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TIIVISTELMÄ 

Verkon monitorointi tarjoaa metodeja vihamielisten käyttöyritysten 

havaitsemiseen. Tyypillinen monitorointijärjestelmä käyttää Man-in-the-middle 

-tyyppisiä ratkaisuja, jotka vaativat laajamittaisia järjestelmiä pakettien 

salauksen purkamiseen ja avainten hallintaan. Tämä luo järjestelmään 

mahdollisen hyökkäyspisteen ja loukkaa käyttäjien yksityisyydensuojaa. 

Tämä tutkielma esittelee viitekehyksen ei-intrusiiviselle itsemonitoroivalle 

pääsynohjausjärjestelmälle, jossa attribuuttipohjainen kryptografia tarjoaa 

metodeja pääsylinjausten toimeenpanoon ilman syvää paketintarkastelua. 

Palvelinprosessi sallii yhteyksiä vaatimalla käyttäjää allekirjoittamaan haasteen 

attribuuttipohjaisella avaimellaan. Tutkielma tarjoaa myös esimerkin 

salaamattomassa HTTP-kontekstissa, jossa käyttäjän ominaisuudet 

määritellään heidän selainlisäosiensa yhdistelmän perusteella.  
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ABSTRACT 

Network monitoring provides methods for detecting malicious use attempts 

and packets. Typical monitoring systems use Man-in-the-middle based 

solutions, which require extensive monitoring and packet decryption systems 

with key management. This produces a possible attack point on the system and 

violates the privacy of the users. 

This paper introduces a framework for a non-intrusive self-monitoring access 

control system, in which attribute-based cryptography provides methods for 

policy enforcement without deep packet inspection. The server process allows 

connections by requiring the client process so sign a nonce with their attribute-

basedd keys. The paper also provides an example in non-encrypted HTTP 

context in which the users’ attributes are defined by their browser plugin 

combination.  
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1. JOHDANTO 
 

Pääsynohjaus-, verkon monitorointi- ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät 

(Intrusion Detection System, IDS) ovat tärkeä osa tämän päivän monimutkaisia 

tietoverkkoja. Joka päivä suuria määriä dataa liikkuu Internetissä paikasta toiseen. 

Osa paketeista sisältää luottamuksellista ja arkaluontoista tietoa eikä saa joutua 

ulkopuoliselle toimijalle, jolta se mahdollisesti leviäisi etenpäin. Osa on 

mahdollisesti pahantahtoisten tahojen lähettämiä, kuten Distributed Denial of Service 

(DDoS)-hyökkäyksen paketteja tai haittaohjelmien osia, mitkä tulee suodattaa ja 

joiden vaikutus tulee minimoida. 

Tämänhetkiset datapakettien tutkimiseen perustuvat verkonsuojausmenetelmät 

vähentävät yksityisyydensuojaa ja jopa turvallisuutta. Verkkoliikenteen yksityisyys 

on tärkeämpää kuin koskaan, sillä esimerkiksi Edward Snowdenin paljastukset [1]  

kertovat hallitusorganisaatioiden suorittaman tarkkailun laajuudesta, ja 

suojaussovelluksia on jopa muokattu esittelemällä takaovia ohjelmistoon 

helpottamaan datan tutkimista. Yksityisellä tasolla IDS-palveluntarjoajat joutuvat 

suunnittelemaan tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmänsä salausta käyttävän 

liikenteen ympärille esimerkiksi implementoimalla Man-in-the-middle (MitM)-

tyylisiä ratkaisuja, mikä helpottaa monitorointia mutta vaatii pakettien salauksen 

purkamista ja paketti-informaation lukemista. Lisäksi, turvallisuuden vastaisesti 

MitM-ratkaisu tuottaa itsessään uuden haavoittuvan keskuspisteen jota hyökkääjä voi 

hyödyntää. 

Attribuuttipohjaiset salaus- ja todennusjärjestelmät ovat identiteettipohjaisen 

salauksen sovellutus [2], joka poistaa tarpeen erillisille valvontamekanismeille. 

Käyttäjä salakirjoittaa tai allekirjoittaa viestin avaimella joka perustuu käyttäjän 

ominaisuuksiin, ja sen voi purkaa kuka tahansa käyttäjä jolla on siihen määritetyn 

pääsyoikeusmääritelmän mukaiset ominaisuudet. Yksi attribuuttipohjaisen salauksen 

suuri etu on, että salattu dokumentti voidaan säilyttää suojaamattomassa 

palvelimessa, ja erillisiä käyttäjäntodennusmekanismeja ei tarvita. Tämä 

mahdollistaa järjestelmän joka teoriassa valvoo itse itseään, ja kenenkään käyttäjän ei 

tarvitse paljastaa varsinaista identiteettiään tai millä ominaisuuksilla 

pääsyoikeusmääritelmä on täytetty. 

Tässä työssä esitellään käytännöllinen realisaatio attribuuttipohjaisen 

allekirjoituksen käytöstä pääsynohjaus- ja verkonvalvontajärjestelmän kontekstissa. 

Atribuuttipohjaiseen salaukseen pohjautuvia turvallisia realisaatioita on aikaisemmin 

kehitelty [3], ja tämä työ perustuu ABS-perusalgoritmeihin ja niiden käyttöön 

todennuskontekstissa [4]. Työssä esitelty skenaario poistaa tarpeen syvään 

pakettitarkistukseen ja monitorointiin luomalla itsemonitoroivan 

pääsynohjausjärjestelmän, jossa vaatimukset täyttävä käyttäjä voi muodostaa 

yhteyden mihin tahansa kohteeseen anonyymisti. 



 

2. PERUSTEET 

2.1. Pääsynohjaus-, verkon monitorointi- ja 

tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät 

Tunkeutumisen havaitseminen määritellään ongelmana, jossa tarkoituksena on 

erottaa laillinen käyttäjä mahdollisesta uhkasta [5], ja jonka yksi osa-alue on verkon 

monitorointi. Mahdollisia uhkia on kahta tyyppiä: luvaton käyttäjä (cracker) joka on 

mahdollisesti ulkopuolinen taho joka hakkeroituu järjestelmään, ja sisäpiiriuhka 

(insider threat) joka on periaatteessa laillinen käyttäjä mutta ylittää käyttöoikeutensa 

oman edun saavuttamiseksi. Tunkeutumisen havaitseminen verkon toimintaa 

monitoroimalla vaatii metodeja, joilla erotetaan hyökkääjän aktiviteetti tavallisesta 

järjestelmään toiminnasta. Yksi toimintatapa on arvottaa aktiviteetteja sen mukaan 

kuinka suurella todennäköisyydellä se on hyökkäykseen kuuluvaa [6]. Mahdollisia 

ominaisuuksia ovat lähettäjän käyttämä järjestelmä, vastaanottajan haavoittuvuus, 

käytetty palvelu ja paketin sisältö. Pakettien sisällön lukemista voi loukata 

yksityisyyden suojaa, ja jos toimitaan salatulla yhteydellä kuten HTTPS-

kontekstissa, salaus tulee purkaa erikseen. Monitorointikomponentin tulee säilyttää 

kopioita salausavaimista tai tarjota jokin muu tapa salauksen purkamiseen, mikä 

tarjoaa hyökkääjälle uuden hyväksikäytettävän haavoittuvuuden. 

Pääsynohjausjärjestelmät mahdollistavat joustavia mekanismeja erillisen pääsyn 

tuottamiseksi eri käyttäjille [7], mutta ne voivat sisältää tietoturva-aukkoja. 

Aikaisemmat implementaatiot säilyttävät yleensä dataa salaamattomana tekstinä, ja 

sisältävät erillisen mekanismin varsinaisen pääsyn valvomiseksi. Tämä on merkittävä 

tietoturvariski, sillä ohjelmiston mahdollisia haavoittuvuuksia hyväksi käyttämällä 

dataa voidaan varastaa, ja sisäpiiriuhkan tapauksessa pahantahtoinen käyttäjä voi 

jakaa materiaalia kolmannelle osapuolelle. Joissakin tapauksissa luodaan 

käyttäjähierarkia, jossa samaan osajoukkoon kuuluvat käyttäjät jakavat yhteisen 

salausavaimen. Jos osa tiedosta tulee jakaa kolmannelle ryhmään kuulumattomalle 

osapuolelle, syntyy saman kaltainen riski kuin edellä. Tämä johtuu siitä, että se 

täytyy toteuttaa joko asettamalla yksi käyttäjä purkamaan tiedostojen salaus ja 

jakamaan tiedot tai antamalla kolmannelle osapuolelle ryhmän salausavain, jolloin 

hänellä on pääsy kaikkiin ryhmän tiedostoihin. 

2.2. Salaus ja turvallisuus 

Salaus on kryptografian alkuperäinen päämäärä[8, s. 23-25], ja sen tarkoitus on 

turvata kahden tai useamman henkilön kommunikaatio ei-turvallisessa 

kommunikaatiokanavassa. Hyvä salausfunktio on muodostettu siten, että jos 

hyökkääjä ei tiedä salausavainta, hyökkääjä ei pysty oppimaan mitään tietoa 

lähetetystä viestistä m, paitsi mahdollisesti sen pituuden ja lähetysajan. 

Itse turvallisuuden määritelmä on monimutkaisempi, mutta se koostuu 

ennaltaehkäisystä, hyökkäyksen havaitsemisesta ja siihen kohdistetuista 

vastatoimista. Perusperiaate on, että kryptografinen järjestelmä pystyy erottamaan 

”hyvän” ja ”huonon” toimijan ja estämään hyökkääjän pääsyn järjestelmään. 

Turvallisuutta voidaan kuvata nk. paranoiamallilla, jossa järjestelmän tulee toimia 

käyttäjän kohdalla oikein ja turvallisesti, vaikka kaikki muut käyttäjät ja osapuolet 

olisivat mahdollisia hyökkääjiä omine päämäärineen. Kerckhoffin periaatteen 



 

mukaan salausskeeman turvallisuus tulee olla riippuvainen ainoastaan avaimen eikä 

algoritmin salassapidosta. Järjestelmä on turvallisimmillaan Kerckhoffin periaatetta 

noudatettaessa, sillä algoritmin täydellinen salassapito on vaikeaa ja samoja 

algoritmeja käytetään parhaimmillaan useita kymmeniä vuosia, ja julkisia 

algoritmeja on helpompi arvioida ja kehittää eteenpäin. 

Geneerinen symmetrinen salausjärjestelmä koostuu erikseen neuvoteltavasta 

salausavaimesta ja sitä käyttävistä salaus- ja salauksenpurkufunktioista. Oletetaan 

että kanavalla on kolme henkilöä: kaksi käyttäjää ja kanavaa salakuunteleva 

hyökkääjä. Käyttäjät neuvottelevat turvallisesti jonkin avaimen 𝐾𝑒 jollakin 

turvallisella kanavalla tai tavalla, jota hyökkääjä ei voi salakuunnella. Kun käyttäjä 

haluaa lähettää viestin m, hän lähettää sen sijaan salakirjoituksen c joka tuotetaan 

salausfunktiolla 𝑐 ∶= 𝐸(𝐾𝑒 , 𝑚). Vastaanottaja voi purkaa vastaanottamansa 

salakirjoituksen alkuperäiseksi viestiksi salauksenpurkufunktiolla 𝑚 ∶= 𝐷(𝐾𝑒 , 𝑐). 

Hyökkääjä ei tiedä avainta 𝐾𝑒, joten hän ei voi purkaa salakirjoitusta c. 

2.3. Todennus ja digitaaliset allekirjoitukset 

Todennuksen tarkoitus on varmistaa, että viesti tulee oikealta henkilöltä [8, s.25-29]. 

Käyttäjät neuvottelevat todennusavaimen 𝐾𝑎 mikä eroaa salausavaimesta 𝐾𝑒. Kun 

käyttäjä lähettää viestin m, hän laskee viestille viestintodennuskoodin (message 

authentication code, MAC). Viestintodennuskoodi a tuotetaan 

viestintodennusalgoritmilla 𝑎 ∶= ℎ(𝐾𝑎, 𝑚), ja vastaanottaja voi varmistaa viestin 

aitouden vertailemalla lähetetyn viestin tuottamaa koodia lähetettyyn koodiin 

𝑚, 𝑎 ≟  ℎ(𝐾𝑎, 𝑚). Hyökkääjä ei voi muokata viestiä, sillä muokattu viesti m’ tuottaa 

eri viestintodennuskoodin a’. Hyökkääjä voi edelleen poistaa lähetettyjä viestejä, 

mutta jos todennusfunktioon sisällytetään viestinumerointi, hän ei voi lähettää 

aikaisemmin lähetettyjä viestejä uudelleen. 

Julkisten avainten kryptografiassa salaukseen ja salauksenpurkuun käytetään 

erillisiä avaimia, joista toinen on avoin kaikille käyttäjille. Useamman käyttäjän 

järjestelmissä perinteisten symmetristen avaimien määrä kasvaisi eksponentiaalisesti 

käyttäjien määrän lisääntyessä, sillä jokaiselle yhteydelle pitäisi luoda avain erikseen. 

Julkisissa avaimissa käyttäjä luo algoritmilla itselleen yksityisen avaimen ja julkisen 

avaimen (𝑆𝑢𝑠𝑒𝑟 , 𝑃𝑢𝑠𝑒𝑟), sekä julkaisee julkisen avaimen Puser kaikkien käyttöön. 

Kaikki lähetetyt viestit salataan vastaanottajan julkisella avaimella, ja vastaanottaja 

purkaa salakirjoituksen salauksen omalla yksityisellä avaimellaan. Jotta järjestelmä 

toimii oikein, avaimienluontialgoritmin, salausalgoritmin ja 

salauksenpurkualgoritmin tulee varmistaa, että salauksenpurkualgoritmi tuottaa 

alkuperäisen viestin eli 𝐷(𝑆𝑢𝑠𝑒𝑟, 𝐸(𝑃𝑢𝑠𝑒𝑟 , 𝑚))  =  𝑚 kaikille mahdollisille viesteille 

m. 

Digitaaliset allekirjoitukset ovat julkisia avaimia käyttävien järjestelmien vastine 

viestintodennusalgoritmeille. Kun käyttäjä haluaa lähettää viestin m, hän luo omalla 

yksityisellä avaimellaan allekirjoituksen 𝑠 ∶= 𝜎(𝑆𝑢𝑠𝑒𝑟 , 𝑚) ja lähettää molemmat 

vastaanottajalle. Vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksen lähettäjän julkista avainta 

käyttämällä vahvistusalgoritmilla 𝑣(𝑃𝑢𝑠𝑒𝑟 , 𝑚, 𝑠). Kuka tahansa voi vahvistaa viestin 

lähettäjän hankkimalla lähettäjän julkisen avaimen. 



 

2.4. Attribuuttipohjaiset salaus- ja allekirjoitusmenetelmät 

Attribuuttipohjaiset salausmenetelmät parantavat tietoturvaa tekemällä datasta 

vaikeasti väärennettävää mutta säilyttäen silti anonymiteetin [4] . Satunnaisesti 

määritettyjen avainten sijaan käyttäjän yksityinen avain assosioidaan mielivaltaisen 

määrään merkkijonoiksi määriteltyjä attribuutteja [9] . Attribuutteja eli 

ominaisuuksia voidaan määritellä esimerkiksi käyttäjän eli henkilön tai tietokoneen 

käyttöoikeuksista tai -kapasiteetista eri tiedostomuotoihin tai muihin resursseihin 

kuten selainlisäosiin. Näihin perustuvia avaimia jakaa luotettu nk. 

attribuuttiauktoriteetti (attribute authority) ja allekirjoitusluottohenkilö (signature 

trustee) joita voi salausjärjestelmän toteutuksesta riippuen olla yksi tai useampia. 

Käyttäjä voi salata tai allekirjoittaa minkä tahansa viestin, ja sen salauksen voi 

purkaa kuka tahansa käyttäjä joka pystyy ominaisuuksillaan täyttämään viestiin 

assosioidun pääsyrakenteen (access structure). Anonymiteetin turvaamiseksi 

algoritmi toteutetaan siten, että viestin salausta purkava taho ei voi saada selville 

millä tarkalla attribuuttiryhmällä kyseinen linjaus täytettiin. 

Attribuutteja verrataan linjauksiin (policy), jotka ”määrittävät ryhmän 

implementaatiossa tarvittavat turvallisuuden kannalta relevantit parametrit ja 

fasiliteetit” [10]. Linjaukset perustuvat väitepredikaatteihin (claim predicate) eli 

eräänlaisiin attribuuteista koostuviin Boolen algebrallisiin väitelauseisiin. Attribuutit 

pystytään valitsemaan mielivaltaisesti riippuen suunnittelijan määrityksestä. 

Esimerkkinä tietyt käyttäjät salliva linjaus voisi olla ”Administrator OR (Staff AND 

Trained)”. Järjestelmän toiminta oikein vaatii, että useampi käyttäjä ei voi yhdistää 

attribuuttejaan (collusion) toteuttaakseen ehdon, eli esimerkiksi käyttäjät 

attribuuttiryhmillä (”Oulun Yliopisto”, ”Luennoitsija”) sekä (”VTT”, ”Tutkija”) eivät 

voi yhdistää ryhmiään toteuttaakseen käyttöoikeuslinjauksen ”Tutkija Oulun 

Yliopistossa”. 



 

3. PERUSTYÖKALUT 

3.1. Bilineaarisen kuvaukset omaavat ryhmät 

Bilineaarinen pariutus (Bilinear pairing) tai bilineaarinen kuvaus on hyödyllinen 

työkalu attribuuttipohjaisessa kryptografiassa, jonka rakenteen avulla voidaan luoda 

tehokkaita aggregaattiallekirjoitukseen perustuvia järjestelmiä [11] . Olkoon 𝐺1, 𝐺2 

ja 𝐺𝑇 syklisiä jakamattoman (alkuluku) kertaluvun omaavia ryhmiä, 𝑔1 ∈ 𝐺1 ja 

𝑔2 ∈ 𝐺2 ryhmän muodostavia generaattoreita, ja 𝑒: 𝐺1  ×  𝐺2  →  𝐺𝑇 laskettavissa 

oleva bilineaarinen kuvaus, joka omaa seuraavat ominaisuudet: 

1. Bilineaarisuus: kaikilla 𝑢 ∈  𝐺1, 𝑣 ∈ 𝐺2 ja 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑒(𝑢𝑎, 𝑣𝑏) = 𝑒(𝑢, 𝑣)𝑎𝑏 

2. Degeneraatio: 𝑒(𝑔1, 𝑔2) ≠ 1 

Näihin perustuvien algoritmien toiminta perustuu standardoituihin kryptografisiin 

oletuksiin [2]. Tässä työssä käytetään bilineaarisen kuvauksen omaavia ryhmiä 

niiden salauksellisten ominaisuuksien vuoksi. 

3.2. Monotoniset viritysohjelmat 

Monotoninen viritysohjelma (MSP) on lineaarialgebrallinen malli monotonisten 

Boolen funktioiden laskemiseksi [12]. MSP-matriisit liittyvät nk. secret sharing-

ongelmaan, jossa salattava asia kuten salakirjoitusavain jaetaan osingoiksi (shares) 

siten että se voidaan rekonstruoida vain pääsyrakenteen (access structure) eli 

linjauksen määrittelemällä osinkoyhdistelmällä. Boolen funktio 𝑓on monotoninen, 

jos syötebiteillä (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥3) siten että 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥3) = 1 minkä tahansa bitin 

arvon vaihtaminen arvoksi 1 ei vaikuta funktion palauttamaan lopputulokseen 1. 

Monotoninen viritysohjelma koostuu matriisista 𝑀 ja niin kutsutusta kohdevektorista 

(target vector). 𝑀:stä valitaan alimatriisi, ja jos tämän matriisin rivien virittämä 

vektoriavaruus sisältää kohdevektorin, ohjelma palauttaa arvon ”True”, muuten 

”False”. Kohdevektorin arvo voidaan valita mielivaltaisesti menettämättä 

määritelmän yleispätevyyttä. 

Olkoon 𝑃 attribuuttiavaruus, ja 𝑀:n jokainen rivi assosioidaan yhteen 

attribuuttiin. Olkoon 𝑀𝐴 alimatriisi, joka muodostetaan niistä riveistä jotka 

assosioituvat osaryhmän 𝐴 ⊂ 𝑃 attribuutteihin. MSP hyväksyy attribuuttiosaryhmän 

𝐴 jos kohdevektori sisältyy vektoriavaruuteen 𝐼𝑚(𝑀𝐴
𝑡). Jos 𝑓 ∶  {0,1}𝑛 → {0,1} on 

Boolen funktio, asetetaan 𝑓(𝐴) ≔ 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) missä (𝑥1, … , 𝑥𝑛) on 𝐴:ta vastaava 

bittisekvenssi. Monotoninen viritysohjelma laskee Boolen funktion 𝑓 ∶  {0,1}𝑛 →
{0,1} jos se hyväksyy vain ne ryhmät 𝐴 joille 𝑓(𝐴) ≔ 1.  

MSP:n generointiin voidaan käyttää yleistä algoritmia, jolla muunnetaan Boolen 

lauseke vastaavaksi kohdevektoria (1,0, … ,0) käyttäväksi Linear Secret Sharing 

Scheme (LSSS)-matriisiksi [13]. Boolen lauseke ajatellaan binääripuuna, jonka 

lehdet ovat attribuutteja ja solmut operaattoreita eli ”AND” tai ”OR”. Solmuja 

vastaavien vektoreiden määrittely aloitetaan juurisolmusta, ja jokaisen sitä seuraavan 

solmun arvo käsitellään edellisen solmun perusteella. Algoritmissa määritellään 

lisäksi globaali muuttuja 𝑐 alkuarvolla 1, jota käytetään rivivektorin pituuden 

tallennukseen. 

Jos solmun vanhemman vektoriarvo on �⃗� ja kuvastaa operaattoria ”OR”, 

lapsisolmuille annetaan sama arvo. Jos vanhempi kuvastaa ”AND”-operaattoria, �⃗�:tä 



 

täydennetään lisäämällä sen perään nollia, kunnes sen pituus on sama kuin 𝑐:n arvo. 

Sen jälkeen yhdelle lapsisolmulle annetaan arvo (1,0, … ,0), toiselle 𝑛 | 1 missä 𝑛 on 

𝑐:n pituinen nollavektori (0, … ,0) ja | ketjutus eli vektoriarvojen yhteenliittyminen, 

ja 𝑐:n arvoa kasvatetaan yhdellä. Huomionarvoista on, että vektorien summa on 

�⃗� | 0. Kun kaikki binääripuun solmut on käyty läpi, kaikki vektoriarvot täydennetään 

nollilla 𝑐:n pituisiksi. Lehtisolmuille assosioidut vektorit muodostavat niiden 

attribuuttia vastaavan rivin LSSS (eli tässä tapauksessa MSP) matriisissa.  

3.3. Perusalgoritmit 

Perusalgoritmit on kuvattu Practical Instantation 3 paperissa [4]. Olkoon 

attribuuttiavaruus 𝒜 ja monotonisen viritysohjelman maksimileveys 𝑡𝑚𝑎𝑥. 

ABS.TSetup: Valitsee kaksi syklistä ryhmää 𝐺 ja 𝐻 jotka ovat kertalukua 𝑝 ja 

joilla on bilineaarinen kuvaus 𝑒: 𝐺 ×  𝐻 →  𝐺𝑇 ja törmäykset minimoivan 

kryptografisen hajautusfunktion ℋ: {0,1}∗ → ℤ𝑝
∗ . Valitsee sattumanvaraisesti 

generaattorit 𝑔 ← 𝐺 ja ℎ0, … , ℎ𝑡𝑚𝑎𝑥
← 𝐻. Luotettu julkinen avain (trustee public key, 

TPK) on nyt 𝑇𝑃𝐾 = (𝐺, 𝐻, ℋ, 𝑔, ℎ0, … , ℎ𝑡𝑚𝑎𝑥
) 

ABS.ASetup: Valitaan sattumanvaraisesti kertoimet 𝑎0, 𝑎, 𝑏, 𝑐 ← ℤ𝑝
∗ . Asetetaan  

𝐶 = 𝑔𝑐;  𝐴0 = ℎ0
𝑎0;  𝐴𝑗 = ℎ𝑗

𝑎, 𝐵𝑗 = ℎ𝑗
𝑏 (∀𝑗 ∈ [𝑡𝑚𝑎𝑥]). Palauttaa yksityisen 

allekirjoitusavaimen (attribute signing key, ASK) 𝐴𝑆𝐾 = (𝑎0, 𝑎, 𝑏) ja julkisen 

auktoriteettiavaimen (attribute public key, APK) 

𝐴𝑃𝐾 = (𝐴0, … , 𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥
, 𝐵1, … , 𝐵𝑡𝑚𝑎𝑥

, 𝐶). 

ABS.AttrGen: Ottaa argumentiksi 𝐴𝑆𝐾:n ja attribuuttiryhmän 𝒜 ⊆ 𝐴, valitsee 

sattumanvaraisen generaattorin 𝐾base ← 𝐺 ja asettaa 𝐾0 = 𝐾base
1/𝑎0;   𝐾𝑢 =

𝐾base
1/(𝑎+𝑏𝑢)

  (∀𝑢 ∈ 𝒜). Palauttaa allekirjoitusavaimen 

𝑆𝐾𝒜 = (𝐾base, 𝐾0, {𝐾𝑢|𝑢 ∈ 𝒜}). 

ABS.Sign: Ottaa argumenteikseen (𝑃𝐾, 𝑆𝐾𝒜 , 𝑚, Υ) siten että Υ(𝒜) = 1, muuttaa 

väitepredikaatin Υ sitä vastaavaksi MSP:ksi M ∈ (𝑍𝑝)
l×𝑡

, jolla on rivien 

nimeämisfunktio 𝑢: [l] → 𝐴. Laskee myös vektorin �⃗� joka vastaa 𝒜 ja 𝜇 =
ℋ(𝑚 ∥ Υ). Lopuksi, algoritmi valitsee sattumanvaraiset arvot 𝑟0 ← 𝑍𝑝

∗  ja 𝑟1, … , 𝑟l ←

𝑍𝑝 ja laskee 𝑌 = 𝐾base
𝑟0 ;   𝑆𝑖 = (𝐾𝑢(𝑖)

𝑣𝑖 )
𝑟0

⋅ (𝐶𝑔𝜇)𝑟𝑖; 𝑊 =  𝐾0
𝑟0   𝑃𝑗  =

 ∏ (𝐴𝑗𝐵𝑗
𝑢(𝑖)

)
𝑀𝑖𝑗 ∙ 𝑟𝑗𝑙

𝑖=1 . Jos allekirjoittajalla ei ole 𝐾:n arvoa attribuutille 𝑖, 𝑣𝑖 = 0 

joten arvoa ei tarvita. Palauttaa allekirjoituksen σ = (𝑌, 𝑊, 𝑆1, … , 𝑆l, 𝑃1, … , 𝑃l). 

ABS.Ver: Ottaa argumenteikseen (𝑃𝐾, σ, 𝑚, Υ), muuttaa väitepredikaatin Υ sitä 

vastaavaksi MSP:ksi M ∈ (𝑍𝑝)
l×𝑡

, jolla on rivien nimeämisfunktio 𝑢: [l] → 𝐴 ja 

laskee 𝜇 = ℋ(𝑚 ∥ Υ). Palauttaa totuusarvon epätosi jos 𝑌 =  1, muuten tarkistaa 

ovatko seuraavat laskutoimitukset tosia: 𝑒(𝑊, 𝐴0)  =  𝑒(𝑌, ℎ0) 

∀𝑗 ∈ [t]: ∏ 𝑒 (𝑆𝑖, 𝐴𝑗(𝐴𝑗𝐵𝑗
𝑢(𝑖)

)
𝑀𝑖𝑗

) =  {
𝑒(𝑌, ℎ1)𝑒(𝐶𝑔𝜇, 𝑃1)   𝑗 =  1

𝑒(𝐶𝑔𝜇, 𝑃𝑗)   𝑗 >  0
𝑛
𝑖=1 . Palauttaa 

totuusarvon tosi jos kaikki tarkistukset palauttavat tosi, muuten epätosi. 



 

4. OHJELMAN RAKENNE 

4.1. Alkuperäinen viitekehys 

Ohjelma perustuu kuvassa 1 esiteltyyn alkuperäiseen järjestelmäskenaarioon, jossa 

on kolme erillistä prosessia käyttäjälle ja palvelimelle. Käyttäjän koneella on 

paikallinen tunkeutumisenestojärjestelmä (Local Intrusion Detection System, LIDS), 

joka voi olla mm. virustorjuntaohjelma, sekä mahdollisesti erillinen prosessi joka 

ottaa yhteyttä organisaatiopalvelimelle. Organisaatiotasolla on keskitetty 

tunkeutumisenestojärjestelmä (Central Intrusion Detection System, CIDS) joka 

tarkistaa allekirjoitukset sekä listapalomuuri (List Firewall, LFW) joka whitelistaa 

verkkoliikennettä. LIDS ja CIDS kommunikoivat attribuuttiallekirjoituksien avulla 

käyttäen attribuuttiauktoriteetin ja luottamushenkilön antamia allekirjoitusavaimia, 

joiden avulla varmistetaan, että muodostettu yhteys noudattaa linjausta. 

 

 

Kuva 1. Alkuperäinen viitekehys. 

Alkuperäisen protokollan mukaan allekirjoituksia käytetään 

kommunikaatiovälineenä varmistamaan oikeanlainen käyttö. Käyttäjä pyytää 

organisaatiotason palvelimelta lupaa muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen 

tarjoamaan palveluun. Käyttäjä todistaa attribuuttipohjaisella allekirjoituksella, että 

käyttäjän paikallinen monitorointikomponentti on toiminnassa. Palvelinkomponentti 

tarkistaa allekirjoituksen, ja lisää kolmannen osapuolen osoitteen palomuurin 

whitelistiin jos allekirjoitus läpäisee tarkistuksen. Tällöin yhteys kolmannen 

osapuolen palveluun voidaan muodostaa. Jos paikallinen monitorointikomponentti 

havaitsee pahantahtoista toimintaa, se ilmoittaa palvelinkomponentille joka voi evätä 

aikaisemmin hyväksytyn yhteyden. 

Attribuutit tuli valita perustuen tietokoneen toimintamahdollisuuksiin ja 

muodostetun yhteyden perusteella. Suunnitelmassa attribuuttien muodostamiseen 

tarvittava informaatio tuli muodostaa verkkopaketeista, mutta niiden luettavissa 

oleva data ei tarjonnut tilanteeseen sopivaa materiaalia. Eri internetprotokollia on 

useita, ja esim. salatut yhteydet kuten HTTPS eivät ole luettavissa ilman paketin 

salauksen purkamista, mikä on projektin alkuperäisen tarkoituksen vastaista 

intrusiivisuutensa vuoksi. Luettavissa oleva data rajoittui käytännössä IP-
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osoitteeseen, joka on avoinna kaikille käyttäjille ja helppo väärentää, ja jota 

käyttämällä järjestelmä alkaa muistuttaa perinteistä yhden avaimen salausta eikä 

hyödy attribuuttipohjaisen salauksen anonymiteetistä. 

4.2. Toteutus 

4.2.1. Yleiskatsaus 

Ohjelma on toteutettu Python 3.6:lla käyttäen CharmCrypto–kirjaston tarjoamia 

metodeja. CharmCrypton tarjoamaa valmista abenc-waters09-

attribuuttikryptausjärjestelmän koodia, joka perustuu Watersin [3] skeemaan, on 

takaisinmallinnettu ekstensiivisesti. 

Ohjelma on kuvan 2 mukainen segmentoitu versio alkuperäisestä viitekehyksestä. 

ABSClient.py-tiedostosta käynnistettäviä käyttäjäprosesseja on mielivaltainen määrä 

mutta vain yksi käyttäjää kohden. Alkuperäisestä viitekehyksestä poiketen paikallista 

monitorointikomponenttia ei mallinneta ollenkaan, vaan käyttäjän soveltuvuus 

määritetään ohjelmaa käynnistettäessä sen ominaisuuksien perusteella eikä niiden 

tilaa tarkisteta ennen käyttäjäprosessin uudelleenkäynnistystä. 

 

Kuva 2. Lohkokaavio. 

 

ABSSentinel.py-tiedostosta käynnistettävä palvelinprosessi tuo toimintaan 

tarvittavaa dataa ABSSetup.py-tiedostosta ja koostuu kolmesta eri aliprosessista. 

Ensimmäinen palvelinaliprosessi mallintaa listapalomuuria (List Firewall, LWF), 

joka joko sallii tai estää pakettien liikkumisen eteenpäin. Toinen on ”vahtikoira”-

prosessi (Watchdog), joka tiedustelee tuntematonta tietoa omaavan paketin 

lähettäjältä allekirjoituksia. Kolmas serverialiprosessi toimii samaan aikaan 

luottohenkilönä ja attribuuttiauktoriteettina, ja jakaa käyttäjäohjelmille niiden 

tarvitsemat allekirjoitusavaimet vertaamalla käyttäjän lähettämiä attribuutteja 

ABSSetup.py-tiedostosta tuotuihin esimerkkilistoihin. Käyttäjäprosessi kommunikoi 

näiden prosessien kanssa käyttäen tarkoitukseen suunniteltua protokollaa. 
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4.2.2. ABS-olio 

Sekä käyttäjä- että palvelinprosessilla on muistissa oma ABS.py-tiedostossa 

määritelty ABS-olio, joka on yleiskäyttöinen komponentti, jonka avulla käytetään 

edellä mainittuja digitaaliseen allekirjoitukseen perustuvia algoritmeja. ABS-olio 

pohjautuu aikaisempiin perusalgoritmeihin, mutta sisältää pieniä muutoksia johtuen 

käytetyn kryptografiakirjaston toteutuksesta. ABS-metodit tuodaan tiedostossa, ja 

sekä käyttäjällä että palvelinprosessilla on oma instanssi. Olion luomisfunktio ottaa 

argumentikseen PairingGroup-objektin, joka muodostetaan ennalta määritetystä 

syklisestä ryhmästä ja tallennetaan attribuuttiin self.group. ABS sisältää seuraavat 

funktiomäärittelyt: 

ABS.trusteesetup(attributes): Perustuu ABS.TSetup-algoritmiin. PairingGroup-

objekti sisältää yleisen geneerisen hajautusfunktion hash() joka on uniikki jokaiselle 

käyrälle, ja tukee generaattorien valitsemista kahdesta yleisestä aliryhmästä G1 ja 

G2, eli näitä vastaavia määrittelyjä (ℋ, 𝐺, 𝐻) ei tarvitse sisällyttää TPK:hon. Siihen 

lisätään sen sijaan attribuutti - kokonaisluku kuvausta vastaava sanakirja. Tmax 

alustetaan arvoon 2|A|. Palauttaa avaimen TPK. 

ABS.authoritysetup(tpk): Perustuu ABS.ASetup-algoritmiin, paitsi attribuutti - 

kokonaisluku kuvaus lisätään APK:n loppuun helppokäyttöisyyden vuoksi. 

𝐴𝐵𝑆. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠(𝑎𝑠𝑘, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑙𝑖𝑠𝑡): FIXME 

𝐴𝐵𝑆. 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑘, 𝑠𝑘𝑎, 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦): Funktionaalisesti identtinen ABS.Sign -

algoritmin kanssa, ja Pythonin sanakirja-tyyppi vastaa nimeämisfunktiota u. 

Argumentti policy on Boolen funktiota kuvaava merkkijono, ja vastaa alkuperäisessä 

paperissa kuvattua väitepredikaattia 𝛶. 

𝐴𝐵𝑆. 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑝𝑘, 𝑠𝑖𝑔𝑛, 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦): Funktionaalisesti identtinen 

ABS.Verify -algoritmin kanssa. 

𝐴𝐵𝑆. 𝑔𝑒𝑡𝑀𝑆𝑃(𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠): Käyttää charm-cryptoon sisään rakennettua 

linjausparseria luomaan argumentteina annetun linjaus-attribuuttiavaruus-

yhdistelmää vastaava MSP käyttäen perustyökaluissa mainittua algoritmia. 

𝐴𝐵𝑆. 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦) ja 𝐴𝐵𝑆. 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔): Funktioita Python-

tietorakenteiden koodaamiseen ja dekoodaamiseen bittimuotoon ja takaisin 

tiedonsiirtoa varten. 

4.2.3. Client-Server protokolla 

Ohjelman tarkoitus on mallintaa realistista käyttötapausta yhtiökontekstissa. 

Kaikessa tietoliikenteessä käytetään TCP/IP -protokollaa, jossa lähettäjä koodaa 

viestin lähetystä varten bittimuotoon ABS.encodestr-funktiolla ja jonka vastaanottaja 

vastaavasti dekoodaa ABS.decodestr-funktiolla. Protokolla koostuu siis seuraavista 

vaiheista: 

1. Palvelinprosessi luo käynnistyessään jaetun ABS-olioinstanssin ja sen 

avulla luotetun julkisen avaimen tpk = ABS.trusteesetup(attributes) ja 

attribuuttiauktoriteetin allekirjoitusavaimen ja julkisen avaimen ask, apk = 

ABS.authoritysetup(tpk) ja käynnistää edellä mainitut aliprosessit. 

2. Käyttäjä luo käynnistyessään oman ABS-olioinstanssinsa, ottaa yhteyden 

palvelimen Attribuuttipalvelin -aliprosessiin ja lähettää sille viestinä listan 

JSON-tiedostosta lukemistaan aktiivisista Mozilla-lisäosista. Listaan 

lisätään myös nk. netalias-argumentti, joka on käyttäjää vastaava IP-osoite 



 

palomuurin läpi kulkevissa paketeissa. Tämä arvo tarvitaan, sillä 

VirtualBox -virtuaalikoneiden verkkoyhteydessä käytetään 

osoitteenmuunnosta (Network Access Translation, NAT) vieras-IP-

osoitteen oletusarvolla 10.0.2.15 ja käytettyjen Python-kirjastojen funktiot 

palauttavat isäntäkoneen IP-osoitteen. 

3. Attribuuttipalvelin vastaanottaa listan lisäosista, päättää sitä vastaavat 

attribuuttilistan attriblist vertaamalla sitä ABSSentinel.py-tiedostosta 

tuotuihin esimerkkilistoihin, ja luo allekirjoitusavaimen ska = 

ABS.generateattributes(ask, attriblist). Aliprosessi lähettää käyttäjälle 

monikon (tpk, ask, ska), jonka käyttäjä tallentaa ohjelman muistiin. 

Attribuuttipalvelin lisää käyttäjän IP-osoitteen ja vastaavan netalias-arvon 

tunnettujen käyttäjien listaa mallintavaan sanakirjaan. Lopuksi käyttäjä 

sulkee yhteyden ja avaa paikallisen TCP-palvelimen samalla portilla ja 

osoitteella Watchdogin haasteiden vastaanottamiseksi. 

4. Palomuuriprosessi havaitsee paketin, jonka lähettäjän tai vastaanottajan IP-

osoite on käyttäjälistassa olevan käyttäjän netalias, mutta vastakkaisen 

toimijan IP ei sisälly whitelistiin. Palomuuri lisää tuntemattoman osoitteen 

jaettuun tarkistuslistaan. 

5. Watchdog-prosessi ottaa yhteyden tarkistuslistassa olevaan käyttäjään ja 

lähettää viestinä monikon (nonce, policy) jossa nonce on sattumanvarainen 

haaste, ja policy tuntematonta IP-osoitetta vastaava pääsylinjaus jonka 

mukaan haaste tulee allekirjoittaa. Pääsylinjaus on ohjelman toteutuksen 

yksinkertaistamisen vuoksi sama kaikille IP-osoitteille. 

6. Käyttäjä vastaanottaa edellä mainitun monikon, luo allekirjoituksen 

signature = ABS.sign(pk, ska, nonce, policy) ja lähettää sen Watchdogille. 

7. Watchdog vastaanottaa allekirjoituksen ja ajaa funktion judgement = 

ABS.verify(pk, signature, nonce, policy), jonka palauttama totuusarvo 

judgement on joko tosi tai epätosi. Jos arvo on tosi, Watchdog lisää 

tuntemattoman IP:n whitelistiin eikä palomuuri enää reagoi sille 

osotettuihin tai sen lähettämiin paketteihin. 



 

5. OHJELMAN TESTAUS JA TOIMINTA 
 

5.1. Testiskenaario 

Ohjelmalla
1
 pyritään luomaan realistinen attribuuttipohjaisen 

allekirjoitusjärjestelmän soveltuvuusselvitys, joten käyttötapauksen fokukseksi on 

valittu suojaamattomat HTTP-yhteydet selainkontekstissa. Ohjelmia ajetaan 

VirtualBox-virtuaalikoneella, johon on asennettu Ubuntu 12.04. Kyseinen 

käyttöjärjestelmä sisältää valmiiksi asennetun Mozilla Firefoxin, jonka lisäosatiedot 

on tallennettu sen alikansiossa oleviin json-tiedostoihin jotka ovat helposti luettavissa 

Pythonin standardikirjastoilla. Attribuutit määritellään käyttäjän aktiivisten lisäosien 

perusteella seuraavanlaisesti: 

𝐷𝐸𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝐷𝑂𝑁𝑆𝑂𝑁𝐿𝑌: Käyttäjän aktivoimien lisäosien ryhmä on identtinen 

ohjelmaan määritetyn oletusryhmän kanssa. 

𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌𝐴𝐷𝐷𝑂𝑁𝑆𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷: Määritelty "turvallisuuslisäosien" ryhmä on 

käyttäjän lisäosaryhmän aliryhmä. 

𝑈𝑁𝐾𝑁𝑂𝑊𝑁𝐴𝐷𝐷𝑂𝑁𝑆: Käyttäjän lisäosaryhmä eroaa oletusryhmästä. 

Pääsylinjaus on tässä kontekstissa "DEFAULTADDONSONLY OR 

(UNKNOWNADDONS AND SAFETYADDONS ENABLED)". HTTP-pakettia ei 

päästetä palomuurista läpi, jos lauseen totuusarvo on epätosi. Ohjelman 

palvelinkomponentit aktivoituvat aina kun vastaanotetaan http-paketti, jossa 

tuntematon IP-osoite pyytää yhteyttä tai vastaanottaa yhteyden ohjelman muistiin 

rekisteröityneeltä käyttäjältä. Kuvassa 3 näkyvät lisäosaryhmät joiden perusteella 

attribuutit määritellään. 

Kuva 3. Serverikomponentin setup-vaihe. 

5.2. Mahdolliset käyttötilanteet ja toimintamenettely 

Ohjelmalla on kolme mahdollista käyttötilannetta, ja linjauksen palauttama arvo voi 

olla vain tosi tai epätosi. Ensimmäisessä tilanteessa (Kuva 4) käyttäjällä on 

                                                 
1
 https://github.com/Mamietti/ABS, 16.3.2018 



 

aktivoituna pelkästään kaikki peruslisäosat. Käyttäjäprosessi ottaa yhteyden 

palvelinprosessiin ja lähettää listan Mozilla-lisäosistaan sekä netalias-arvon. 

Palvelinprosessi lähettää käyttäjälle sille määritettyjen attribuuttien, mitkä ovat tässä 

tapauksessa [”DEFAULTSONLY”], mukaan muodostetun salausavaimen ja lisää 

käyttäjän tunnettujen käyttäjien joukkoon. Kun palomuuri havaitsee paketin, jonka 

lähettäjä tai vastaanottaja on tunnettu ja toinen tuntematon, se lisää kyseisen 

asiakkaan tarkistuslistaan. Watchdog lukee listan ensimmäisen arvon, ottaa yhteyden 

sitä vastaavaan käyttäjään ja lähettää haasteen jonka asiakas pystyy attribuuteillaan 

allekirjoittamaan. Watchdog todentaa allekirjoituksen ja lähettää käyttäjälle arvon 

True sekä lisää aikaisemman IP-osoitteen tunnettujen palveluiden listaan. 

 

 

Kuva 4. Komponenttien toiminta default-tilanteessa. 

Toisessa tilanteessa (Kuva 5) käyttäjän lisäosat ovat edellisestä tilanteesta 

poikkeavat. Käyttäjän attribuutilla [”UNKNOWNADDONS”] allekirjoittama haaste 

ei ole tehty linjauksen mukaan, jolloin verifikaatioalgoritmi palauttaa virheellisen 

tuloksen. Tuntematonta IP:tä ei lisätä tunnettujen listaan, ja tarkistuksen alainen 

paketti hylätään, joten tietoliikenne käyttäjän ja kolmannen osapuolen välillä 

katkeaa. 

 



 

 

Kuva 5. Komponenttien toiminta tuntemattomien lisäosien kanssa. 

 

 

Kolmannessa tilanteessa (Kuva 6) turvalisäosa on aktivoitu, ja attribuutit sopivat 

jälleen linjaukseen, jolloin tilanne on käytännössä identtinen ensimmäisen kanssa. 

 

 

Kuva 6. Komponenttien toiminta kanssa turvallisuuslisäosan kanssa. 

 

 



 

6. POHDINTA 
 

Kehiteltyä ohjelmaa voi sen modulaarisuuden ja yleisyyden ansiosta muunnella 

kattamaan useampia käyttötilanteita. Työssä käytettiin samaa pääsylinjausta kaikkiin 

tilanteisiin, mutta ohjelmaa on mahdollista laajentaa asettamalla eri yhteyskohteille 

eri linjaukset. Tämän avulla palveluita voisi kohdentaa tietyn attribuuttijoukon 

omaaville käyttäjille palveluntarjoajien toiveiden ja vaatimusten mukaan.  

Attribuutteja jakava taho on työssä sisällytetty palvelinprosessiin, mutta se voi 

olla myös luotettu ulkopuolinen toimija. Attribuuttipohjaisessa allekirjoituksessa on 

myös mainittu nk. ”multiauthority” konteksti [4] , jossa useat eri auktoriteetit voivat 

tarjota omia attribuuttejaan. Vaikka näiden auktoriteettien ei tarvitse luottaa toisiinsa, 

tämän kontekstin toteutus vaatii silti luotettavan keskitetyn 

allekirjoitusluottohenkilön. Vaikka oletuksena on, että järjestelmä on 

itsemonitoroiva, ohjelma voi myös mallintaa tunkeutumisenestojärjestelmää 

esimerkiksi pitämällä yllä lokia ohjelman sallimista ja estämistä yhteysyrityksistä. 

Ohjelman tietoturvaa on mahdollista parantaa lisäkomponenteilla. Alussa oleva 

attribuuttien neuvottelu tulee hoitaa siten, ettei IP-osoitetta voi yhdistää sen 

ominaisuuksiin. Kuvaillussa testitoteutuksessa käyttäjä lähettää attribuutit ja palvelin 

lähettää avaimet suojaamattomana merkkijonona, mutta todellisessa järjestelmässä 

tämäkin tulisi hoitaa tietoturvallisesti. Attribuuttien neuvottelussa tulee käyttää siis 

muunlaista salausmenetelmää, esimerkiksi julkisen avaimen kryptografiaa. 

Toteutuksen skaalausta, performanssia ja turvallisuutta voi jatkotutkimuksen 

avulla todentaa ja verrata vastaavaan varsinaista pakettisisältöä tutkivaan MitM-

toteutukseen. Attribuutit ovat hyvin tilannekohtaisia, ja ne tulee valita 

käyttötarkoituksen mukaan erikseen. Tämä kuvaavien attribuuttien valitseminen 

tekee skaalauksesta ja järjestelmän yleistämisestä hyvin vaikeaa. Performanssia on 

myös tärkeä verrata vastaavaan MitM-toteutukseen, jotta ohjelman soveltuvuus 

suuriin datamääriin voidaan todentaa. Koko järjestelmää tulee tarkistella laajemmin, 

sillä ”tietoturvajärjestelmä on vain yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki” [8]. Python-

toteutus dynaamisine tyypityksineen voi aiheuttaa esim. datajäännöksiä 

muistipaikkoihin. Laiteläheisempään tai staattisesti tyypitettyyn kieleen vaihtaminen 

voi olla hyvä tutkimuksen aihe, ja järjestelmää voi testata esimerkiksi fussauksella 

(fuzzing). 



 

7. YHTEENVETO 
 

Työssä on esitelty todennusjärjestelmä, jossa käyttäjä voi todentaa 

käyttöoikeutensa ominaisuuksiensa avulla ja käyttää palvelua ilman että 

tarkistusprosessin tulee tietää käyttäjän henkilöllisyyttä eli varsinaisia ominaisuuksia. 

Anonymiteetti taataan attribuuttipohjaisella toteutuksella, missä viestin salauksen 

purkamista, analyysiä ja uudelleensalausta ei tarvita, mikä teoriassa poistaa 

järjestelmästä haavoittuvuuskohdan. 

Pythonilla toteutettu järjestelmä perustui käyttäjäprosessin ja kolmen 

serverialiprosessin interaktioon, ja mallinsi attribuuttipohjaisten allekirjoitusten 

käyttöä pääsynohjauskontekstissa. ABS-niminen olio antaa ohjelman eri osille 

perustyökalun toteutettujen attribuuttialgoritmien käyttöön. Serveriprosesseista 

attribuuttiauktoriteettia mallintava prosessi jakaa tarvittavat avaimet, 

palomuuriprosessi ohjaa pakettiliikennettä, ja nk. ”watchdog”-prosessi todentaa 

käyttäjäprosessin attribuutit tarkistamalla sen allekirjoittaman haasteen. 
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