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TIIVISTELMÄ

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan Dfinityn kehittämää Internet
Tietokonetta ja ketjuavaimen kryptografiaa. Lisäksi toteutetaan hajautettu
sovellus, eli dapp, Internet Tietokonetta varten Dfinityn tarjoamien materiaalien
ja esimerkkien avulla. Tutkielman tarkoituksena on tutustua Internet
Tietokoneeseen ja selvittää ketjuavaimen kryptografian toimintaa Internet
Tietokoneessa. Hajautetun sovelluksen toteuttamisessa käytettiin Internet
Tietokonetta varten luotua ohjelmointikieltä Motokoa, mutta selainpuolen
toteutuksessa myös CSS- ja HTML-ohjelmointikieliä. Lisäksi toteutukseen
käytettiin Dfinityn ohjelmistotyökaluja.

Hajautetun sovelluksen avulla pyrittiin saamaan tietoa Internet Tietokoneesta
käytännössä. Ketjuavaimen kryptografian havaitseminen ei sovelluksen avulla
onnistunut, mutta sen avulla onnistuttiin saamaan informaatiota esimerkiksi
kanistereiden toiminnasta.
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ABSTRACT

This bachelor’s thesis discusses Dfinity’s Internet Computer and chain-key
cryptography. In addition a distributed application, a dapp, was created to
research the chain-key cryptography in practice. The dapp was created with
Dfinity’s material and examples such as Dfinity’s software development kit. The
programming language used to create the dapp was Motoko which is created by
Dfinity, but also CSS and HTML for the front-end.

The main reason for the thesis was to study the Internet Computer and the
function of the chain-key cryptography. Data was collected about the chain-key
cryptography with distributed application, but nothing special related to chain-
key cryptography was observed. Nevertheless a lot of other information was
discovered such as information about the canisters.
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1. JOHDANTO

Kryptovaluutat nousivat ihmisten tietoisuuteen noin kymmenen vuotta sitten, kun
Bitcoin otettiin käyttöön vuonna 2009 [1]. Samalla esiteltiin lohkoketjuteknologia.
Toinen tunnettu kryptovaluutta ja älysopimusalusta Ethereum julkaistiin muutama
vuosi Bitcoinia myöhemmin, vuonna 2015 [2]. Vuoden päästä Ethereumista, 2016,
perustettiin Internet Tietokoneen (Internet Computer, IC) takana oleva voittoa
tavoittelematon järjestö Dfinity [3].

Internet Tietokone on uudenlainen toteutus lohkoketjusta, jonka tarkoituksena
on tuottaa alusta hajautetuille sovelluksille eli dappeille (decentralized application,
dapp), mikä toimii nykyistä Internetiä vastaavalla nopeudella [4, 5]. Hajautetuilla
sovelluksilla tarkoitetaan hajautetussa verkossa toimivia sovelluksia [6]. Niiden
tarkoituksena on tuoda yhteen käyttöliittymä ja älysopimus [6].

Dfinityn mukaan Internet Tietokone mahdollistaa paremman tietoturvan
sen käyttäjille, pienemmät kustannukset ja riskit palveluiden tuottajille sekä
vaihtoehdon monopoliasemassa olevien yritysten rinnalle. Muihin älysopimuksia
hyödyntäviin alustoihin verrattuna Internet Tietokone on Dfinityn mukaan
kustannustehokkaampi, suorituskykyisempi ja mahdollistaa pienemmät viiveet
sekä paremman skaalautuvuuden. [5]

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään Internet Tietokoneen ketjuavaimen
kryptografiaa (Chain Key Cryptography). Dfinityn mukaan ketjuavaimen kryptografia
on yksi suurimmista tekijöistä, jolla voidaan mahdollistaa vain Internet Tietokoneelle
mahdollisia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus laajentua ilman rajoittavia tekijöitä
[7]. Ensin työssä esitetään taustatietoa liittyen muun muassa lohkoketjuihin ja
salausmenetelmiin. Toisessa osiossa kerrotaan Internet Tietokoneesta, jonka jälkeen
kolmannessa osiossa perehdytään Internet Tietokoneen ketjuavaimen kryptografiaan.
Seuraavaksi esitellään tutkielmaa varten toteutettu pienimuotoinen hajautettu sovellus.
Kuudennessa osiossa kerrotaan sovelluksesta kerätyn aineiston avulla saaduista
tuloksista ja lopuksi pohditaan Internet Tietokonetta ja ketjuavaimen kryptografiaa
saatujen tulosten ja muiden tietojen avulla.
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2. TAUSTATIETOA

Tässä osiossa kerrotaan taustatietoa liittyen Internet Tietokoneen toimintaan
vaikuttaviin ratkaisuihin. Ensin käsitellään yleisesti lohkoketjuja, jonka jälkeen
kerrotaan kryptografiasta ja tiedonsiirtoprotokollista. Osion lopussa esitellään Internet
Tietokoneeseen liittyviä aiempia tutkimuksia.

2.1. Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjut muodostuvat nimensä mukaisesti lohkoista, joista muodostuu ketjuja
uusien lohkojen syntyessä [1]. Lohkot muodostuvat kahdesta osasta, jotka ovat tunniste
(header) ja vartalo (body) [1]. Niissä säilytetään tietoa liiketapahtumista (transactions),
joita lohkoketjussa tapahtuu [1]. Lohkoketjut yhdistetään usein kryptovaluuttoihin,
mutta käyttötarkoituksia löytyy muiltakin toimialoilta [1]. Lohkoketjut liittyvät myös
hajautettavuuteen eli siihen, että niiden toiminta ja hallinnointi ei keskity ainoastaan
yhteen paikkaan [1]. Lohkoketjuissa voidaan käyttää myös älysopimuksia, kuten
tässä työssä esiteltävä Internet Tietokone hyödyntää kanistereja [1, 5]. Erityisenä
ominaisuutena lohkoketjuille on se, että niihin tallennettuja transaktioita ei voi
muokata jälkeenpäin, mikä voi lisätä luotettavuutta esimerkiksi liiketoiminnassa [1].

Lohkoketjujen haasteeksi on esitetty rajallinen skaalautuvuus, jonka Dfinity
on ratkaissut Internet Tietokoneessa hermoverkkojärjestelmän avulla [1, 8].
Hermoverkkojärjestelmästä kerrotaan lisää luvussa 3.3. Internet Tietokoneen
skaalautuvuus perustuu horisontaaliseen skaalautuvuuteen eli järjestelmän
tietokoneiden määrän kasvattamiseen [9]. Usein lohkoketjuissa käytetään vertikaalista
skaalautuvuutta [9]. Vertikaalisessa skaalautuvuudessa laajentuminen tapahtuu siten,
että pyritään lisäämään laitteeseen suorittimia, järjestelmämuistia tai kiintolevyjä
[9]. Tämä kuitenkin aiheuttaa rajallisen skaalautuvuuden haasteen [9]. Internet
Tietokoneen tapauksessa horisontaalinen skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että Internet
Tietokoneeseen lisätään aliverkkoja (subnet), joiden määrälle ei ole asetettu ylärajaa
[9]. Tästä seuraa Internet Tietokoneen rajattomat kasvumahdollisuudet [9]. Tämän
ansiosta Internet Tietokoneessa ei myöskään ole rajoituksia älysopimusten, muistin
tai sekunnissa tapahtuvien transaktioiden määrälle [9]. Internet Tietokoneeseen
perehdytään paremmin luvussa 3.1. Bitcoiniin verrattuna muutos on kuitenkin suuri,
sillä Bitcoinissa lohkon koko on vain yhden megatavun (MB) verran ja verkko voi
käsitellä ainoastaan seitsemän transkatiota sekunnin aikana [1].

2.1.1. Lohkoketjut eri käyttötarkoituksissa

Lohkoketjuja käytetään nykyään moniin eri tarkoituksiin eri toimialoilla, kuten
rahoituksessa, älysopimuksissa, esineiden Internetissä (Internet of Things, IoT)
ja julkisissa palveluissa [1]. Tunnetuimpia lohkoketjujen sovellutuksia ovat
kryptovaluutat, kuten Bitcoin, ja älysopimuksien suorittamiseen tarkoitetut alustat,
kuten Ethereum [10]. Kryptovaluuttojen tapauksessa lohkoketjuja ja älysopimuksia
käytetään turvalliseen ja nopeaan rahan siirtoon ilman kolmansia osapuolia, kuten
esimerkiksi pankkeja [1].
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IoT:ssä lohkoketjuja voidaan käyttää esimerkiksi tiedon tallentamiseen, älykkäisiin
liikennejärjestelyihin tai toimitusketjujen hallintaan [10]. Toimitusketjuista
esimerkkinä voidaan nostaa DHL:n ja Accenturen yhteistyönä toteuttama prototyyppi
vuodelta 2018 koskien lääkkeiden toimitusketjuja lähtöpisteestä aina kuluttajalle
saakka lohkoketjun avulla [11]. Prototyyppiä varten luotiin solmuja kuudelle eri
alueelle, joiden avulla pystyttiin seuraamaan lääkkeiden toimitusketjua [11]. Tiedot
voitiin myös jakaa esimerkiksi varastoille, sairaaloihin ja apteekkeihin [11]. Yhteistyö
nähtiin mahdollisuutena etenkin väärennösten vähentämiseksi [11].

2.2. Kryptografia

Kryptografia on tieteenala, jonka avulla pyritään kehittämään ratkaisuja liittyen
yksityisyyteen, todentamiseen ja tiedon salaamiseen. Yksityisyyteen ja todennukseen
liittyvät ongelmat muodostuvat, kun lähetetään viestejä jonkin julkisen kanavan kautta,
esimerkiksi internetin välityksellä. Tällöin halutaan varmistua siitä, että viestin saa
ja lukee ainoastaan se vastaanottaja, jolle viesti on tarkoitettu saapuvaksi, eikä
esimerkiksi tietoja kalasteleva ulkopuolinen hakkeri. Lisäksi halutaan varmistaa, ettei
lähetetty viesti muutu matkalla. [12]

2.2.1. Salausmenetelmiä

Salausmenetelmät voidaan karkeasti jaotella kahteen pääryhmään, jotka
ovat epäsymmetriset salausmenetelmät, toiselta nimeltään julkisen avaimen
salausmenetelmät, ja symmetriset salausmenetelmät. Julkisen avaimen
salausmenetelmissä viestin salaamiseen käytetään vastaanottajan julkista avainta ja
salauksen purkamiseen vastaanottaja käyttää omaa henkilökohtaista salaista avaintaan.
Symmetrisissä salausmenetelmissä molemmat viestinnän osapuolet käyttävät samaa,
yhteistä salaista avainta. He voivat salata ja avata salattuja viestejä toisiltansa tämän
jaetun avaimen avulla. Esimerkkinä symmetrisestä salausmenetelmästä toimii AES
(Advanced Encryption Standard), joka perustuu lohkosalaukseen. [13]

Julkisen avaimen salausmenetelmistä tunnetuimpiin kuuluu RSA-salaus, jonka
juuret johtavat 1970-luvun loppupuolelle. Kyseinen salausmenetelmä pohjautuu
lukuteoriaan ja suurten alkulukujen tekijöihinjakoon, johon ei toistaikseksi ole
keksitty tehokasta matemaattista menetelmää. Tämä tekee RSA-salauksesta vaikean
purkaa. Viestien salaamisen lisäksi, RSA-salausta voidaan hyödyntää myös
viestien allekirjoittamiseen. Digitaalisia allekirjoituksia hyödynnetään myös Internet
Tietokoneen salauksessa. [14]

2.3. Tiedonsiirtoprotokollat

Tiedonsiirtoprotokollalla (data transfer protocol) tarkoitetaan menetelmää, jota
käytetään tiedon siirtämiseen kahden laitteen välillä. Tiedonsiirtoprotokollia on
olemassa erilaisia ja niitä on käytetty jo useiden vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi
FTP-protokolla (File Transfer Protocol) julkaistiin vuonna 1971 ja UDP-protokolla
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(User Datagram Protocol) hieman myöhemmin vuonna 1980. FTP-protokollaa
käytetään, jos halutaan siirtää tiedostoja etäkoneiden välillä. Vastaavasti UDP-
protokollaa käytetään tiedonsiirtoon esimerkiksi tietokonesovelluksissa. [15]

TCP-protokolla (Transmission Control Protocol) kehitettiin myös 1970-luvulla.
Se on luotettava, kuljetuskerroksella toimiva verkkoprotokolla. Myöhemmin työn
osiossa 6 perehdytään toteutetun sovelluksen verkkopaketteihin, joiden yhteydessä
palataan TCP-protokollaan, kuten myös seuraavaksi esiteltävään HTTP-protokollaan
(Hypertext Transfer Protocol). HTTP-protokolla on hajautettuja ja yhteistoiminnallisia
hypermediaa, kuten videoita ja ääntä, sisältäviä tietojärjestelmiä varten kehitetty
protokolla. Muita tiedonsiirtoprotokollia ovat esimerkiksi AMQP (Advanced Message
Queuing Protocol) ja XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol). [15]

2.4. Internet Tietokoneeseen liittyvät aiemmat tutkimukset

Internet Tietokoneen ollessa suhteellisen uusi toteutus, ei siitä löytyviä tutkimuksia
ole paljoa. Tarkemmin Internet Tietokoneeseen perehdytään luvussa 3. Sveitsissä
ETH Zürichissä toteutetussa kandidaatin tutkielmassa kehitettiin prototyyppi Internet
Tietokoneen sovelluksesta ja tutkittiin Internet Tietokoneen nopeutta, turvallisuutta
ja skaalautuvuutta. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että Internet Tietokoneen
käyttäminen ohjelmistojen suorittamiseen on halvempaa. Lisäksi tutkimuksessa
todettiin Internet Tietokoneen olevan yhtä suorituskykyinen kuin keskitetyt
pilvipalvelutkin. [16]

Li et al. puolestaan mallinsivat ja simuloivat tutkimuksissaan Internet Tietokoneen
protokollaa, jonka avulla pyrittiin kopioimaan Internet Tietokoneen toimintaa ja
käytöstä [17, 18]. Tietoa haluttiin etenkin konsensusprotokollan toiminnasta silloin,
kun uusia lohkoja luodaan [17]. Simulointitutkimuksen lopputuloksena todettiin,
että virhetaso lohkoja luodessa ja toimimattomien datakeskusten määrä vaikuttavat
viiveeseen ja lopullisuustasoon (finality rate) [18].

Internet Tietokoneeseenkin liittyvästä lohkoketjuteknologiasta on suoritettu
tutkimuksia etenkin Bitcoiniin liittyen. Esimerkiksi Decker et al. analysoivat
tutkimuksessaan multihop-lähetyksen käyttöä tiedon levittämisessä Bitcoinin
verkossa [19]. Myös konsensusalgoritmeihin liittyviä tutkimuksia löytyy
useita, kuten esimerkiksi Sun et al. tekemä tutkimus liittyen hajautettujen
generaattoreiden ohjaukseen konsensusalgoritmin avulla sekä tutkimus hajautetuista
konsensusalgoritmeista kohinaa ja linkkivirheitä sisältävässä antureiden verkossa,
jonka Kar ja Moura ovat toteuttaneet vuonna 2008 [20, 21].
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3. INTERNET TIETOKONE

Tässä luvussa käsitellään Dfinityn kehittämää Internet Tietokonetta. Ensin esitellään
Internet Tietokone käsitteenä, jonka jälkeen perehdytään sen arkkitehtuuriin.
Seuraavaksi kerrotaan Internet Tietokoneen hermoverkkojärjestelmästä ja
konsensusprotokollasta. Lopuksi esitellään Internet Tietokoneen oma kryptovaluutta
ICP, ohjelmointikieli Motoko ja Internet-identiteetti.

3.1. Internet Tietokone

Internet Tietokone on Dfinityn kehittämä uudenlainen toteutus lohkoketjusta,
jonka tarkoituksena on tuottaa verkon nopeudella toimiva alusta hajautetuille
sovelluksille. Hajautettujen sovellusten toteuttamiseen, tiedon säilyttämiseeen ja
laskentaan käytetään kanistereita (canister) eli Internet Tietokoneen älysopimuksia.
Niitä suoritetaan Internet Tietokoneen solmuista muodostuneissa lohkoketjuissa, joita
kutsutaan aliverkoiksi. Dfinityn mukaan kanistereita voidaan toteuttaa millä tahansa
ohjelmointikielellä, joka on käännettävissä WebAssemblyksi eli Wasmiksi, mutta
eritoten Internet Tietokonetta varten on kehitetty ohjelmointikieli Motoko, jolla
kanistereita voidaan ohjelmoida. [5]

Internet Tietokoneen muodostavat solmut, jotka on yhdistetty toisiinsa erilaisten
kryptografisten protokollien avulla [5]. Solmut sijaitsevat datakeskuksissa eri puolilla
maailmaa [22]. Datakeskukset on lueteltu Internet Tietokoneen verkkosivuilla, josta
voidaan selvittää esimerkiksi, että datakeskukset ovat eri yritysten, kuten Flexentialin
ja Equinixin omistamia [23]. Sivuilta löytyy myös tarkat koordinaatit datakeskusten
sijainnista [23]. Solmujen vaadittavat ominaisuudet ovat lueteltu Internet Tietokoneen
verkkosivuilla. Esimerkiksi solmun laitteistosta on määritelty tarkasti solmun tyypille
vaaditut ominaisuudet kuten tietty kehikkopalvelin ja suoritin [24]. Vastaavasti myös
siihen, että voi toimia solmujen tarjoana (node provider) on erilaisia vaatimuksia, kuten
esimerkiksi häkkitilaa (rack space) tietyllä liitäntäkapasiteetilla sekä julkinen IPv4 ja
IPv6 ulottuvuus (range) [25].

Kuten jo aiemmin mainittu, solmuista muodostuu ryhmiä, joita kutsutaan
aliverkoiksi (subnet), jotka puolestaan toimivat toisistaan riippumattomina
lohkoketjuina [22]. Nämä lohkoketjut on yhdistetty Internet Tietokone Protokollan
(Internet Computer Protocol) avulla, jolloin muodostuu Internet Tietokone [22].

Internet Tietokoneen tämänhetkinen (16.10.2022) tilasto verkon koosta 1:

• Kokonaisuudessaan solmuja: 1236
• Aliverkkoja: 35
• Kanistereja: 159 114

3.2. Internet Tietokoneen arkkitehtuuri

Internet Tietokone Protokolla (Internet Computer Protocol) sisältää neljä eri kerrosta,
jotka ovat vertaisverkkokerros (peer-to-peer layer), konsensuskerros (consensus layer),

1https://dashboard.internetcomputer.org/
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reitityskerros (routing layer) ja suorituskerros (execution layer) [5]. Kaikilla niillä on
omat tehtävänsä. Vertaisverkkokerros välittää protokollaviestejä aiemmin esitellyssä
aliverkossa replikoiden eli ohjelmistokomponenttien välillä [5, 26]. Protokollaviestit
muodostuvat käyttäjien antamista syötteistä ja konsensusprotokollan toteuttamiseen
vaadittavista viesteistä [5].

Konsensuskerros puolestaan huolehtii siitä, että syötteitä käsitellään samassa
järjestyksessä aliverkossa olevissa replikoissa. Internet Tietokone käyttää tähän
syötteiden järjestämiseen omanlaistaan konsensusprotokollaa. Konsensusprotokollaa
käsitellään tarkemmin luvussa 3.4. Konsensuskerros muodostaa syötteistä
hyötykuormia (payload) ja pakkaa ne lohkoihin. Tämän jälkeen reitityskerros
toimittaa pakatut syötteet suorituskerrokselle, joka käsittelee syötteet yksi kerrallaan
ja päivittää kanisterien tilan. [5]

3.3. Hermoverkkojärjestelmä

Internet Tietokoneen ohjausjärjestelmänä toimii hermoverkkojärjestelmä (Network
Nervous System, NNS), joka on replikoitu tilakone. Tilakone on prosessi, joka sisältää
erilaisia tiloja, jotka päivittyvät laskennan edetessä. Replikoitumisella tarkoitetaan
tilakoneen toistamista eli samoilla syötteillä lasketaan tilakoneen tilat uudelleen,
jolloin lopputuloksen tulisi olla jokaisella kerralla aina sama. Tällä voidaan varmistaa
vikasietoisuus. [5]

NNS:n tehtävänä on esimerkiksi pitää yllä tietoa solmujen sijainnista lohkoketjuissa,
päivittää Internet Tietokoneen protokollaa ja solmujen ohjelmistoa, ottaa mukaan
uusia solmun tarjoajia ja lisätä tarpeen mukaan myös aliverkkoja [22, 27]. Tämän
vuoksi NNS:llä on merkittävä rooli Internet Tietokoneen rajattoman skaalautuvuuden
mahdollistajana [8]. Edellä mainitut tiedot solmuista ja protokollasta ovat tallennettu
NNS:n hallinnoimaan rekisteriin [5]. NNS toimii yhdessä Internet Tietokoneen
aliverkoista, joka on toteutettu hieman eri tavalla kuin muut aliverkot [5]. NNS:n
aliverkon kanistereita ei esimerkiksi laskuteta niiden laskentakierroksista, kuten
muiden aliverkkojen kanistereita [5].

Internet Tietokonetta koskevien päätösten teko tapahtuu myös
hermoverkkojärjestelmän kautta. NNS:n neuronien omistajat voivat ehdottaa
muutoksia ja äänestää siitä, miten Internet Tietokone muuttuu. Jos jokin ehdotus
on saanut riittävästi kyllä-ääniä ja tulee siten hyväksytyksi, muutos suoritetaan
automaattisesti hallintokanisterissa ja sen käyttöönotto tapahtuu välittömästi. [5]

3.4. Konsensusprotokolla

Internet Tietokoneen konsensusprotokollan toiminta perustuu siihen, että useissa
aliverkoissa suoritetaan samoja syötteitä. Tällöin eri replikat voivat vertailla saamiaan
tuloksia ja huomata, mikäli jonkin replikan saama lopputulos poikkeaa valtaosan
saamasta lopputuloksesta ja siten todeta erimieltä olevan replikan olevan viallinen. [28]

Internet Tietokoneen konsensusprotokolla on kuin kasvava puu, jonka juurena toimii
alkulohko (genesis block) [5]. Graafiteoriassa puulla tarkoitetaan graafia, jossa ei ole
silmukkaa ja lisäksi sen kuuluu olla ominaisuuksiltaan suuntaamaton ja yhtenäinen



14

[29]. Protokollaa suoritetaan kierros kerrallaan ja jokaisella kierroksella lohkoja
lisätään puuhun eli puu ikään kuin kasvaa valtaosan lohkojen mielipiteen pohjalta [5].

Konsensusprotokollan on oltava turvallinen ja toimittava tasaisesti, jotta sen käyttö
olisi hyödyllistä. Mikäli nämä ominaisuudet toteutuvat, voidaan taata, että kaikki
aliverkon replikat käsittelevät syötteitä samassa järjestyksessä ja niiden saamat tulokset
syötteistä etenevät samalla tavalla kaikissa replikoissa. [5]

Replikoiden viat johtuvat useimmiten kaatumisesta (crash fault). Vaihtoehtoisesti ne
voivat olla bysanttilaisia vikoja (Byzantine faults), jolloin replika ei toimi halutulla
tavalla esimerkiksi siksi, että se on hakkerin hallussa. Internet Tietokoneen kohdalla
laskennallisesti voidaan odottaa, että n määrästä aliverkon replikoita vähemmän kuin
n
3

on viallisia. Konsensusprotokollan tarkoitus on siis varmistaa, että replikat ovat
luotettavia ja toimivat oikein. [5]

Konsensusalgoritmeja, joita käytetään konsensuksen toteuttamiseksi, on olemassa
sekä luvallisia (permissioned) että ei-luvallisia (permissionless), joista ei-luvalliset
ovat nykyään enemmälti käytössä [5]. Ei-luvallisia konsensusalgoritmeja ovat
esimerkiksi todiste työstä (Proof of Work, PoW) ja todiste osuudesta (Proof of Stake,
PoS) [5]. PoW tunnetaan Bitcoinien yhteydessä louhimisena ja PoS on puolestaan
käytössä Blackcoin-kryptovaluutassa [1]. Ethereum vaihtoi konsensusalgoritminsa
PoWista PoSiin vuonna 2022 [30].

Internet Tietokoneen konsensusalgoritmia voidaan kuvata hybridimalliksi,
joka kantaa nimeä DAO-ohjattu verkko (DAO-controlled network), koska
se hyödyntää sekä luvallisten että ei-luvallisten algoritmien ominaisuuksia.
Internet Tietokoneen aliverkoissa suoritettava protokolla on luvallinen. Hajautettu
autonominen organisaatio (decentralized autonomous organization, DAO) eli Internet
Tietokoneen hermoverkkojärjestelmä huolehtii verkon topologiasta, julkisen avaimen
infrastruktuurista, aliverkon replikoiden protokollaversiosta ja replikoiden tarjoajista.
Hermoverkkojärjestelmä puolestaan on PoSiin pohjautuva eli ei-luvallinen. [5]

3.5. ICP-rahake

Internet Tietokoneen omana kryptovaluuttana toimii ICP-rahake (token), jolla
katetaan laskennasta ja varastoinnista syntyviä kustannuksia [5]. ICP:tä ei vaadita
Internet Tietokoneen dappien kanssa käytävään vuorovaikutukseen, mutta Internet
Tietokoneen sisältöä tuottavat kehittäjät tarvitsevat rahaketta hajautettujen sovellusten
suorittamiseen kanistereissa [5, 31]. Kehittäjät siis ikään kuin vaihtavat ICP-rahaketta
kanistereiden sykleihin, joilla dapit toimivat [5, 31].

ICP-rahaketta käytetään myös Internet Tietokoneen hallinnointiin.
Hermoverkkojärjestelmän hallinnon jäsenet äänestävät esimerkiksi protokollaan
tulevista muutoksista. Hallintoon liittyminen vaatii ICP-rahakkeen sijoittamista
Internet Tietokoneen hermoverkkojärjestelmän neuroneihin. ICP-rahaketta käytetään
myös solmun tarjoajien (node provider) palkitsemiseen. Solmujen tarjoajat ovat
entiteettejä, jotka isännöivät Internet Tietokoneen laskentasolmuja. Luotettavan ja
NNS:n ehtojen mukaisen toiminnan tuloksena solmujen isännöijät saavat palkinnoksi
ICP-rahaketta. [5]
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3.6. Motoko

Internet Tietokoneen kanisterien kehittämistä varten on luotu avoimen lähdekoodin
käyttäjäpohjainen, korkean tason ohjelmointikieli Motoko [32]. Motoko tukee
ortogonaalista pysyvyyttä eli kanisterien tilaa ei tarvitse tallentaa erikseen, ja
asynkronista viestien välitystä [5]. Dfinity on pyrkinyt kehittämään Motokosta muita
moderneja ohjelmointikieliä, kuten Javaa, Rustia ja TypeScriptia muistuttavan [33].
Myös tässä kandidaatin tutkielmassa hajautetun sovelluksen toteutuksessa on käytetty
eräänä ohjelmointikielenä Motokoa.

Vaihtoehtoisena ohjelmointikielenä Motokolle Internet Tietokone tukee myös Rustia
kanisterien kehityksessä [5]. Toisaalta kanisterien kehitys on mahdollista millä tahansa
ohjelmointikielellä WebAssemblyn eli Wasmin ansiosta [5]. WebAssemblyn avulla
voidaan määrittää tavukoodi esimerkiksi C:llä toteutetulle ohjelmalle, jolloin se
voidaan siirtää verkkoon yhtenäisenä moduulina [34]. WebAssemblyn tarkoituksena
on parantaa verkossa toimivien sovellusten suorituskykyä [34]. Tulosten analysoinnin
yhteydessä luvussa 6 perehdytään myös Candidiin (canister interface description
language) eli kanisterien käyttöliittymän kuvauskieleen, jonka ansiosta eri kielillä
ohjelmoidut kanisterit toimivat silti yhteen [5, 35].

3.7. Internet-identiteetti

Internet Tietokoneen hajautettujen sovellusten käyttöön voidaan tarvita kirjautumista,
johon käytetään Internet Tietokoneen Internet-identiteettiä [7]. Se on Dfinityn
kehittämä kryptografinen tunnistautumismenetelmä [7]. Dfinityn mukaan Internet-
identiteetin käytön avulla voidaan ratkaista salasanojen ja käyttäjätunnusten käytön
haavoittuvuuteen liittyvät ongelmat [7]. Internet-identiteettiä käyttämällä käyttäjien ei
siis tarvitse itse olla tekemisissä kryptografisen avainmateriaalin kanssa [36].

Internet-identiteetti toimii käyttäjän kaikilla laitteilla [7]. Internet-identiteetin
käyttöä varten käyttäjä luo ankkureita (anchors), jotka yhdistetään esimerkiksi
puhelimen kasvojentunnistukseen tai sormenjälkitunnistukseen [36]. Ankkureiden
luominen tapahtuu Internet Identity -dapin avulla [37]. Käyttäjä voi sen jälkeen
kirjautua Internet Tietokoneen sovelluksiin ankkureidensa avulla [36].

Internet-identiteetin myötä, käyttäjän ei tarvitse muistaa tai käyttää salasanoja
käyttäessään Internet Tietokoneen sovelluksia [36]. Dfinityn mukaan hajautetut
sovellukset eivät voi seurata käyttäjää Internet-identiteetin ankkureiden käytön
yhteydessä, koska kirjautumisessa sovellukset saavat tietoonsa ainoastaan kyseiselle
sovellukselle varatun nimimerkin [36]. Samalla voidaan estää se, ettei verkkosivut
kykene keräämään ja jakamaan tietoja käyttäjän toiminnasta [7]. Käyttäjä voi myös
halutessaan määritellä tietyn hajautetun sovelluksen käyttämään ainoastaan tiettyä
ankkuria, kuten puhelimen sormenjälkitunnistusta [36].
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4. KETJUAVAIMEN KRYPTOGRAFIA

Internet Tietokoneen protokolla hyödyntää toiminnassaan monia erilaisia työkaluja,
joilla voidaan mahdollistaa Internet Tietokoneelle erityisiä ominaisuuksia, kuten
esimerkiksi sen mahdollisuus laajaan skaalautuvuuteen [7, 38]. Näistä työkaluista
muodostuu Internet Tietokoneen työkalupakki eli ketjuavaimen kryptografia [7].
Ketjuavaimen kryptografia on yhdistelmä monista eri salausmenetelmistä, joiden
avulla varmistetaan, että Internet Tietokoneen ja käyttäjän välinen viestintä on
muuttumatonta ja pysyy ainoastaan Internet Tietokoneen ja käyttäjän välisenä [38].

Tässä osiossa tarkastellaan ketjuavaimen kryptografiaa ensin kynnysallekirjoitusten
avulla. Seuraavana osiossa kerrotaan hajautetusta avainten luontiprotokollasta
ja sen merkityksestä ketjuavaimen kryptografiaan. Lopuksi perehdytään vielä
ketjukehitysteknologiaan.

4.1. Kynnysallekirjoitus

Yksi ketjuavaimen kryptografian muodostavista salausmenetelmistä on
kynnysallekirjoitukset (threshold signatures) [5]. Kynnysallekirjoitus on digitaalinen
allekirjoitus, jonka ideana on, että allekirjoittaneista voidaan muodostaa pienempiä
ryhmiä, jotka saavat allekirjoittaa koko ryhmän puolesta [39].

Internet Tietokoneen kynnysallekirjoitusalgoritmeja on eri tarkoitukseen sopivia.
IC:ssä on esimerkiksi algoritmi allekirjoitusta varten sekä algoritmi, jonka avulla
varmistetaan allekirjoituksen osien jakaminen. Lisäksi IC sisältää algoritmin, jolla
allekirjoituksen osat saadaan yhdistettyä ja algoritmin, jolla allekirjoitus saadaan
vahvistettua. [40]

Merkitään aliverkon replikoiden määrää kirjaimella n ja korruptoituneiden
replikoiden enimmäismäärää kirjaimella f. Näiden avulla voidaan muodostaa
erilaisia rajoja sille, monenko aliverkon replikan allekirjoitus tarvitaan kokonaiseen
allekirjoitukseen. f+1

n
-allekirjoitusta käytetään esimerkiksi Internet Tietokoneen

protokollan konsensuskerroksella satunnaisen majakan (Random Beacon) ja
suorituskerroksella kanistereiden numeroinnissa käytettävän satunnaisnauhan
(Random Tape) muodostamiseksi. Myös n−f

n
-allekirjoitusta käytetään

suorituskerroksella ja ketjukehitysteknologian yhteydessä. [5]
Internet Tietokoneen kynnysallekirjoituksessa aliverkolla on julkinen avain, jonka

vastaparina toimiva salainen avain on pilkottu palasiksi [5]. Nämä palaset on jaettu
aliverkossa toimivien replikoiden eli ohjelmistokomponenttien kesken [5, 26]. Salaisen
avaimen osien jakaminen on suoritettava siten, että viallisten replikoiden ei ole
mahdollista väärentää allekirjoitusta [5]. Tämä toteutetaan niin kutsutun salaisuuksien
uudelleen jaon avulla (pro-active resharing of secrets), josta kerrotaan lisää luvussa
4.3.

Jokainen aliverkko saa julkisen vahvistusavaimensa Internet Tietokoneen
hermoverkkojärjestelmältä. Muihin lohkoketjuja hyödyntäviin protokolliin verrattuna,
Internet Tietokoneessa uudistuksena on se, että julkinen avain pysyy samana koko
aliverkon toiminnan ajan, vaikka jäsenet aliverkossa vaihtuisivatkin. [5]

Julkista avainta käytetään IC:ssä esimerkiksi käyttäjille annettavien vastausten
ja kanistereiden välisen viestinnän tarkistamiseen. Tämän seurauksena lohkoketjun
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tilan tarkistukseen riittää ainoastaan yhden digitaalisen allekirjoituksen tarkistaminen.
Julkista avainta hyödynnetään lisäksi myös Internet Tietokoneen aliverkkojen tilan
tarkistamisessa. Tarkistus tehdään säännöllisesti, jolloin saadaan selville, jos jokin
solmu aliverkossa on esimerkiksi kaatunut tai aliverkkoon itsessään tarvitaan lisää
solmuja. [41]

4.1.1. BLS-allekirjoitus

Tarkemmin ottaen Internet Tietokoneen kynnysallekirjoitusten muodostamiseen
käytetään BLS-allekirjoitusjärjestelmään (Boneh Lynn Shacham digital signature)
pohjautuvaa ratkaisua [5]. Käytetään kahta joukkoa G ja G′, jotka ovat erityisiä
elliptisiä käyriä ja lisäksi myös pariutettuja (pairing) [5]. Alkion g avulla muodostetaan
joukko G ja puolestaan alkion g’ avulla joukko G′ eli g ∈ G ja g’ ∈ G′ [5]. Käytetään
lisäksi hajautusfunktiota (hash function) HG′ , jolle annetut syötteet muutetaan
joukkoon G′ sopivaksi [5]. Hajautusfunktio H on törmäyksen kestävä (collission
resistant) eli kahdella eri arvolla samaan tulokseen päätyminen hajautusfunktiota
käyttämällä on erittäin hankalaa [40].

Jos halutaan allekirjoittaa jokin viesti, jota merkitään kirjaimella m, käytetään
siihen hajautusfunktiota HG′ . Tällöin lasketaan hajautusfunktion avulla h’=HG′(m)
∈ G′. Salaiselle avaimelle, jota merkitään kirjaimella x, on ominaista, että se kuuluu
joukkoon Zq eli x ∈ Zq. Julkinen avain V puolestaan saadaan laskemalla siten, että
V = gx ∈G. Nyt allekirjoitettu viesti, jota merkitään kirjaimella σ, saadaan, kun viestin
m avulla laskettu h’ korotetaan salaisen avaimen potenssiin eli σ = (h′)x ∈ G′. [5]

Salainen avain jaetaan replikoiden kesken siten, että replikan Pj hallussa on
salaisen avaimen osa xj ∈ Zq. Saman replikan Pj julkinen avain on muotoa
Vj = gxj ja on kaikkien tiedossa. Tällöin replikan Pj muodostama allekirjoitus
on σj = (h′)xj ∈ G′. Vastaavasti allekirjoitus voidaan varmistaa laskemalla,
että logh′ (σj) = logg Vj . Diskreetin logaritmin selvittämisen sijaan voidaan
allekirjoituksen varmistamiseeen myös käyttää pariutusta (pairing). Tällöin kyseessä
on BLS-allekirjoituksen kelpoisuustesti (validity test). Koko allekirjoitus σ saadaan
laskettua replikoiden allekirjoitusten avulla seuraavasti σ =

∏
j σ

λj

j . λj kaavassa
saadaan selville allekirjoittaneiden replikoiden indeksien avulla. [5]

4.1.2. ECDSA-kynnysallekirjoitus

ECDSA-allekirjoitusta (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) hyödynnetään
useissa lohkoketjuteknologioissa, kuten Bitcoinissa ja Ethereumissa [42]. Myös
Internet Tietokoneessa hyödynnetään ECDSA-kynnysallekirjoitusta juurikin muiden
lohkoketjujen väliseen yhteistyöhön, josta kerrotaan luvussa 4.3.1 [42]. ECDSA-
kynnysallekirjoitus on valittu siksi, koska perinteinen ECDSA-allekirjoitus ei
mahdollista Internet Tietokoneen vaatimuksia, kuten asynkronista viestien välitystä
[42]. Myöskään aiemmin esitelty BLS-allekirjoitus ei yhteistyöhön sovi, sillä muut
lohkoketjut eivät tue kyseistä allekirjoitumenetelmää [42]. Internet Tietokoneen
ECDSA-kynnysallekirjoitus hyödyntää toiminnassaan satunnaista majakkaa, josta
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kerrotaan lisää luvussa 4.1.4 [43]. Satunnaisen majakan käytön avulla saadaan
parannettua Internet Tietokoneen ECDSA-allekirjoituksen turvallisuutta [43].

4.1.3. Satunnaisnauha

Satunnaisnauha on hajautettu, näennäissatunnainen (pseudorandom)
numerogeneraattori [44]. Numeroiden muodostus tapahtuu kierrokselle muodostetun
BLS-allekirjoituksen avulla [44]. Satunnaisnauhan toteutukseen käytetään f+1

n

-kynnysallekirjoitusta [5]. Allekirjoitusta itsessään voidaan käyttää pohjana
näennäissatunnaisesti muodostettaville numeroille [5].

Aliverkko pyytää näennäissatunnaisia bittejä suorituskerrokselta syteemikutsun
(system call) avulla. Pyynnön jälkeen bitti toimitetaan aliverkolle vasta sitten,
kun seuraavalla kierroksella käytettävä satunnaisnauha on muodostettu. Tällaisella
toimintamallilla voidaan varmistaa satunnaisnauhan ennalta-arvaamattomuus. Kaikilla
konsensusprotokollan kierroksilla satunnaisnauha on hieman erilainen. [5]

4.1.4. Satunnainen majakka

Kuten luvussa 3.4 esitetty, konsensusprotokollaa toteutetaan kierroksissa. Kierroksella
h lohkoista muodostuvaan puuhun lisätään h korkuisia lohkoja. Lohkoja voidaan
lisätä vain yksi tai useampia kerrallaan. Lohkot saavat jokaisella kierroksella myös
kokonaislukuarvon. Kaikilla lohkoilla arvo on eri. Arvojen määrittäminen lohkoille
toteutetaan näennäissatunnaisella prosessilla eli satunnaisella majakalla. [5]

Satunnainen majakka tietylle korkeudelle saadaan (f + 1) -kynnysallekirjoituksen
avulla. Korkeudelle h satunnainen majakka on sen korkeuden oma allekirjoitus.
Kaikilla kierroksilla, kun protokollaa suoritetaan, replikat lähettävät nykyisen
osuutensa satunnaisesta majakasta seuraavalle kierrokselle. Tällä varmistetaan,
että seuraavalla kierroksella replikoilla on riittävä määrä osia siihen, että ne
voivat muodostaa majakan uudelleen uutta kyseistä kierrosta varten. Satunnaisen
majakan muodostukseen vaikuttaa siis aina myös edellinen satunnainen majakka.
Kynnysallekirjoitukset mahdollistavat sen, että väärissä käsissä replikoiden saamia
näennäissatunnaisia arvoja ei ole mahdollista saada selville pidemmälle kuin yhden
kierroksen päähän nykyisestä arvosta. [5]

4.2. Hajautettu avainten luontiprotokolla

Kuten aiemmin esitelty, Internet Tietokoneen ketjuavaimen kryptografiassa oleellisena
osana ovat digitaaliset kynnysallekirjoitukset, joissa jokaisella replikalla on oma
osansa salaisesta avaimesta. Salaisen avaimen osien saattaminen replikoiden
haltuun tapahtuu hajautetun avainten luontiprotokollan avulla (distributed key
generation, DKG). Protokollan toteutukseen käytetään konsensusprotokollaa ja
julkisesti varmennettavissa olevaa salaista jakamisjärjestelmää (publicly verifiable
secret sharing, PVSS). [5]
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DKG-protokolla muodostuu eri vaiheista. Ensimmäiseksi replikat lähettävät jaetun
osan salaisuudesta allekirjoitettuna (signed dealing) toisille replikoille. Konsensuksen
avulla selvitetään seuraavassa vaiheessa, että riittävän moni allekirjoitetuista osista
on päteviä. Tällöin pyritään varmistaman, että allekirjoitettu osa on syntaktisesti
oikein muodostettu sekä se, että allekirjoitus itsessään ja ei-vuorovaikutteinen
nollatietotodistus (non-interactive zero knowledge proof) ovat oikeanlaisia. [5]

Nollatietotodistus on 1980-luvulla kehitetty protokolla, joka perustuu kahden
osapuolen väliseen todistukseen [45]. Nämä kaksi osapuolta ovat todistaja ja
varmentaja [45]. Protokollassa todistajan tehtävänä on todistaa varmentajalle, että
jokin lausunto on totta [45]. Todistus on kuitenkin tehtävä siten, ettei varmentaja saa
tietää lausunnosta muuta, kuin sen totuudenmukaisuuden [45]. Eli ei siis esimerkiksi
lausunnon sisältöä itsessään [45]. Nollatietotodistusprotokollia voidaan toteuttaa
joko vuorovaikutteisesti tai ei-vuorovaikutteisesti tilanteesta riippuen [45]. Internet
Tietokoneen tapauksessa käytetään ei-vuorovaikutteista nollatietotodistusta [5].

DKG-protokollan avulla voidaan myös toteuttaa Internet Tietokoneen salaisten
avainten uudelleenjako aina jakson alussa. DKG-protokollaa täytyy kuitenkin hieman
muokata uudelleenjaon toteuttamiseksi. Tällöin esimerkiksi replikat eivät lähetä
toisilleen jaettua osaa uudesta salaisuudesta vaan jo olemassa olevasta salaisuudesta
allekirjoitettuna. [5]

4.3. Ketjukehitysteknologia

Internet Tietokoneen toiminnassa hyödynnettään replikoitua tilakonetta. Jotta
Internet Tietokoneen toiminta olisi mahdollisimman vakaata ja turvallista tarvitaan
näiden ominaisuuksien varmistamiseksi erilaisia teknologioita, jotka yhdistettynä
muodostavat ketjukehitysteknologian (chain-evolution technology). Sen avulla
varmistetaan etenkin replikoidun tilakoneen toiminta. Ketjukehitysteknologia sisältyy
ketjuavaimen kryptografiaan. Ketjukehitysteknologian toteutuksessa pääasialliset
komponentit ovat yhteenvetolohkot (summary blocks) ja keräilypaketit (catch-up
packages, CUPs). [5]

Internet Tietokoneen aliverkot toimivat kierroksista muodostuvissa jaksoissa
(epoch). Yhden jakson kesto on muutamien satojen kierrosten verran. Tällaisen jakson
ensimmäistä lohkoa kutsutaan yhteenvetolohkoksi. Yhteenvetolohkoissa on tietoa, jota
tarvitaan kynnysallekirjoitusten hallintaan. Tällaista tietoa on esimerkiksi tieto siitä,
mikä rekisterin versio (registry version) NNS:llä on käytössä tällä hetkellä ja mikä
tulee olemaan seuraava käytettävä rekisterin versio. Yhteenvetolohkot säilyttävät myös
tiedon joukoista (dealing sets), jotka määärittelevät käytettävät kynnysallekirjoituksen
avaimet. Näitä joukkoja, jotka pitävät sisällään tällä hetkellä käytettävän avaimen,
käytetään konsensuskerroksella toimivan satunnaisen majakan muodostamiseksi. [5]

Keräilypaketit eli toisin sanoen CUPsit, puolestaan ovat viestejä, joiden avulla
replikat toimivat. Ne siis sisältävät sellaista tietoa, jota replikat tarvitsevat toimiakseen.
Tällaista tietoa ovat esimerkiksi yhteenvetolohkot ja ensimmäisellä jaksolla käytettävä
satunnainen majakka. [5]

Eri vaiheessa jaksoa toteutetaan aliverkoille erilaisia huoltotoimenpiteitä, joihin
käytetään ketjukehitysteknologiaa. Internet Tietokoneen protokollan päivitys on
yksi tällaisista huoltotoimenpiteistä, ja se voidaan suorittaa ainoastaan silloin,
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kun jakso on alussa. Kuten aiemmin mainittu, aliverkon jäsenet voivat vaihdella
aliverkon toiminta-ajan aikana. Aliverkon jäsenten vaihtuminen (subnet membership
changes) voi tapahtua ainoastaan kahden jakson välissä. Jakson lopussa puolestaan
suoritetaan roskien keräys (garbage collection), jolloin replikoiden muisti tyhjennetään
protokollaviesteistä ja järjestetyistä syötteistä. [5]

Replikoita voidaan myös siirtää jakson alkuun, jos ne ovat jääneet muiden
replikoiden toiminnasta jälkeen. Tällöin niiden ei tarvitse suorittaa kaikkea, mitä
on tapahtunut ennen kyseisen jakson alkua. Tätä toimintoa kutsutaan nopeaksi
uudelleenlähetykseksi (fast forwarding). [5]

Kynnysallekirjoituksissa salaisuuksien uudelleen jaon (proactive resharing of
secrect) avulla salainen avain jaetaan aliverkon replikoiden kesken uudelleen aina
jakson alussa. Tällä voidaan varmistaa, että aliverkon mahdolliset uudet jäsenet saavat
oman osansa salaisesta avaimesta ja poistuneet jäsenet puolestaan eivät ole osallisina
salaiseen avaimeen. Näin ollen, jos hakkeri on saanut yhden osan salaisesta avaimesta
haltuunsa, ei salaisen avaimen osasta, jonka hän on saanut haltuunsa, ole hyötyä
hänelle enää seuraavassa jaksossa, sillä kyseisen replikan salainen avain on vaihtunut
samalla, kun jakso on vaihtunut. [5]

4.3.1. Ketjuavaintapahtumat

Ketjukehitysteknologia mahdollistaa myös ketjuavaintapahtumat (chain-key
transactions), joita hyödynnetään esimerkiksi siihen, että Internet Tietokoneen
kanisterien on mahdollista toimia myös Ethereumin ja Bitcoinin lohkoketjujen
kanssa [5, 42]. Internet Tietokoneen kanisterit voivat ketjuavaintapahtumien
ansiosta esimerkiksi varastoida Bitcoineja [7]. Internet Tietokoneen yhteistyö
muiden lohkoketjujen kanssa toteutetaan siten, että, esimerkiksi Bitcoinin, salainen
avain jaetaan niille Internet Tietokoneen solmuille, jotka suorittavat Bitcoinin
sisältävää kaniseria [7]. Kanisteri tarvitsee kuitenkin muiden solmujen tuen
Bitcoinin avulla tehtäviin liiketapahtumiin (transaction) [7]. Liiketapahtuman
suorittaminen on mahdollista vain silloin, jos 2

3
aliverkon solmuista allekirjoittaa

kyseisen liiketapahtuman toteuttamisen puolesta [7]. Ketjuavaintapahtumien toteutus
mahdollistetaan ECDSA-allekirjoituksen avulla, josta kerrotaan luvussa 4.1.2 [42].
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5. IMPLEMENTAATIO

Tässä osiossa työtä kerrotaan Dfinityn Internet Tietokonetta varten luoman materiaalin
avulla toteutetusta hajautetusta sovelluksesta.

5.1. Toteutusympäristö

Sovelluksen toteuttamiseen on käytetty VMware Workstation 16 Playeria, sillä
Dfinityn kanistereiden kehitystyökalujen käyttö on mahdollista ainoataan Linux-
tai MacOs-käyttöjärjestelmillä. Käyttöjärjestelmänä virtuaalikoneessa käytetään
Ubuntua. Sovellus on toteutettu ainoastaan paikallisesti (localhost) eikä sitä ole
otettu käyttöön Internet Tietokoneen lohkoketjussa. Sovelluksen toteutuksessa
käytettiin myös Dfinityn kehittämiä ohjelmistotyökaluja (Software Development Kit,
SDK) kanisterien toteuttamiseen. Verkkopakettien kerääminen toteutettiin Tcpdump-
ohjelmalla ja datan analysointiin käytettiin Wireshark-ohjelmistoa. [46]

5.2. Sovelluksen toteuttaminen

Sovelluksen toteutuksessa hyödynnettiin Dfinityn luomaa materiaalia Internet
Tietokoneen toimintaan tutustumista ja dappien toteutusta varten. Toteutus aloitettiin
asentamalla tarvittavat työkalut, kuten virtuaalikone, Dfinityn kehittämä SDK eli dfx
ja Node.js-ajoympäristö. SDK:n asennus tapahtui syöttämällä komentokehotteeseen
komento:

sh − c i " $ ( c u r l −fsSL h t t p s : / / i n t e r n e t c o m p u t e r . o rg / i n s t a l l . sh ) "

[47].
Sovellus on myös toteutettu Dfinityn kehittämien ohjeiden mukaisesti valmista

koodipohjaa hyödyntäen. Uuden projektin luominen tapahtui komennolla:

d fx new e x p l o r e _ h e l l o

[48].
Koodipohjasta löytyy sekä selainpuoli että palvelinpuoli, joiden molempien

toteuttamiseen tarvitaan omat kanisterit. Kanistereiden suorittamiseen tarvitaan myös
omat komentokehoitteensa. Ensimmäisessä komentokehoitteessa syötetään komento,
jolla saadaan Internet Tietokoneen suoritusympäristö käyttöön paikallisesti. Tämä
komento on: dfx start . [47]

Kuva 1. dfx start -komento komentorivillä
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Toisessa komentokehoitteessa syötetään ensin komento, jonka avulla
saadaan kanisteri rekisteröityä, kehitettyä ja otettua käyttöön paikallisessa
suoritusympäristössä. Tämä komento on: dfx deploy. [47]

Kuva 2. dfx deploy -komento komentorivillä

Seuraavaksi käyttöönoton jälkeen syötetään komento, jolla sovelluksen selainpuolen
suoritus saadaan näkyviin paikallisessa osoitteessa. Komento on: npm start. [47]

Kuva 3. npm start -komento komentorivillä

Siirryttäessä paikalliseen osoitteeseen nähdään sovelluksen selainpuolen toteus.
Koodipohjan selainpuoleen on tehty muutoksia, mutta palvelinpuoli on pidetty
alkuperäisenä.



23

Kuva 4. Sovelluksen selainpuoli paikallisessa osoitteessa

Sovelluksen ideana on tuottaa käyttäjälle tervehdys hänen syöttäessään tekstiä
lomakkeeseen ja painaessaan "click here"nappia. Sovelluksen selainpuolen koodi on
toteutettu HTML- ja CSS-ohjelmointikieliä hyödyntäen. Palvelinpuoli on puolestaan
toteutettu käyttämällä Dfinityn omaa kanisterien ohjelmointiin tarkoitettua kieltä,
Motokoa, ja lisäksi JavaScriptiä.

Kuva 5. Sovelluksen tuottama tervehdys käyttäjälle

5.2.1. Koodin tarkastelu

Sovelluksen palvelinpuoli on toteutettu JavaScriptiä ja Motokoa käyttämällä.
Tarkastellaan ensin Motokolla toteutettua oliota (actor). Niiden avulla toteutetaan
Internet Tietokoneen älysopimuksia eli kanistereita [49]. Olioiden ominaisuuksia
ovat esimerkiksi se, että ne toimivat itsenäisesti sekä se, että niiden keskinäinen
viestintä tapahtuu asynkronisten viestien avulla [49]. Sovelluksessa on yksi olio, joka
pitää sisällään funktion greet. Funktiolle voidaan antaa argumentti name tekstinä,
joka määritellään funktiossa [48]. Funktion perässä on sana async, jonka avulla
määritellään, että funktio palauttaa asynkronisen viestin [48]. Funktion palauttama
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teksti on määritelty return-komennon avulla siten, että funktio palauttaa tekstin "Hello
name!", jossa name, on funktiolle annettu argumentti.

JavaScriptillä toteutetun osan alussa asetetaan tapahtuman käsittelijä kuuntelemaan
lomaketta, jolla käyttäjä syöttää argumentin name. Nimi saadaan tallennettua,
kun käyttäjä painaa nappia. Painikkeen uudelleen painaminen estetään käyttäjältä
siihen saakka, kunnes käyttäjälle on tulostettu näytölle viesti "Hello name!". Tämä
toteutetaan komennolla button.setAttribute("disabled", true);. Motokolla toteutettua
funktiota greet kutsutaan ja annetaan sille argumentiksi käyttäjältä saatu nimi. Lopuksi
tervehdys tulostetaan näytölle.

Selainpuolen ohjelmoinnissa on käytetty HTML- ja CSS-ohjelmointikieliä. HTML-
koodi määrittelee sivun rakenteen kuten otsikon (header) ja vartalon (body). Lisäksi
sillä luodaan lomake, johon käyttäjä voi kirjoittaa nimensä ja tallentaa syötteen napin
avulla. Sivun muotoilussa puolestaan käytetään CSS-ohjelmointikieltä, jolla saadaan
esimerkiksi muokattua tekstin kirjaisinlajia ja -kokoa sekä sivun väritystä. Myös
sivun rakenteen osat on määritelty CSS-koodissa. Tämän avulla käyttäjälle tuotettavan
tervehdyksen pohjaväriä voidaan muokata taustasta eroavaksi.

5.3. Datan keräys

Verkkopakettien keräykseen käytettiin Tcpdump-ohjelmaa. Datan keräys toteutettiin
siten, että Tcpdump-ohjelman käynnistämisen jälkeen sovelluksen suoritusympäristö
käynnistettiin, kanisterit rakennettiin ja sovellus käynnistettiin paikallisesti. Tämän
jälkeen siirryttiin selaimella paikalliseen osoitteeseen http://localhost:8080/.
Seuraavaksi kirjoitettiin tekstikenttään sana ja painettiin nappia, jolloin sovellus
tuotti tervehdyksen. Tätä toistettiin useamman kerran, jotta kerättyyn dataan
saataisiin mahdollisesti vertailtavia syötteitä. Tämän jälkeen Tcpdumpin keräämä data
tallennettiin pcap-tiedostoon datan analysointia varten.

Kuva 6. Datan keräyksen toteutus Tcpdump-ohjelmalla
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6. TULOKSET

Tässä osiossa perehdytään sovelluksesta kerättyyn dataan ja analysoidaan sen sisältöä.
Tietoa sovelluksesta saatiin komentokehotteen tulosteiden, mutta myös Wireshark-
ohjelmistolla kerättyjen verkkopakettien avulla.

6.1. Kerätyn datan analysointi

Ensimmäisenä kerrotaan komentokehotteen tulosteiden sisällöstä ja analysoidaan niitä.
Jälkimmäisessä osiossa puolestaan perehdytään Wireshark-ohjelmistolla kerätyn datan
analysointiin.

6.1.1. Komentokehotteen tulostus

Tarkastellaan ensin komentokehotteen tulostusta kanisterien ja sovelluksen
käyttöönoton yhteydestä. Kun komentokehotteeseen syötettiin komento dfx
start, saatiin tulostukseen tietoa suoritusympäristöstä. Tulostus löytyy kuvasta 1.
Tulostuksesta voidaan esimerkiksi lukea konfiguraatiosta. Tulostuksen perusteella
käytössä on replikan versio 0.8.0. Huomataan myös, että kuunneltava http-osoite
(Hypertext Transfer Protocol) on 127.0.0.1:0. Palvelimen käynnistyessä osoitteeksi
saadaan http://127.0.0.1:8000/, jossa ensimmäinen osa 127.0.0.1 on paikallinen osoite
(local host address) ja lopussa oleva 8000 tarkoittaa porttia. Tulostuksesta löytyy
myös polku replikan kansioon home/vm/.cache/dfinity/versions/0.11.2/replica. Myös
aliverkon ominaisuuksia on lueteltu tulostuksessa kohdassa SubnetFeatures.

Komennon dfx start -tulostuksessa saadaan myös hieman tietoa liittyen
ketjuavaimen salaukseen. Tulostuksesta löytyy kohta EcdsaKeyId, jonka sisältä
puolestaan tiedot curve: Secp256k1 ja name: dfx_test_key. Kuten esitelty kappaleissa
4.1.2 ja 4.3.1, ECDSA-kynnysallekirjoitusta hyödynnettään Internet Tietokoneessa
muiden lohkoketjujen, kuten Bitcoinin, kanssa toteutettaviin ominaisuuksiin.
Tulostuksesta löytyvä Secp256k1 tarkoittaa ECDSA:ta Koblitzin käyrällä [50].
Tulostuksesta löytyy myös maininta dkg_interval_length: None, joka liitynee Internet
Tietokoneen DKG-protokollaan eli hajautettujen avainten jakamiseen replikoille,
kuten luvussa 4.2 esitelty.

dfx deploy -komennon jälkeen tulostukseen saadaan tietoa kanistereiden
kehittymisestä kuvan 2 mukaisesti. Ensin kanisterien kehityksessä ne rakennetaan
building canisters , jonka jälkeen tulostuu teksti installing canisters eli kanisterit
asennetaan. Tulostuksesta selviää myös kanistereiden tunnukset. Selainpuolen
kanisterin tunnus on ryjl3-tyaaa-aaaaa-aaaba-cai. Palveinpuolen kanisterin tunnus
on puolestaan r7inp-6aaaa-aaaaa-aaabq-cai.

6.1.2. Tiedostoon kerätyt verkkopaketit

Sovelluksen testauksen yhteydessä kerättiin verkkopaketit pcap-tiedostoon Tcpdump-
ohjelmalla. Seuraavaksi tarkastellaan verkkopaketteja Wireshark-ohjelmalla. Myös
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Wiresharkilla tarkastellessa verkkopaketeista löytyy kanistereiden tunnuksia kuten
kuvassa 7.

Kuva 7. Wireshark-ohjelmalla kerättyjä verkkopaketteja

Ensimmäiseksi havaittava tunnus ei kuitenkaan ole selain- tai palvelinpuolen
kanisterin kanssa sama. Tiedoissa näkyvä kanisterin tunnus on rwlgt-iiaaa-aaaaa-
aaaaa-cai. Tämä kuuluu Candid UIlle (canister interface description language, user
interface) [35]. Candid UI on kanisterien käyttöliittymän kuvauskieli, jonka avulla
saadaan toteutettua älysopimusten allekirjoitukset, vaikka itse sopimukset olisivatkin
toteutettu kokonaan eri ohjelmointikielillä tai jopa eri ympäristöissä [35]. Candidin
avulla kanistereiden testaaminen on mahdollista myös verkossa käyttöliittymän avulla
[35]. Kanisterien tunnukset on määritelty kooditiedostossa canister_ids.json, joka
näkyy myös kuvassa 8.

Kuva 8. Kanisterien tunnukset kooditiedostossa määriteltynä

Tarkasteltaessa verkkopaketteja, huomataan, että käytössä on TCP- ja HTTP-
tiedonsiirtoprotokollat. Nämä näkyvät myös kuvassa 7. Tarkemmin tarkasteltuna
HTTP-protokollan viestit koostuvat lähinnä GET- ja POST-metodeista sekä OK-
viestistä, kuten kuvasta 9 voidaan huomata. HTTP-protokollassa GET-metodin avulla
voidaan pyytää dataa halutusta paikasta (resource) [51]. POST-metodin avulla voidaan
puolestaan lähettää tietoa palvelimelle, jolloin saadaan päivitettyä olemassa olevia
resursseja tai vastaavasti voidaan luoda kokonaan uusi resurssi [51]. OK-viesti
tarkoittaa, että HTTP-pyyntö (request) on suoritettu onnistuneesti [52].

TCP-protokollan viestit näyttäisivät olevan lähinnä SYN-, FIN- ja ACK-lippuja
(flag), kuten kuvassa 9. SYN-lippu tarkoittaa synkrointia (synchronize), jolla
ilmoitetaan yhteyden aloituksesta [53]. ACK-lippu puolestaan tarkoittaa kuittausta
(acknowledgment), jonka avulla ilmoitetaan, että datapaketit sekä aloitus- ja
lopetuspyynnöt ovat saapuneet [53]. FIN-lippu puolestaan ilmoittaa lopetuksesta
(finish), jolloin yhteys suljetaan [53].
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Kuva 9. Wireshark-ohjelmistolla kerättyjä verkkopaketteja

Rajatessa kerätyt verkkopaketit ainoastaan HTTP-protokollan viesteihin, kuva 10,
huomataan, että ensin Candid UI:n tunnuksella käytetään POST-metodia. Seuraavaksi
protokollaviesteissä esiintyy HTTP OK- ja GET-metodit, joiden jälkeen uudelleen
POST-metodi, mutta tällä kertaa palvelin puolen kanisterin tunnuksella. Tätä toistetaan
muutaman kerran, kunnes POST-metodin kohdalle vaihtuu selain puolen kanisterin
tunnus.

Kuva 10. HTTP-protokollan viestejä

Vaikka Wiresharkin avulla saadaan tietoa verkkopaketeista ja niiden sisällöstä,
ei verkkopakettien avulla kuitenkaan saada merkittävää tietoa Internet Tietokoneen
käyttämästä ketjuavaimen kryptografiasta. Wiresharkin avulla saadaan HTTP-
protokollan sisältämiä tulostuksia julkisesta avaimesta ja allekirjoituksesta kuten
kuvassa 11, mutta ei liittyen IC:n protokollaan.

Kuva 11. HTTP-protokollan verkkopaketin sisältö
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7. POHDINTA

Tässä osiossa pohditaan saatuja tuloksia ja ketjuavaimen kryptografiaa sekä Internet
Tietokonetta yleisesti ja hieman myös sen tulevaisuutta.

7.1. Ketjuavaimen salaustekniikka IC:n toiminnassa

Internet Tietokonetta varten toteutetun hajautetun sovelluksen toiminnassa Dfinityn
kehittämää ketjuavaimen salaustekniikkaa ei kyetty havaitsemaan. Dfx:n tiedostoista
löytyi viitteitä ketjuavaimen salaustekniikkaan, mutta tiedostojen sisällöstä ei ollut
tutkimuksen kannalta hyötyä, sillä tiedostojen sisällön tulkitseminen osoittautui
haasteelliseksi, kuvan 12 osoittamalla tavalla. Tiedostojen Unicode-merkkien
kääntäminen tekstimuotoon ei tuottanut haluttua tulosta. Ainoa selväkielinen tiedosto
vaikuttaisi sisältävän NNS:n julkisen avaimen, joka on esitetty kuvassa 13.

Kuva 12. Ketjuavaimen kryptografiaan viittaavien tiedostojen sisältö

Kuva 13. NNS:n julkinen avain

Sovelluksen toteutus oli toisaalta todella yksinkertainen, eikä sitä testattu ollenkaan
Internet Tietokoneen lohkoketjussa. Näiden takia ei voida varmasti sanoa, onko
Internet Tietokoneen ketjuavaimen kryptografia havaittavissa IC:n lohkoketjussa
suoritettavissa hajautetuissa sovelluksissa. Toisaalta myöskään Dfinityn materiaaleissa
ei mainita, onko ketjuavaimen salaustekniikan tarkoitus näkyä esimerkiksi käyttäjälle
tai hajautettujen sovellusten kehittäjille.
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7.2. Internet Tietokone verrattuna muihin alustoihin

Dfinity povaa Internet Tietokoneen olevan Web3.0:n mullistava tekijä sen
hajautettavuuden ja skaalautuvuuden ansiosta [22]. Muihin lohkoketjuihin verrattuna
etenkin se, että Internet Tietokoneen kasvulle ei ole ylärajaa, on suuri muutos.
Internet Tietokone toimii myös täysin lohkoketjussa ja hallinnosta vastaa DAO, johon
kenellä tahansa on mahdollisuus liittyä [4]. Tällä voidaan edistää Dfinityn mukaan
demokratiaa tekniikan keskuudessa [4]. Internet Tietokone on myös Dfinityn mukaan
ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna muihin lohkoketjuihin [4].

Internet Tietokoneelle kehitetyn hajautetun sovelluksen puolesta, ei eroa nykyisen
Web2.0:n ja Dfinityn mahdollistaman Web3.0:n voi kuitenkaan selkeästi havaita
ainakaan paikallisessa osoitteessa toteutettuna ja käyttäjän näkökulmasta. Sovellus
on käyttöliittymältä täysin Web2.0:aa vastaava, eikä sen perusteella voisi välttämättä
sanoa käyttääkö Web3.0:n hajautettua sovellusta vai nykyisen kaltaista Web2.0:n
sovellusta. Myös Internet Tietokoneen omat verkkosivut toimivat Internet Tietokoneen
lohkoketjussa [54]. Niidenkään ulkoasun perusteella ei välttämättä voisi sanoa,
käyttääkö juuri lohkoketjussa toimivia verkkosivuja vai nykyisen kaltaisia palvelimella
toimivia verkkosivuja. Käyttäjien näkökulmasta samankaltaisuus lienee hyvä asia,
sillä täysin uudenlaisten toteutusten käyttäminen vaatii huomattavasti enemmän
uuden oppimista ja mahdollisesti myös oman ymmärryksen laajentamista. Dfinity
kertookin Internet Tietokoneen kykenevän yhteistyöhön Web2.0:n kanssa, mutta
myös palveluiden tarjoamiseen käyttäjälle suoraan verkkoselaimella [4]. Tästä
johtunee esimerkiksi Internet Tietokoneen verkkosivujen samankaltaisuus perinteisten
Web2.0:n verkkosivujen kanssa.

Sovelluksen kehittäjän näkökulmasta tarkasteltuna Internet Tietokonetta varten
kehitetyn hajautetun sovelluksen toteutus tapahtui jokseenkin eri tavalla verrattuna
nykyisen Web2.0:aan. Internet Tietokoneelle kehitettävien sovellusten toteuttaminen
vaatii Linux- tai MacOs-käyttöjärjestelmän, mutta Web2.0:n sovelluksia voidaan
toteuttaa myös esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmällä. Hajautetun sovelluksen
kehittäminen vaatii myös perehtymistä kanistereihin ja niiden toimintaan.

Merkittävin ero Internet Tietokoneen dappien ja nykyisten sovellusten välillä,
on Internet-identiteetti (Internet Identity). Dapit, jotka vaativat kirjautumisen,
käyttävät kirjautumisvaihtoehtona usein Internet-identiteettiä, josta kerrotaan
tarkemmin taustoituksen luvussa 3.7. Tavallisissa sovelluksissa tällä hetkellä
kirjautumisvaihtoehtoja on yleensä useita, kuten käyttäjätunnuksen luominen, Google-
tilin tai puhelinnumeron käyttäminen. Tarkasteltaessa muutamia Internet Tietokoneelle
kehitettyjä hajautettuja sovelluksia, kuten Distriktiä ja Motoko Playgroundia,
huomataan myös, että niiden verkkosivujen osoite eroaa totutusta hyvinkin
tunnistettavasta osoitteesta. Esimerkiksi Distriktin osoite on muotoa https://az5sd-
cqaaa-aaaae-aaarq-cai.ic0.app/. Tämän muokkaaminen lienee mahdollista, sillä
Internet Tietokoneen verkkosivujen osoite https://internetcomputer.org/ on puolestaan
hyvin tunnistettava, vaikka verkkosivut toimivatkin lohkoketjussa.
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7.3. Tulevaisuus

Dfinityn mukaan Internet Tietokone mahdollistaa Web3.0:n kehityksen ja
kykenee myös korvaamaan nykyisen Web2.0:n [55]. Web3.0 onkin usein liitetty
kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuihin, vaikkei sen määritelmä olekaan kovin
vakiintunut [56]. Tämän puolesta Internet Tietokoneen voisi nähdä osana Web3.0:n
luomista ja kehittämistä. Myöskin Internet Tietokoneen luoma mahdollisuus suurten
monopoliasemassa olevien yritysten rinnalle voisi tulevaisuudessa tuoda sille
lisäarvoa. Internet Tietokoneen takana toimii voittoa tavoittelematon järjestö, mikä
voisi myös vahvistaa sen asemaa verrattuna isoihin jopa yhden ihmisen omistamiin
yrityksiin, joissa valta keskittyy vain muutamalle ihmiselle.

Lohkoketjut ja kryptovaluutat ovat herättäneet huomiota muutamien edellisten
vuosien ajan etenkin sijoittamisen muotona. Sijoituskohteena niitä on kuitenkin
pidetty jokseenkin epävakaina, joka voi myös vaikuttaa Internet Tietokoneen suosioon.
Esimerkiksi Euroopan valvontaviranomaiset ovat antaneet kuluttajille varoituksen
liittyen kryptovaluuttojen riskeihin maaliskuussa 2022 [57].

Internet Tietokone on todella suuri muutos verrattuna nykyiseen, jonka vuoksi
Web2.0:n korvaaminen sillä, vie varmasti useita vuosia. Kaiken nykyisen tiedon
siirtäminen lohkoketjuun vienee kuitenkin paljon resursseja ja aikaa. Internet ja
teknologia tulevat varmasti kehittymään tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana,
mutta onko suunta Internet Tietokone, lohkoketjut ja kryptovaluutat, se jää nähtäväksi.
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8. YHTEENVETO

Tässä kandidaatin tutkielmassa tutustuttiin Internet Tietokoneeseen ja sen toimintaan,
etenkin ketjuavaimen kryptografiaan, jonka avulla voidaan mahdollistaa lohkoketjuille
uusia ominaisuuksia. Työtä varten toteutettiin myös hajautettu sovellus, jonka
avulla yritettiin saada tarkempaa tietoa ketjuavaimen kryptografiasta Internet
Tietokoneen toiminnassa teorian tueksi. Tutkimuksessa ei onnistuttu löytämään
sovelluksen toiminnasta ketjuavaimen kryptografian teoriassa esiteltyjä ratkaisuja,
mutta sovelluksen kehittäminen lisäsi ymmärrystä Internet Tietokoneen ja etenkin
kanistereiden eli älysopimusten toiminnasta.

Internet Tietokoneen ratkaisut ovat uudenlaisia ja niiden avulla on onnistuttu
parantamaan lohkoketjujen ominaisuuksia, joten tulevaisuudessa onkin
mielenkiintoista nähdä, eteneekö Internetin kehitys Internet Tietokoneen,
lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen suuntaan vai johonkin aivan muuhun.
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Sovelluksen kooditiedostot

https://github.com/venlakatainen/Kandidaatin_tutkielma

	
	
	Lohkoketjuteknologia
	Lohkoketjut eri käyttötarkoituksissa

	Kryptografia
	Salausmenetelmiä

	Tiedonsiirtoprotokollat
	Internet Tietokoneeseen liittyvät aiemmat tutkimukset

	
	Internet Tietokone
	Internet Tietokoneen arkkitehtuuri
	Hermoverkkojärjestelmä
	Konsensusprotokolla
	ICP-rahake
	Motoko
	Internet-identiteetti

	
	Kynnysallekirjoitus
	BLS-allekirjoitus
	ECDSA-kynnysallekirjoitus
	Satunnaisnauha
	Satunnainen majakka

	Hajautettu avainten luontiprotokolla
	Ketjukehitysteknologia
	Ketjuavaintapahtumat


	
	Toteutusympäristö
	Sovelluksen toteuttaminen
	Koodin tarkastelu

	Datan keräys

	
	Kerätyn datan analysointi
	Komentokehotteen tulostus
	Tiedostoon kerätyt verkkopaketit


	
	Ketjuavaimen salaustekniikka IC:n toiminnassa
	Internet Tietokone verrattuna muihin alustoihin
	Tulevaisuus

	
	VIITTEET
	

