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Elokuva-alalla viime vuosina läpi lyönyt digitaalinen esitystekniikka on muo-
kannut alaa merkittävästi. Se on tuonut mukanaan lukuisia mahdollisuuksia ja 
parannuksia, mutta myös aiheellisen huolen liittyen tietoturvauhkiin ja kasva-
neeseen pelkoon piratismista. 

 
Tässä tutkielmassa muodostetaan kokonaiskuva elokuva-alalla käytössä olevas-
ta tietoturva-arkkitehtuurista, tuodaan ilmi mahdollisia hyökkäyskeinoja joita 
laittoman elokuvakopion muodostamiseen voidaan käyttää, pohditaan nykyi-
sen tietoturva-arkkitehtuurin heikkouksia sekä tulevaisuuden kehittämiskohtei-
ta. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan kattavasti ilmi uuden teknologian yhteydessä 
käytettäviä teknisiä ratkaisuja, jotka liittyvät aihealueen keskeisiin komponent-
teihin. 

 
Tutkimustuloksena tuodaan ilmi, että tietoturvaan ja tietoturva-arkkitehtuurin 
muodostamiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Myös käytössä olevat tieto-
turvaan liittyvät menetelmät suoriutuvat niille asetetuista tehtävistä pääosin 
mallikkaasti. Merkittävimmät kehittämiskohteet liittyvät tämän tutkielman va-
lossa alalla käytössä olevaan vesileimaamisteknologiaan ja sen laajamittaisem-
paan hyödyntämiseen. Tutkielmasta saadut tulokset tuovat ilmi, että vesi-
leimoihin liittyvää tutkimusta ja ohjeistusta tulisi täsmentää sekä pohtia vesi-
leimojen laajempaa käyttöä laittomien elokuvakopioiden muodostamisen eh-
käisyssä. 
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In recent years Digital Cinema has emerged and permanently changed the mov-
ie industry and the way of motion pictures are presented. Digital Cinema has 
provided many possibilities, but it has brought some concern as well. That is to 
say, Digital Cinema is more vulnerable to piracy and other data security threats 
when compared to 35 mm analog film technology. 

 
This thesis forms an overall picture of data security architecture used in modern 
Digital Cinema and discloses possible attacks which can be used to produce 
illegal copy of a motion picture. Based on those attacks, discussion related to 
vulnerabilities of current data security architecture is made, as well as discus-
sion concerning the areas of future development. This thesis also introduces 
technical implementations used in the key components of Digital Cinema. 

 
Based on this thesis it is found that much attention to data security is paid. The 
methods used for maintaining data security perform broadly well in tasks as-
signed to them. Most significant area of future development is watermarking 
technology and the way this technology is used in Digital Cinema. Results from 
the thesis shows that guidance and research related to watermarking should be 
clarified as well as the wider use of watermarks should be considered. Studies 
show that watermarks can be used to prevent illegal copying of motion pictures 
alongside their current way of use, which only focuses on solving copyright 
infringements that have already occurred. 
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1 JOHDANTO 

Elokuvien esitystekniikka perustui pitkään filmikeloihin, joiden avulla sekä 
ääni että kuva muodostettiin. 1800-luvun loppupuolella keksitty teknologia 
pysyi perusidealtaan muuttumattomana noin sadan vuoden ajan. Viime 
vuosina digitaalinen esitystekniikka on kuitenkin syrjäyttänyt filmikoneet ja 
muuttanut merkittävästi tapaa, jolla elokuvia levitetään ja esitetään. (Nebeker, 
2013.) Nykyinen digitaalisessa esitystekniikassa hyödynnettävä teknologia on 
verrattain nuorta, ainakin mikäli sitä vertaa sata vuotta käytössä olleeseen 
filmiteknologiaan. Onkin luonnollista odottaa, että jatkuvan kehityksen myötä 
käytettävä teknologia muuttuu, vaikka alaa ohjaavatkin tietyt standardit. Tämä 
aiheuttaa luonnollisesti tiettyjä haasteita liittyen komponenttien 
yhteensopivuuteen ja toimintavarmuuden takaamiseen (Swartz, 2004). 

Jatkuva kehitys aiheuttaa haasteita myös tietoturvalle. Nykyisessä 
digitaalisessa toimintaympäristössä tietoturvauhat muuttuvat nopeasti ja 
erilaisia hyökkäyskeinoja kehitetään jatkuvasti. Yksi merkittävä digitaalisen 
elokuva-alan kokema tietoturvauhka on piratismi. De Vany ja Walls (2007) 
tuovat ilmi tutkimuksessaan, että piratismin taloudelliset vaikutukset 
teatterilevityksessä oleville elokuville ovat huomattavia. Piratismin 
ilmenemismuodot ovat osaltaan pysyneet ennallaan ja salista käsin tapahtuva 
elokuvan kuvaaminen on edelleen merkittävä ongelma ensi-iltaelokuville 
(Bourdon, Thomson, Thiebaud, Sacré & Doyen 2010). Toisaalta digitaalisuus 
mahdollistaa myös uudenlaisien tietoturvauhkien muodostumisen ja näin ollen 
myös piratismilta tulee suojautua aikaisempaa monipuolisemmin. 

Tutkielman tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva nykyisenlaisesta 
digitaalisella elokuva-alalla käytössä olevasta tietoturva-arkkitehtuurista sekä 
siihen liittyvistä teknisistä ratkaisuista, analysoida arkkitehtuurin kykyä torjua 
mahdollisia tietoturvauhkia sekä pohtia nykyisen arkkitehtuurin 
kehittämiskohteita. Tutkielma esittelee keskeisimmät keinot, joita käytetään 
digitaalisen elokuvakopion sisällön suojaamiseen tekijänoikeusrikkomuksilta 
jälkituotannon jälkeen. Tutkielmassa käsitellyt keinot liittyvät käyttöoikeuksien 
hallintaan, esityslaitteiston tietoturvakomponentteihin sekä niihin keinoihin 
joilla jo tapahtuneita tekijänoikeusrikkomuksia pyritään selvittämään. Pohjaten 
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esiteltyyn tietoturva-arkkitehtuuriin ja sen keinoihin, tutkielmassa tuodaan ilmi 
erilaisia hyökkäysmahdollisuuksia, joiden avulla laiton elokuvakopio voitaisiin 
muodostaa. Saatavilla olevan tutkimustiedon avulla analysoidaan, kuinka 
tehokkaasti nykyinen tietoturva-arkkitehtuuri kykenee torjumaan näitä 
hyökkäyksiä. Analysoinnin pohjalta tutkielmassa pohditaan lisäksi 
arkkitehtuurin heikkouksia ja mahdollisia kehittämiskohteita. 

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Millaisia teknisiä 
ratkaisuja digitaalisen elokuvakopioon liittyy? Minkälaisia menetelmiä 
käyttöoikeuksien hallintaan ja tietoturvan ylläpitoon käytetään ja kuinka hyvin 
käytössä olevat menetelmät toteuttavat niille asetettuja tavoitteita? 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta. Tutkielman 
lähdeaineisto koostuu pääosin alaa käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista sekä 
teknisistä standardeista. Merkittävimpänä lähdeaineistona voidaan pitää 
Digital Cinema Initiatives, LLC:n (2012) julkaisemaa Digital Cinema System 
Spesificationia, joka isolta osin määrittää tietoturva-arkkitehtuurin teknisen 
toteutuksen ja siihen liittyvät toimintatavat. 

Itse tutkielma ja sen luvut rakentuvat seuraavasti: Luvussa 2 käydään 
lävitse elokuvien esitystekniikkaan liittyvää historiaa sekä tuodaan ilmi alaa 
ohjaavat standardit. Luvussa 3 esitellään digitaaliseen elokuvakopioon liittyvät 
tekniset ratkaisut sekä määräykset jotka liittyvät digitaalisen elokuvakopion 
jakeluun ja varastointiin. Luvussa 4 käsitellään käytössä olevaa tietoturva-
arkkitehtuuria, esitellään keskeiset tietoturvakomponentit sekä tuodaan ilmi eri 
menetelmiä, joita käyttöoikeuksien hallintaan ja tietoturvan ylläpitoon 
käytetään. Luvussa 5 käydään lävitse mahdollisia tietoturvauhkia ja 
hyökkäyskeinoja, jotka mahdollistaisivat tekijänoikeusrikkomuksien 
toteuttamisen. Lisäksi luvussa analysoidaan nykyisen tietoturva-arkkitehtuurin 
kykyä torjua näitä hyökkäyksiä sekä pohditaan arkkitehtuuriin liittyviä 
mahdollisia kehittämiskohteita. Viimeisessä luvussa kerrataan tutkielman 
keskeiset tulokset ja käydään lävitse tutkielmassa käsitellyt aiheet 
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2 TAUSTAA 

Tässä luvussa käydään läpi elokuvien esitystekniikan historiaa sekä esitellään 
tärkeimmät standardit, jotka alaa ohjaavat. Luvussa tuodaan myös ilmi 
digitaalisen esitystekniikan edut ja haitat sekä poikkeavuudet analogiseen 
esitystekniikkaan. 

2.1 Esitystekniikan historiaa 

Elokuvien esittämisen historia voidaan ajatella alkavan 1800-luvun lopulta, 
jolloin Thomas Edison ja W. Laurie Dickson keksivät kinetoskoopin 
(kinetoscope). Tässä laitteessa käyttäjän tuli katsoa liikkuvaa kuvaa pienen aukon 
lävitse, eikä kuvaa pystytty heijastamaan suurelle pinnalle myöhemmin 
keksittyjen projektoreiden tapaan. Laite kuitenkin loi perustan idealle luoda 
illuusio liikkuvasta kuvasta käyttämällä filmiä ja suljinta. Samoihin aikoihin 
Ranskassa Auguste ja Louis Lumière kehittivät filmiprojektorin, jossa filmillä 
nähty kuva voitiin heijastaa isolle pinnalle usealle ihmiselle samanaikaisesti 
nähtäväksi. Myöhemmin Edison osti oikeudet kyseiseen laitteeseen ja nimesi 
sen vitaskoopiksi (vitascope). 1900-luvun vaihteessa idea elokuvaprojektorista, 
joka heijastaa kuvan filmin läpi suurelle pinnalle, vakiintui. Myös Edisonin 
käyttämästä 35 mm filmikoosta tuli alan standardi 1900-luvun alkupuolella. 
(Nebeker, 2013.) 

Seuraava esitystekniikan suuri muutos tapahtui 1923, jolloin Lee De Forest 
esitteli optisen äänifilmin. Forestin esittelemästä tekniikasta, jossa ääni liitettiin 
filmiin optisesti, muodostui myöhemmin alan standardi. Äänitekniikan 
standardoinnin yhteydessä myös kuvanopeus vakioitui 24 kuvaan sekunnissa. 
Seuraava iso esitystekniikkaan liittyvä muutos tapahtui 1930-luvun alussa, 
jolloin Disney esitteli ensimmäiset värielokuvat. Värielokuvien kuvaamiseen 
liittyvä tekniikka oli kuitenkin kallista ja värilliset elokuvat yleistyivätkin vasta 
60-luvun loppupuolella. Esitystekniikka kehittyi filmi-, lamppu- ja 
äänitekniikan kehityksen myötä koko 1900-luvun, mutta vasta digitaalinen 
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esitystekniikka muutti tavan jolla kuva valkokankaalle muodostetaan. 
(Nebeker, 2013.) 

2.2 Tarve standardeille 

Digitaalinen esitystekniikka oli 2000-luvun puolivälissä vielä kehitysvaiheessa 
ja laitteistot kehittyivätkin jatkuvasti. Komponenttien tulikin olla modulaarisia 
ja yhteensopivia myös myöhemmin kehitettävien laitteistojen kanssa. Tähän 
tarpeeseen kaivattiin standardeja. (Swartz, 2004.) Standardeja tarvittiin myös 
yhdenmukaistamaan ja määrittämään yksityiskohtaisia teknisiä ratkaisuja ja 
tietoturva-arkkitehtuuria (Dettmer, 2003). Alan standardeja ryhtyi kehittämään 
moni taho, mutta seitsemän Hollywood-studion (Metro-Goldwyn-Mayer, 
Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox, Universal 
Studios, The Walt Disney Company ja Warner Bros) yhteenliittymän tuloksena 
perustetun Digital Cinema Initiatives, LLC:n, vuonna 2005 julkaisemasta Digital 
Cinema System Spesificationista muodostui merkittävä askel kohti yhteisiä 
toimintatapoja. (Nowak, 2010 ja Swartz, 2004.) Digital Cinema System 
Spesification sisältää ohjeistuksia liittyen esityslaitteiston ja elokuvakopion 
tekniseen toteutukseen, tietoturvallisuuteen ja tiettyihin toimintatapoihin. 

Julkaisun merkittävyydestä kertoo se, että elokuva-alan johtava 
standardien ylläpitäjä, SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) 
pohjaa asettamansa standardit Digital Cinema System Spesificationiin (Bloom, 
2006a). Monet SMPTE:n määrittämistä elokuva-alaa koskevista standardeista on 
lisäksi hyväksytty myös ISO:n (International Organization for Standardization) 
toimesta (Nowak, 2010). Myös Rouvroy ym. (2004) tunnustavat Digital Cinema 
System Spesificationin digitaalisen elokuva-alan merkittävänä standardointi-
ohjeena. Näiden seikkojen takia myös tässä tutkielmassa esitellyt tekniset ja 
toiminnalliset vaatimukset sekä muut menettelytavat pohjautuvat suurelta osin 
Digital Cinema System Spesificationiin. 

2.3 Siirtyminen digitaaliseen esitystekniikkaan 

Digital Cinema Initiatives, LLC:n (2012, s. 13) kuvaa digitaalista 
elokuvateatteria, tai -esitystekniikkaa (Digital Cinema) seuraavasti: 

Viime vuosien merkittävät teknologiset kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet digitaa-
listen elokuvien toistamisen ja esittämisen laadulla, joka on täysin vertailukelpoinen 
35 mm filmikopion kanssa. Näihin teknologisiin kehitysaskeliin sisältyvät korkean 
resoluution filmiskannerit, digitaalinen kuvan pakkaus, nopeat tietoverkot ja varas-
tot sekä kehittynyt digitaalinen projisointi. Näiden digitaalisten teknologioiden yh-
distelmä on se, mitä kutsutaan nykyään digitaaliseksi elokuvateatteriksi. 
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Swartz (2004) määrittää samaisen termin siten, että se tarkoittaa elokuvien 
pakkaamista, jakelua ja esittämistä digitaalisessa muodossa. Swartzin (2004) 
määritys sekä Digital Cinema Initiatives, LLC:n (2012) kuvaus tuovat hyvin 
esiin digitaalisen esitystekniikan pääpiirteet sekä selkeimmät erot analogiseen 
esitystekniikkaan. Merkittävimmät erot liittyvätkin elokuvakopion toteu-
tukseen ja jakeluun sekä tapaan jolla kuva muodostetaan kankaalle. 

Digitaalinen esitystekniikka alkoi yleistyä 2000-luvun puolivälissä. Media 
Sallesin (2005) mukaan, vuoden 2005 kesäkuussa maailmassa oli 389 digitaalista 
elokuvasalia. Vuoden 2013 alusta digitaalisia saleja oli Media Sallesin (2013) 
mukaan jo 90 000. Tilastot Euroopasta ja muualta maailmalta osoittavat myös 
sen, että nykyään suurin osa maailman elokuvasaleista on varustettu 
digitaalisella esitystekniikalla. Digitaalisten elokuvasalien osuus kaikista 
elokuvasaleista on korkea erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. (Media 
Salles, 2013 ja MPAA, 2012.) On siis selvää, että digitaalinen esitystekniikka on 
tullut jäädäkseen ja se on jo isolta osin syrjäyttänyt vanhan, sata vuotta käytössä 
olleen filmiin ja sulkimeen perustuvan analogisen 35 mm-esitystekniikan.  

Siirtyminen digitaaliseen esitystekniikkaan on tuonut mukanaan monia 
etuja. Asiakkaalle selkein hyöty on parantunut elokuvakokemus, johtuen 
laadukkaammasta kuvan- ja äänenlaadusta (Swartz, 2004). Asiakkaat hyötyvät 
myös laajemmasta sisällön monimuotoisuudesta, sillä digitaalinen 
esitystekniikka mahdollistaa laajemman ohjelmistokirjon sekä uuden sisällön, 
kuten urheilutapahtumien tai konserttien esittämisen (Korris & Macedonia, 
2002). Teattereille digitaalinen esitystekniikka puolestaan mahdollistaa nopean 
reagoinnin kasvaneeseen kysyntään, sillä elokuva voidaan digitaalisuuden 
ansiosta siirtää helposti esitettäväksi isompiin saleihin. Alan suurimmat 
hyötyjät lienevät kuitenkin studiot ja levittäjät. Esimerkiksi Wintner (2006) 
arvioi, että studiot säästävät digitaalisten elokuvakopioiden pienempien 
kuljetus- ja valmistuskustannusten ansiosta satoja miljoonia dollareita 
vuosittain. Toisaalta siirtyminen digitaaliseen esityslaitteistoon on aiheuttanut 
myös mittavia kustannuksia. Digitaalisen esityslaitteiston asennus maksaa 
kymmeniä tuhansia euroja salia kohti, ja myös ylläpitokustannukset ovat 
huomattavasti filmiprojektoria suuremmat. (Korris & Macedonia, 2002 ja 
Wintner, 2006.) On selvää, että investointikustannukset liittyen digitaaliseen 
esityslaitteistoon ovat teattereille valtavat, joten erilaisia keinoja investointien 
tukemiseen ja rahoittamiseen on kehitetty (Rourvoy, yms., 2004 ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean lausunto, 2010). 

Muutos analogisesta digitaaliseen esitystekniikkaan on lisäksi nostanut 
esille huolen tekijänoikeusrikkomuksista. Digitaalinen elokuvakopio sisältää 
kuvan ja äänen laadukkaassa ja helposti monistettavassa digitaalisessa 
muodossa. Näistä lähtökohdista ajatellen digitaalinen elokuvakopio on 
huomattavasti 35 mm filmikopiota alttiimpi tekijänoikeusrikkomuksille.  
Digitaalisuus mahdollistaa kuitenkin analogista tekniikkaa tehokkaamman 
sisällön suojaamisen. Tekijänoikeuksien suojaamiseen käytetään tehokkaita 
käyttöoikeuksien hallinta -menetelmiä, ja yleisesti ottaen tietoturvaseikkoja on 
ajateltu alalla kattavasti. Esimerkiksi aiemmin mainitussa Digital Cinema 



11 

System Spesificationissa, turvallisuuteen liittyviin ohjeistuksiin ja vaatimuksiin 
on varattu lähes puolet koko spesifikaation sisällöstä. Sen lisäksi että 
tekijänoikeusrikkomukset voivat kohdistua suoraan elokuvakopioon tai sen 
jakeluprosessiin, voidaan tekijänoikeuksia rikkoa myös kuvaamalla 
elokuvaesitys elokuvateatterin salista käsin näytöksen aikana. Digitaalinen 
esitystekniikka kuitenkin mahdollistaa tekniset keinot tämän ilmiön aiempaa 
parempaan kontrollointiin. (Bloom, 2003.) 
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3 ELOKUVAKOPION TEKNINEN TOTEUTUS JA JA-
KELU 

Tässä luvussa vastataan kysymykseen, millainen on digitaalinen elokuvakopio 
ja millaisia teknisiä ratkaisuja se sisältää. Luvussa käydään myös läpi 
vaatimukset ja toimintatavat liittyen digitaalisen elokuvakopion toimitukseen, 
varastointiin ja projisointiin. 

3.1 Digitaalisen elokuvakopion tekninen toteutus 

Digitaalisen elokuvakopion pohjana käytetään jälkituotannossa (post-production) 
tuotettavaa DCDM (Digital Cinema Distribution Master) -pakettia. DCDM 
sisältää kaiken elokuvan esittämistä varten vaadittavan tiedon, eli elokuvan 
kuvan, äänen, tekstitykset ja runsaasti metatietoa. DCDM ei kuitenkaan sovellu 
jakeluun sellaisenaan, sillä pakkaamattomana ja salaamattomana se vie paljon 
tilaa ja on altis tekijänoikeusrikkomuksille kuljetuksen aikana. Tämän takia 
DCDM:än sisältämää tietoa pakataan (compress), säilötään (package) ja salataan 
(encrypt) ennen lähettämistä teattereille. Näin muodostettu DCP (Digital Cinema 
Package) on valmis jakelua varten. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012 ja 
Bilgin & Marcellin, 2006.) 

DCP-paketti sisältää dataa säilöttynä MXF (Material eXchange Format) -
fomaattiin. MXF on paljon käytetty formaatti erityisesti audiovisuaalisen tiedon 
säilöntään ja se on lukuisten elokuva-alan standardien tapaan standardoitu 
SMPTE:n toimesta. (Micanti, Frescura & Baruffa, 2008.) MXF-formaattiin 
säilötty data koostuu alkutunnisteesta (header), rungosta (body) ja 
lopputunnisteesta (footer). Alkutunniste sisältää metatietoa ja toimii tiedoston 
alkukohtana, runko säilöö itse datan, lopputunniste sisältää alkutunnisteen 
tavoin metatietoa sekä toimii tiedoston loppuosana. Samaan runko-osaan 
voidaan säilöä monen tyyppistä dataa, jolloin yksi MXF-tiedosto kykenisi 
säilömään sekä kuvaa, tekstiä että ääntä. (SMPTE, 2009.) Digital Cinema System 
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Spesification kuitenkin määrittää, että DCP-paketissa yhteen MXF-tiedostoon 
saa tallettaa vain yhden tyyppistä dataa (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

Tällaista yhden tyyppistä dataa sisältävää MXF-tiedostoa kutsutaan DCP-
paketissa raidaksi (track file). DCP-paketti on hierarkkisesti järjestetty siten, että 
jokainen raita kuuluu johonkin kelaan (reel). Digitaalisessa esitystekniikassa 
kelalla tarkoitetaan käsitteellistä elokuvaesityksen ajanjaksoa, pituudeltaan 
yleensä noin 10–20 minuuttia. Elokuvaesitys (composition) koostuu tällöin sen 
kestosta riippuen yhdestä tai useammasta kelasta. (Digital Cinema Initiatives, 
LLC, 2012.) Jotta elokuvaesitys näyttäytyisi oikeanlaisena, tulee raidat ja kelat 
toistaa oikeassa järjestyksessä. Tätä varten DCP-paketti sisältää yhden tai 
useamman soittolistan (CPL, Composition PlayList), joka määrittää missä 
järjestyksessä mitäkin raitoja toistetaan. DCP-paketti sisältää lisäksi 
pakkauslistan (Packaging List), josta käy ilmi mitä tiedostoja DCP-pakettiin 
kuuluu. Olen kuvannut DCP-paketin hierarkkista järjestystä jäljempänä 
esitettävässä kuviossa (kuvio 1). 

Pakkauslista sisältää myös tarkistussumman jokaisesta DCP-paketin tie-
dostoista. Tämän ansiosta voidaan varmistua, että siirron aikana mitään tietoa 
ei ole manipuloitu tai hävinnyt. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) Muusta 
esitysdatasta poiketen, soittolistoja tai pakkauslistaa ei säilötä MXF-formaatiin, 
vaan niiden tiedostomuotona toimii XML (eXtensible Markup Language), joka on 
joustava metakieli rakenteisten dokumenttien esittämiseen (W3C, 2008). DCP-
paketin hierarkkinen järjestys, useat soittolistat sekä raidat mahdollistavat sen 
että yksi DCP-paketti voi sisältää samasta elokuvasta useita eri kieli- tai teksti-
tysversioita. Tällöin jokaista kieli- tai tekstitysversiota varten luodaan oma soit-
tolista, jotka käyttävät samoja kuvaraitoja, mutta viittaavat eri ääni- tai teksti-
tysraitoihin. (Nowak, 2010.) 

Kuvio 1 DCP-paketin rakenne 
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3.2 Toimitus, varastointi ja projisointi 

Jakelutavalla käsitetään tavat, joiden avulla DCP-paketti voidaan toimittaa 
teatterille esitystä varten. Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) määrittää kaksi 
perusvaatimusta, jotka digitaalisen elokuvakopion jakelutavan tulee täyttää: 

1. Sisällölle asetettua salausta ei saa purkaa jakelun aikana. 

2. Sisällön tulee pysyä eheänä ja korruptoitumattomana läpi koko 
jakeluverkon. 

Muilta osin spesifikaatiossa ei ole vaadittu tiettyä menettelytapaa, tai asetettu 
rajoituksia liittyen jakeluun levittäjältä teatterille. Kuitenkin rajapinnan, jolla 
teatteri lataa toimitetun materiaalin sisältöserverille (storage), tulee noudattaa 
tiettyjä IEEE 802.3-2005 -standardin pykäliä. 

Vähäiset tekniset vaatimukset jakeluun liittyen johtuvat siitä, että DCP-
paketin sisältämät esitykseen liittyvät tiedot salataan kuljetuksen ajaksi. Tällöin 
kuljetustapaa miettiessä ei tarvitse ottaa huomioon tietoturvallisuuteen liittyviä 
seikkoja. Tämä mahdollistaa materiaalin jakelun teattereille moninaisten 
jakelukanavien kautta. DCP-paketin toimitus voidaan toteuttaa esimerkiksi 
satelliitin avulla, fyysistä tallennusmediaa hyväksikäyttäen tai internetin 
välityksellä. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) Tutkimusta liittyen 
langattoman tiedonsiirron hyödyntämiseen elokuvakopioiden toimituksessa on 
tehty (Micanti, Baruffa & Frescura, 2007 ja Micanti, ym., 2008 sekä Baruffa, 
Micanti, Frescura & Cacopardi, 2009). Onkin odotettavissa, että tietoverkkojen 
nopeuden kehittymisen myötä, jakelua suoritetaan entistä enemmän ilman 
fyysistä mediaa. 

Varastointijärjestelmällä tarkoitetaan niitä teknisiä ratkaisuja, joiden avulla 
teatterille toimitettu elokuvakopio varastoidaan ennen esitystä sekä esitysten 
välissä. Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) määrittää luotettavuuden olevan 
varastointijärjestelmän tärkein ominaisuus. Tämän takia elokuvakopioiden 
varastoinnissa hyödynnetään RAID (Redundant Array of Independent Disks) -
tekniikkaa, jolloin tieto on tallennettu usealle erilliselle kovalevylle 
suorituskyvyn ja luotettavuuden lisäämiseksi (Elerath, 2009). Esitysmateriaali 
tulee varastoida salatussa muodossa ja salauksen purku toteutetaan vain 
materiaalin esittämisen aikana. Varastointijärjestelmän tulee lisäksi kyetä 
lähettämään pakattua dataa eteenpäin toistolaitteistolle jatkuvalla 307 
Mbits/sek -bittivirralla. Nopeudella taataan esityksen häiriöttömyys. (Digital 
Cinema Initiatives, LLC, 2012.) 

Projisointiin liittyen Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) määrää, että 
projektorin natiiviresoluution tulee olla joko 4096x2160, tai 2048x1080 pikseliä. 
Muut projisointia koskevat vaatimukset liittyvät lähinnä kuvan väriavaruuteen 
sekä rajapintoihin, joilla projektori yhdistetään muuhun esityslaitteistoon. 
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4 TURVALLISUUS JA TIETOTURVAKOMPONENTIT 

Tässä luvussa luodaan yleiskuva tietoturva-arkkitehtuurista ja esitellään esitys-
laitteistoon kuuluvat tietoturvakomponentit sekä niiden tärkeimmät funktiot. 
Luvussa käsitellään myös käyttöoikeuksien hallintaa sekä siinä käytettäviä me-
netelmiä. Luku vastaa kysymykseen millaisia menetelmiä käyttöoikeuksien hal-
lintaan ja tietoturvan ylläpitoon käytetään digitaalisella elokuva-alalla 

4.1 Esityslaitteiston tietoturvakomponentit 

Teatterin tietoturvalaitteisto (Security Entites, SE) koostuu useasta 
komponentista. Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) listaa seitsemän 
merkittävää tietoturvakomponenttia, joista jokainen hoitaa tiettyä 
turvallisuuteen liittyvää tehtävää. 

1. Turvamestari, SM (Security Manager) 

2. Salin ohjausjärjestelmä, SMS (Screen Management System) 

3. Median purkaja, MD (Media Decryptor) 

4. LE-moduuli, LE (Link Encryptor) 

5. LD-moduuli, LD (Link Decryptor) 

6. Vesileimaaja, FM (Forensic Marker) 

7. Turvalohko, SPB (Secure Processing Block) 

 

Turvamestari on tärkein tietoturvakomponentti. Se koordinoi muiden 
tietoturvalaitteiden toimintaa sekä vastaa niiden luotettavasta tunnistamisesta. 
Turvamestari sisältää esityslaitteiston julkisen RSA-avaimen sekä purkaa ja 
säilöö KDM (Key Delivery Message) -viestit. Salin Ohjausjärjestelmää ei itsessään 
lasketa tietoturvakomponentiksi, mutta se on jatkuvassa kommunikointi-
yhteydessä turvamestarin kanssa koskien esityksen toistamista. Median purkaja 
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avaa DCP-paketin pakkauksen, säilönnän ja salauksen sekä muuntaa kuvan, 
äänen ja tekstitykset alkuperäiseen, esitettävään muotoon. LE-moduulia 
käytetään tietyissä esityskokoonpanoissa kuvasignaalin salaamiseen ja 
vastaavasti LD-moduulia tällaisen salatun signaalin purkamiseen. Vesileimaaja 
lisää sekä kuvaan että ääneen vesileimoja reaaliaikaisesti sisällön toiston 
yhteydessä. Listassa viimeisenä mainitun turvalohkon tehtävänä on tarjota 
muille tietoturvakomponenteille suojaa fyysistä manipulointia vastaan. 

Esityslaitteisto koostuu aina turvamestarista, salin ohjausjärjestelmästä, 
median purkajasta, vesileimaajasta ja yhdestä tai useammasta turvalohkosta. 
Turvalohkoa, joka pitää sisällään turvamestarin, median purkajan sekä 
vesileimaajan, kutsutaan IMB (Image Media Block) -lohkoksi. IMB-lohko voi olla 
sijoitettuna projektorin yhteyteen, jolloin median purkajan toimesta 
esityskelpoiseksi muutettu kuva voidaan välittää suoraan projisoinnista 
vastaaville komponenteille. Mikäli IMB-lohko on sijoitettuna projektorin 
ulkopuolelle, tulee kuvasignaali salata siirron ajaksi IMB-lohkosta projektoriin. 
Tällöin käytetään LE- ja LD-moduuleja. LE-moduuli on tällöin sijoitettuna IMB-
lohkon yhteyteen ja LD-moduuli projektorin turvalohkoon. LE-moduuli salaa 
kuvasignaalin ja välittää sen LD-moduuliin, jossa se puretaan. Kun LD-moduuli 
on purkanut salauksen, voidaan kuvasignaali välittää projisoinnista vastaaville 
komponenteille. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012 ja Bloom, 2006b.) Olen 
havainnollistanut eri tietoturvakomponenttien suhdetta toisiinsa seuraavassa 
kuviossa (kuvio 2).  

Kuvio 2 Esityslaitteiston tietoturvakomponentit ja niiden suhteet toisiinsa. 
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4.2 Tietoturvakomponenttien tunnistaminen 

Kytkettäessä virrat esitysteknisiin laitteisiin, tulee varmistua siitä että 
laitteistoon ei kuulu komponenttia, joka pyrkisi laittomasti tallentamaan 
elokuvaesityksen, saamaan käsiinsä salauksessa käytettäviä avaimia, tai 
muuten rikkomaan tekijänoikeuksia. Esityslaitteiston kuuluvien komponenttien 
tunnistaminen kuuluu turvamestarille (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

Turvamestari tunnistaa kunkin tietoturvakomponentin niiden sisältämän 
sertifikaatin avulla. Sertifikaatti edustaa valmistajan vakuutusta siitä, että 
komponentti täyttää Digital Cinema System Spesificationissa määritellyt 
vaatimukset ja suorittaa vain sille määriteltyä tehtävää. Sertifikaatti asennetaan 
komponenttiin valmistusvaiheessa ja se sisältää komponentin merkin, mallin, 
sarjanumeron, yksilöintitunnuksen (Universal Unique ID, UUID) sekä tietoa 
laitteen käyttötarkoituksesta. (Bloom, 2006a ja Digital Cinema Initiatives, LLC, 
2012.) Sertifikaattina käytetään ITU-T standardoitua X.509 varmennestandardia, 
joka on laajalti käytetty ja yleinen tapa tunnistaa toinen osapuoli erilaisissa 
tiedonvälitysyhteyksissä (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012 ja Bauer, 2012). 
Standardi hyödyntää asymmetrista salausmenetelmää siten, että komponentin 
sertifikaatti on valmistusvaiheessa liitetty komponenttiin ja salattu käyttäen 
komponentin salaista avainta. Lisäksi salatun sertifikaattiin loppuun on 
aiemmin mainittujen tietojen lisäksi liitetty komponentin julkinen avain. 
Turvamestari käyttää tiedossaan olevaa komponentin julkista avainta 
sertifikaatin salauksen purkamiseen. Tämän jälkeen turvamestari tarkistaa, että 
sertifikaatin loppuun liitetty julkinen avain on sama, kuin turvamestarin 
salauksen purkuun käyttämä julkinen avain ja näin ollen varmistuu, että 
sertifikaatti on komponentin valmistajan toimittama. (Bauer, 2012.) 

Tunnistamisen jälkeen turvamestari muodostaa kommunikointia varten 
TLS (Transport Layer Security) -yhteyden kuhunkin tietoturvakomponenttiin. 
TLS kehitettiin protokollaksi suojattuun kahdenväliseen tiedonvaihtoon, ja 
yhteys on salattu käyttäen symmetristä salausmenetelmää. (Dierks & Allen, 
1999.) TLS-yhteyden alustusvaiheessa hyödynnetään osapuolten julkisia 
avaimia. Näin voidaan varmistua, että aiemmin tarkastettu sertifikaatti on 
oikean komponentin lähettämä, sillä yhteys alustetaan komponentin 
sertifikaatin sisältämällä julkisella avaimella. Tällöin vain sertifikaatin salaisen 
avainparin haltija voi vastata yhteyden alustuspyyntöön. Vastaavasti 
komponentti käyttää yhteyden alustuksessa turvamestarin julkista avainta, 
jolloin vain turvamestari voi vastata komponentin lähettämään yhteyden 
alustuspyyntöön. (Bloom, 2006b.) Turvamestari on TLS-yhteyden 
muodostettuaan avannut salatun kahden välisen yhteyden kuhunkin 
tunnistettuun tietoturvakomponenttiin. 
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Turvamestarin tulee tunnistamisen lisäksi varmistaa, että myös 
esitysmateriaalin tekijänoikeuksien haltija luottaa laitteistoon kuuluviin 
tietoturvakomponentteihin. Tekijänoikeuksien haltija ylläpitää luotettujen 
laitteiden listaa (Trusted Device List, TDL). Siitä käy ilmi mitkä komponentit 
saavat osallistua tietyn soittolistan toistamiseen. Lista toimitetaan 
turvamestarille KDM-viestissä ja se on yksilöity tiettyä esityslaitteistoa ja 
soittolistaa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että sama tekijänoikeuden haltija voi 
määrittää luotetut laitteet erikseen jokaista salia ja elokuvamateriaalia varten. 
(Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012 ja Bloom, 2006a.) Vielä ennen soittolistan 
mahdollista toistamista, turvamestari varmistaa, että KDM-viestin sisältämät 
avaimet ovat validit, ja että alkava esitys toistetaan KDM-viestissä määritetyn 
aikaikkunan puitteissa (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

4.3 Esityslaitteiston fyysinen turvallisuus 

Esityslaitteistoon kuuluvien tietoturvakomponenttien tulee täyttää tarkasti 
määriteltyjä vaatimuksia liittyen fyysiseen turvallisuuteen. Tietoturva-
komponenttien fyysiseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset seuraavat 
pääosin eritasoisia FIPS (Federal Information Processing Standard) julkaisun (PUB) 
140-2 standardeja (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

Kaikista tiukimmat määräykset liittyvät IMB-lohkoon. IMB-lohkon tulee 
täyttää FIPS-PUB 140-2 tason 3 vaatimukset (Digital Cinema Initiatives, LLC, 
2012). Tason 3 vaatimuksissa määritellään, että fyysinen suoja tulee suunnitella 
siten, että se pyrkii estämään hyökkääjän pääsyn suojattuun sisältöön. Suoja 
tulee rakentaa myös siten, että fyysinen hyökkäys jättää jälkikäteen todennetta-
vissa olevia jälkiä. Tason 3 vaatimuksissa on myös mainittu, että suoja voidaan 
suunnitella tuhoamaan sen sisällä olevan salatun sisällön, mikäli se on vaarassa 
paljastua ulkopuolisille. (Federal Information Processing Standards Publication, 
2001a.) Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) määrittää, että jälkikäteen toden-
nettavissa olevia jälkiä voivat olla esimerkiksi sinetit, ja että IMB-lohkon tulee 
kyetä tuhoamaan salattu sisältö, kuten salauksissa käytettävät avaimet, mikäli 
fyysinen hyökkäys läpäisee IMB-lohkon. Muiden tietoturvakomponenttien fyy-
siseen turvallisuuteen liittyvien ominaisuuksien ei tarvitse noudattaa tason 3 
vaatimuksia. Riippuen komponentista, vaatimukset liittyvät fyysisen hyökkä-
yksen havaitsemiseen ja siitä viestimiseen turvamestarille TLS-yhteyttä pitkin, 
tai fyysisen hyökkäyksen toteamiseen jälkikäteen. (Digital Cinema Initiatives, 
LLC, 2012.) 
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4.4 DRM-Menetelmät 

Digitaalisella käyttöoikeuksien hallinnalla, DRM (Digital Rights Management) 
tarkoitetaan Linin, Eskicioglun, Lagendijkin ja Delpin (2005) mukaan sitä, että 
pääsy digitaaliseen sisältöön mahdollistetaan vain tekijänoikeuksien haltijan 
määrittämien ehtojen puitteissa. On tärkeää valvoa, että sisältöön ei voi päästä 
käsiksi muulla tavoin, sillä luvaton sisältöön kajoaminen voi mahdollistaa 
sisällön luvattoman kopioinnin ja DRM-menetelmien kiertämisen. Lin, ym. 
(2005) määrittää DRM-termin kattavan myös tekniikat, jotka mahdollistavat 
laittomien kopioiden jäljittämisen. Koenen, Lacy, Mackay ja Mitchell (2004) 
määrittävät DRM-menetelmiin kuuluvaksi myös ne keinot, joita käytetään 
digitaalisen sisällön jakeluun ja siirtämiseen. 

Yllä mainittujen määritelmien puitteissa digitaalisten elokuvakopioiden 
käyttöoikeuksien hallintaa toteutetaan pääsääntöisesti kolmella eri tavalla. 
Ensimmäinen tapa liittyy elokuvakopion sisältämän datan salaamiseen 
kuljetuksen ajaksi ja varmistamiseen, että salaus voidaan purkaa vain 
tekijänoikeuksien haltijan määrittelemien ehtojen puitteissa, tiettynä 
ajanjaksona ja tietyssä esityslaitteistossa. Toinen keino liittyy lokitiedostoihin, 
joista tekijänoikeuden haltija voi jälkikäteen tarkastella, että elokuvaesitystä on 
esitetty sopimusehtojen mukaisesti. Kolmantena keinona sekä kuva- että 
äänidataan lisätään esityksen aikana vesileimoja, joiden avulla salista käsin 
kuvatun laittoman elokuvakopion tekijä pyritään jäljittämään. (Bloom, 2006a ja 
Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) 

Avaimet DCP-paketin salauksen purkamiseksi luodaan jälkituotannossa, 
kun DCDM muunnetaan DCP-paketiksi. Tällöin kuvaa, ääntä ja tekstitystä 
sisältävät MXF-tiedostojen runko-osat salataan, jokainen erillisellä avaimella. 
Runko-osien salaukseen käytetään AES (Advanced Encryption Standard) -
lohkosalausta ja hyödynnetään CBS (Cipher Block Chaining) -moodia 128-bitin 
vahvuuksisella avaimella. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) AES-salaus 
on symmetrinen salausmenetelmä (Federal Information Processing Standards 
Publication, 2001b). Tämä tarkoittaa sitä, että salaus sekä luodaan ja puretaan 
samalla avaimella (Delfs & Knebl, 2007). Nämä avaimet täytyy toimittaa perille 
siten, että ne eivät voi päätyä matkalla vääriin käsiin. Tämän takia DCP-paketin 
salauksen purkamisessa käytettävät avaimet salataan jakelun ja varastoinnin 
ajaksi (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

Toisin kuin DCP-paketin yhteydessä, avaimet salataan asymmetrisesti 
RSA-salauksella käyttäen 2048 bitin vahvuista avainta (Digital Cinema 
Initiatives, LLC, 2012). Asymmetrinen salausmenetelmä toimii siten, että 
osapuolella A on julkinen- ja salainen avain. Osapuoli A voi jakaa julkista-
avainta vapaasti, sillä sitä käytetään vain viestin salaamiseen. Salaista avainta 
käytetään vastaavasti salauksen purkuun ja tämän takia osapuoli A ei kerro 
salaista avaintaan muille. Mikäli osapuoli B haluaa lähettää osapuolelle A 
salatun viestin, osapuoli B salaa viestin käyttäen osapuolen A julkista-avainta. 
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Saatuaan salatun viestin osapuolelta B, osapuoli A purkaa salauksen omalla 
salaisella avaimellaan. (Delfs & Knebl, 2007.) 

Avainten salaamiseen käytetään tietyn esityslaitteiston turvamestarin 
julkista RSA-avainta. Tällöin salattavat avaimet voidaan purkaa vain kyseisen 
esityslaitteiston turvamestarin salaisella avaimella. Avaimet täytyy siis salata 
erikseen elokuvateatterin jokaista salia varten, joten levittäjällä tulee olla 
tiedossa kunkin salin turvamestarien julkiset avaimet. Tätä varten voidaan 
käyttää FLM (Facility List Message) -viestiä. Digital Cinema Initiatives, LLC 
(2012) ei vaadi, että FLM-viestiä pitäisi käyttää, vaikkakin sen käyttäminen voisi 
helpottaa avainten salaamiseen liittyvää prosessia. FLM-viesti sisältää tarkat 
tiedot teatterin esityslaitteistoista sekä teatterin turvamestareiden julkiset 
avaimet. Viestillä välitetään näitä tietoja teatterin, levittäjän ja tekijänoikeuksien 
haltijan välillä. (SMPTE, 2008.) 

Salatut avaimet toimitetaan esityspaikalle KDM-viestissä erillään DCP-
paketista. KDM-viesti voidaan toimittaa esimerkiksi sähköpostin tai muistiti-
kun avulla, sillä viesti on vain muutaman kilotavun kokoinen. Salattujen avain-
ten lisäksi KDM-viesti sisältää luotettujen laitteiden listan sekä määrittää ai-
kaikkunan, jonka puitteissa soittolista on toistettavissa. (Nowak, 2010 ja Digital 
Cinema Initiatives, LLC, 2012.) 

4.5 Lokitiedostot ja vesileimaaminen 

Digital Cinema Initiatives, LLC (2012, s. 122) kiteyttää yhden turvallisuuteen 
liittyvän teeman seuraavasti: "Kontrolloi väljästi - valvo tarkasti". Tällä 
tarkoitetaan Bloom:in (2006b) mukaan sitä, että tekijänoikeuksien haltijan ei 
tulisi kontrolloida tiukoin DRM-menetelmin miten ja milloin elokuvaa 
esitetään. Sen sijaan tekijänoikeuksien haltijalle tarjotaan tarkat ja luotettavat 
lokitiedot, joista käy ilmi miten ja milloin elokuvaa on esitetty sekä tietoa 
esityslaitteiston tietoturvaan liittyvistä tapahtumista. Voidaankin ajatella, että 
lokitieto toimii ennen kaikkea varmistuksena tekijänoikeuksien haltijalle siitä, 
että elokuvaa on esitetty liiketoimintaan liittyvissä sopimuksissa määritetyillä 
tavoilla.   

Tietoturvakomponentit pitävät yllä lokitietoa kaikista niiden omaan 
tietoturvaan liittyvistä tapahtumista. Lokimerkinnät numeroidaan, salataan ja 
allekirjoitetaan tietyn tietoturvakomponentin toimesta, jonka jälkeen 
tietoturvakomponentti lähettää ne turvamestarille TLS-yhteyden avulla. 
Lokitietojen lähettämisellä salatun yhteyden ylitse pyritään estämään 
lokitietojen laiton manipulointi. Turvamestari säilöö lokitiedot ja tarvittaessa 
lähettää ne myöhemmin tekijänoikeuksien haltijalle. Lokitiedostoista ja niiden 
muodostamisesta on säädelty tarkemmin SMPTE:n 430-5:2008 -standardissa. 
(Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) 

Larabi, Rosselli ja Fernandez-Maloigne (2009) arvioivat, että suurin osa 
teatterilevityksessä olevien elokuvien laittomista kopioista on kuvattu 
videokameralla salista käsin, ja myös Bourdon ym., (2010) pitävät kameralla 
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tallennettuja laittomia elokuvakopioita varsin yleisinä. On siis selvää, että 
elokuvan laiton tallennus videokameran avulla on nykyaikana suuri ongelma 
erityisesti teatterilevityksessä oleville elokuville. Laittoman kopion alkuperän 
selvittämiseksi, Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) määrää, että esitettävään 
kuvaan ja ääneen tulee lisätä vesileima, josta selviää elokuvaesityksen paikka 
sekä ajankohta.  

Ajankohta tulee ilmoittaa 15 minuutin tarkkuudella. Tällöin jokainen tunti 
on jaettu neljään lohkoon, jokainen päivä 96 lohkoon ja jokainen vuosi 35136 
lohkoon. Ajankohdan yksilöimistä varten tarvitaan tällöin 16 bittiä tilaa. 
Paikkatiedon ilmoittamiseen on varattu 19 bittiä tilaa, joka tarkoittaa siis noin 
524 000 yksilöityä sijaintia. Yhteensä vesileima vie tilaa siis 35 bitin verran, ja 
tämä vesileima tulee toistaa esityksen aikana 5 minuutin välein. (Digital 
Cinema Initiatives, LLC, 2012 ja Bloom, 2006b.) Vesileiman sisältämät 
tunnistetiedot tulee säilyä tunnistettavissa vaikka kuvaa muunnettaisiin. Digital 
Cinema Initiatives, LLC (2012) vaatii, ettei muunnos digitaalisesta analogiseen, 
kuvan skaalaus, erilaiset filtteröinnit, formaattien muunnokset, tai muutkaan 
yleiset kuvanmuokkaustavat saa hävittää vesileiman tunnistetietoja. Myös 
ääniraitaan lisätyn vesileiman tulee selvitä lukuisista äänen manipulointi-
tekniikoista. Yllä vaadittujen vaatimusten lisäksi vesileima tulee muodostaa 
siten, että se ei häiritse kriittistäkään katselijaa tai -kuuntelijaa. Vesileiman 
tunnistetiedot tulee kuitenkin pystyä havaitsemaan tietoturva-ammattilaisten 
toimesta. (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012.) 

Huomioitavaa vesileimoja koskevassa ohjeistuksessa on se, että Digital 
Cinema System Spesification ei määrittele millaista teknologiaa vesileiman 
liittämiseksi kuvaan tai ääneen tulisi käyttää, vaan jättää käytettävän 
teknologian esityslaitteiston valmistajan päätettäväksi (Digital Cinema 
Initiatives, LLC, 2012). Ehkäpä juuri vapaus valita käytettävä teknologia on 
johtanut siihen, että erilaisia vesileimoihin liittyviä teknisiä ratkaisuja on 
tutkittu ja kehitetty usean tutkimuksen voimin (Bourdon ym., 2010). 
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5 TIETOTURVAN TASO NYKYISELLÄÄN 

Tässä luvussa arvioidaan millaisella tasolla tietoturva digitaalisella elokuva-
alalla nykyisellään on. Tietoturvan taso ja mahdolliset tietoturva-arkkitehtuurin 
heikkoudet kartoitetaan vaiheittain. Luvun alussa mietitään ja tuodaan ilmi 
hyökkäyskeinot tietoturva-arkkitehtuuria vastaan. Tämän jälkeen luvussa 
arvioidaan kuinka hyvin nykyinen arkkitehtuuri kykenee tällaiset hyökkäykset 
torjumaan, ja pohditaan myös muita huomion arvoisia seikkoja. Näiden 
pohjalta, viimeisenä luvussa, tuodaan ilmi tutkimustulokset ja pohditaan 
keinoja tietoturvan kehittämiseen tulevaisuudessa. Luvussa vastataan 
kysymykseen siitä, kuinka tehokkaita käytössä olevat menetelmät tietoturvan 
ylläpitoon ja tekijänoikeuksien hallintaan liittyen ovat. 

Tietoturvaa ylläpitävät teknologiat ja toimintatavat jaetaan tässä 
tutkielmassa proaktiivisiin ja reaktiivisiin menetelmiin. Proaktiivisilla 
menetelmillä tarkoitetaan tapoja, joilla pyritään ennalta ehkäisemään 
tekijänoikeusrikkomuksia. Reaktiivisia menetelmiä taasen käytetään jo 
tapahtuneiden tekijänoikeusrikkomusten havainnointiin ja selvittämiseen. 
Proaktiivisiksi menetelmiksi lasketaan elokuvakopion AES-salaus sekä AES-
salauksen purkamiseen käytettävän avaimen RSA-salaus. Oleellisena 
proaktiivisena menetelmänä voidaan lisäksi pitää sekä esityslaitteiston 
tietoturvakomponenttien luotettavaa tunnistamista että tietoturva-
komponenttien suojaamista fyysisiä hyökkäyksiä vastaan. Reaktiivisiksi 
menetelmiksi luetaan vastaavasti projisoitavaan kuvaan liitettävä vesileima, 
jonka avulla laittomasti salista tallennetun kopion alkuperää voidaan jäljittää 
sekä lokitiedostojen ylläpito, jonka avulla tekijänoikeuksien haltija voi 
jälkikäteen tarkastella, että elokuvaa on esitetty ennalta sovituin tavoin. 
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5.1 Hyökkäyskeinot tietoturva-arkkitehtuuria vastaan 

Yhtenä keinona salaamattoman elokuvakopion käsiksi pääsyyn voidaan pitää 
AES-salauksen purkamista. Kuten tutkielmassa aiemmin on mainittu, DCP-
paketin sisällön salaamiseen käytetään AES-salauksen versiota, jossa avain 
koostuu 128 bitistä. AES-salausta voidaan toteuttaa myös kahdella muulla 
versiolla, jolloin avainten pituudet ovat joko 192, tai 256 bitin pituisia. Avainten 
pituuksien lisäksi versiot eroavat toisistaan salausalgoritmin vaatimien 
muuntokierrosten määrässä, joita tarvitaan suojaamattoman sisällön 
muuntamiseksi salatuksi. AES-128 versiossa kierroksia on 10, AES-192 versiossa 
12 ja AES-256 versiossa 14. (Federal Information Processing Standards 
Publication, 2001b.) AES-128:aa, kuten muitakin AES-salauksia, pidetään 
vahvana ja käytännössä mahdottomana murtaa. Käytännössä mahdottomalla 
tarkoitetaan sitä, että salaus voidaan purkaa äärellisen ajan sisällä kokeilemalla 
kaikki mahdolliset yhdistelmät, mutta nykyisilläkin supertietokoneilla se veisi 
niin kauan, että tällainen toimintatapa ei käytännössä onnistu. (Al Hasib &  
Haque, 2008.)  Tällaista hyökkäystä kutsutaan BFA-hyökkäykseksi (Brute Force 
Attack). AES-192 ja AES-256 salauksia vastaan on kuitenkin viime vuosina 
löydetty heikkouksia, jotka mahdollistavat niiden salauksen purkamisen BFA-
hyökkäystä nopeammin. Löydetyt heikkoudet eivät kuitenkaan toistaiseksi 
aiheuta merkittävää uhkakuvaa, eivätkä ne toimi teoriassakaan 128-bitin 
pituista avainta käyttävää AES-versiota vastaan. Löydökset herättävät 
kuitenkin tiettyä huolta, sillä aiemmin pidettiin täysin varmana, ettei AES-
salauksia kyetä murtamaan BFA-hyökkäystä nopeammin. (Biryukov, 
Dunkelman, Keller, Khovratovich & Shamir, 2010.) 

Avain AES-salauksen purkamiseen on vastaavasti salattu hyödyntäen 
RSA-salausta ja käyttämällä tietyn esityslaitteiston turvamestarin julkista 
avainta. Näin ollen toisena hyökkäyskeinona salaamattoman elokuvakopion 
käsiksi pääsyyn on RSA-salauksen murtaminen. RSA-salaus muodostetaan 
algoritmilla, jonka teho perustuu lukuteoreettiseen ongelmaan: Kahden suuren 
alkuluvun tulon tekijöihin jakaminen on todella hankalaa. Salauksen tehokkuus 
perustuukin suuriin alkulukuihin, jolloin näiden alkulukujen tulon tekijöihin 
jakamiseen vievä aika on nykyisen teknologian avulla kohtuuttoman pitkä. 
Toisaalta mikäli alkuluvut on valittu huonosti, voidaan salaus tietyissä 
tilanteissa purkaa myös kohtuullisen ajan sisällä. Jotta RSA-salauksesta saadaan 
vahva, onkin tärkeää valita suuret alkuluvut mahdollisimman satunnaisesti. 
Tätä varten on kehitetty erilaisia algoritmeja ja eräs tapa on valita satunnainen 
suuri luku, jonka jälkeen tarkistetaan onko kyseinen luku alkuluku. (Korhonen, 
2013.) RSA-salauksessa käytettävien alkulukujen ja täten myöskään 
salausavaimen kokoa ei ole määritelty. Tämä mahdollistaa sen, että avaimen 
kokoa voidaan kasvattaa sitä mukaa, kun tietokoneiden laskentatehot kasvavat 
ja lyhyet avaimet muuttuvat helposti murrettaviksi. Tällä hetkellä suositellaan 
2048 bitin pituista avainta (molemmat alkuluvut noin 1024bit), jolloin salausta 
voidaan pitää murtovarmana. (Al Hasib &  Haque, 2008.) Digital Cinema 



24 

Initiatives, LLC (2012) määrittääkin, että AES-avainten salaamiseen käytettävän 
RSA-avaimen tulee olla 2048 bitin pituinen. 

Vaikka hyökkääjä onnistuisikin murtamaan joko AES-, tai RSA-salauksen, 
tulisi hänen saada käsiinsä lisäksi itse elokuvakopio, eli DCP-paketti. Mikäli 
hyökkääjä on murtanut tietyn turvamestarin salaisen avaimen, DCP-paketin 
lisäksi tarvitaan kyseiselle turvamestarille osoitettu KDM-viesti, joka sisältää 
DCP-paketin avaimet. DCP-paketin tai KDM-viestin haltuun saantia voidaan 
kuitenkin pitää verrattain helppona, sillä kuten Digital Cinema Initiatives, LLC 
(2012) määrittää, voidaan nämä toimittaa huolehtimatta tietoturvasta. 

Hyökkääjä voi pyrkiä saamaan käsiinsä salaamattoman elokuva-
materiaalin myös asentamalla esityslaitteistoon laittoman tallentimen, joka on 
naamioitu osaksi esitysteknistä laitteistoa. Tämä vaatii kuitenkin turvamestarin 
huijaamista, sillä kuten aiemmin tutkielmassa on tuotu ilmi, turvamestari 
varmistaa jokaisen esityslaitteistoon kuuluvan komponentin luotettavuuden 
X.509 sertifikaatin avulla. Huijaaminen on hankalaa, sillä oleellinen osa X.509 
arkkitehtuuria on sertifikaatin digitaalinen allekirjoitus. Komponenttien 
sisältämät X.509 sertifikaatit allekirjoitetaan luotetun tahon toimesta käyttäen 
asymmetristä salausmenetelmää. Tällöin luotettu taho salaa allekirjoituksen 
omalla salaisella avaimellaan ja allekirjoitus voidaan avata luotetun tahon 
julkisella avaimella. Avattaessa allekirjoitus julkisella avaimella, voidaan 
varmistua, että sertifikaatin allekirjoittajana on salaisen avaimen haltija. Tällöin 
voidaan oletusarvoisesti luottaa myös sertifikaatin aitouteen ja komponenttiin, 
jonka sertifikaatti on kyseessä. Tällaista menettelytapaa kutsutaan julkisten 
avainten hallintajärjestelmäksi (PKI, Public Key Infrastructure). (Bauer, 2012.)  

Digitaalisella elokuva-alalla laitteen toimittajan allekirjoittama juuri-
sertifikaatti toimii useissa tapauksissa luotettavana tahona. Sertifikaatit voivat 
muodostaa myös sertifikaattiketjuja, jolloin komponentin sertifikaattia ei ole 
suoraan allekirjoitettu juuri-sertifikaatilla, vaan välissä on muita sertifikaatteja, 
joiden avulla sertifikaatti on allekirjoitettu. Sertifikaattiketjun tulee kuitenkin 
päättyä juuri-sertifikaattiin, jotta sertifikaattiin voitaisiin luottaa. (SMTPE, 
2006.) Turvamestari hyväksyisi siis laittoman tallentimen vain, mikäli sen 
sisältämä sertifikaatti olisi allekirjoitettu jonkin tunnetun valmistajan toimesta. 
Hyökkäyksen onnistuminen vaatisi näin ollen yhteistyötä jonkin luotetun 
laitevalmistajan kanssa. Ei myöskään riittäisi, että turvamestari hyväksyisi 
sertifikaatin, sillä kuten aiemmin tutkielmassa on tuotu esille, komponentin 
sertifikaatin tulee löytyä myös tekijänoikeuksien haltijan KDM-viestissä 
toimittamalta luotettujen laitteiden listalta. 

Esityslaitteistoon voidaan pyrkiä liittämään laiton tallennin myös siten, 
että kyseinen laite on näkymätön turvamestarille, jolloin sertifikaattia ei tarvita. 
Tämä voi onnistua, mikäli esitystekninen laitteisto koostuu erillisestä IMB-
lohkosta. Tällöin kuvasignaali lähetetään ulkoista kytkentää pitkin IMB-
lohkosta projektorin turvalohkoon, hyödyntäen LE- ja LD-moduuleita. Tämän 
kaltainen kytkentä voi vaikuttaa alttiilta hyökkäyksille, mutta data on kuitenkin 
salattu IMB-lohkon LE-moduulin avulla ja puretaan vasta projektorin 
turvalohkon sisällä olevalla LD-moduulia. Digital Cinema Initiatives, LLC:n 
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(2012) määrittää, että datan siirto moduuleiden välillä suojataan joko AES-128 
tai TDES (Triple DES) -salauksella. Näistä salausmenetelmistä jälkimmäinen on 
aiemmin kuvatun AES-128 salauksen tavoin symmetrinen salausmenetelmä. 
(Bloom, 2006b.) Salaukseen käytettävät avaimet generoidaan turvamestarin 
toimesta ja välitetään LE- ja LD-moduuleille TLS-yhteyden ylitse (Digital 
Cinema Initiatives, LLC, 2012). 

AES-128 salausalgoritmin vahvuutta käytiin tutkielmassa aiemmin lävitse, 
ja myös TDES-salausta voidaan pitää kohtuullisen vahvana. TDES kehiteltiin 
korvaamaan vuonna 1977 käyttöön otettu 56-bittinen DES-salaus. DES-salausta 
ei pidetä nykyään vahvana, sillä se voidaan murtaa nykyisillä tietokoneilla 
lyhyessä ajassa johtuen sen lyhyestä 56-bittisestä avaimesta. TDES perustuu 
samaan algoritmiin DES salauksen kanssa, mutta TDES-salauksessa 56-bittinen 
salausalgoritmi toistetaan kolme kertaa, jolloin algoritmin toistojen aikana 
muodostetaan kolmet eri avaimet. Tällöin salauksen vahvuudeksi muodostuu 
168 bittiä. TDES-salaus voidaan toteuttaa myös moodilla, jossa kahden toiston 
aikana käytetään samaa avainta, jolloin salauksen vahvuudeksi muodostuu 112 
(2x56) bittiä. (Alanazi ym., 2010.) Mikäli LE- ja LD-moduulien välisessä 
salauksessa käytetään TDES-salausta, vaatii Digital Cinema Initiatives, LLC 
(2012) käytettävän juuri kyseistä moodia ja 112 bitin vahvuista salausta. TDES-
salausta kohtaan on kuitenkin löytynyt hyökkäyksiä, joiden avulla 112 bitin 
vahvuuksinen salaus voidaan purkaa BFA-hyökkäystä nopeammin. 112 bitin 
vahvuuksisen TDES-salauksen todellinen vahvuus on tällöin arviolta 80 bittiä. 
(NIST, 2012.) 

Hyökkäys voidaan pyrkiä toteuttamaan myös murtamalla jonkun 
turvalohkon fyysinen suojaus. Mikäli IMB-lohkon fyysinen suoja onnistutaan 
murtamaan, voidaan pyrkiä saamaan käsiin turvamestarin salainen RSA-avain, 
tai turvamestarin säilömä tiettyyn elokuvakopioon liitetty AES-avain. Ottaen 
kuitenkin huomioon, että IMB-lohkon tulee Digital Cinema Initiatives, LLC:n 
(2012) vaatimuksesta täyttää FIPS PUB-140-2 tason 3 vaatimukset liittyen 
fyysiseen turvallisuuteen, on hyökkäys helpompaa toteuttaa, mikäli IMB-lohko 
on sijoitettuna erilleen projektorista. Tällöin kuvasignaali välitetään 
projektorille LE- ja LD-moduulien avulla ja hyökkäys voidaan IMB-lohkon 
sijasta kohdistaa projektorin turvalohkoon. Tällöin hyökkäyksen tarkoituksena 
ei ole luonnollisestikaan ole RSA-, tai AES-avainten haltuun saaminen, vaan 
salaamattoman digitaalisen kuvadatan kaappaaminen LD-moduulin 
toteuttaman salauksen purun jälkeen. Hyökkäystä helpottaa se, että Digital 
Cinema Initiatives, LLC (2012) ei vaadi projektorin turvalohkoa niinkään 
estämään fyysisiä hyökkäyksiä, vaan pikemminkin havaitsemaan ja reagoimaan 
siihen. Osana reagointia, turvalohko ilmoittaa havaitusta fyysisestä 
hyökkäyksestä turvamestarille, joka tilanteesta riippuen voi keskeyttää 
esityksen toistamisen (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). Fyysinen 
hyökkäys tulisikin kyetä toteuttamaan siten, että projektorin turvalohko ei 
havaitse hyökkäystä. Tällöin ei ole pelkoa, että turvamestari keskeyttäisi 
esityksen. Projektorin turvalohkoon kohdistuneesta fyysisestä hyökkäyksestä 
tulee lisäksi jäädä jälkikäteen havaittavia jälkiä, joita voivat olla esimerkiksi 
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murretut sinetit (Digital Cinema Initiatives, LLC, 2012). Mikäli tarkoituksena on 
tehdä jälkikäteenkin tarkasteltuna täysin jälkiä jättämätön hyökkäys, täytyy 
myös tämä seikka ottaa huomioon. 

Laiton tallenne elokuvaesityksestä voidaan muodostaa myös ilman suoraa 
pääsyä digitaaliseen sisältöön, sillä elokuvaesitys voidaan tallentaa myös salista 
käsin videokameran avulla. Tällaiset laittomat tallenteet eivät laadullisesti 
pärjää digitaaliselle kopiolle johtuen kuvan perspektiiviin vääristymistä sekä 
huonosta äänenlaadusta. Perspektiivin vääristymät johtuvat siitä, että kameraa 
saa harvoin asetettua salissa optimaaliseen kuvauspaikkaan. (Min-Jeong, 
Kyung-Su & Lee, 2010.) Huono äänenlaatu johtuu samankaltaisista syistä, sillä 
mikrofonin tai mikrofonien optimaalinen sijoittaminen on hankalaa (Bloom, 
2003). Tallennuslaitteiden sijoittelu on lisäksi hankalaa, sillä pelkona on 
huomion herättäminen muissa asiakkaissa, jolloin myös kiinnijäämisriski 
kasvaa. Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) ei vaadi minkäänlaisia teknisiä 
toimia estämään salista käsin tapahtuvaa tallennusta. Sen sijaan se vaatii 
kuvaan liitettävän vesileiman, jonka tarkoituksena on kyetä jäljittämään 
jälkikäteen paikka ja aika jossa laiton videokameratallenne kuvattiin. 
Vähintäänkin tyydyttävän laatuisen tallenteen muodostaminen tällä keinoin on 
siis kohtuullisen helppoa. 

Käyttöoikeuksien hallintaan liittyy aiemmin tutkimuksessa mainittu Digi-
tal Cinema Initiatives, LLC:n (2012) kiteyttämä teema koskien väljää kontrol-
lointia ja tiukkaa valvontaa. Tällä tarkoitettiin Bloom:in (2006b) mukaan sitä, 
että tekijänoikeuksien haltijan ei tulisi niinkään rajoittamaa milloin ja miten 
elokuvaa esitetään, vaan luottaa lokitietoihin, joista nämä seikat käyvät ilmi. 
Väljä kontrolli mahdollistaa kuitenkin sen, että myös elokuvateatterin koneen-
hoitaja voi tallentaa laadukkaan laittoman kopion elokuvasta. Tällöin elokuva-
esitys saatetaan toistaa esimerkiksi yöaikaan, tai muulloin, kun salissa ei ole 
asiakkaita. Näin ollen muiden asiakkaiden reaktioita ei tarvitse ottaa huomioon, 
jolloin voidaan käyttää ammattitason videokameraa sekä sijoittaa se optimaali-
selle paikalle. Ääni voidaan lisäksi tallentaa monikanavaisena suoraan äänen-
toistolaitteiston linjalähdöistä. (Bloom, 2006b.) Tämän kaltainen tallenne onkin 
huomattavasti laadukkaampi, kuin yleisessä näytöksessä kuvattu videokamera-
tallenne. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että mainitun kaltaisesta toiminnasta jää 
todennäköisesti kiinni. Kuvattuun tallenteeseen piirtyy normaaliin tapaan vesi-
leima sekä esityksestä tallentuu lokitiedostot. Lokitiedoista tekijänoikeuksien 
haltija saa rikkomuksen jälkeen nopeasti selville, että elokuvaa on esitetty ky-
seisessä elokuvateatterissa sopimusehtojen vastaisesti. 

  



27 

5.2 Suojautuminen hyökkäyksiltä ja muut huomioitavat seikat 

Digitaalisen sisällön suojaamiseen käytettyjä AES- ja RSA-salauksia on tutkittu 
todella paljon ja tällä hetkellä niitä pidetäänkin käytännössä mahdottomina 
murtaa, vaikka tutkielmassa tuotiinkin aikaisemmin esille myös tiettyä huolta 
liittyen erityisesti AES-salaukseen. Tämän tutkielman valossa voidaan 
kuitenkin sanoa, että digitaalisessa muodossa olevan elokuvakopion AES-, tai 
RSA-suojausta on käytännössä mahdoton kiertää. Myös laittoman tallentimen 
naamioimista osaksi esityslaitteistoa voidaan tämän tutkielman perusteella 
pitää käytännössä mahdottomana. Tämä siksi, että käytettävät X.509 
sertifikaatit ja niiden sisältämät digitaaliset allekirjoitukset pohjaavat 
luotettavuutensa digitaalisella elokuva-alalla pitkälti RSA-salauksen 
vahvuuteen (Bloom, 2006b). Hyökkääjän on kuitenkin mahdollista toteuttaa 
tällainen tekijänoikeusrikkomus yhteistyössä luotettavan laitevalmistajan 
kanssa, mutta tällaista tilannetta voidaan pitää perustellusti 
epätodennäköisenä. Kaiken kaikkiaan proaktiiviset menetelmät kykenevät 
tehokkaasti torjumaan hyökkäyksiä ja suoriutuvat niille asetetuista tietoturvan 
ylläpitoon liittyvistä tehtävistä pääosin mallikkaasti. 

Hyökkäys voi olla tämän tutkielman mukaan kuitenkin teoriassa 
mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaappaamalla salattu kuvasignaali LE- ja LD-
moduulien välistä turvamestarille näkymättömän tallentimen avulla. Tällöin 
signaali on salattu joko AES- tai TDES-salauksen avulla. Mikäli moduulien 
väliseen kuvasignaalin välittämiseen on käytetty TDES-salausta, on digitaalista 
elokuvakopiota suojaava salaus tämän tutkielman valossa tällöin helpoimmin 
murrettavissa. Tämä johtuu kolmesta seikasta. Ensinnäkin siitä, että TDES-
salauksen avainpituus on 112 bittiä, jota ei NIST:n (National Institute of Standards 
and Technology) (2012) mukaan voida pitää enää täysin murtovarmana. Toiseksi 
112-bittisen TDES-salauksen todellinen vahvuus on noin 80 bittiä (NIST, 2012). 
Kolmanneksi, jos verrataan 112-bittistä TDES-salausta 128-bittiseen AES-
salaukseen, tai 248-bittiseen RSA-salaukseen, voidaan TDES-salausta pitää 
näistä kolmesta heikoimpana. Välitöntä vaaraa TDES-salaus ei kuitenkaan 
aiheuta, sillä kotitietokoneella 80-bittisen salauksen purkaminen ei 
käytännöllisen ajan sisällä onnistu. (Alanazi ym., 2010.) 

Tietoturva-arkkitehtuurin kykyä torjua fyysisiin komponentteihin 
kohdistuvia hyökkäyksiä on vaikea arvioida. On hankala sanoa, miten helppoa 
projektorin turvalohkon fyysisen suojan murtaminen huomaamattomasti ja 
salaamattoman kuvadatan kaappaaminen on, sillä aiheesta ei ole saatavilla 
tutkimustietoa. Selvää on kuitenkin se, että Digital Cinema Initiatives, LLC 
(2012) ei vaadi projektorin turvalohkolta yhtä korkeaa suojaa fyysistä 
hyökkäystä vastaan kuin IMB-lohkolta. Tämä puoltaisi sitä seikkaa, että 
hyökkäys olisi helpointa toteuttaa esityslaitteistossa, jossa IMB-lohko sijaitsee 
erillään projektorista.  

Nykyisellään tietoturva-arkkitehtuuri ei juuri kykene suojautumaan 
videokameralla tapahtuvaa tallennusta vastaan. Tämä johtuu siitä, että Digital 
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Cinema Initiatives, LLC:n (2012) määrittää vesileimoja käytettävän vain jo 
tapahtuneiden tekijänoikeusrikkomusten selvittämisessä. Tällaiset reaktiiviset 
menetelmät eivät lähtökohtaisestikaan pyri estämään laittoman tallenteen 
luomista, vaan menetelmiä käytetään jo tapahtuneiden tekijänoikeus-
rikkomusten havainnointiin ja selvittämiseen. Lokitiedostojen ansiosta kyetään 
kuitenkin nopeasti havaitsemaan, mikäli elokuvaa on esitetty tallennus-, tai 
muussa tarkoituksessa normaalien esitysaikojen ulkopuolella. Lokitiedostot 
lähetetään turvamestarille salattua TLS-yhteyttä pitkin, joten lokitiedostojen 
manipulointi vaatisi joko TLS-yhteyteen liittyvän salauksen purkamista, tai 
fyysisen suojamuurin läpäisyä. Nykyisellään keinot estää kesken näytöksen 
tapahtuva salista käsin kuvaaminen, liittyvätkin lähinnä teatterihenkilökunnan 
käytänteisiin valvoa salia esityksen aikana sekä usean esityksen alussa 
kankaalla esitettävään pyyntöön ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta 
teatterihenkilökunnalle. 

Vesileimoihin liittyy lisäksi muitakin huomioitavia seikkoja, jotka eivät 
suoraan liity laittomien hyökkäyksien torjuntaan. Ensinnäkin se, että niiden 
kykyä toimia proaktiivisena tietoturvamenetelmänä on tehty, vaikka Digital 
Cinema Initiatives, LLC (2012) ei vaadikaan vesileimoja käytettäväksi tällä ta-
voin. Lukuisissa tutkimuksissa on käsitelty tekniikoita, joiden avulla kuvaan 
luodaan teatteriyleisölle näkymättömiä, mutta kameratallenteessa näkyviä häi-
riötekijöitä (Bourdon ym., 2010). Häiriötekijöiden on tarkoitus olla niin merkit-
täviä, että ne muuntavat laittoman tallenteen katselukelvottomaksi. Tällaiset 
häiriöt voidaan toteuttaa monin eri keinoin, kuten muuntamalla valon määrää 
aallonpituudesta riippuen, tai käsittelemällä väriavaruutta tietyn tavoin. (Lara-
bi ym., 2009.) Toiseksi, Digital Cinema Initiatives, LLC (2012) ei myöskään mää-
ritä tarkkaa teknistä toteutusta, jota vesileimojen yhteydessä tulisi käyttää, vaan 
jättää tämän laitevalmistajien päätettäväksi. Toimintatapa poikkeaa muusta Di-
gital Cinema Initiatives, LLC:n (2012) linjasta, sillä useimpiin sen määrittämiin 
toimintamalleihin ei ole jätetty teknologista liikkumavaraa. Kenties Digital Ci-
nema Initiatives, LLC:n (2012) jättämä teknologinen liikkumavara onkin osal-
taan edesauttanut sitä, että vesileimojen monipuolisempaan käyttöön liittyvää 
tutkimusta on tehty paljon. Kolmanneksi myös se, että vaikka tutkimusta vesi-
leimojen käytöstä on tehty, tutkimustietoa liittyen vesileimojen nykyiseen, Digi-
tal Cinema Initiatives, LLC:n (2012) niille määrittämään tehtävään, eli jo tapah-
tuneiden tekijänoikeusrikkomusten havainnointiin ja selvittämiseen ei ole saa-
tavilla, joten vesileimojen merkitys nykyisellään jää epämääräiseksi. 
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5.3 Tutkimustulokset ja tulevaisuuden kehittämiskohteet 

Merkittävimmät tutkimustulokset liittyvät tämän tutkimuksen valossa 
vesileimoihin. Niiden nykyiseen käyttöön liittyvä tutkimus onkin ensimmäinen 
tulevaisuuden kehittämiskohteista. Tutkimusta vesileimojen teknisestä 
toteutuksesta ja uusista mahdollisuuksista on paljon, mutta lisäksi tulisi tutkia 
kuinka hyvin vesileimat palvelevat Digital Cinema Initiatives, LLC:n (2012) 
niille määrittämää roolia tekijänoikeusrikkomusten selvittämisessä. Ilman 
kattavaa tutkimusta, vesileimojen nykyinen merkitys tietoturva-arkkitehtuurille 
jää epäselväksi. Lisäksi olisi syytä pohtia, pitäisikö vesileimojen yhteydessä 
käytettävä tekninen toteutus määrittää Digital Cinema System Spesifikaatiossa. 
Vaikka teknisen määrityksen uupuminen onkin osaltaan kannustanut uuden 
aiheeseen liittyvän tutkimustiedon muodostamiseen, yhtenäistäisi teknisistä 
ratkaisuista linjaaminen nykyiset säädökset koskien vesileimoja, 
samankaltaiseksi muiden spesifikaatiossa annettujen säädöksien kanssa. 
Kolmantena vesileimoihin liittyvänä seikkana tulisi pohtia vesileimojen 
monipuolisempaa käyttöä. Nykyisellään Digital Cinema Initiatives, LLC:n 
(2012) linjaa vesileimoja käytettäväksi vain jo tapahtuneiden 
tekijänoikeusrikkomusten selvittämisessä. Lukuisat tutkimustulokset tuovat 
kuitenkin ilmi, että vesileimoissa käytettävän teknologian avulla kuvaan 
voidaan luoda merkittäviä häiriöitä, jotka ovat näkymättömiä teatteriyleisölle, 
mutta näkyviä videokameratallenteessa. Vesileimojen monipuolisempaa 
käyttöä puoltaa myös se seikka, että nykyisellään mikään Digital Cinema 
Initiatives, LLC:n (2012) esittämistä ohjeistuksista ei pyri estämään 
videokameralla tapahtuvaa elokuvan laitonta tallennusta. Eri tutkimuksissa on 
lisäksi tuotu ilmi, että videokameralla tapahtuva elokuvan tallentaminen on 
yksi vakavimmista piratismin keinoista, jota ensi-iltalevityksessä olevat 
elokuvat kohtaavat. Tulevaisuudessa tulisikin pohtia, pitäisikö spesifikaatiossa 
linjata siten, että vesileimoja käytettäisiin nykyisen käytänteen lisäksi 
proaktiivisena menetelmänä estämään laitonta videokameratallennusta 
lisäämällä kuvaan häiriötekijöitä. 

Myös fyysiseen turvallisuuteen liittyvän tutkimuksen puute nousi esiin 
yhtenä kehittämiskohteena. Tutkimuksen lisääminen fyysiseen turvallisuuteen 
liittyen voidaankin asettaa tulevaisuuden kehittämiskohteeksi. Digital Cinema 
Initiatives, LLC (2012) on määrittänyt spesifikaatiossaan tarkasti erityisesti IMB-
lohkoon liittyvät ohjeistukset koskien fyysistä turvallisuutta. Ne ovat selkeät ja 
noudattavat FIPS PUB-140-2 tason 3 vaatimuksia. Myös muiden turvakuorien 
perimmäiset tavoitteet ovat pääpiirteittäin selkeät, mutta tutkimustietoa liittyen 
siihen, kuinka hyvin nämä tavoitteet täytetään, ei ole saatavilla. Ilman kattavaa 
tutkimusta, fyysisen suojan vahvuuden arviointi on hankalaa ja mahdolliset 
tietoturva-aukot jäävät helposti havaitsematta. Fyysisen suojan vahvuuden 
arviointi on tärkeää myös tietoturva-arkkitehtuurin kannalta, sillä mikäli 
fyysinen suoja ei kykene täyttämään sille asetettuja tavoitteita, vaarantaa se 
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koko arkkitehtuurin tietoturvan. Nämä seikat puoltavat sitä seikkaa, että 
fyysisen suojan kykyä torjua hyökkäyksiä tulisi käytännössä testata ja tutkia. 

Tulevaisuudessa tulisi lisäksi pohtia linjausta liittyen LD- ja LE-moduulien 
välissä käytettävään salaukseen. Nykyisellään Digital Cinema Initiatives, LLC 
(2012) sallii käytettävän joko AES-128, tai TDES-112 -salausta. NIST (2012) tuo 
kuitenkin ilmi, että 112-bittisen TDES-salauksen todellinen vahvuus on noin 80 
bittiä, eikä sitä näin ollen pidetä enää täysin murtovarmana. Lisäksi Alanazi 
ym. (2010) tuo ilmi, että AES-128 on 112-bittistä TDES-salausta vahvempi, 
monipuolisempi ja nopeampi. Olisikin mielekästä pohtia, pitäisikö 
tulevaisuudessa moduulien välisessä tiedonvaihdossa sallia vain AES-128 -
salaus, sillä mikään esiin tullut seikka ei puolla TDES-salauksen käyttöä. Tämä 
lisäksi pelkän AES-128 -salauksen käyttö yhtenäistäisi ohjeistuksia, sillä muissa 
yhteyksissä salaustyyppinä käytetään joko AES-, tai RSA-salausta. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa käsiteltiin digitaalisen elokuva-alan tietoturva-
arkkitehtuuria. Itse tutkielma ja sen luvut rakentuivat siten, että luvussa 2 
käytiin lävitse elokuvien esitystekniikkaan liittyvää historiaa sekä tuotiin ilmi 
alalla käytettäviä standardeja. Luvussa 3 esiteltiin digitaaliseen elokuvakopioon 
liittyvät tekniset toteutustavat sekä Digital Cinema System Spesificationissa 
annetut ohjeistukset, jotka koskevat digitaalisen elokuvakopion jakelua ja 
varastointia. Luvussa 4 käsiteltiin laajemmin käytössä olevaa tietoturva-
arkkitehtuuria, esiteltiin keskeiset tietoturvakomponentit sekä tuotiin ilmi 
menetelmiä käyttöoikeuksien hallintaan ja tietoturvan ylläpitoon. Luvussa 5 
käytiin lävitse mahdollisia hyökkäyskeinoja, jotka mahdollistaisivat laittoman 
elokuvakopion muodostamisen, analysoitiin hyökkäysten pohjalta tietoturva-
arkkitehtuurin heikkouksia ja pohdittiin tulevaisuuden kehittämiskohteita. 

Tutkielman tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Millaisia teknisiä 
ratkaisuja digitaalisen elokuvakopioon liittyy? Minkälaisia menetelmiä 
käyttöoikeuksien hallintaan ja tietoturvan ylläpitoon käytetään ja kuinka hyvin 
käytössä olevat menetelmät toteuttavat niille asetettuja tavoitteita? 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta, lähdeaineiston koostuen 
pääosin alaa käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista sekä teknisistä 
standardeista. Merkittävimpänä lähdeaineistona toimi Digital Cinema 
Initiatives, LLC:n (2012) julkaisema Digital Cinema System Spesification. 

Tutkielmassa kerrottiin, että digitaalinen esitystekniikka on viime vuosina 
tehnyt läpimurtonsa elokuva-alan esitysteknisissä laitteistoissa ja näin ollen 
alalla hyödynnettävä teknologia on verrattain nuorta. Ala elääkin vielä 
murrosvaihetta, vaikka digitaalista teknologiaa hyödynnetään jo kattavasti. 
Digitaalinen teknologia toi mukanaan paljon etuja, mutta myös aiheellisen 
huolen tietoturvasta, sillä uudenlainen teknologia ilman riittävää suojausta on 
aiempaa alttiimpi piratismille. Alan standardien avulla käytettävää teknologiaa 
onkin pyritty yhtenäistämään ja myös tietoturvallisuuteen on kiinnitetty paljon 
huomiota. 
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Tässä tutkielmassa esiteltiin keskeisimmät elokuva-alalla yleisesti käytös-
sä olevat keinot tietoturvan ylläpitoon ja käyttöoikeuksien hallintaan. Keskei-
simpiä toimintatapoja näihin liittyen ovat sisällön suojaaminen kuljetuksen ja 
varastoinnin ajaksi, esityslaitteiston komponenttien luotettava tunnistaminen 
sekä mahdollisuus jo tapahtuneiden tekijänoikeusrikkomusten selvittämiseen. 
Myös toimintatapojen taustalla vaikuttavia teknisiä ratkaisuja sekä esityslait-
teistoon liittyviä komponentteja esiteltiin, jotta tietoturva-arkkitehtuurista voi-
tiin muodostaa tarkempi kokonaiskuva. Myös digitaalisen elokuvakopion tek-
ninen toteutus kuvattiin, sillä elokuvakopiota voidaan pitää aihealueen keskei-
senä komponenttina. 

Tietoturva-arkkitehtuurista muodostetun kokonaiskuvan jälkeen 
tutkielmassa analysoitiin mahdollisia hyökkäyskeinoja, joita laittoman 
elokuvakopion muodostamisen yhteydessä voitaisiin käyttää. Analysoinnin 
kautta etsittiin ne hyökkäyskeinot, joiden avulla laiton elokuvatallenne 
todennäköisimmin kyettäisiin muodostamaan. Näitä olivat laittoman tallenteen 
muodostaminen salista käsin kuvaamalla, kuvasignaalinen kaappaaminen LE- 
ja LD-moduulien välistä murtamalla TDES-salaus sekä kohdistamalla hyökkäys 
projektorin turvalohkoon ja tätä kautta käsiksi pääsy salaamattomaan 
materiaaliin. Hyökkäyskeinojen avulla tietoturva-arkkitehtuurista etsittiin 
heikkouksia ja pohdittiin löydettyjen heikkouksien ohella myös muita esiin 
nousseita kehittämiskohteita, jotka liittyvät tietoturvaan. 

Kokonaisuutena todettiin, että tietoturvaa on mietitty ja pääpiirteittäin 
varsinkin proaktiiviset menetelmät toimivat tehokkaasti ja täyttävät niille asete-
tut tavoitteet. Merkittävimmät tutkimustulokset ja kehittämiskohteet koskivat 
vesileimoja. Tutkimusta niiden nykyisestä käyttötarkoituksesta tulisi lisätä ja 
vesileimoja koskevan teknisen toteutustavat linjaamista Digital Cinema System 
Spesificationissa tulisi pohtia. Lisäksi vesileimojen hyödyntämistä proaktiivise-
na tietoturvamenetelmänä tulisi miettiä, sillä tutkimusta aiheesta on tehty ja 
teknologia on jo olemassa. Muut tutkimustulokset koskivat tutkimuksen tekoa 
liittyen fyysisten komponenttien haavoittuvuuteen. Lisäksi tulisi pohtia joissain 
esityslaitteistoissa käytettävien LE- ja LD-moduulien välisessä salauksessa käy-
tetyn TDES-salauksen korvaamista AES-128 -salauksella. 
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