään tai päästetään läpi palomuurilla. Kehittyneemmät palomuurit voivat kuitenkin tarkastaa paketteja ja verkkoliikennettä syvällisemminkin mahdollistaen hienovaraisemman
suodatuksen. Saapuvan verkkoliikenteen pakettien tarkistamisella voidaan ehkäistä erilaisten haittaohjelmien tai muiden mahdollisesti vahinkoa tuottavien materiaalien pääsy omaan
verkkoon, joka muuten saattaisi vaarantaa koko verkon ja sen sisältämät järjestelmät haavoittuvuuksille. (Crane 2020.)
3.3

Palomuurityypit

Palomuurit voidaan jakaa eri luokkiin, niiden liikenteen suodattamistapojen mukaan. Päätyypit ovat tilaton palomuuri, tilallinen palomuuri, sovellustason palomuuri sekä seuraavan
sukupolven palomuuri. (Crane 2020.)

3.3.1 Tilaton palomuuri
Tilaton palomuuri on toiminnaltaan kaikkein yksinkertaisin palomuurityyppi. Käytännössä
tilaton palomuuri on paketinsuodatin, joka toimii OSI-kerroksella 3. Se tekee yksinkertaisen
tarkistuksen palomuurille saapuville paketeille, jossa selvitetään paketin lähde ja määränpää IP-osoitteet, protokolla ja määränpään porttinumero. Kerättyjä tietoja verrataan palomuurisääntöihin ja paketteja kohdellaan niiden mukaisesti. Vakiona tilaton palomuuri ei
päästä mitään liikennettä lävitse, jotta sen läpi pystytään liikennöimään laitteelta laitteelle,
tarvitaan ainakin kaksi palomuurisääntöä. Alla olevassa kuvassa (kuva 4) nähdään kaksi
esimerkki palomuurisääntöä, joilla sallitaan kahden eri laitteen välinen kommunikointi.
Säännössä 1 mahdollistetaan liikenne IP-osoitteesta 192.168.1.1, IP-osoitteeseen 10.0.0.1,
TCP-portin 80 kautta. Sekä säännössä 2 sama toiseen suuntaan ilman portti rajoitusta.
Tämä mahdollistaa kahden eri laitteen rajoitetun keskenään liikennöinnin, palomuurinläpi.
(CDW 2019; Fortinet c.)

Kuva 4. Tilattoman palomuurin esimerkkisäännöt.
Jokainen paketti tarkastetaan yksittäisinä kohteina eikä palomuuri pidä listaa aktiivisista
aiemmin luoduista yhteyksistä, joten palomuuri ei tiedä onko paketti osa aiemmin luotua
tietoliikenneyhteyttä. Se vain tarkastaa paketteja sitä mukaan, kun ne saapuvat tai poistuvat
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verkosta ja vertaa niitä sääntöihin, jotka toimivat pääsynvalvontatietokantana. Yksi tämän
tyyppisen arkkitehtuurin hyvistä puolista on sen yksinkertaisuuden tuoma keveys, eikä se
siten tarvitse paljoakaan resursseja palomuurilaitteelta. (CDW 2019; Fortinet c.)

3.3.2 Tilallinen palomuuri
Tilallinen palomuuri yhdistää paketinsuodatuksen ja yhteyden todentamisen. Yhteyden todentamisella voidaan tarkistaa, onko liikenne osa aktiivista yhteyttä. Tilallinen palomuuri
ylläpitää taulukkoa kaikista aktiivisista yhteyksistä. Taulukkoon muodostuu uusi objekti, kun
uusi sääntöjen mukainen yhteys aloitetaan. Kun paketti saapuu palomuurille sen tietoja verrataan taulukkoon ja tarkastetaan onko paketti osa jo aktiivista yhteyttä. Paketin ollessa osa
aktiivista yhteyttä päästetään se läpi palomuurista ilman sen tarkempia toimintoja. Jos paketti ei ole osa aiemmin luotua yhteyttä tarkastetaan paketti normaalisti uutena yhteytenä,
määriteltyjen palomuurisääntöjen mukaan. Etuna tällä on tilattomaan palomuuriin se, että
sääntöjä ei tarvitse määrittää kumpaankin suuntaa. Alla olevan kuvan (kuva 5) mukaisesti
voidaan tehdä yksi sääntö, joka määrittelee sallitun liikenteen. Yhteyden aktivoiduttua palomuuriin jää siitä merkintä yhteystaulukkoon, joka mahdollistaa siihen merkityn liikenteen
paluun ilman erillistä sääntöä. Jos liikenne aloitettaisiin toisesta suunnasta eikä aktiivista
yhteyttä olisi luotuna paketit pudotettaisiin palomuurilla. Tilallinen palomuuri toimii OSI-mallin tasoilla 3 ja 4. (CDW 2019; Fortinet c.)

Kuva 5. Palomuurisääntö ja taulukkoon muodostunut objekti aktiivisesta yhteydestä.

3.3.3 Sovellustason palomuuri
Sovellustason palomuuri, jota kutsutaan yleisemmin sovellustason yhdyskäytäväksi, toteutetaan välityspalvelimen avulla, joka toimii välittäjänä asiakassovelluksen ja palvelimien välillä. Suojatun verkon asiakassovellus voi pyytää palveluita, jotka ovat lähtöisin turvattomammista verkoista kuten Internetistä. Kun asiakassovelluksen todennus on vahvistettu,
välityspalvelin välittää palvelupyynnöt eteenpäin, kunhan ne ovat käytössä olevien palomuurisääntöjen mukaisia. Välityspalvelin käsittelee kaiken palvelupyyntöäkin seuraavan
tiedonvaihdon päätelaitteiden välillä. (Crane 2020; Dosal 2019.)
Sovellustason yhdyskäytävä suorittaa datan suodatusta nimensä mukaisesti OSI-mallin
kolme ja neljä lisäksi seitsemännellä tasolla, eli sovellustasolla. Tällöin paketin sisältö voidaan tarkastaa haitallisen koodin varalta, joka olisi muuten voinut ulkopuolisesti naamioitua
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turvalliseksi paketiksi. Koska sovelluspalomuuri tarkastaa myös paketin sisällön seitsemännellä tasolla, mahdollistaa se myös tietoliikenteen tarkemman suodatuksen sen tyypin mukaan. Päätökset liikenteen estämisestä tai sallimisesta tapahtuvat sovelluksista tunnistettujen ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi sillä voidaan estää tietyt internetsivustot tai sovellukset. (Crane 2020; Dosal 2019.)
Sovellustason yhdyskäytävä on nimenä sopiva koska laitteet, suojatun verkon sisältä ja ulkopuolelta, näkevät vain yhdyskäytävän liikenteen loppupisteenä. Eli alkuperäiset laitteet
ovat toisiltaan näkymättömissä, jolloin laitteiden ja verkon yksityisyyttä ja turvallisuutta saadaan korostettua. Yksi haitta tämän tyyppisellä toteutuksella on sen tuoma mahdollinen hitaus tiedonsiirtoon. Prosessi on huomattavasti monimutkaisempi verrattuna aiemmin mainittuihin versioihin. Kuitenkin nykyaikaisten laitteiden tuoma prosessointi teho vähentää tämän merkitystä huomattavasti. (Crane 2020; Dosal 2019.)

3.3.4 Seuraavan sukupolven palomuuri
Suurin osa nykyaikaisista palomuureista ovat kolmannen sukupolven palomuureja, joita
kutsutaan myös seuraavan sukupolven palomuureiksi (Next-Generation Firewall, NGFW).
Vaikka termi ei ole tarkkaan määritelty eikä sille ole mitään virallista luokittelua niin yleisesti
NGFW:t yhdistävät aiemmin mainittujen perinteisten palomuurien ominaisuuksien lisäksi
muita tietoturva ja hallinnointi ominaisuuksia, kuten tietoliikenteen luokittelun ja priorisoinnin, salatun liikenteen todentamisen, tunkeutumisen estämisen, antiviruksen ja verkkosivujen suodatuksen. Joka tapauksessa pitävät ne sisällään DPI:n (Deep Packet Inspection).
Perinteisen palomuurin tarkistaessa vain verkkopakettien otsakkeet, DPI tarkastaa datan
pakettien sisältä, mahdollistaen tarkemman tunnistamisen, luokittelun ja haitallista dataa
sisältävien pakettien suodattamisen. Usein NGFW pitää myös sisällään reititysalustan teknologioita ja useita muita verkon ylläpitoon tarvittavia ominaisuuksia. Näin voidaan toteuttaa
yhdellä laitteella koko lähiverkon verkkoliikenteen monitorointi ja hallinta. (Crane 2020;
Dosal 2019.)
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4

Reititys

Tietoverkoissa reitityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa verkkoliikenne ohjataan yhden verkon tai useamman verkon lävitse, lähteestä määränpäähän. Reitityspäätöksen voi tehdä
joko erillinen reititin tai se voi olla osana toisen laitteen tehtäviä, kuten tämän työn kohdalla
reititys on yksi seuraavan sukupolven palomuurin tehtävistä. Alla nähdään tilanne jossa
(kuva 6) tietokone A lähettää dataa verkosta verkolle, kunnes se saavuttaa verkon, jossa
tietokone B sijaitsee. Reititin valitsee kuvan kahdesta reitistä toisen erilaisten sille määriteltyjen kriteereiden mukaan. (Cloudflare a.)

Kuva 6. Kaksi mahdollista reittiä verkoissa. (Cloudflare a.)
Reititin valitsee verkkoreitin IP-paketeille tarkistamalla reititystaulukosta, joka on lista tallennetuista poluista, reitin, jota pitkin paketti pääsee määränpäähänsä. Jokainen reititin on
vastuussa omasta reititystaulukostaan. Kun reititin vastaanottaa paketin siitä tarkastetaan
määränpään osoite, jota se vertaa reititystaulukon tietoihin määrittääkseen minne paketti
reititetään seuraavaksi. Tätä toimenpidettä toistetaan niin usein, kunnes paketti saapuu
määränpäähänsä. Paketit saattavat kulkea eri reittejä määränpäähänsä, jos tarpeellista.
Reititysalgoritmit ottavat huomioon eri ominaisuuksia, kuten paketin ja sen otsakkeen koon,
laskeakseen kaikkein tehokkaimman reitin paketille. Reititystaulukolla sijaitsevat reitit voivat
olla joko staattisesti tai dynaamisesti luotuja. Staattiset reitit ovat järjestelmänylläpitäjän
määrittelemiä reittejä, eikä niille tapahdu muutoksia ilman että ylläpitäjä tekee muutoksia
reititystaulukkoon. Dynaaminen reititystaulukko muodostuu ja päivittyy automaattisesti,
käyttäen erilaisia reititysprotokollia. Dynaaminen reititys mahdollistaa reittitietojen jakamisen muille reitittimille, jolloin voidaan laskea tehokkain reitti koko matkalle. Dynaamisen reitityksen hyviä puolia ovat sen skaalautuvuus ja vikasietoisuus. (Cloudflare a.)
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Verkon toimivuus tarvitsee pakettien suodatuksen ja reitityksen lisäksi myös muita ominaisuuksia, jotka takaavat ja mahdollistavat sen toimivuuden ja näistäkin iso osa aiotaan toteuttaa palomuurilta. Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin mitä ongelmia ominaisuudet ratkovat ja miten ne toimivat.
DHCP
Laiteen liittyessä lähiverkkoon tarvitsee se IP-osoitteen, pystyäkseen kommunikoimaan
muiden verkossa olevien laitteiden kanssa. Olisi hyvin vaivalloista asettaa jokaiselle laitteelle oma staattinen IP-osoite, joten tätä varten on olemassa verkkoprotokolla nimeltään
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita
uusille verkkoon yhdistyville laitteille. DHCP automatisoi IP-osoitteiden jakamisen IP-osoiteavaruudesta laitteille ja koska IP-osoitteet vain lainataan väliaikaisesti laitteille ne palautuvat osoiteavaruuteen, kun ne eivät ole enää käytössä. DHCP-prosessin (kuva 7) aloittaminen tapahtuu siten, että päätelaiteen yhdistyessä verkkoon kuuluttaa se DHCP-pyynnön
kaikille verkon laitteille, joka aloittaa DHCP-sopimuksen luontiprosessin. (Microsoft, 2020.)

Kuva 7. DHCP-prosessi. (Wikipedia, 2015.)
NAT
Päätelaitteet tarvitsevat myös julkisen IP-osoitteen saadakseen yhteyden internettiin, mutta
koska päätelaitteita saattaa olla jopa satoja verkossa ja julkisia IP-osoitteita on vain rajallinen määrä, niin julkiset IP-osoitteet saattavat loppuvat kesken. NAT (Network Address
Transaltion), tai suomalaisittain osoitteenmuunnos, on tekniikka IP-osoitteen muunnosta
yksityisestä julkiseksi muuntamalla verkko-osoitetietoja verkkopaketin IP-otsakkeessa.
NAT mahdollistaa useiden laitteiden, joilla on eri verkko-osoitteet, yhdistämisen Internettiin
käyttäen vain yhtä julkista IP-osoitetta. Tekniikoita tähän on useita mutta ne eivät kuulu työn
piiriin. (Cisco a, 2020.)
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DNS
DNS-muunnoksella muutetaan käyttäjille helppolukuinen osoite, kuten verkkosivujen URLosoite (Uniform Resource Locator), sovelluksille ja laitteille luettavaan muotoon eli IP-osoitteeksi. Näin ei käyttäjien tarvitse osata ulkoa vaikeasti muistettavia IP-osoitteita. Käytännössä se toimii kuten puhelinluettelo Internetille. (Cloudflare b.)
VLAN
Verkko tahdotaan jakaa useampaan eri osioon, jotka olisivat eristyksissä toisistaan. Tämän
toteuttaminen fyysisesti on kuitenkin kohtuuttoman hankalaa ja mahdollisesti vaatisi paljon
enemmän kytkimiä ja muita verkkolaitteita. Sama segmentointi voidaan toteuttaa myös loogisesti virtuaalilähiverkoilla, eli VLAN (Virtual Local Area Network) teknologialla. VLAN jakaa tietoliikenneverkon loogisiin osiin, riippumatta siitä miten verkko on fyysisesti rakennettu. Esimerkkinä alla olevan kuvan (kuva 8) oleva tilanne, jossa yhden kytkimen taakse
on luotu kaksi erillistä virtuaalilähiverkkoa VLAN 10 ja VLAN 20, tietokoneille ja tulostimille
omansa. (Technopedia.)

Kuva 8. Yhden kytkimen takana kaksi erillistä virtuaalilähiverkkoa. (Technopedia.)
VPN
VPN (Virtual Private Network), suomeksi virtuaalinen erillisverkko, mahdollistaa salatun yhteyden muodostamisen, jolla voi yhdistää päätelaitteelta Internetin yli sisäverkkoon. Suojattuyhteys pitää huolen, että arkaluontoinen data välittyy turvallisesti. Se estää ulkopuolisia
tahoja salakuuntelemasta verkkoliikennettä ja mahdollistaa etäyhteyden sisäverkkoon. Pelitapahtuma tarvitsee VPN-yhteyden mahdollistamaan verkon etähallinnan. (Cisco b.)
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5
5.1

QoS
Perusteet

QoS (Quality of Service) on termi mekanismien ja tekniikoiden käytölle verkkoliikenteen
hallitsemiseksi ja laadukkaan suorituskyvyn varmentamiseksi niistä riippuville sovelluksille
ja käyttötarkoituksille. Sen avulla voidaan muokata kokonaisverkkoliikennettä priorisoimalla
tiettyjä ohjelmia ja liikennettä. QoS on yleensä käytössä verkoissa, joissa liikkuu resurssiintensiivistä verkkoliikennettä. Yleisiä palveluja, jotka hyötyvät siitä ovat videon ja äänen
suoratoisto ja verkkopelaaminen. QoS:n avulla organisaatiot voivat optimoida verkkonsa eri
sovellusten suorituskykyä ja saada tietoa verkon bittinopeudesta, viiveestä, jitteristä ja pakettihäviöstä. Näin verkko voidaan suunnitella ja optimoida mahdollisimman tehokkaaksi,
saaden myös halutun laadun eri verkkopalveluille ja käyttäjät saavat mahdollisimman hyvän
käyttökokemuksen. Suurinta osaa mainituista ongelmista voisi ratkaista yksinkertaisesti
kasvattamalla verkon kapasiteettia. Aina ei voi kuitenkaan ostaa suorituskyvyltään tehokkaampaa reititintä, kytkintä, palomuuria tai tilata palveluntarjoajalta nopeampaa yhteyttä Internetiin. (Fortinet b.)
Jotta voidaan ymmärtää miten QoS toimii, pitää määrittää liikenteen ominaisuuksia millä
sitä mittaa.
1. Kaistainleveys, eli linkin nopeus. QoS voi kertoa reitittimelle, kuinka käyttää kaistanleveyttä. Esimerkiksi määrittää tietty määrä kaistannopeutta eri liikennetyypeille.
2. Viive, aika jona paketti kulkee lähteeltä määränpäähän. Usein tähän voi vaikuttaa
jonotusviive, joka tapahtuu kun yhteys ruuhkautuu ja paketit joutuvat jonottamaan
niiden eteenpäinlähetystä. QoS voi järjestää tietynlaiset viiveelle herkät paketit erillisiin prioriteettijonoihin.
3. Häviö, pakettihäviön seurauksena menetetyn datan määrä. Häviö tyypillisesti tapahtuu verkon ruuhkautumisen vuoksi. QoS mahdollistaa tietyn tyyppisten pakettien pudottamisen.
4. Jitter, pakettien epätasainen nopeus verkossa. Jitter ilmenee ruuhkautumisen seurauksena, mikä saattaa johtaa pakettien saapumiseen myöhässä ja epäjärjestyksessä. Tämä voi aiheuttaa vääristymiä tai aukkoja videon ja äänen vastaanottamisessa.
(Fortinet b.)
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QoS:n implementointi alkaa verkkoliikenteen kategorioinnista sen tärkeyden, kaistan tarpeen, viiveen ja pakettihäviölle herkkyyden mukaan. Näin voidaan aloittaa suunnitelma
siitä, kuinka QoS halutaan toteuttaa kussakin tilanteessa. Koska Internet Protokolla ei itsessään tarjoa minkäänlaista QoS ominaisuutta on se toteutettava erillisillä verkossa olevilla laitteilla kuten kytkimillä, reitittimillä ja palomuureilla. (Fortinet b.)
5.2

QoS-mallit

QoS voidaan jaa kolmeen päämalliin, jotka kuvaavat niiden eri toimintoja. Kaksi näistä ovat
IETF:n (Internet Engineering Task Force) määrittelemiä malleja, Integrated services (IntServ) eli yhdistetyt palvelut ja Differentiated Services (DiffServ) eli eritetyt palvelut. Kolmas
malli eli Best-Effort on verkkoliikenteen vakiomalli. (Huawei, 2019.)
Best-Effort
Best-Effort on QoS-malleista kaikkein yksinkertaisin. Se on oletus QoS-malli, jota käytetään
Internetissä, eikä se periaatteessa käytä ollenkaan QoS-mekanismeja. Best-Effort ei salli
resurssien varaamista tai muita mekanismeja, jotka aiheuttavat erityiskohtelua verkossa.
Best-Effort käsittelee paketteja, pitivät ne sisällään tiedonsiirtoa tai puheluita, tasavertaisina
eikä niitä edes tunnisteta erilaisina toisistaan. Tästä syystä se ei ole yksinään sopiva
nykyaikaisissa

verkoissa,

joissa

reaaliaikaisen

liikenteen

määrä

on

suurta

ja

verkkokapasiteetti on rajallista. Tätä mallia tulisi välttää muissa tapauksissa paitsi
tilanteissa, joissa verkon kapasiteetti ja suorituskyky ovat niin suuria, ettei verkkoliikenteen
määrä vaikuta käyttökokemukseen. (Huawei, 2019.; Szigeti ym. 2013, 5–6)
Integrated services (IntServ)
Integrated services (IntServ), eli yhdistetyt palvelut, oli ensimmäinen varteenotettava yritys
toteuttaa palvelunlaadun hallintaa reaaliaikaisuutta vaativalle verkkoliikenteelle. IntServ perustuu signalointiin ja verkkoresurssien varaamiseen sitä tarvitseville palveluille. IntServ takaa verkko ominaisuuksien kuten kaistanleveyden, viiveen ja pakettihäviön tason, mahdollistaen hyvin ennustettavan palvelunlaadun. RSVP (Resource Reservation Protocol) on
yleinen IntServ signalointiprotokolla. Palvelun, jolla on täsmällinen tarve kaistanleveydelle
ja viiveelle, pitää odottaa RSVP:tä sen tehdessä kaistanleveys- ja viivevaraukset jokaiselle
hypylle lähteestä määränpäähän. Kun varaukset on tehty onnistuneesti voi palvelu aloittaa
operoinnin. Kun operointi on käynnissä koko matkalta, lähteestä määränpäähän, tarvittava
kaistanleveys on varattu pelkästään yhdelle yhteydelle, kunnes se on päättynyt. Jos koko
kaistanleveys on varattu käyttöön uutta istuntoa ei voida aloittaa, ennen kuin vanha on päättynyt. (Huawei, 2019.; Szigeti ym. 2013, 6–7.)

14
Differentiated services (DiffServ)
Differentiated services (DiffServ), eli eritettyjä palveluita, on uusin kolmesta mainitusta QoSmallista ja se suunniteltiin vastaukseksi IntServ:n tuomille haasteille. Siinä missä IntServ
käyttää signalointia ja varausta varmistaakseen tarvittavat resurssit yhteydelle, DiffServ perustuu per-hyppy malliin, jossa jokaisen verkon solmukohdan pitää olla ennalta ohjelmoitu
suorittamaan tietyn tasoista palvelua jokaiselle data tyypille. (Huawei, 2019.; Szigeti ym.
2013, 6–7.)
5.3

QoS-mekanismit

DiffServ tarvitsee erilaisia QoS-mekanismeja suorittaakseen verkon suorituskyvyn optimointien tehtäviä. Seuraavat QoS-mekanismit mahdollistavat verkonlaadun hallinnan.
Kaikki ovat uniikkeja mekanismeja, mutta useat niistä voivat toimia toistensa rinnalla.
(Huawei, 2019.)

5.3.1 Luokittelu ja merkitseminen
Luokittelu ja merkitseminen ovat kaksi yhdessä toimivaa mekanismia, jotka toimivat verkkoliikenteen priorisoinnin ja hallinnan toteuttamiseksi. Luokittelu-mekanismi tarkistaa paketin tyypin, kuten VoIP tai video, jonka mukaan paketin luokka määritellään. Luokittelun jälkeen suoritetaan merkitseminen. Pakettien merkintä mahdollistaa eri luokan saaneiden pakettien eriarvoisen kohtelun. Korkean tärkeysjärjestyksen luokan saanneille paketeille annetaan ensisijainen kohtelu ja niitä ei esimerkiksi yleensä pudoteta jonosta edes ruuhkatilanteissa. Luokan määrittämiseen on monia mahdollisia tapoja, kuten porttinumero ja IPosoite. (Huawei, 2019.; Szigeti ym. 2013, 7.)
Paketit voidaan periaatteessa jakaa niin moneen eri luokkaan, kun on tarvetta, mutta yleisesti käytetään joko 4- , 8- tai 12-luokan malleja (kuva 9). Jokainen malli on oikea valinta
jollekin käyttöympäristölle, riippuen siitä kuinka paljon tahdotaan hienosäätää verkkoliikenteen sisältöä. Jokaiselle osalle annetaan tai varataan tietyn verran verkkoresursseja, riippuen siitä minkälaiset kyseisen verkon tarpeet ovat. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa
(kuva 10) Best-Effort mallin liikenteelle on varattu 25 % koko verkon kapasiteetistä. Mallin
suunnittelu tulisi pitää mahdollisen johdonmukaisena, jolloin esimerkiksi uusien sovelluksien ja vikatilanteiden kartoitus olisi mahdollisen yksinkertaista. (Szigeti ym. 2013, 204–
205.)
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Kuva 9. Sovelluksien eri tasoiset luokittelumallit. (Szigeti ym. 2013, 205.)

Kuva 10. 12-luokkaan jaettu jonotusvarausmalli ja niiden varaukset. (Szigeti ym. 2013, 204.)
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5.3.2 Jonotus ja ruuhkanhallinta
Kun verkkoliikenteen määrä ylittää verkon kapasiteetin, liikenne joutuu odottamaan kapasiteetin vapautumista. Jotkin verkkoliikenteen tyypit ovat hyvin herkkiä häiriöille, ja ne voidaankin asettaa luokittelun mukaisesti korkeamman prioriteetin jonoihin. Jonotuksen muotoon ja sen purkuun on useita erilaisia tekniikoita, joista muutamia esimerkkejä seuraavaksi.
(Huawei, 2019.; Szigeti ym. 2013, 7.)
FIFO
FIFO (First in, First Out) on niin sanotusti normaali jono, jossa ensiksi saapuva paketti myös
lähetetään ensimmäisenä ja paketit jotka saapuvat myöhemmin menevät jonon perälle. Eli
kaikkia paketteja pidetään samanarvoisina. Se on yksinkertaisin ruuhkanhallintatyökalu.
(WWH a.)
PQ
PQ (Priority Queuing) tarjoaa yksinkertaisen menetelmän sovelluksien, jotka ovat herkkiä
viiveelle tai pakettihäviölle, priorisointiin. Laitteelle saapuvat paketit, jotka ovat jo luokittelussa merkitty korkeammaksi prioriteetiksi siirtyvät korkeamman prioriteetin jonoon, kun
taas normaalit paketit ovat omassa jonossaan. Laite lähettää korkeamman jonon paketit
ennen alempia alla olevan kuvan tavoin (kuva 11), vaikka alemmat olisivat saapuneet laitteelle ennemmin. Kummatkin jonot toimivat sisäisesti FIFO-mallin mukaisesti. (WWH a.)

Kuva 11. Pakettien jonotusjärjestys PQ-mallissa. (WWH a.)
WFQ
WFQ (Weighted Fair Queuing) vastaa PQ:n suurimpaan ongelmaan. Jos korkean prioriteetin paketteja saapuu jatkuvasti enemmän kuin niitä ehditään välittämään, eivät alemman
prioriteetin paketit pääse koskaan eteenpäin vaan ne joudutaan pudottamaan jonosta. WFQ
antaa jokaiselle jonolle oman painoarvon, jolla voidaan antaa jokaiselle jonolle oma minimi
kapasiteetti. (WWH a.)
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5.3.3 Ehdollistaminen ja muotoilu
Ehdollistaminen ja muotoilu ovat kummatkin mekanismeja saapuvan verkkoliikenteen manipuloimiseksi ja ehdollistamiseksi kaistanleveyden rajoitusten mukaan. Ehdollistaminen rajoittaa tiedonsiirtonopeutta, estämällä rajan ylimenevän liikenteen, torjuakseen mahdollisia
piikkejä liikenteessä. Ainoastaan tietoliikenne, joka on määriteltyjen parametrien mukaisesti
voi ohittaa rajoitukset. Liikenteen muotoilulla tarkoitetaan korkeaksi määritellyn liikenteen
priorisointia, kuten reaaliaikaisen videon tai äänen, ja ei niin tärkeän liikenteen siirtämistä
jonoon. Muotoilussa rajanylittävä liikenne tallennetaan väliaikaisesti ja vasta kun liikenteen
määrä laskee, lähetetään tallennettu tieto eteenpäin. Vaikkakin ehdollistaminen ja muotoilu
ovat saman tyyppisiä liikenteen muotoiluntyökaluja, ovat ne lähestymistavoiltaan erilaisia ja
niitä voidaan käyttää pareina. Parhaimmin eron näkee alla olevassa kuvassa (kuva 12)
jossa nähdään kuinka ehdollistaminen leikkaa huiput, kun taas muotoilu tasoittaa liikenteen.
(Huawei, 2019.; Szigeti ym. 2013, 7.)

Kuva 12. Ehdollistaminen ja muotoilun graafisesti esitetty ero. (Cisco c. 2019)
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6

Verkon ja sen tuomien kriteereiden kuvaaminen

Pelitapahtumia varten on tehty jo aiemmassa opinnäytetyössä peliverkosta suunnitelma,
jota voi soveltaa vastaavissa tapahtumissa. Sen suunnittelulähtökohtina ovat skaalautuvuus, vikasietoisuus ja suorituskykyisyys. Verkko on suunniteltu 4Gbps-nopeuden runkoyhteydelle, joka on kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta. Täten palomuurilta odotetaan
ainakin sen kriteerin täyttävää läpäisykykyä, palomuurisääntöjen ja QoS-toimintojen
kanssa. Tätä on kuitenkin hyvin vaikea arvioida koska esimerkiksi DPI ja vastaavat resurssiraskaat palomuurin ominaisuudet vaikuttavat hyvin paljon läpäisykykyyn ja vain testaamalla voidaan löytää optimaalinen tasapaino tietoturvan ja käytettävyyden väliltä.
Verkkoon on suunniteltu kaksi palomuuria alla olevan kuvan (kuva 13) mukaisesti, jotka
ovat kahdennettu. Tarkoittaen että jos toinen palomuureista jostain syystä lakkaisi toimimasta, siirtyisi verkkoliikenne varapalomuurille. Tätä ominaisuutta kutsutaan HA:ksi (High
Avaibility), joten sekin ominaisuus on löydyttävä palomuurilta.

Kuva 13. Yksinkertainen versio verkkotopologiasta ja kahdennetusta palomuurista.
Suunniteltu verkko jakautuu useaan loogiseen osaan (kuva 14). Verkossa on kuusi erillistä
VLAN:ia (kuva 15), joista MGT eli hallinnalta on pääsy kytkinten ja palomuurien hallintaan.
Jotta muutoksia tai vianselvitystä voidaan suorittaa myös verkon ulkopuolelta, esimerkiksi
tilanteessa jossa paikan päällä ei ole tarpeeksi osaava henkilöä, tarvitaan palomuurilta ominaisuus VPN-yhteyttä varten.
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Kuva 14. Pelitapahtuman verkkotopologia pienoiskoossa (esimerkkitopologia).

Kuva 15. LAN-verkon virtuaalilähiverkot ja niiden tunnukset.
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7
7.1

Palomuurien ominaisuuksien vertailu
Kriteerit

Seuraavaksi käydään läpi pelitapahtumalle tarvittavia palomuurin ominaisuuksia. Kaikki eivät välttämättä ole pakollisia, mutta toivottavia. Sekä miten vertailu rajautui neljään ennalta
valittuun vaihtoehtoon.
Budjetin ollessa rajallinen vaihtoehdoiksi jäivät täysin ilmaiset tai muuten kohtuuhintaiset
vaihtoehdot. Yritystasoiset ratkaisut, kuten Fortinetin Fortigatet, rajautuivat ulos vertailusta
niiden suuren hinnan takia. Vertailuun asti valikoituivat kaksi täysin ilmaista vaihtoehtoa ja
kaksi maksullista vaihtoehtoa. Perusteina valinnoille olivat, että osa ratkaisuista olivat entuudestaan tuttuja, muissa kohteissa hyväksi todettuja tai muuten yleisesti toimivina pidettyjä ratkaisuja.
Kokonaisläpäisykykyä, eli käytännössä suorituskykyä, palomuurilta toivotaan ainakin
5Gbps verran, mutta se on suurimmaksi osaksi kiinni laitteiston suorituskyvystä eikä sitä
näin ollen voida arvuutella teoria tasolla. Vertailu tehdään oletuksella, että jokaiselle ohjelmistolle on tarpeeksi tehokas laitteisto.
Aiemmin käydyn teorian pohjalta voidaan todeta, että peliverkkoon tarvitaan tarpeet täyttävä seuraavan sukupolven palomuuri. Sen tehtävänä on palomuurina toimisen lisäksi reititys, NAT, DHCP, VLAN, QoS, VPN ja muut verkontoiminnat kannalta olennaiset toiminnot.
Joten nämä ja muita ominaisuuksia on löydyttävä palomuuriohjelmistolta.
Koska halutaan turvata verkon jatkuva toiminta, on pelitapahtumaan suunniteltu kahdennettu palomuuriratkaisu. HA-ominaisuus mahdollistaa tilanteen, jossa verkkoliikenne siirtyy
päämuurilta varamuurille häiriötilanteessa. Palomuurilta tarvitaan HA:n lisäksi tarvittavat
portit sen toteuttamiseksi.
Ohjelmisto tarvitsee tietenkin myös laitteiston minkä päällä sitä ajetaan, mutta sen hankkiminen ei ollut erinäisten syiden takia mahdollista opinnäytetyön toteuttamishetkellä. Kriteerit
muodostuvat päämääräisesti ohjelmistopuolelle ja laitteisto hankitaan myöhemmin.
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7.2

pfSense

pfSense on ohjelmistojakelu palomuuri- ja reititysalustalle, joka perustuu FreeBSD-käyttöjärjestelmään mukautetulla ytimellä ja sisältää kolmansien osapuolten ilmaisia ohjelmistopaketteja lisätoimintoja varten. Ohjelman voi asentaa joko omavalintaiselle laitteistolle tai
ostaa valmiin ratkaisun pfSensen kehittäjältä Netgatelta. pfSense pystyy pakettijärjestelmän avulla tarjoamaan samankaltaiset toiminnallisuudet kuin perinteiset kaupalliset palomuurit, ilman että niitä olisi rajoitettu maksullisiksi. pfSense haaraantui m0n0wallsta vuoden
2004 syyskuussa. pfSense on lähdekoodiltaan avoin ja jakelussa Apache 2.0 lisenssillä.
Netgate tarjoaa myös maksullista teknistä tukea. (Netgate.)
Se on onnistuneesti, omien sanojensa mukaan, korvannut useita tunnettuja kaupallisia palomuureja useissa asennuskohteissa ympäri maailmaa. pfSense ohjelmisto sisältää graafisen selainliittymän kaikkien komponenttien määrittämiseen. Eikä se vaadi minkäänlaista
UNIX tietämystä, tarvetta komentorivi osaamiselle tai muutenkaan sääntöjen manuaalista
asettamista. (Netgate.)
Ominaisuuksiltaan pfSense on erittäin monipuolinen ja sisältää kaiken tarvittavan pelitapahtumalle. Ilmaisuus on myös suuri etu, vaikka tietenkin laite jolle pfSense asennettaisiin maksaisi. Huonona puolena voidaan pitää sen monimutkaisuutta, joka johtaa kuitenkin juurensa
sen laajasta muokattavuudesta.

7.3

OPNsense

OPNsense on Decison kehittämä avoimen lähdekoodin palomuuri ja reititysalusta, joka
haarautui pfSensestä vuonna 2014, jonka ensimmäinen virallinen julkaisu oli tammikuussa
2015. OPNsense perustuu pfSensen tavoin FreeBDS-käyttöjärjestelmään. OPNsense julkaisee viikoittaisia tietoturvapäivityksiä voidakseen reagoida uusiin uhkiin kohtalaisen nopeasti, sekä kaksi merkittävämpää päivitystä vuodessa. OPNsense ilmoittaa sivuillaan, että
se jakaa vain 10 % koodistaan pfSensen kanssa. Yksi suurista eroavaisuuksista pfSensen
kanssa on, että OPNsense ei tue kolmannen osapuolen tekemiä ohjelmistopaketteja. Decison myy valmista laitteistoa OPNsenselle. (OPNsense.)
Myöskin OPNsense on ominaisuuksien määrältään enemmän kuin tarpeeksi pelitapahtumalle. pfSenseen verrattuna OPNsense on jonkin verran käyttäjäystävällisempi.
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7.4

Untangle NG Firewall

Untangle Next Generation (NG) Firewall on Debian 10 pohjainen alusta verkkopohjaisten
sovellusten käyttöönottoon. Alustana se yhdistää sovellukset yhteisen graafisenkäyttöliittymän, tietokannan ja raportoinnin ympärille. NG palomuuri tukee tällä hetkellä monia avoimen lähdekoodin sovelluksia ja kaupallisia lisäosia. Listalta löytyy ominaisuuksia kuten roskapostin esto, verkkosuodatus, virustentorjunta, vakoiluohjelmien torjunta, tunkeutumisen
esto, VPN, SSL-VPN ja palomuuri. Se on suunniteltu eritysesti organisaatioille, joilla on
rajalliset IT-resurssit ja budjetit. Untagle NG Firewall on ohjelmisto, joka voidaan itsenäisesti
asentaa vaatimukset täyttävälle laitteistolle tai sen voi ostaa valmiiksi asennettuna laitteistolle Untanglelta tai muilta jälleenmyyjiltä. Untangle tarjoaa ilmaista versiota ohjelmistostaan, mutta se on kuitenkin hyvin riisuttu versio normaalista maksullisesta versiosta, jossa
hinta koostuu ohjelmistopaketista ja lisensseistä. Yhtenä sen suurimpana etuna on alla olevan kuvan (kuva 16) mukainen selkeä ja helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä.
(Untangle 2021.)

Kuva 16. Untangle käyttöliittymä. (Untangle.)
Untagle täyttää teknisesti kaikki vaatimukset pelitapahtuman ratkaisuksi. Joidenkin ominaisuuksien maksullisuus on sen ainoa näennäinen heikkous.
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7.5

UniFi Dream Machine Pro

Aikaisempiin vaihtoehtoihin verrattuna Ubiquitin Unifi Dream Machine Pro (UDM-Pro) ei ole
pelkkä ohjelmisto vaan se on kaiken tarpeellisen sisällään pitävä yhdyskäytävä ja verkkolaite. Se ei sisällä mitään muita maksuja, kuin alkuperäisen ostohinnan. Vaihtoehtona UDMPro on mielenkiintoinen sen helppokäyttöisyyden ja kokonaishintansa takia. Alla olevassa
kuvassa (kuva 17) nähdään UDM-Pro:n laitetiedot. (Ubiquiti.)

Kuva 17. UDM-Pro laitetiedot ja IDS/IPS suorituskyky. (Ubiquiti.)
Vaikkakin mahdollisuus yhdelle hankinnalle, joka pitää sisällään tarvittavan ohjelmiston ja
laitteen olisi periaatteessa käytännöllinen, ei UDM-Pro yksinkertaisesti kykene tarjoamaan
kaikkea sitä monipuolisuutta mitä siltä tarvittaisiin. Tähän pystyvät kaupalliset laitteet ovat
kuitenkin jo niin kalliita ja tarpeettoman tehokkaita, etteivät nekään ole sopivia vaihtoehtoja.
QoS-asetusten yksinkertaisuus, HA:n puute ja kyseisen laitteen tehottomuus, eli läpäisykyky ei ole riittävä, ovat asioita joiden takia UMD-Pro ei sovellu pelitapahtuman ratkaisuksi.
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7.6

Ominaisuuksien vertailu

Vaikka kaikki taulukon (taulukko 1) ominaisuudet eivät ole tarpeellisia, antavat ne hyvän
kuvan miten tuotteet eroavat toisistaan. pfSense, OPNsense ja Untangle sisältävät kaiken
tarvittavan toisin kuin UDM-Pro.
Ominaisuudet

pfSense

OPNsense

Untangle NG Firewall

UDM-Pro

Käyttöjärjestelmä

FreeBSD

FreeBSD

Debian

Unifi SDN

OpenVPN

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Yksinkertainen

IPsec

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Kyllä

L2TP VPN

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Kyllä

Wireguard

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Ei

Policy reititys

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Ei

IDS/IPS

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

DNS suodatus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

GeoIP suodatus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Web suodatus

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Yksinkertainen

QoS

Kehittynyt

Kehittynyt

Kehittynyt

Yksinkertainen

WAN kahdennus

Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Kyllä

ta- Kyllä

Kyllä

Maksullinen

Ei

Kuormituksen
saaminen

Kirjautumisikkuna

Kyllä

Kyllä

Kyllä

SDN Controller

Let’s Encrypt

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

HA Proxy

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ilmainen

Täysiversio, noin 3240 400€

Hinta (250 laitetta/1 Ilmainen
vuosi)

$

Kahdennus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Taulukko 1. Palomuurien ominaisuuksia. (Ubiquiti; UniFi; Netgate; OPNsense.)

Ei
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7.7

Vertailun yhteenveto

Neljästä valitusta vaihtoehdosta pudotettiin ensimmäisenä UniFi Dream Machine Pro.
Jonka ominaisuudet eivät vain yksinkertaisesti olleet riittävät, vaikkakin taloudellisesti se
olisikin ollut mielenkiintoinen vaihtoehto. UDM-Pro putoaa sen rajallisten ominaisuuksien
takia, eikä se ole varteenotettava vaihtoehto pelitapahtuman palomuuri- ja reititysalustaksi.
Untangle olisi muuten hyvä vaihtoehto, mutta se ei tarjonnut mitään merkittävää lisää kahteen avoimen lähdekoodin vaihtoehtoon verrattuna. Jotkin tarvittavat ominaisuuksista ovat
maksullisia, kun muissa ne olisivat ilmaisia. Suurimpana etuna olisi sen helppokäyttöisyys
ja selkeys.
pfSensen ja OPNsensen väliltä on vaikea tehdä eroa teknisten ominaisuuksien osalta. Sillä
ne ovat jo lähtökohdiltaan hyvin samankaltaiset ja ovat vasta viime vuosina alkaneet erota
millään merkittävällä tasolla toisistaan. Erot eivät kuitenkaan ole vielä niin suuria, että niiden
perusteella voisi tehdä varmasti oikeaa valintaa. Käyttäjälle suurimpana erona on käyttöliittymien erot ja kuinka joidenkin ominaisuuksien toteutustavat ovat erilaisia. pfSensen suurimmiksi eduiksi kääntyvät laajempi dokumentointi, suurempi yhteisö ja, vaikkakaan mitään
tarkkoja lukuja ei ole julkaistu, pfSensen laajempi käyttöönotto yritysympäristöissä.
pfSense päätyy suositukseksi pelitapahtuman pelimuuriksi, sen kattavalla ominaisuuksien
tarjonnalla ja ilmaisuudellaan. Negatiivisena puolena voidaan nähdä sen vaikeahko käytettävyys. Vaikka pfSense olisi normaalille käyttäjälle haasteellinen, ovat sen tulevat asentajat
ja käyttäjät kuitenkin insinööriopiskelijoita, joilla on teknistä taitoa toteuttaa kaiken tarvittavan. Etuna sille on myös se, että pfSense ratkaisuja on käytetty aiemmissakin koulun projekteissa, joten sille löytyy entuudestaan käyttökokemusta ja taitoa.
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8

Yhteenveto

Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi palomuurin valintaan tarvittava teoreettinen tieto
ja niiden pohjalta antaa suositus palomuurista. Teoriaosuutena toimivat tietoverkkojen perusteet, palomuurien ja niiden ominaisuuksien perusteet, QoS-perusteet, reitityksen perusteet ja aiemmin tehdyn lähiverkkosuunnitelman pikakatsaus. Käytännön osuudeksi jäi neljään eri palomuuriratkaisuun tutustuminen ja niiden vertailu. Vertailun pohjalta suositellaan
pfSenseä pelitapahtuman palomuuriksi sen kattavien ominaisuuksien, mukautuvuuden ja
tietenkin ilmaisuuden vuoksi.
Palomuurin valinnassa tärkeimmiksi kriteereiksi muodostuivat yleisesti niiden ominaisuudet
eikä välttämättä niinkään itse pakettien suodatus. Myöskin pelitapahtuman erilaiset tarpeet,
johon palomuuria tarvitaan, vaikuttavat paljon minkälaista ratkaisua kannattaa lähteä rakentamaan. Esimerkkinä heti alussa pudonnut UMD-Pro soveltuisi erinomaisesti pieneen toimistoon tai jopa vaativaan kotikäyttöön, palomuuriltaan enemmän toimintoja haluavalle
henkilölle. Kuitenkin käyttäjien ja datan määrän kasvaessa alkavat erilaiset tarpeet, kuten
liikenteen laadun muovaaminen omiin käyttötarpeisiin sopiviksi QoS-mekanismien avulla.
Haasteena työlle olivat palomuurin tarkkojen kriteerien puute sekä testilaitteiston puute,
jotka vaikeuttivat tarkempien suositusten tekoa. Tarkkojen kriteerien puute johtui siitä, ettei
verkkoa ollut päästy rakentamaan ja testaamaan oikeilla laitteilla. Nämä vaikeuttivat mihinkään tiettyyn asiaan syventymistä, mutta myös antoivat työlle laajuutta, jonka johdosta työn
tuloksia voidaan käyttää usean eri laajuisen tai tarpeiden täyttävän palomuurin valintaan ja
tarpeiden ymmärtämiseen. Valitettavana seikkana on konkreettisten tulosten puute johtuen
siitä, ettei testilaitteita ollut työn tekohetkellä saatavissa. Esimerkiksi mittaukset erilaisten
QoS- ja DPI-tekniikoiden vaikutuksesta verkkoliikenteeseen ja palomuurin läpäisykykyyn
olisivat olleet hyödyllisiä.
Jatkona selvitykselle olisi itse pelitapahtuman palomuurin toteutus sekä syventyminen etenkin suositellun pfSensen ominaisuuksiin. Esimerkiksi miten optimoida palomuurin asetukset
pelitapahtumalle mahdollisimman toimiviksi. Myös tarkempi kartoitus laitteiston valinnasta
pfSensen alustaksi olisi tarpeellinen.
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