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Sanasto

Haara: kehityskoodista muodostuva polku
Hajautettu versionhallintajärjestelmä: versionhallintasta on käyttäjille paikallinen
kopio, joihin tehdyt muutokset voidaan liittää pääasialliseen versionhallintaan jos-
sain keskusjärjestelmässä
Metatieto: tietoa, joka kuvailee tiedon sisältöä Tutkimusmateriaali, tutkimusaineis-
to: tutkimuksen yhteydessä kertyvää digitaalisessa muodossa olevaa tietoa
Valtuus: lupa suorittaa määritelty toiminto Velvollisuuksien erottaminen: useam-
man käyttäjän vaatiminen toiminnon suorittamiseen, petoksen ja virheiden estämi-
seksi

1 Johdanto

Tietokantoja on nykyään kaikkialla missä vain tarvitaan varastoida tietoa. Erilaiset
käyttökohteet johtavat siihen, että on olemassa myös arkaluonteista tietoa, tietoa
jota ei tahdota kaikkien näkevän ja tietoa jota ei tahdota kaikkien pystyvän muok-
kaavan. Tietoturva tiedonhallinnassa on tärkeässä asemassa käsiteltäessä arkaluon-
toista tietoa. Tietokantoja itsessään voidaan suojata antamalla valtuudet tietokan-
nan käyttöön vain määritellylle käyttäjäjoukolle, mutta tietokantojen tehtävänä ei
ole huolehtia yksittäisiin tiedostoihin liittyvistä tietoturva-asioista. Tämä tehtävä on
yksi tiedonhallintajärjestelmän toiminnoista.

Esimerkiksi Microsoft Access, IBM DB2 ja Oracle Database ovat isojen yritysten
tuottamia ja pitkään kehityksessä olleita tiedonhallintajärjestelmiä. Tiedonhallinta-
järjestelmät yleisesti ovat tietokannan päällä pyöriviä ohjelmistoja, joilla hallitaan
tietokannan sisältöä muun muassa luomalla, ylläpitämällä, käyttämällä ja poista-
malla tietoa. Tiedonhallintajärjestelmän toiminnot ovat moninaisia ja voimakkaita,
joten tietokantojen sisältämän tiedon tärkeän roolin vuoksi on tarpeellista huoleh-
tia tiedonhallintajärjestelmän tietoturvasta. Tutkielman taustalla on myös opinnois-
sa kehitetty tutkimusaineistojen tiedonhallintajärjestelmä YouData, jonka kehityk-
sen aikana tuli vahvasti esille tarve huolehtia arkaluontoisten tutkimusmateriaalien
suojelusta.

Tässä tutkielmassa käydään läpi tiedonhallintajärjestelmiä valtuuksienhallinnan
kannalta, tutustuen erilaisiin valtuuksienhallintamekanismeihin ja samalla tarkas-
tellen niitä YouData-tiedonhallintajärjestelmän tapauksessa.

Luvussa 2 tarkastellaan tiedonhallintajärjestelmiä yleisesti, mitä toimintoja niiltä
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odotetaan ja mitä ongelmia tietoturva tuo tiedonhallintajärjestelmille. Samalla esi-
tellään tarkemmin YouData, joka toimii tekstin läpi esimerkkinä tiedonhallintajär-
jestelmästä ja samalla tutustutaan myös sen innoittajana toimineeseen YouSourceen.
Luvussa 3 esitellään tiedonhallintajärjestelmissä käytössä olevia ja teoreettisia tieto-
turvaratkaisuja. Luvussa 4 tarkastellaan YouDatassa käytettyä tietoturvaratkaisua.
Esiteltyjä mekanismeja tutkitaan YouDatan tapaukseen soveltaen ja pohditaan pa-
rasta ratkaisua YouDataa varten luvussa 5.

2 Tiedonhallintajärjestelmät ja YouData

Määritellään tässä kappaleessa lyhyesti tutkielmaan liittyviä käsitteitä ja ohjelmis-
toja. Kappaleessa selvitetään myös, mikä on YouData ja sen käyttötarve. Lisäksi tar-
kastellaan tietoturvaa tiedonhallintajärjestelmien yhteydessä ja käydään läpi siihen
liittyviä aiheita ja ongelmia.

2.1 Tietokannat ja tiedonhallintajärjestelmät

Tietokannat ovat kokoelmia tietoa digitaalisessa muodossa. Niissä sijaitsee erilaisia
tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkkeinä mainittakoon kirjaston kirjoista
muodostettu tietokanta, joka sisältää myös niihin liittyvät lainat ja muuta tietoa,
sekä pankin kirjanpito tilitiedoista. Tietokannat yksinään ovat harvoin hyödyllisiä
käyttäjille, joten niiden käyttämiseen tarvitaan erikseen suunniteltuja tiedonhallin-
tajärjestelmiä. Tietokantoja on myös erilaisia. Suurimpana ryhmänä ovat relaatio-
tietokannat, joissa tietokanta rakentuu tiedoista ja niiden relaatioista. Muita tieto-
kantoja on muun muassa oliotietokannat, joissa varastoidut tiedot ovat olioita, ja
dokumenttipainotteiset tietokannat, joissa tiedolla varataan niin monta tietokenttää
dokumenttia kohden kuin on tarve jokaisen dokumentin kohdalla.

Tiedonhallintajärjestelmillä tarkoitetaan ohjelmia, joita käytetään tietokantojen
hallintaan. Tiedonhallintajärjestelmillä voidaan luoda, kysellä ja muokata tietokan-
nan sisältöä, määritellä tietokannan rakennetta ja hallita käyttäjien pääsyä tietoon.
[18] Esimerkkejä yleiskäyttöisistä tiedonhallintajärjestelmistä ovat mm. Oracle Da-
tabase, Microsoft Office Access, FileMaker Pro ja IBM DB2.

Tutkielman keskeinen tiedonhallintajärjestelmä on YouData. YouData on Jyväs-
kylän yliopistossa kehitetty tiedonhallintajärjestelmä. YouData alkoi vuoden 2011
keväällä sovellusprojektina tutkimustiedostojen hallintaa varten kehitettynä tieto-
järjestelmänä. Tutkielman aikana pyritäänkin selvittämään tiedonhallintajärjestel-
miin liittyviä tietoturvan ongelmia ja soveltamaan tietoa YouDatan tapaukseen.
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Oleellisesti YouDataan liittyy myös sitä edeltävä sovellusprojekti, YouSource.
YouSource on verkkosivu, joka tukee Gitin käyttöä. Git on hajautettu versionhallin-
tajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa lähdekoodiaan muiden käyttäjien
kanssa. Samalla lailla kuin YouDatassa, myös YouSource joutui ratkaisemaan tieto-
turvakysymyksiä. Suurin osa YouDatan tietoturvasuunnittelusta seurasi YouSourcen
esimerkkiä, koska molemmilla ohjelmistoilla oli käyttötarkoituksen ja verkkosovel-
lusten luonteen vuoksi hyvin samanlaiset vaatimukset.

2.2 Tiedonhallintajärjestelmien tietoturvavaatimukset

Tiedonhallintajärjestelmien tietoturvaongelmat jaetaan Elisa Bertinon ja Ravi Sand-
hun mukaan kolmeen kategoriaan: Luvaton tiedontarkastelu, virheellinen tiedon-
muokkaus ja tiedon tavoittamattomuus.

Näiden pohjalta löytyy kolme vaatimusta, jotka tarvitaan tietoturvan saavutta-
miseen tiedonhallinnassa. Ensimmäinen on salaisuus, jolla tarkoitetaan tiedon lu-
vattoman paljastamisen estämistä. Toinen on eheys, joka on tiedonmuokkauksen
estämistä sellaisissa tilanteissa, joissa luvaton taho muokkaa sitä tai tietoa muoka-
taan sopimattomaan muotoon. Kolmantena on saatavuus, joka on sekä haitallisen
tiedonsaatavuuden eston, että ohjelmisto- ja laitteistovirheiden torjumista ja selviy-
tymistä siten, että tietokanta on saatavilla tarpeen tullen. [4]

Näihin vaatimuksiin löytyy monia ratkaisuja eri tekniikoilla, esimerkkinä tie-
tokannan varmuuskopiointi fyysisen eheyden takaamiseksi. Aiheen rajaamiseksi
keskityn kuitenkin vain yhteen tietoturvavaatimuksen alueeseen, valtuuksien hal-
lintaan. Valtuuksienhallinta tiedonhallintajärjestelmissä on ollut monenlaisen tutki-
muksen kohteena, jonka parissa on tehty vuosikymmenien ajan kehitystyötä. Val-
tuuksienhallinta nousee varsin tärkeäksi kysymykseksi kun on tarvetta samaan ai-
kaan sekä jakaa kätevästi tietoa usean eri tahon kanssa, mutta tieto on samalla hyvin
haitallista joutuessaan väärien henkilöiden käsiin.

2.3 YouData

Jos aiempiakin tiedonhallintajärjestelmiä on, niin mitä tarvetta YouDatalle on? Jy-
väskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella tarvitaan hyödyntää sähköisessä muo-
dossa olevaa tutkimusaineistoa, jota kertyy kaikenlaisista tutkimuksista. Esimerkik-
si koneellisessa liiketunnistuksessa kerätään jokaisella määritellyllä aikavälillä koh-
teen sijainti, joka tallennetaan sähköisenä tietona jota voidaan myöhemmin analy-
soida. Tämänkaltaisia tutkimuksia on useita laitoksen sisällä ja lähes jokaisesta ker-
tyy jotain sähköistä tutkimusmateriaalia.
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Minne siis kaikki tämä tutkimusmateriaali tallennetaan? Yleisesti tutkijat varas-
toivat nämä tiedot omalle tietokoneelleen, joka muodostaa useita ongelmia. Ensim-
mäinen ongelma muodostuu tutkimusmateriaalin jakamisesta tutkimusryhmän eri
jäsenien ja sidosryhmien kanssa. Sähköinen viestintä tapahtuu yleensä sähköpostin
kautta, mutta tutkimusmateriaalin koko voi olla useita gigatavuja tiedostoa koh-
den joten sähköposti ei ole varteenotettava ratkaisu tähän ongelmaan. Toinen vaih-
toehto on fyysisen tallennusmedian, esimerkiksi ulkoisen kiintolevyn, käyttäminen
siirtoväylänä. Aluksi tutkija kopioi tiedostot ulkoiselle kiintolevylle ja lähettää sen
pakettipostina toiselle puolelle Suomea. Tämäkään tapa ei ole kovin suositeltava
varsinkaan arkaluontoisen materiaalin toimittamiseen.

Toinen ongelma on tiedon hallittavuus. Jos tutkimusmateriaali säilytetään tutki-
jan omalla tietokoneella ja tutkija lähtee kahden kuukauden lomamatkalle jonnekin,
josta häntä ei voi tavoittaa mitenkään, niin tieto ei ole kenenkään saatavissa aina-
kaan hyvin helposti jos äkillinen tarve tulee. Muitakin ongelmia on, kuten tutkijan
lähteminen pois töistä ja sitä seuraava tietokoneen kiintolevyn alustus hävittää kai-
ken tiedon pysyvästi, vaikka sille saattaa tulla tarvetta jossain jatkotutkimuksessa.

Johtuen niin sanotusta big data-ilmiöstä, perinteiset relaatiotietokannat eivät pys-
ty käsittelemään suuria määriä tietoa järkevästi. Big dataa on ilmiönä tutkittu viime
vuosina paljonkin. Uudet teknologiset kehitykset räjäyttivät tutkittavan materiaalin
määrän ennennäkemättömiin kokoihin, kuten uudet liiketunnistimet tuottavat suu-
ria määriä tarkkaa liikedataa joka hetki ja älypuhelimilla voi pitää yhteyttä satelliit-
teihin, luoden käyttäjätietoa joka hetki. Vastaavasti myös klusteri- ja pilvilaskenta
on yleistynyt, luoden suuren tietomäärän hallintaan vaadittavaa teknologiaa. Täten
informaation määrä on kasvanut väistämättä suuremmaksi mitä vanhat ratkaisut
käyttäen relaatiotietokantoja ja pieniä palvelimia pystyvät käsittelemään, joten tar-
vitaan nykyaikaisia ratkaisuja ongelman ratkaisemiseksi. [10]

Vaikka tutkimusmateriaali saataisiinkin jotenkin järkevästi hallinnoitua edelli-
sissä tapauksissa, tulee vielä ongelmaksi sen hyödyntäminen. Jos tutkimusmate-
riaalista ei tiedetä mitään muuta kuin että se jotenkin liittyy meneillään olevaan
projektiin, ei siitä ole paljoa hyötyä tutkimuksen edistämiseksi. Tutkimusmateriaa-
liin liittyy aina metatietoja, joilla kuvataan tarkemmin tutkimusmateriaalin sisäl-
töä. Metatietojen säilyttämiselle tutkimusmateriaalin yhteydessä ei ole kuitenkaan
muodostunut mitään yleisesti käytössäolevaa standardia ja metatietojen käyttämi-
nen hakujen yhteydessä muodostuu ongelmaksi jos siihen ei ole edes jotenkin yhte-
nevää tapaa.

YouData pyrkii ratkaisemaan edellä kuvattuja ongelmia. YouData tallentaa tut-
kimusmateriaalin suurella kiintolevytilalla varustetulle palvelimelle. Koska YouDa-
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tan palvelut ovat internetissä, pystyvät asianosaiset pääsemään käsiksi tutkimusma-
teriaaliin mistä tahansa internet-yhteydellä varustetulta tietokoneelta. Samalla tut-
kimusmateriaali on yhdessä, helposti hallinnoitavassa paikassa, jolloin jonkin tär-
keän tutkimusdatan katoaminen yksittäisen tutkijan tietokoneen kätköihin ei ole
ongelma. YouDataan tallennettuun tutkimusmateriaaliin liittyy aina myös metatie-
toa, jota muodostuu automaattisesti tiedostoista ja jota myös käyttäjät voivat itse
lisätä.

WWW

MongoDB

GridFS

Projekti

Tiedosto
Metatieto

YouData

Kuva 1: YouDatan yksinkertaistettu rakenne.

YouDatan rakennetta on mallinnettu kuvassa 2.3. Käyttäjä on WWW-sivujen kaut-
ta käyttämässä YouDatan palveluja. YouData vastaavasti pyörittää MongoDB-nimistä
dokumenttipainotteista tiedokantaohjelmistoa, jonka osana on sovellukselle oleelli-
nen GridFS-lisäosa [1]. GridFS on järjestelmä, joka on suunniteltu hallitsemaan iso-
jen tiedostojen säilömistä tietokantaan ja täten se on sopiva YouDatan käyttötarpei-
siin. Itse projektit ovat MongoDB:n dokumentteja, ja molempiin tiedostoihin sekä
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projekteihin liittyy metatietoja. [8]

Kuva 2: YouDatan esimerkkikäyttötapaus.

Käyttötapoja sovelluksella on monia. Esimerkkinä kuvassa 2.3 tutkija voi olla
kuvannut järven pohjaa tietyillä aikaväleillä, jolloin tutkimusmateriaalilla on selviä
aikaan liittyviä metatietoja. Tutkija lataa järjestelmään kaikki kuvat kerralla ja niihin
liittyvät metatiedot. Eri aikaväleillä saadut otokset voidaan jakaa eri kategorioihin,
jolloin niiden hallinta ja tutkiminen helpottuu. Tutkija voi halutessaan jakaa projek-
tinsa tiedostot muiden käyttäjien kanssa järjestelmän kautta, jolloin muiden käyt-
täjien tarvitsee vain ladata tiedostot omaa käyttöänsä varten. Jos sattuu käymään
niin, että tutkija estyy järven pohjan kuvaamiselta tiettynä päivänä ja tämän tehtä-
vän hoitaa joku ulkopuolinen, niin YouData tukee myös järjestelmän ulkopuolisten
käyttäjien lähettämiä tiedostoja. Ulkopuolinen järven pohjan kuvaaja voi lähettää
tiedostot joko itse tutkijalle tai osoittaa ne suoraan projektiin, josta ne voidaan hy-
väksyä osaksi projektia.
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YouSourcea on myös hyvä lyhyesti esitellä, sillä YouDatan haluttiin olevan mah-
dollisimman yhteneväinen YouSourcen kanssa. YouSourcessa käyttäjät voivat luo-
da projekteja ja projektien alaisuuteen tietovarastoja. Näihin liittyy myös erilaisia
metatietomaisia kuvauksia ja monelta osin YouData on kuin YouSource tutkimus-
materiaalia varten. YouSource on kuitenkin versionhallintajärjestelmä, joten siinä
on ominaisuuksia kuten versiointi, joita YouDatassa ei tarvita. YouSourcen kehitys
rakentui Gitoriouksen päälle ja Gitoriouksen pohjalta YouSourcessa on myös mo-
nia muita ominaisuuksia, joita YouDatassa ei vielä ole, kuten komentorivikäyttöliit-
tymä. YouSourcen ja Gitoriouksen tapauksessa tekstissä on tarkasteltu molempien
lähdekoodeja, joista tiedot ovat selvinneet. [9] [17]

YouSourcen idea on, että useita kehittäjiä ympäri yliopistoa voi työskennellä yh-
dessä eri ohjelmointiprojektien kanssa. Useita kehittäjiä varten on tarpeellista voida
eristää koodimuutokset erillisiin kehityslinjoihin, joita kutsutaan YouSourcen yh-
teydessä haaroiksi. Näitä haaroja voidaan ehdottaa yhdistettäväksi, jolloin sopivat
valtuudet omistava henkilö voi tehdä muutokset ja päivittää päähaaran, eli haaran
josta muut haarat jakautuvat. Tärkein tieto YouSourcesta tätä kirjoitusta varten on
se, että YouDatan valtuutusmekanismin suunnittelu seurasi mahdollisimman pal-
jon YouSourcen mekanismia.

Seuraavassa luvussa käydään läpi lyhyesti valtuuksienhallintaan kehitettyjä me-
kanismeja ja niiden toimintaperiaatteita.

3 Valtuuksienhallintamekanismit tiedonhallintajärjestelmissä

Valtuuksienhallintaan on kehitetty vuosien varrella useita erilaisia mekanismeja.
Valtuuksienhallinta yksinkertaisesti vain tarkistaa, että voiko käyttäjä käyttää jotain
tietoa ja sen perusteella sallii tai estää toiminnon. Valtuuksienhallintaa on käytös-
sä myös käyttö- ja tiedostojärjestelmissä, mutta erityistä tiedonhallintajärjestelmien
valtuuksienhallinnassa on niiden säilöntätapa ja sisältöön liittyvät kysymykset. Val-
tuudet säilötään samassa muodossa kuin itse tiedot, esimerkkinä siis relaatiotieto-
kannan valtuudet säilötään relaatioina, objektitietokannan valtuudet objekteina ja
niin edelleen. Myös sisällön suhteen tiedonhallintajärjestelmien tulee voida myös
tehdä päätöksiä siitä, mihin tietoon käyttäjällä on valtuudet. Vastaavasti muissa val-
tuuksienhallinnoissa näitä päätöksiä tehdään tietojen nimien perusteella.

Valtuuksienhallintamekanismit jaotellaan joskus kahteen joukkoon, pakollista-
vat valtuuksienhallinnat (mandatory access control) ja harkinnanvaraiset valtuuksien-
hallinnat (discretionary access control). [4] Pakollistaviin valtuuksienhallintoihin vii-
tataan englanninkielisestä termistä johdetulla lyhenteellä MAC ja vastaavasti har-
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kinnanvaraisiin valtuuksienhallintoihin lyhenteellä DAC. MACissa valtuuksia hoi-
taa järjestelmän tietoturvaa ylläpitävä taho, kun taas DACissa valtuuksia voi jakaa
myös järjestelmän normaalit käyttäjät. Näiden lisäksi erittelen vielä roolipohjaiset
valtuuksienhallinnat (role-based access control), koska ne voidaan esittää erillisenä ko-
konaisuutena, kuten Sandhu ja Samarati erittelevät. [16] Luvussa käydään läpi nä-
mä kolme eri valtuuksienhallinnan kategoriaa, niihin liittyviä käsitteitä ja esitellään
yksittäisiä mekanismeja.

3.1 Pakollistavat valtuuksienhallinnat, MAC

Pakollistavat valtuuksienhallinnat eli MACit viittaavat valtuuksienhallintaan, jossa
valtuuksia kontrolloi erikseen järjestelmän tietoturvaa hallinnoiva taho. MACit on
perinteisesti yhdistetty monitasoisiin turvasysteemeihin (multi-level secure systems),
mutta niiden käyttöä myös muissa kohteissa on tutkittu. Esimerkiksi Loscocco et al
esittivät [12], että pakollistavat valtuuksienhallinnat ovat tarpeellisia käyttöjärjes-
telmien kriittisissä tietoturvaominaisuuksissa ja tätä vastaava käytännön esimerkki
on SELinuxin, Yhdysvaltain NSAn alunperin kehittämiä Linuxin kernelin muok-
kauksia tukemaan MACia. Myöhemmin nämä muokkaukset otettiin yleisesti käyt-
töön Linuxissa. [13]

MACeissa on objekteja eli tietoa sisältäviä yksilökokonaisuuksia ja subjekteja eli
tietoa käyttäviä yksilökokonaisuuksia. Molemmille on annettu turvaluokitustaso,
joita vertailemalla selvitetään subjektin valtuudet. Yleinen esimerkki tällaisesta jär-
jestelmästä on hallituksien käyttämä luokitus dokumenteille, missä dokumenttien
salaisuus luokitellaan salaisimmasta vähiten salaiseen järjestyksessä huippusalai-
nen, salainen, luottamuksellinen ja julkinen. Yksittäisten dokumenttien saatavuutta
hallitaan tarkemmin esimerkiksi kategorioiden kautta. [4]

Perusperiaatteena on se, että käyttäjä, subjekti, voi lukea tietoja, objekteja, joiden
turvaluokitus on sama tai alhaisempi mitä käyttäjän turvaluokitus on ja vastaavas-
ti käyttäjä voi kirjoittaa vain tietoja, joiden turvaluokitus on sama tai korkeampi
kuin käyttäjän. Tällä estetään tiedon kulkeutuminen alemmille tasoille järjestelmän
sisällä ja siten tiedon vuotaminen vääriin käsiin. Tähän on syynä se, että esimerkik-
si haittaohjelmat eivät pääse suoraan siirtämään tietoa alemman tason subjekteille.
Myös haittapuolia löytyy. Esimerkiksi tiedon siirtäminen alemman tietoturvaluoki-
tuksen käyttäjille on monessa tapauksessa tärkeä ominaisuus tiedonkululle, mutta
MACin periaate estää tämän suoraan. Ratkaisuna on kiertää tämä kirjautumalla si-
sään alemman tietoturvaluokituksen käyttäjänä, joka vähentää käyttäjämukavuut-
ta.
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Myös päinvastainen malli on mahdollinen esimerkiksi tiedon eheyden takaa-
miseksi. Tällöin käyttäjän turvaluokitus vastaa käyttäjältä odotettavaa tiedon ehey-
den säilyttämisen luotettavuutta. Käytännössä käyttäjä voi lukea mitä tahansa häntä
korkeammalle tai samalle turvallisuustasolle luokiteltuja tietoja, mutta voi kirjoittaa
vain häntä samalle tai alemmalle tasolle määriteltyjä tietoja. [16]

Näiden esimerkkien perusteella nähdään, että MACeissa tiedon liikkuvuus on
vain yksisuuntaista mahdollisimman suuren turvallisuuden takaamiseksi. Tämä ei
vaikuta kovin soveliaalta sellaisenaan useimpiin projektitöihin, joissa vaaditaan tie-
don nopeaa liikkuvuutta eri tahojen kanssa. Varsinkin tietoturvapolitiikan jättämi-
nen yhdelle erilliselle taholle on hyvin jäykkää toimintaa ja hidastaa projektityös-
kentelyn edistymistä useimmiten turhaan.

3.2 Harkinnanvaraiset valtuuksienhallinnat, DAC

Harkinnanvaraiset valtuuksienhallinnat eli DACit ovat valtuuksienhallintameka-
nismeja, joissa yksittäiset käyttäjät voivat olla mukana valtuuksiin liittyvissä pää-
töksenteoissa. Kehitys alkoi relaatiotietokannoista, joiden rakenteessa tiedonhallin-
tajärjestelmässä oli useita tietokantoja, jotka koostuivat tauluista joihin tiedot oli tal-
lennettu.

Ensimmäisiä valtuutusmekanismeja on ollut tiedonhallintajärjestelmää System
R varten kehitetty mekanismi [7]. Mekanismissa taulun luojalla oli valtuudet antaa
valtuuksia luomansa taulun eri operaatioille, kuten READ ja INSERT. Tälle toimin-
nolle oli annettu nimeksi GRANT, joka jäi pysyväksi komennoksi myös SQL:ään.
Vastaavasti päinvastainen toiminto nimeltä REVOKE poistaa valtuudet kohteelta.
Koska muitakin käyttäjiä pystyi valtuuttamaan antamaan valtuuksia toisille käyttä-
jille, näistä valtuutusketjuista pitää pitää kirjaa rekursiivista poistoa varten.

System R toimi pohjana myöhemmille yleisesti käytössä olleille valtuutusmeka-
nismeille. Sille on kehitetty useita erilaisia laajennuksia. Yksi suurimmista on nega-
tiivisen valtuutuksen käsite, jossa järjestelmä erikseen määrittelee eston käyttäjälle
tietoon. Ristiriitatilanteessa käyttäjän pääsy voidaan yksinkertaisimmillaan ratkais-
ta siten, että negatiivinen valtuutus toimii ennen positiivista valtuutusta ja käyttä-
jältä estetään pääsy tietoon. Tällaisen laajennoksen esitteli Bertino et al. jossa myös
esiteltiin valtuuksien poisto, joka ei ole rekursiivinen. [3]

Negatiivisen valtuutuksen ristiriitatilanteen ratkaisu on ratkaisematon kysymys,
jolle on esitetty erilaisia vaihtoehtoja. Edellisen ristiriitatilanteen ratkaisun lisäksi on
olemassa myös vastakkainen ratkaisumalli, jossa positiiviset valtuutukset menevät
edelle. Kolmas esimerkki ratkaisumallista on tarkimman valtuutuksen periaate, jos-
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sa esimerkiksi käyttäjän positiivinen on voimassa, vaikka hän kuuluisi ryhmään jol-
la on negatiivinen valtuutus. Näitä on tutkittu monessa lähteessä, esimerkiksi Berti-
no et al. [6] esittelee lisäksi parametrisoidun ristiriitatilanteen selvitysmekanismin.

Eräs laajennus System R:n mekanismiin on ajan huomioiminen. [5] Tiedolle voi-
daan antaa vain tietty aikaväli, jolloin käyttäjä pääsee siihen käsiksi. Tämä aikaväli
voi olla myös toistuva, esimerkiksi käyttökohteena voi olla työpaikan tietoihin pää-
sy vain työajan sisällä. Ajan huomioimisesta lähti liikkeelle myös kehitys laajemman
asiayhteyden huomioimiseksi valtuuksia päätettäessä. Esimerkiksi Oraclen DBMS
kehitti predikaateilla varustellun valtuutusmekanismin, jossa tiedolle voidaan mää-
ritellä ehtoja kuten käyttäjän maantieteellinen sijainti pitää olla tietyllä alueella. [4]

DAC on hyvin joustava malli siinä mielessä, että käyttäjä saa valtuudet tarvit-
semiinsa tietoihin hyvin helposti. Vastaavasti tästä joustavuudesta tulee myös help-
poja mahdollisuuksia väärinkäytöksiin järjestelmässä, koska ei ole mitään taetta et-
teikö tieto siirtyisi luettavaksi sellaisille tahoille, joilla ei pitäisi olla pääsyä siihen.

3.3 Roolipohjaiset valtuuksienhallinnat, RBAC

Joissain lähteissä RBAC lasketaan kuuluvaksi DAC:n kategoriaan, mutta toisaalla
ne luetellaan erillisinä kategorioina. Käsittelen RBAC:n DAC:n yhteydessä, vaikka
se onkin enempi neutraali konsepti, joka toimii myös MAC:n kanssa. RBAC eli rooli-
pohjainen valtuuksienhallinta (role-based access control) on uusimpia valtuuksienhal-
linnan suuntauksia. RBAC esittelee roolin käsitteen, joka vertautuu käyttäjän esi-
merkiksi yrityksessä olevaan rooliin. Rooliin kuuluu myös joukko valtuuksia.

Roolipohjaiset valtuuksienhallinnat erottavat valtuuksien muokkauksen yksit-
täisiltä käyttäjiltä rooleihin, joten käyttäjien hallinnointi vaihtuvien asemien takia
helpottuu huomattavasti. Jotkut RBAC:t sisältävät myös roolihierarkiaa, eli roolien
valtuudet voivat periytyä niistä johdetuille rooleille. Toinen vastaava lisäosa on vel-
vollisuuksien erottaminen (separation of duties) käyttäen rajoitteita. Esimerkiksi osto-
päätösten tekijän ja maksujen valtuuttajan roolit voidaan pitää eri henkilöillä käyt-
täen rajoitteita, täten estäen mahdollisen petoksen toteuttamisen. Suurin osa RBAC:ia
käyttävistä tiedonhallintajärjestelmistä käyttää kuitenkin RBAC:ia, jossa kumpaa-
kaan näistä lisäosista ei ole käytössä. [4] [15] Eräs mielenkiintoinen laajennus RBAC:iin
on myös aikarajoitteiset roolipohjaiset valtuuksienhallintajärjestelmät. Nämä vas-
taavat DAC:n System R-laajennosta, jossa ajan suhteen voidaan hallinnoida val-
tuuksia dynaamisemmin. [11]

Roolipohjaisuudessa on tiettyjä etuja, kuten valtuuksien selkiyttäminen antaen
niille parempia kokonaisnimityksiä kuten "johtaja"tai "suunnittelija". Samalla kui-
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tenkin on suuri vastuu valtuuksienhallinnoijalla siitä, ettei vääriä valtuuksia päädy
väärille rooleille sekä ettei väärät ihmiset päädy vääriin yleisrooleihin, joiden kautta
on pääsy kiellettyihin tietoihin huomattavasti laajemmalla ihmisjoukolla.

Näitä kolmea kategoriaa voidaan myös yhdistellä. Eri kategorioista voidaan va-
lita osia, jotka sopivat kohdejärjestelmän tarpeisiin parhaiten. Yhdistämisessä har-
vemmin tulee ongelmatilanteita, mutta mahdollisissa ristiriitatilanteissa, jossa yk-
si käytänne antaa valtuudet mutta toinen kieltää, on otettava kantaa tilanteeseen
sopivalla hallintatasolla. [16] Esimerkkinä yhdistelmästä DAC ja MAC on Bell-
lapadula-malli joka on muuten puhdas MAC-mekanismi, mutta käyttäjillä on mah-
dollisuus antaa valtuuksia toisilleen jos valtuuksienannon kohteena oleva käyttäjä
ei ole mitenkään estetty MAC-pohjaisten valtuusmekanismien pohjalta tästä. [2]

YouDatalla on käytössä rooli-käsite valtuuksienhallinnassa, mutta se ei ole aivan
tyylipuhdas RBAC. Seuraavassa luvussa tarkastellaankin vähän tarkemmin näiden
taustojen pohjalta YouDatan nykyistä valtuuksienhallintaratkaisua.

4 YouDatassa käytetty ratkaisu

YouDatan käyttötarkoitus on tutkimusmateriaalin hallinta ja arkistointi. Valtuuk-
sienhallinnan kannalta oleellista on tietää muutamia seikkoja YouDatan rakentees-
ta. Seuraavaksi käydäänkin ensin läpi YouDatan toimintovaatimuksia ja käsitteitä,
sen jälkeen tarkastellaan YouDatan tämänhetkistä valtuuksienhallintamekanismia
ja verrataan sitä edellisessä luvussa esiteltyihin malleihin. Lopuksi pohditaan hiu-
kan YouDatan tarpeita, jonka pohjalta voidaan tutkia edellisen luvun aikana esitel-
tyjen mekanismien soveltuvuutta systeemin tarpeisiin.

4.1 YouDatan rakenne

Ensiksi on hyvä tutkia YouDatan käsitteitä vähän. YouDataan siirretään tietoja, eli
tässä tapauksessa tiedostoja, jotka voidaan liittää käyttäjien luomiin projekteihin.
Projekteille voi asettaa eri näkyvyystasoja ja yhteistyötahoja, eli käyttäjiä ja käyttä-
järyhmiä. Näkyvyystason ratkaisusta kerrotaan hieman myöhemmin, ensin tarkas-
tellaan sen toimintovaatimuksia.

YouDatassa on tarkoitus pystyä hallinnoimaan tietoa luotettavasti. Tutkimus-
projekteissa voi olla yhteistyökumppaneina yrityksiä, jotka ovat panostaneet tiedon
hankkimiseen suuria summia rahaa. Täten on tärkeää, ettei tieto pääse vuotamaan
väärille ihmisille. Toisaalta tieteellisen tutkimuksen edellytyksenä on tiedon tehokas
välittäminen, joten liian tiukka valtuutuspolitiikka voi suotta hidastaa tutkimustyö-
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tä. YouDatan nykyinen valtuuksienhallintamekanismi on suunniteltu ilman tutus-
tumista valtuuksienhallintaan liittyvään kirjallisuuteen, joten se ei luultavasti ole
optimaalinen kehitettyä järjestelmää ja sen tarpeita varten.

YouDatassa on projekteihin liittyvät kolme näkyvyystasoa. Ensimmäinen on jul-
kinen projekti, eli kaikki käyttäjät voivat tarkastella projektin sisältöä. Toinen on
sisäänkirjautuneille näkyvyys, jossa vain järjestelmään sisäänkirjautuneet käyttäjät
voivat nähdä projektin. Tiukimpana näkyvyysrajoituksena on näkyvyys vain pro-
jektin yhteistyötahoille. Ensimmäiset kaksi ovat tarkoitettu julkisen tutkimusmateri-
aalin jakamiseen ja opetusmateriaalin jakamiseen, joten niissä tapauksissa valtuuk-
sienhallinnan kysymykset ovat vähemmän kriittisiä. Jälkimmäisessä eli tiukimmas-
sa tapauksessa projektia voidaan luonnehtia salaiseksi, jolloin vain tiettyjen henki-
löiden halutaan näkevän sen ja pääsevän siihen käsiksi, joten tässä tapauksessa on
suuri hyöty tutkia valtuutuskysymyksiä.

YouData määrittelee yksittäisille projekteille RBAC:n tapaiset roolit, joita on tällä
hetkellä ylläpitäjä, lataaja ja tarkastelija. Valtuudet periytyvät edellämainitussa jär-
jestyksessä siten, että ylläpitäjällä on kaikki lataajan ja tarkastelijan valtuudet ja la-
taajalla on myös tarkastelijan valtuudet. Tämä vastaa RBAC:n roolihierarkiaa, joka
näkyy roolien valtuuksien periytymisenä. Roolin subjekti voi olla joko yksittäinen
käyttäjä tai ryhmä. Näiden roolien kuvaukset löytyvät allaolevasta taulukosta, lis-
tattuna hierarkisesti nousevassa järjestyksessä. Ylimpänä olevalla roolilla on vain
omat valtuutensa, kun taas alimpana olevalla on kaikkien sitä ylempänä olevien
valtuudet.

Roolinimi Kuvaus
Tarkastelija (Viewer) Näkee projektin tiedot ja tiedostot, voi la-

data tiedostot itselleen
Lataaja (Uploader) Voi lähettää projektiin tiedostoja ja muoka-

ta kaikkien projektin tiedostojen kuvauksia
Ylläpitäjä (Admin) Muuttaa projektin tietoja ja hallinnoi yh-

teistyötahojen rooleja
Omistaja (Owner) Valtuuksia ei voida poistaa tältä henkilöltä

Projektissa mikä tahansa rooleista voi käsittää joko yksittäisen käyttäjän tai ryh-
män käyttäjiä. Ylläpitäjän erityisvaltuutena on hallinnoida projektin rooleja ja muo-
kata kaikkea projektiin liittyvää metatietoa, kuten sen nimeä ja kuvausta. Lataaja
vastaavasti voi lähettää tiedostoja projektin alaiseksi ja tarkastelija voi ladata projek-
tiin liittyvät tiedostot. Tämä systeemi mukailee myös joitain DACin käsitteitä, kuten
ylläpitäjä joka pystyy antamaan valtuuksia eteenpäin ja myös omistajuuden käsite
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sellaisena, että omistaja määrittelee luomansa projektin valtuuksia. Näkyvyystason
ollessa joko julkinen tai sisäänkirjautuneille näkyvä, muuttuvat roolit sen osalta, et-
tä tarkastelijan rooli on automaattisesti kaikilla tai sisäänkirjautuneilla.

Edellämainittujen roolien lisäksi YouData käyttää projektin luojalle omaa, eri-
tyistä nimitystä nimeltä omistaja. Omistajalla on aina ylläpitäjän sekä sitä hierarki-
sesti alempien roolien valtuudet. Erityistä omistajan nimityksessä on se, että muut
ylläpitäjät eivät voi muokata hänen asemaansa.

YouDatan ratkaisu osittain mukailee YouSourcessa käytettyä ratkaisua, joka on
taasen sen pohjalla olleelta Gitoriukselta tullut. Erona on, että YouSourcessa ja Gi-
toriouksessa varaston hallinnoija määrittelee varastolle yhteistyötahot, joihin liittyy
valtuudet view, review, commit ja administrate. Alla on lueteltu eri valtuudet ja nii-
hin liittyvät kuvaukset.

Valtuus Kuvaus
Tarkastelu (View) Näkee varaston
Arvostelu (Review) Voi muuttaa haarojen yhdistämisen tilaa ja

saa ilmoituksia uusista muutosehdotuksis-
ta

Kirjaaminen (Commit) Kirjaa muutoksia varastoon
Hallinnointi (Administrate) Muuttaa varaston nimeä, kuvausta ja ase-

tuksia, hallinnoi yhteistyötahoja ja voi pois-
taa varaston

YouSourcessa jokainen yhteistyötaso saa automaattisesti tarkasteluvaltuuden. Val-
tuudet eivät ole hierarkiassa, joten erilaiset valtuudet eivät periydy seuraaville. Esi-
merkiksi hallinnoivassa roolissa oleva henkilö ei pysty kirjaamaan muutoksia va-
rastoon, vaan hänen pitäisi erikseen käydä lisäämässä itselleen tämä valtuus. Toinen
ero on, että projekteille ei ole yhteistyötahoja, vaan ainoastaan varastoille. YouSourcen
ja YouDatan valtuutusmekanismit eroavat täten huomattavissa osin. [9] [17]

4.2 YouDatan tavoitteet

Tutkimusprojektit asettavat korkeat joustavuusvaatimukset järjestelmälle. Mitä pa-
remmin tiedon turvallisuuspuoli on huomioitu ja vastaa käyttäjäkunnan tarpeita,
sitä enemmän järjestelmää käytetään. Seuraavaksi siis hieman pohdintaa erilaisista
käyttötapauksista, joita voi ilmetä tutkimusprojekteissa.

Tutkimusprojektit ovat monesti hyvin eriluontoisia, käsittäen monenlaisia taho-
ja, kun taas vastaavasti YouDatan roolit ovat järjestelmän laajuudelta määritelty sa-
moille valtuuksille. Roolit vastaavat tässä tapauksessa enemmän itse järjestelmän
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rooleja kuin projektien rooleja, joten voi tulla tilanteita, joissa on epäselvää että min-
kälaisia valtuuksia pitäisi milläkin projektin roolilla liittyen järjestelmään. Projektin
omistaja eli jonkinlainen vastuuhenkilö voi haluta määritellä tarkemmat valtuudet
eri henkilöille. Vastapainona järjestelmän yhtenäiset nimet tekevät roolien käyttä-
misen nopeaksi vakiokäyttäjille, koska he tietävät suoraan mitä valtuuksia milläkin
roolinimikkeellä on.

Roolit myös koskevat koko projektia. Tosielämän projektit saattavat sisältää usei-
ta pienempiä aliprojekteja, joille pätee erilaiset näkyvyysvaatimukset. Voi jopa olla,
että on yksittäinen tiedosto jolla halutaan olevan vain tietyt valtuudet. Tällöin käyt-
täjän ainoa ratkaisu YouDatassa on luoda erillinen projekti ja määrittää sille erikseen
valtuudet, joka ei tue joustavuuden vaatimuksia.

Pohdittavana on myös se, miten konteksti määrää valtuudet. Esimerkiksi tulee-
ko kaikkien käyttäjien voitava saada lähettää järjestelmään suoritettavia ohjelmatie-
dostoja, tai onko suotavaa että kaikki projektiin osallistujat pääsevät kaikkiin tietoi-
hin ympäri kellon. Yksi YouDatan kantava idea on myös metatietojen hallinnointi,
joten pitäisikö niihinkin liittyen kehittää jonkinlainen valtuutusjärjestelmä. Esimer-
kiksi jos tiedolla on tiettyjä metatietoja, niin minkälaiset valtuudet kullakin on sii-
hen.

Metatietoihin liittyy myös toinenkin pohdittava asia, sillä nykyisissä rooleista
vain projektin admin- ja uploader-roolit pystyvät muokkaamaan ja lisäämään me-
tatietoa. On täysin mahdollista, että tulee tilanne, jossa halutaan antaa henkilölle
mahdollisuus lisätä metatietoja tiedolle, mutta ei haluta hänen lisäävän uutta tie-
toa projektiin. Vastaavasti järjestelmän kehittyessä ja uusien ominaisuuksien lisään-
tyessä on hyvin mahdollista, että tulee lisää tilanteita joissa ennaltamääritellyt roolit
eivät riitä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin valtuuksien suhteen.

4.3 Valtuutusmekanismien tulevia tavoitteita

Edellistä alalukua vastaavia mietteitä löytyy myös Bertinon ja Sandhun tekstistä [4].
Heidän mukaansa vanhat valtuuksienhallintamekanismit ovat peräisin ajalta, kun
lähes kaikki tietokannat olivat relaatiotietokantoja. Teknologisen kehityksen myö-
tä varastoidulle tiedolle on tullut monia muutoksia, kuten multimediatiedon va-
rastoinnin tarve ja verkkopohjaiset ohjelmistot. Näiden vaatimukset valtuuksien-
hallinnan suhteen ovat huomattavasti monimutkaisemmat kuin perinteisten relaa-
tiotietokantojen, joten Bertino ja Sandhu listasivat neljä lisäominaisuutta jotka ovat
olennaisia tuleville valtuuksienhallintajärjestelmien vaatimuksille.

Ensimmäinen vaatimus on hienojakoinen ja joustava valtuutusmalli monimut-
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kaisille multimediaolioille. Tämä käsittää erimuotoiset varastoidut tiedot, joista löy-
tyy esimerkiksi XML:n tapauksessa sisäkkäisiä tietoja, tai oliotietokantojen tapauk-
sissa joissa olioiden käsittelemä tietokin pitää huomioida valtuuksia suunnitelles-
sa. Toisena ominaisuutena tuleville valtuutusmekanismeille esitetään joustava käyt-
täjien määritys perustuen heidän suosituksiinsa ja profiileihinsa. Tämä pohjautuu
verkkopohjaisten ohjelmistojen suosion lisääntymiseen, jossa käyttäjäkunta on huo-
mattavasti monimuotoisempaa kuin perinteisesti. Esimerkiksi käyttäjän kansalli-
suus saattaa rajata joitain tietoja pois hänen saataviltaan.

Toiset kaksi ominaisuutta liittyvät tiedon sujuvaan jakamiseen. Valtuusmekanis-
mien pitää ottaa huomioon tiedon helppo julkistaminen, koska nykyajan järjestel-
missä tietoa ei välttämättä pidä erikseen pyytää, vaan sen omistaja voi myös jul-
kaista sen ihmisten saataville. Tämä on varsinkin haluttua sellaisessa tapauksessa,
kun jaettava tieto pitää saada suurelle määrälle ihmisiä kerralla. Riippuen valitus-
ta tiedonjulkistusmekanismista, myös valtuuksienhallintamekanismin pitää tukea
tätä tiedonjakelukanavaa. Toisena ominaisuutena on yhteistyön ja monimutkaisten
työnkulun tukeminen tiedonmuokkauksessa. Yhteistyön tarve yli organisaatiorajo-
jen on kasvanut ja samaan aikaan myös työnkulku on monimutkaistunut. Valtuuk-
sienhallintamekanismien pitää ottaa kantaa siihen, miten tällaisten monimuotoisten
käyttäjäryhmien valtuuksia pitäisi hallita.

Ratkaisuiksi joustavuuden lisäämiseen esitetään muun muassa positiivisten ja
negatiivisten sekä eksplisiittisten ja implisiittisten valtuuksien käsitteitä. Positiiviset
ja negatiiviset valtuudet esiteltiin jo aiemmin, mutta niiden käyttömahdollisuudet
kasvavat eksplisiittisten ja implisiittisten valtuuksien yhteistoiminnalla. Implisiit-
tiset valtuutukset ovat valtuutuksia, joissa kun annetaan valtuus johonkin kohtee-
seen, joka on joko subjekti, objekti tai valtuuden tyyppi, niin siihen semanttisesti liit-
tyviin kohteisiin tulee myös valtuudet. Esimerkkinä on oliotietokantojen tapaukses-
sa olion versiohierarkian juureen annettu lukuvaltuus, joka implikoi lukuvaltuutta
myös muihin oliosta oleviin versioihin. Yhdistettynä negatiiviseen valtuutukseen,
on helposti mahdollista käyttää johdettuja valtuuksia siten, että annetaan juurikoh-
teeseen valtuutukset, mutta annetaan myös negatiivinen valtuutus jollekin tietylle
siitä johdetulle kohteelle, jolloin pystytään nopeasti hallitsemaan suuriakin määriä
valtuuksia kätevästi.

Samoja mekanismeja esiteltiin jo aiemmassakin paperissa [14]. Positiivisen/negatiivisen
ja eksplisiittisen/implisiittisen valtuutuksen lisäksi esiteltiin myös vahvan ja heikon
valtuutuksen käsite. Yksinkertaisesti vahva valtuutus on sellainen, jonka vaikutuk-
sia ei voida kumota millään poikkeuksella, kun taas heikko valtuutus sallii poik-
keuksia. Näiden kolmen käsiteparin avulla esitetään ratkaistavaksi monia jousta-
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vuuteen liittyviä ongelmia valtuutuksien kanssa. [14]
YouDatan tavoitteet liittyvät siis eniten joustavuuden tarjoamiseen valtuuksiin

liittyen. Edellisessä ja tässä luvussa käytiin läpi erilaisia mekanismeja mitä on ke-
hitetty valtuuksienhallintaa varten, joten seuraavassa luvussa tutkitaan näiden rat-
kaisujen sopivuutta YouDatan tarpeisiin.

5 YouDatan valtuuksienhallintajärjestelmän parantaminen

Mikään yksittäinen valtuuksienhallintamekanismi ei ole toimiva ratkaisu monimut-
kaisemmalle ohjelmistolle. Ohjelmiston käyttötarkoituksesta riippuen parhaat val-
tuuksienhallintamekanismit rakentuvat räätälöimällä eri mekanismien sopivimmis-
ta osista paras mahdollinen vastaamaan ohjelmiston tarpeita eri osissa sen toiminto-
ja. Tässä luvussa pohditaan sitä, mitä edellisissä kappaleissa esiintuoduista tietoturva-
asioista ja erityisesti valtuutusmekanismeista olisivat hyödyllisiä YouDatan tapauk-
sessa ja miksi.

5.1 Tarkasteltavuus

Sandhun ja Samaratin artikkeli valtuuksienhallinnasta esittelee yhden YouDatas-
sa pienelle huomiolle jääneen asian, tarkasteltavuuteen. [16] Sandhun ja Samara-
tin mukaan valtuuksienhallinta ei yksinään riitä suojaamaan järjestelmää, vaan sii-
hen tarvitaan myös tarkasteltavuutta. Tarkasteltavuus on tässä tapauksessa käyttä-
jän kaikkien pyyntöjen ja aktiviteettien kirjaamista tiedostoon, josta niitä voidaan
myöhemmin helposti tarkastella. Tarkastelulla on neljä päämäärää tällöin: Käyttäjät
voivat vähentää väärinkäytöksiään jos he tietävät heidän liikkeitänsä valvottavan,
väärinkäytökset tai niiden yritykset voidaan analysoida, järjestelmän haavoittuvuu-
det tulevat helpommin esiin ja käyttäjät voidaan pitää vastuussa teoistaan. [16]

YouData kirjaa käyttäjien tekemät pyynnöt ja aktiviteetit Ruby on Railsin käy-
tänteiden mukaisesti tekstitiedostoihin palvelimelle. Nämä tiedot eivät kuitenkaan
ole näkyvissä kuin palvelimen ylläpitäjille ja silloinkin joka ikinen palvelinpyyn-
tö tallennetaan. Järkevämpi ratkaisu olisi kirjata tietoihin liittyvät pyynnöt erikseen
johonkin, josta ne olisivat helposti tietoturvasta vastaavien henkilöiden saatavilla.
Tämän lisäksi voisi olla hyödyllistä tarjota projektien ylläpitäjille tietoa erilaisista
valtuuksiin liittyvistä toimista, kuten kuka antoi kenellekin minkäkin valtuuden tai
kuka lisäsi minkäkin tiedoston.
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5.2 Valtuuksienhallintamekanismien arviointia YouDatan tapauksessa

Luvussa 3 käytiin läpi eri valtuuksienhallintakategorioita ja niihin liittyviä käsittei-
tä. Käydään kohta kohdalta läpi esiteltyjä pakollistavien, harkinnanvaraisten ja roo-
lipohjaisten valtuuksien mekanismeja ja kuinka ne olisivat sovellettavissa YouDatan
valtuuksienhallintamalliin.

Ensimmäisenä esiteltiin pakollistavat valtuuksienhallinnat, joissa oleellisin kä-
site on yksisuuntainen tiedonkulku. Pakollistavat valtuuksienhallinnat eli MAC:t
ovat vahvasti vaikuttaneet armeijaympäristöihin ja päinvastoin, joten niiden tarjoa-
ma tiedon salassapito järjestelmän osalta on hyvin tärkeä ominaisuus. Yksisuuntai-
nen tiedonkulku tarjoaakin huomattavia parannuksia tietoturvan lisäämiseen, mut-
ta YouDatan tapauksessa tietojen ja käyttäjien jaotteleminen turvallisuusluokkiin
olisi järjestelmänlaajuinen muutos. Tällöin esimerkiksi jos YouDatan käyttäjälle ha-
lutaan antaa pääsy johonkin korkeammalle turvallisuusluokitukselle määritellylle
dokumentille, pitää turvallisuuspolitiikasta vastaavan tahon erikseen käydä nosta-
massa käyttäjän turvallisuusluokitusta. Tämä estää joustavan tiedonvaihdon, kun
tiedon siirto riippuu yksittäisestä, projektista erillisestä tahosta.

Vastaavasti voitaisiin rajoittaa pakollistavan valtuuksienhallinnan yksisuuntai-
nen tiedonkulku vain projektien sisäiseksi ominaisuudeksi. Tällöin projektin yllä-
pitäjä tai mahdollisesti erillinen tietoturvavastaava määrittelee turvallisuustasoja
käyttäjille ja käyttäjien luomat tiedot saavat vastaavasti käyttäjiä vastaavat turvalli-
suustasot. Tässä ongelmaksi muodostuu tiedonsiirto alemmalle tasolle, joka on kier-
rettävissä käyttäen esimerkiksi vaihtoehtoisia kirjautumistasoja, mutta uskoisin tä-
män vain luovan ongelmia tutkimusprojekteissa. Pakollistavat valtuuksienhallinnat
yleisestikin mielletään liian rajoittaviksi käytettäessä muualla kuin armeijaympäris-
töissä, joten en suosittele niitä sovellettavaksi YouDatan tapaukseen.

Harkinnanvaraisia valtuuksienhallintoja tutkiessa tuli esille myös negatiivisen
valtuutuksen käsite. YouData ei tarjoa minkäänlaista kontrollia yksittäisten tiedos-
tojen tai kategorioiden huomioimiseen valtuuksien määrittelyssä. Yksi selvä paran-
nus olisikin mahdollisuus määrittää valtuutuksen objekti tarkemmin. Tämän poh-
jalta voitaisiin ottaa käyttöön myös negatiivisen valtuutuksen toiminnallisuus hyö-
dyllisemmässä tilanteessa. Tämänhetkiseen valtuuksienhallintamekanismissa nega-
tiivinen valtuutus olisi ainoastaan hyödyllinen, jos halutaan estää tiettyä käyttäjää
näkemästä projektia esimerkiksi jonkin ryhmän kautta. Negatiivisella valtuutuksel-
la voidaan saman projektin sisälle säilöä arkaluontoisempiakin tiedostoja, jos määri-
tellään kaikki asiaankuulumattomat käyttäjät estetyiksi näkemästä näitä tiedostoja.

Toinen harkinnanvaraisissa valtuuksienhallinnoissa esitetty mekanismi on asiayh-
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teyden eli kontekstin huomioiminen valtuuksia määritettäessä. Idea on hieno, sil-
lä on olemassa tilanteita, joissa selvästi ei haluta sallia valtuuksia aineistoiin riip-
puen käyttäjään liittyvistä tiedoista. Nykyisin hyvä esimerkki tästä on kansallisten
televisio-ohjelmien lähettäminen vain oman maan sisällä asuville kansalaisille joh-
tuen tekijänoikeudellisista seikoista. YouDatallakin luultavasti on tilanteita, joissa ei
ole haluttua että joku henkilö pääsee käsiksi joihinkin tiedostoihin tietyn aikavälin
ulkopuolella. Tässä tapauksessa kuitenkin käyttäjien tarpeet ovat vielä epäselviä,
että sen perusteella arvioisin parhaaksi vaihtoehdoksi joko kehittää predikaatteihin
perustuva valtuuksienhallintamekanismi, jossa käyttäjät voivat itse määritellä millä
ehdoilla mikäkin valtuus on voimassa, tai tutkia käyttäjien tarpeita tulevissa projek-
teissa sen suhteen, minkälaisia kontekstiriippuvia rajoitteita valtuuksille tarvitaan.

Roolipohjaisia valtuuksienhallintoja tutkiessa mieleen tuli kysymys, että mikä
taho on vastuussa roolien ominaisuuksien päättämisestä. Nykyisellään roolit on
jaettu järjestelmän ehtojen mukaan, joten ainoat jotka voivat hallinnoida roolien ni-
miä, valtuuksia ja muita mahdollisesti tarvittavia ominaisuuksia ovat järjestelmän
kehittäjät. Projekteissa on kuitenkin monia erilaisia rooleja, joilla on erilaiset tarkoi-
tukset projektin läpiviennin kannalta ja erityisesti YouDatan kannalta pääsy tiedos-
toihin. Esimerkiksi kenttätutkija ei välttämättä tarvitse päästä käsiksi siihen osaan
projektista, jossa on alkuperäisestä, kentältä kootusta aineistoista johdettua tietoa.
Tällöin projektin ylläpitäjä tai tietoturvavastaava voisi määritellä kenttätutkija-roolin,
jolla olisi tietyt valtuudet projektissa. Tämän ominaisuuden hyöty riippuu täysin
siitä, kuinka suuria projekteja järjestelmän oletetaan tukevan. Pienille projekteille
hyöty jää vaivaan nähden verrattain pieneksi, mutta suuremmissa, organisoiduissa
projekteissa hyöty on moninkertainen hallinnan osalta.

5.3 Ajatuksia YouDatan rakenteen pohjalta

Luvussa 4 tuli esille useita hyviä kohtia YouDatan nykyisen järjestelmän toimimat-
tomuudesta erilaisiin vaatimuksiin. Itse YouDatan rakenteeseen voisi olla järkevä
saada projektien alle lisättyä aliprojekteja, joiden avulla järjestelmän käyttötavat li-
sääntyisivät helposti. Tällöin esimerkiksi opetusmateriaalia voidaan jakaa opiskeli-
joille projektin kautta ja määritellä aliprojektiksi demomateriaalin laatimisen, jossa
myös vastaukset olisivat tarjolla. Samalla tulisi tarjota mahdollisuus määritellä nä-
kyvyyksiä ja valtuuksia yksittäisille tiedostoille, aliprojekteille ja kategorioille.

Metatietoihin pohjautuva valtuuksienhallintamekanismi vaatii lisäselvitystä. Me-
tatiedon luonteesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta tiedon tarkasteltavuuteen ei
ole vielä selviä käyttötapauksia, joten on mahdotonta arvioida tarvetta tällaiselle
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toiminnallisuudelle. Metatiedot ja niiden muokkaus on kuitenkin olennainen osa
järjestelmän toimintaa, joten näille olisi hyvä olla halutessaan erikseen määriteltävä
valtuuksientarkistus. Tästä kumpuaa myös aiemmin huomioitu tilanne, että tule-
vissa versioissa ominaisuuksien määrä laajenee siinä määrin, että tulee mielekkääk-
si määritellä valtuuksia myös laajemmalle määrälle objektityyppejä. Tähän muu-
tokseen voisi varautua sillä, että tekee valtuuksienhallinnasta helposti laajentuvan
järjestelmän, jolloin mahdolliset muutokset ovat helposti omaksuttavissa.

Joustavampaa valtuuksienhallintamekanismia toivottiin myös Bertinon ja Sand-
hun mietteissä. Näkisin, että ensimmäisen vaatimuksen täyttäisi edellisessä kappa-
leessa esitetty helposti laajentuva valtuuksienhallintajärjestelmä, joka tarjoaisi mah-
dollisuuden määritellä valtuuksia loputtomalle määrälle tiedostoihin liittyviä omi-
naisuuksia. Tähän vaatimukseen soveltuvan valtuuksienhallintamekanismin kehit-
täminen on suurempi projekti, jossa pitää huomioida monet mahdolliset käyttöta-
paukset ja niissä esiintyvät tiedostotyypit, joten se ei ole tämän tekstin puitteissa
mahdollista hahmotella.

Lisäksi esiteltiin tiedon sujuvaan jakamiseen liittyvät kaksi ongelmaa, ensimmäi-
nen ei tule esiin YouDatan tapauksessa vielä, koska järjestelmästä puuttuu erikseen
tiedonjulkistusmekanismi. Tulevassa kehityksessä jonkinlainen tiedonjulkistus tu-
lee kuitenkin tarpeelliseksi ominaisuudeksi, joten pitää huomioida tästä aiheutuvat
ongelmat valtuuksien suhteen. Toisen vaatimuksen tapauksessa ongelma on kier-
retty anonyymin latauksen ominaisuudella, jossa yliopiston ulkopuoliset tahot voi-
vat lähettää tiedostoja kirjautumatta järjestelmään. Samoin projekteja voi määritellä
julkiseksi, jolloin ulkopuoliset tahot pääsevät myös käsiksi tiedostoihin. Tässä kui-
tenkin puuttuu YouDatasta tärkeä ominaisuus, jolla vain halutut ulkopuoliset tahot
pääsevät käsiksi tiedostoihin. Ideana on tulevassa kehityksessä lisätä toiminnalli-
suus salaisiin, kertakäyttöisiin latauslinkkeihin, joilla vain haluttu ulkopuolinen ta-
ho voi hakea tiedoston itselleen.

Negatiivisen valtuutus tuli jo aiemmassa aliluvussa käsiteltyä, mutta siihen liit-
tyvät ehdotukset eksplisiittisistä ja implisiittisistä valtuutuksista sekä myös vah-
voista ja heikoista valtuutuksista tulee huomioida. Implisiittiset ja eksplisiittiset val-
tuutukset tulisivat esille silloin, kun hienojakoisempi valtuuksien määrittely olisi
tarjolla. Tällöin esimerkiksi projektille määritelty lukuvaltuus olisi implisiittises-
ti myös jokaiselle projektin kategorialle määritelty lukuvaltuus. Tätä kautta tulisi
myös käyttöön vahvan ja heikon valtuutuksen tarve, kun halutaan tehdä poikkeuk-
sia valtuutuksille, esimerkiksi on jokin alikategoria jota ei milloinkaan haluta näy-
tettävän minkään implisiittisen valtuutuksen kautta.
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6 Yhteenveto

Tutkielmassa on käsitelty erilaisia valtuuksienhallintamekanismeja tiedonhallinta-
järjestelmissä, sivuttu niiden teoriaa ja tutkittu eri esimerkkejä näistä. Valtuuksien-
hallintamekanismit jaoteltiin kolmeen eri kategoriaan: pakollistavat, harkinnanva-
raiset ja roolipohjaiset valtuuksienhallinnat. Näistä pakollistavat valtuuksienhallin-
nat tulivat esille armeijavaikutteisissa, tiukan tietoturvan tarvitsevissa järjestelmis-
sä. YouDatan tapauksessa pakollistavat valtuuksienhallinnat olivat liian tiukkoja
mielekkääseen käyttöön, mutta mahdollisesti tuleva tutkimus aiheen parista voi
tuoda uusia näkökulmia aiheeseen.

Harkinnanvaraisista valtuuksienhallinnoista esiin tuli niiden joustavuus, joka oli
myös YouDatalle tärkeä ominaisuus. Harkinnanvaraisissa valtuuksienhallinnoissa
tuli myös esille monia valtuuksiin liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat mielestäni tär-
keitä YouDatan sujuvalle käytettävyydelle. Käyttäen hyväksi myös sopivasti rää-
tälöityä valtuuksienhallintamallia, näitä ominaisuuksia on mahdollista sisällyttää
YouDatan enemmän roolipohjaiseen malliin nojaavaan järjestelmään.

Roolipohjaiset valtuuksienhallinnat toivat esiin YouDatan rajoittuneen valtuuk-
sienhallinnan toteutuksen. Roolit ovat etukäteen määriteltyjä, jolloin ne toki ovat
nopeakäyttöisiä, mutta samalla jättävät toivomisen varaa joustavuuden suhteen eri-
laisia projekteja varten. Tämä ei kuitenkaan vielä ole merkittävä puute, mutta tule-
vaisuutta varten pitää mahdollinen roolien skaalautuminen projektien kokoon näh-
den huomioida.

Tämän tutkielman pohjalta YouDatan valtuuksienhallintajärjestelmään tulisikin
hyödylliseksi lisätä ainakin seuraavat asiat: Valtuuksiin liittyvien toimintojen kirjaa-
minen ja esittäminen tarpeellisille tahoille, negatiivinen valtuutus estämään tiedos-
tojen ja muiden kokonaisuuksien tarkastelun halutuilta tahoilta, valtuuksien jous-
tavampi kohdentaminen pienempiin objekteihin kuin pelkkiin projekteihin, sekä
myös edellisestä ominaisuudesta seuraava implisiittisten, eksplisiittisten, vahvojen
ja heikkojen valtuutuksien tarve. Lisäksi muita esiintulleita valtuuksiin liittyviä toi-
minnallisuuksia ovat aliprojektit ja tiedonjulkistus, joita lisättäessä tulee huomioida
niiden vaikutus valtuuksienhallintaan.

Myöhemmin olisi hyvä tutkia myös valtuuksienhallintajärjestelmän soveltuvuut-
ta erilaisiin käytännön projekteihin, kun YouDatan käyttö yleistyy ja käyttäjäkunta
monipuolistuu. Silloin tulee tutkittavaksi ainakin joustavan ja helposti laajennetta-
van roolipohjaisen mallin kehittäminen, joka pystyy vastaamaan tarkentuvia käyt-
täjävaatimuksia.
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