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Teknologian kehittyessä myös hätäviestien välittämiseen tulee uusia keinoja.
Perinteisempien menetelmien, kuten puhelinverkkojen rinnalle on noussut Internet.
Internetin käyttäminen hätäviestien välittämiseen on niin tietoturvan kuin teknisten
ratkaisuidenkin suhteen monin tavoin hyvin erilaista muihin menetelmiin verrattuna, ja
se sisältää omat haasteensa.

Tässä työssä käsitellään lyhyesti yleistä hätäviestintää, sekä perinteisempiä
menetelmiä hätäviestien välittämiseen. Pääpaino on kuitenkin IP-verkkoihin
pohjautuvissa ratkaisuissa. Työn yhteydessä esitellään olemassa olevia
hätäviestintäjärjestelmäehdotuksia, sekä esitetään oma ehdotus. Työn omassa
ehdotuksessa käsitellään asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin perustuva ratkaisu, sekä
käsitellään tällaisen ratkaisun ongelmia, kuten tietoturvaa, siirrettävyyttä ja
yhteensopivuutta muihin järjestelmiin.
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The advancements in technology have provided new opportunities for the delivery of
emergency messages. The Internet is now just as a good option as the more traditional
means of emergency message delivery, such as telephone networks. However some of the
problems concerning information security and technical solutions are quite different from
the problems of the traditional means and the Internet has its own set of challenges.

This Master's Thesis looks briefly at the pre-existing, so called the traditional
means of emergency message delivery, and explains some basic concepts of general
emergency messaging. The major part of this Thesis emphasises on giving an in depth look
at Internet-based emergency systems. This Thesis presents several emergency messaging
system propositions made by others and introduces a new proposition made by the authors
of this Thesis. This new proposition shows how to use client-server architecture to deliver
messages. The problems related to the use of the architecture are analysed. Problems
mentioned in the thesis are information safety, portability and compatibility with other
systems.
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1. Johdanto

Diplomityön aihe sai alkunsa Seamless Services and Mobile Connectivity in Distributed
Disaster Knowledge Management (SSMC/DDKM) projektin osasta, jossa oli tarkoitus
tutkia, miten hätäviestejä voitaisiin parhaiten välittää käyttäjille nykyisten tapojen lisäksi
(näistä tavoista tunnetuimpana esimerkkinä tekstiviestit). Tekstiviestit ovat tavallaan
hyvä tapa informoida, koska ne ovat tuettuja lähes jokaisessa matkapuhelimessa ja
lähetettyjen viestien saapuessa perille ne todennäköisesti myös luetaan. Huonoja puolia
tekstiviesteissä on kuitenkin monia:

• Kallis ratkaisu suuria määriä lähetettäessä.
• Tiedon oikeellisuus ja todentaminen voi olla mahdotonta.
• Päätelaitteen pitää kyetä vastaanottamaan tekstiviestejä.
• Vaatii käytössä olevan liittymän teleoperaattorilta.
• Viestintä on käytännössä yksisuuntaista.
• Viestin perille pääsyyn ei ole takeita johtuen matkapuhelinverkon rakenteesta.

Muun muassa nämä syyt tekevät tekstiviesteillä tapahtuvasta tiedotuksesta sekä liian
kallista että kankeaa käyttää. Päätelaitteisiin kohdistuva puhelinominaisuuksien ja -
liittymän tarve karsivat pois laitteet, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käyttämään
hyväkseen matkapuhelinverkkoja. Tämä on valitettavaa esimerkiksi monien pienien,
kannettavien laitteiden osalta, kuten Personal Digital Assistant (PDA) -laitteiden, joista
löytyy mahdollisuudet muiden langattomien verkkojen käyttöön. Samoin jotkut puhelimet
osaavat käyttää hyväkseen esimerkiksi langattomia lähiverkkoja, jolloin päästään monesti
kiinni maksuttomiin yhteyksiin. Pelkkiä tekstiviestejä käytettäessä ei edellä mainittuja
verkkoja voida mitenkään hyödyntää.

Katastrofin hallinnan kannalta on tärkeää saada informaatio kulkemaan
tehokkaasti ja varmasti paikasta toiseen palvelinten sekä erilaisten käyttäjien välillä.
Tekstiviestit eivät tähän kykene riittävällä tehokkuudella. Onkin siis tärkeää toteuttaa
viestinvälitysmekaniikka, joka takaa viestien perille pääsyn ja tarvittaessa tarjoaa
käyttäjän päätelaittesta riippuen erilaisia palveluja. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta
voisi olla lähimpänä olevan tapahtumapaikan esitys kartalla taikka audio- tai videosyöte
tapahtumapaikalta. Myös käyttäjältä palvelimelle muodostettava paluukanava lisätietojen
tarjoamista tai tarjottavien tietojen päivitystä varten on yksi mahdollinen käyttötapaus.

Perustelut yhteiselle diplomityölle

Tutkimuksemme kohteena ovat rajapintaratkaisut, joissa päätelaitteita, esimerkiksi
matkapuhelinta, voidaan käyttää verkkopalveluissa tiedon lähettäjänä ja vastaanottajana.
Tutkielman työnjako ja siten myös diplomityöntekijöiden osuudet perustuvat
rajapintaratkaisun kahteen päähän: toinen osa tutkii palvelinpään osuutta ja toinen
asiakaslaitteen osuutta vuorovaikutuksessa. Tutkielman molempiin osuuksiin liittyy
yhteinen teoriakehys ja kontekstin kuvaus. Tekniset ratkaisut sen sijaan ovat selkeästi
tekijäkohtaisia. Tämän takia yhteistutkielman tekeminen on perusteltua.
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Työnjako noudattaa seuraavanlaista kaavaa: Diplomityön niin sanottu teoriaosuus,
eli luvut 2., 3. sekä 4. ovat tekijöiden yhteisesti kirjoittamia. Nämä edellä mainitut luvut
olisivat yksin tehdyssä diplomityössä tulleet lähes sellaisenaan tai hieman suppeampina
molempien diplomityöntekijöiden teoriaosuuksiin. Koska työ siis on tehty yhteisenä,
on päällekkäistä työtä saatu pienennettyä huomattavasti ja siten teoriaosuus sai hieman
lisää sisältöä. Diplomityön soveltava osuus alkaa luvusta 5. jossa kuvataan järjestelmän
kiinteän verkon päässä oleva palvelin, ja sen on kirjoittanut Pekka Sillberg. Luku 6. kuvaa
päätelaitteen asiakasohjelmiston, ja tämän on kirjoittanut Petri Rantanen. Työn lopullinen
yhteenveto on esitelty luvussa 7., joka taas on diplomityöntekijöiden yhteisesti laatima.

Diplomityö alkaa osiolla (luku 2.), jossa lukija tutustutetaan tutkimusaiheeseen,
ja esitetään miten tietoa välitetään hätätilanteissa nyt, ja miten sitä pitäisi välittää.
Luvun johdanto-osuudessa tehdään myös käsiteltävän alueen rajaus. Tästä päästäänkin
pohtimaan itse tutkimusongelmaa, eli miten Internet Protocol (IP) -verkkoja yhdessä
mobiililaitteiden kanssa pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti hyödyksi hätätilanteissa.
Jatkossa (luku 3.) esitellään erilaisia teknologioita ja ratkaisuja, jotka tukevat
hätäviestitysjärjestelmää tai ovat muuten hyödyllisiä järjestelmän kehityksessä.
Luvussa 4. esitellään muutamia tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ehdotuksia
hätäviestintäjärjestelmiksi. Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella, mitä asioita
järjestelmät tekevät tai mitä ne eivät tee. Tehtyjen huomioiden pohjalta tehdään vertailua
ja yritetään paikantaa järjestelmien mahdolliset ongelmakohdat. Luvun lopuksi esitetään
yleiskuvaus diplomityöntekijöiden tekemästä järjestelmäehdotuksesta.

Tutkimuksen pääaiheeseen päästään käsiksi luvuissa (luvut 5. ja 6.),
joissa ensimmäisessä esitellään palvelinpään ohjelmiston arkkitehtuurinen malli, ja
jälkimmäisessä päätelaitteen ohjelmisto. Lopulta tutkimuksen tulokset vedetään yhteen
(luku 7.), sekä pohditaan täyttäisikö esitetty järjestelmäehdotus hätäviestintäjärjestelmältä
vaaditut ominaisuudet. Pohdintojen pohjalta esitetään jatkotutkimuskohteet ja avoimeksi
jääneet asiat. Heti sisällysluettelon jälkeen olevassa termiluettelossa on listattu
oleellisimmat termit ja liitteessä 1 on listattu loput käytetyistä termeistä.
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2. Tiedonvälitys hätätilanteissa

Tässä luvussa käsitellään erilaisia vaatimuksia ja ongelmia liittyen tiedonvälitykseen
hätätilanteissa. Informaatiotekniikan kehittyessä tiedonvälitys ja uutisointi ovat uusien
haasteiden edessä. Enää ei riitä, että tietoa tapahtumista ja kriiseistä tihkuu hiljalleen
julkisuuteen, vaan tiedon tulisi olla välittömästi kaikkien halukkaiden saatavilla. Tämä
asettaa suuria haasteita esimerkiksi valtioille; miten saada oikeellista tietoa tehokkaasti ja
varmasti välitettyä kansalaisille, joita asia koskee.

Jatkossa paneudutaan hieman paremmin katastrofinhallintaan yleisellä tasolla.
Samoin kerrotaan millaisia ominaisuuksia hätätiedotusjärjestelmät tarvitsevat ja millaisia
järjestelmiä on käytössä tai ehdotettu käytettäväksi. Myöhemmin painopiste siirtyy IP-
pohjaisten ratkaisujen ja järjestelmien analysointiin. Lopuksi esitetään oma ehdotus
järjestelmästä, joka täyttäisi hätätiedotusjärjestelmältä vaaditut ominaisuudet. Työn
yhteydessä termejä Internet ja IP-verkko käytetään yleisesti synonyymeinä, koska
järjestelmän käyttökohde on nimenomaan Internet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä
kaksi olisivat sama asia, vaan Internet on vain yhdenlainen IP-verkko. Luvuissa 5. ja
6. esitettäviä palvelin- ja asiakasohjelmaehdotuksia voidaan käyttää myös muissa IP-
verkoissa kuin Internetissä. Työn kirjoittajat myös tiedostavat muidenkin kuin julkisten
verkkojen (kuten monien viranomaisverkkojen) olemassa olon, mutta tämä työ keskittyy
lähinnä julkisiin verkkoihin ja niiden ominaisuuksiin sekä ongelmiin.

Työn yhteydessä esitettyjä menetelmiä, tekniikoita ja järjestelmiä voi käyttää
myös erikoisempiin käyttötarkoituksiin tehdyissä verkoissa, jos näiden infrastruktuuri
ja toimintaperiaate sen sallii. Tällaisten verkkojen toimintaa, toimintavarmuutta tai
ominaisuuksia ei lähdetä analysoimaan. Työn yhteydessä mobiilia laitetta ei missään
mielessä yhdistetä vain matkapuhelimeen, vaan sillä tarkoitetaan laitetta, jota voi käyttää
sijainnista riippumatta – tietenkin olemassa olevien verkkoyhteyksien rajoissa. Työssä ei
myöskään paneuduta itse verkkojen rakenteellisiin ominaisuuksiin, ongelmiin tai niiden
syihin. Perusoletuksena sanottakoon, että tämän työn yhteydessä oletetaan alla toimivien
fyysisten verkkokerrosten olevan kunnossa ja toimivan oikein niille määritettyjen
toiminnallisuuksien puitteissa.

Tässä työssä esitellyillä viestinvälitysratkaisuilla (luku 4.) samoin kuin itse
työn järjestelmäehdotuksella (luvut 5. ja 6.) on myös yhteistä se, että nämä eivät
ota kantaa hätäviestien alkuperään. Järjestelmät olettavat, että tietyiltä tahoilta (kuten
viranomaisilta) saapuvat hätäviestit ovat oikeellisia, ja ne on koostanut jokin asiantunteva
taho. Toisin sanoen, näitä viestejä voi suoraan välittää eteenpäin, luottaen niiden sisältöön.
Järjestelmät ovat vain viestien välitysmekanismeja, eivätkä ne puutu välitettävien
viestien asiasisältöön. Välitystien viestien lähettäjien ja järjestelmän välillä täytyy
aina olla turvattu. Tässä työssä oletetaankin, että tällainen turvattu siirtotie on aina
olemassa ja käytettävissä, eikä siirtotien käytännön toteutukseen oteta kantaa. Asiaan
palataan ohimennen joissain diplomityön kohdissa, mutta tämä perusoletus on syytä
pitää mielessä. Diplomityön kannalta rajaus perustuu siihen, että työn tarkoituksena on
välittää palvelimelta viestejä asiakaslaitteelle, ja kehittää näiden kahden välille toimiva
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välitysmekanismi, eikä kehittää kaikkia mahdollisia tietoliikenneyhteyksiä, jotka suinkin
liittyvät hätäviestien – tai ylipäätänsä viestien – välittämiseen.

2.1. Katastrofin hallinta

Katastrofin hallinnan haasteena on vähentää onnettomuuksien ja katastrofien yhteisölle,
taloudelle sekä yksilöille aiheuttamaa haittaa. Katastrofin hallinta koostuu neljästä
erilaisesta vaiheesta (Alexander 2002). Kuvasta 2.1. suoraan löytyvät termit on merkitty
tekstiin kursiivilla:

• Estäminen sekä haittavaikutusten minimointi (Prevention & Mitigation):
Tämän vaiheen tarkoituksena on vähentää tai jopa estää tulevien
onnettomuuksien mahdollisia haittavaikutuksia erilaisin keinoin, kuten
paremmalla rakennustekniikalla, lainsäädännöllä sekä koulutuksella.

• Valmistautuminen (Preparation): Odotettavissa olevan tai uhkaavan
onnettomuuden lähestyessä tämän vaiheen tarkoituksena on varmistaa nopea ja
tehokas vaste onnettomuuden tapahtuessa. Toimenpiteinä voisi olla esimerkiksi
väestön evakuointi.

• Vaste (Response): Onnettomuuden aikana ja välittömästi sen jälkeen tehtävät
hätätoimet. Näihin kuuluvat muun muassa ihmishenkien pelastus, omaisuuden,
palveluiden ja ympäristön turvaaminen.

• Toipuminen (Recovery): Jälleenrakennusprosessi, jossa yhteiskunta palautuu
takaisin normaaliin toimintaan. Tähän kuuluvat niin onnettomuuden analysointi
ja tarkistelu sekä infrastruktuurin jälleenrakentaminen. Tämän vaiheen tuloksia
voidaan, ja tulisikin käyttää hyödyksi syklin alkaessa uudelleen Prevention &
Mitigation vaiheesta.

Nämä vaiheet sisältävät vielä joukon alitehtäviä, jotka voivat limittyä peräkkäisten
vaiheiden välillä. Jokin vaihe saattaa myös jäädä kokonaan pois.

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi kuvassa 2.1. on esitetty piirros, joka esittää
katastrofin hallinnan erilaiset vaiheet. Uloin kehä esittää aika-akselia, jolla onnettomuudet
tapahtuvat. Tämä kehä on jaettu kahtia, jossa oikealla puolella on aika ennen tapahtumaa
– eli onnettomuutta – ja vasemmalla on aika onnettomuuden jälkeen. Keskimmäinen
kehä esittää yllä lueteltuja vaiheita ja sisimmällä kehällä kuvataan eri vaiheisiin
liittyviä aktiviteetteja ja miten ne nivoutuvat eri vaiheiden alaisuuteen. Kuvassa
alhaalla oleva kohta Impact jakaa ajanhetket osiin ennen ja jälkeen onnettomuuden.
Tapahtuma voi olla esimerkiksi jokin luonnonkatastrofi, nälänhätä taikka onnettomuus.
Tätä hetkeä edeltää hälytys (Alarm), jolloin ennakkohälytys tulevasta onnettomuudesta
on tehty. (OASIS 2005) Tapahtuman ennustettavuudesta riippuen aika hälytyksen ja
tapahtuman välillä voi muuttua. Esimerkiksi joidenkin luonnonkatastrofien – kuten
vaikkapa tornadojen – kohdalla tiedetään hyvinkin tarkkaan missä alueella ja mihin
vuodenaikoihin onnettomuudet voivat tapahtua, mutta tornado saattaa silti ilmestyä
varsin äkkinäisesti, eikä alueelle ehditä antaa ajoissa varoitusta tai suorittaa tarvittavia
toimenpiteitä vahinkojen välttämiseksi (Donner et al. 2005; Ramesh et al. 2007).
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Kuva 2.1. Onnettomuuksienhallinnan elinkaari (OASIS 2005)

Sisimmäisin ympyrä koostuu osatehtävistä, jotka jakautuvat keskikehällä
esitettyjen vaiheiden sisälle. Näitä tehtäviä ovat:

• Arviointi ja suunnittelu (Assessment and Planning). Tarkoitus on kehittää
ja parantaa yhteisön sekä infrastruktuurin tuhonsietokykyä jo tapahtuneiden
katastrofien pohjalta. Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi riskien hallinta ja
tunnistus sekä hätätoimenpiteiden katselmointi ja kehitys.

• Tehtävät ennen onnettomuutta (Pre-impact activities). Tämä tarkoittaa
tehtäviä, jotka käynnistetään kun onnettomuus tulee mitä todennäköisimmin
toteutumaan. Tarkoitus on resurssien organisoinnin, henkilöstön
liikekannallepanon sekä evakuoinnin keinoin toteuttaa pelastustoimien nopea
käynnistys ja vahinkojen minimointi onnettomuuden sattuessa.

• Tehtävät hätätilassa (Emergency). Välittömästi katastrofin tapahduttua alkavat
pelastustoimet, joiden tarkoitus on estää väestölle ja omaisuudelle kohdistuvien
lisävahinkojen syntyminen.

• Palautuminen (Restoration). Tehtävän tarkoituksena on tuottaa ja varmistaa
onnettomuudessa tuhoutuneiden palveluiden saatavuus ennen niiden
uudelleenrakentamista. Tehtäviin kuuluvat myös vahinkojen määrän ja
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laajuuden kartoitus sekä selvittää tarvitut resurssit ja suunnitelmat
uudelleenrakentamista varten.

• Uudelleenrakennus (Reconstruction) vaiheessa vaurioituneet palvelut ja
infrastruktuuri pyritään palauttamaan entistä vastaavalle tasolle, sekä jatkamaan
katastrofin hallinnan parantamista edelleen, jotta vahinkojen määrä voitaisiin
entisestään pienentää tulevissa onnettomuuksissa.

Kuten jo edellä mainittiin, eivät kaikki vaiheet aina tapahdu kuvan mukaisessa
järjestyksessä. Ajanjaksojen ja vaiheiden pituus ei myöskään ole tasaisesti jakautunut
vaan jokainen tapaus on yksilöllinen tapahtumien kulun ja tehtävien suhteen.

2.2. Vaatimukset

Koska väestön tietoisuus ja valmistuneisuus on hätätilanteiden hoitamisen kannalta
eräs tärkeimmistä asioista, voidaan hätätiedotusjärjestelmien tärkeimpänä ominaisuutena
pitää sen kykyä välittää tietoa tehokkaasti väestölle hätätilanteiden aikana. Viestien
tulisi siis tavoittaa mahdollisimman suuri osa kohdeväestöstä mahdollisimman nopeasti
hätäsanoman antamisesta. Mikäli katastrofinaikaisessa tiedottamisessa onnistutaan
hyvin, voi se vähentää ihmisvahinkoja ja taloudellisia menetyksiä merkittävästi.
On kuitenkin huomattava, että vain yhtä tietynlaista järjestelmää käytettäessä voi
huomattava osa väestöstä jäädä ilman tietoa. Myös infrastruktuurin pettäessä, esimerkiksi
matkapuhelinverkon ylikuormittuessa taikka konkreettisesti hajotessa, tiedon kulku
saattaa estyä täysin, mikäli luotetaan vain yhden tyyppiseen järjestelmään. (Verma &
Verma 2005)

Edellä (kohta 2.1.) on puhuttu katastrofin hallinnasta sekä hieman sivuttu
hälytysjärjestelmiä, ja sitä, miksi moisia on hyvä olla olemassa. Se, toimiiko kyseinen
järjestelmä radiossa, televisiossa, Internetissä tai missä tahansa muussa ympäristössä,
ei käytännössä ole merkitsevää, kunhan hätäviestit saadaan tehokkaasti toimitettua
mahdollisimman monelle vaarassa olevalle. Seuraavassa on lueteltu ominaisuuksia, joita
hyvällä hälytysjärjestelmällä tulisi olla:

• paikallisuus
• automatisoitu toiminta
• tungettelemattomuus
• oma-aloitteisuus
• "olla kaikkialla" (ubiquity)
• tukea toista tai useita kieliä.

Nämä ominaisuudet eivät siis ole sidottu siihen, missä ympäristössä – esimerkiksi Internet
tai radio – hälytysjärjestelmä toimii. (Verma & Verma 2005)

Paikallisuus tarkoittaa sitä, että hätätiedote tulisi olla kaikkien vaaravyöhykkeellä
olevien ihmisten saatavilla. Viestin ei myöskään tulisi, ainakaan havaittavasti, vaikuttaa
vaaravyöhykkeen ulkopuolella olevien ihmisten elämään. Automatisoidun toiminnan
tarkoituksena on, että järjestelmä osaisi itse vaihtaa tilansa hälytystilaan, kun
todennettu hälytys on syötetty järjestelmään. Tungettelemattomuuden tarkoituksena on
antaa käyttäjän tehdä asioitaan ilman turhia häiriöitä. Käytettävyyden kannalta on
lisäksi tärkeää, ettei tätä riivata jatkuvilla, kenties turhillakin kyselyillä. Järjestelmän
ominaisuudella oma-aloitteisuus tarkoitetaan sitä, että käyttäjä voi vastaanottaa
hätäviestin ilman erityisiä toimenpiteitä. Ubiquity-ominaisuuden tarkoitus on tavoittaa ja



7

välittää hätäviesti kaikille vaaravyöhykkeellä oleville käyttäen tarvittaessa useampaakin
eri järjestelmää. Tuki monikielisyydelle on melko selkeä vaatimus, jos on odotettavissa,
että useat käyttäjät haluaisivat käyttää järjestelmää äidinkielellään. (Verma & Verma
2005)

Hätäviestintä tietoverkoissa

Kun tarkastellaan hätäviestintää tietoverkoissa, kuten Internetissä, perusvaatimukset
säilyvät, mutta muun muassa käyttäjän paikannukseen sekä tietoturvaan tulee uusia
haasteita. Käyttäjää ei voida yksiselitteisesti paikantaa esimerkiksi IP-osoitteen
perusteella, koska vain palveluntarjoajalla (Internet Service Provider, ISP) on pääsy
sen reitittimen sijaintitietoihin, johon käyttäjä on kytkeytynyt. Viestien kohdentaminen
oikealle kohderyhmälle on täten hankalampaa, muttei mahdotonta. Helpoin tapa lienee
paikkatiedon kysyminen käyttäjältä jossain vaiheessa. Jos paikkatiedon haku jotenkin
pakotetusti automatisoidaan tai sitä rajoitetaan, voivat tietyn alueen tapahtumista
kiinnostuneet käyttäjät jäädä ilman haluamiaan tietoja. Tästä saattaa lisäksi seurata,
että käyttäjä saakin tietoja aivan eri paikasta kuin oli tarkoitus. Järjestelmä tulisi myös
varmistaa siten, ettei sillä ole mahdollista lähettää väärennettyjä hätäsanomia. On hyvä
myös huomioida, ettei käyttäjästä tulisi kerätä ja säilöä tarpeettomia tietoja, jottei
käyttäjälle tule tunnetta, että järjestelmä vakoilisi käyttäjän toimia.

Tutkimuksessaan Verma & Verma (2005) esittävät kolme vaihtoehtoista
hallituksen toimesta säänneltyä Internet-hälytysjärjestelmää. Vaihtoehtoina ovat
tietokoneiden valmistajille, World Wide Web (WWW) -palvelinten ylläpitäjille ja
Internet-palveluntarjoajille suunnatut sääntelysuositukset. Käytännössä tietokoneiden
valmistajille suunnatut ohjeistukset tarkoittaisivat, että jokaiseen koneeseen tulisi
asentaa tai tarjota asiakasohjelmisto, jolla voisi olla yhteydessä palvelimeen tai
palvelimiin jotka välittävät hälytysviestejä. Internet-palveluntarjoajille tarkoitetut
suositukset edellyttäisivät palveluntarjoajia ohjaamaan hätätilanteessa käyttäjät näitä
koskeviin hätäsanomiin. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi ohjaamalla WWW-selaimet
hätäviestejä tarjoavalle sivustolle. WWW-palvelimien toiminta taas vaatisi, että joillakin
isoilla WWW-palvelimilla olisi hätäviestintäohjelmisto käynnissä. Kun hälytys annetaan,
kyseiset palvelimet vastaanottavat sen ja esittävät sivuillaan.

Mikään edellä mainituista tavoista ei täysin täytä kaikkia hyvältä
hälytysjärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia, vaan jokainen joutuu tekemään tiettyjä
kompromisseja niiden suhteen. Mikään esitetyistä tavoista ei selvästi ole parempi kuin
toinen, koska jokaisella niistä pystyy asian kuitenkin tavalla tai toisella hoitamaan.
Parhaimpana ratkaisuna kuitenkin nähdään asiakasohjelmisto, toisena ISP-keskeiset ja
lopulta WWW-palvelinkeskeiset ratkaisut. (Verma & Verma 2005) Koska jokaisessa
tavassa kuitenkin nähdään puutteita, tulisi kehittää eräänlainen hybridin, joka yhdistäisi
eri tapojen hyviä puolia. Juuri tällaiseen ratkaisuun on yritetty päästä luvuissa 5. ja 6.
esitellyssä järjestelmäehdotuksessa.

2.3. Pohdintaa

Tämä diplomityö paneutuu IP-verkkoihin, mutta on kuitenkin syytä hieman katsella
laatikon ulkopuolellekin. Seuraavaksi käydään ensin läpi muutamia seikkoja liittyen
"perinteisempiin" – jos näin voidaan sanoa – hätäviestintämedioihin, ja lopuksi
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näitä verrataan Internet-pohjaiseen ratkaisuun. Internet-pohjaisuudella tarkoitetaan
tässä suoraan IP-verkkoon tai WWW-palveluun perustuvaa järjestelmää. Internetiä
käyttävä sähköposti on tosin erotettu omaksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi
on syytä huomioida, että viestintämenetelmät saattavat välillisesti käyttää ristiin
eri verkkoja, mutta tätä ei ole huomioitu. Esimerkiksi matkapuhelinverkko saattaa
käyttää lankaverkkoa hyväkseen tai joku saattaa lukea sähköpostin matkapuhelimellaan,
jolloin matkapuhelinverkon kuormitus ja toiminta vaikuttavat viestin perille pääsyyn.
Tällaisia seikkoja ei huomioida, vaan oletetaan, että epäsuorat käytetystä tekniikasta
riippumattomat seikat eivät vaikuta viestien välitykseen. Lisäksi oletetaan, että muut
tukijärjestelmät toimivat vakaasti ja oikein, ja ainoaksi rajoittavaksi tekijäksi jää kyseessä
oleva viestintätapa.

Vaihtoehtoiset viestinvälitysmenetelmät

Taulukossa 2.1. verrataan erilaisia tekniikoita hätäviestien välittämisessä. Kyseiset
tekniikat ovat vaihtoehtoisia tapoja esittämäämme IP-pohjaiseen ratkaisuun. Taulukon
ulkoasua on hieman muokattu. Muun muassa termit on suomennettu sekä eräissä taulukon
soluissa olleet kommentit on poistettu. Alkuperäislähteen (Klein 2007) mukainen
taulukko on nähtävissä liitteessä 2. Seuraavissa kappaleissa on myös lisäselvennyksiä sekä
kirjoittajien omia mielipiteitä, joita ei näy itse liitteessä.

Taulukko 2.1. Vaihtoehtoisten hätätiedotusjärjestelmien vertailu (Klein 2007)

Turvattu Tavoittaa
koko
väestön

Kohden-
nettavissa

Tarvitsee
tietokannan

Viestintä
oikea-
aikaista

Solulähetys Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä
Lankapuhelin Ei Ei Kyllä Kyllä Ei
Matkapuhelin Ei Ei Ei Kyllä Ei
Tekstiviestit Ei Ei Ei Kyllä Ei
Sähköposti Ei Ei Ei Kyllä Ei
Faksi Ei Ei Kyllä Kyllä Ei
TV ja Radio Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
Opasteet Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä

Järjestelmän turvallisuudessa (Turvattu) vastaus Ei tarkoittaa sitä, että kuka
tahansa voi lähettää viestejä käyttäen kyseistä tekniikkaa, joten lähteen alkuperän
varmistaminen on ongelmallista. Puhelinviestinnän (lanka- ja matkapuhelin) tapauksessa
on vastaanottajan mahdollista nähdä soittajan tai tekstiviestin lähettäjän numero, mutta
jollei tämä numero ole jotain ilmiömäisen selvää kuten hätänumero (esimerkiksi 112
tai 10022), ei soittaja välttämättä pysty päättelemään soittajan todellista henkilöllisyyttä.
Sähköpostien kanssa on monesti huomattu – varsinkin viimeaikaisten pankkitapausten
kanssa – että lähettämällä väärennettyjä viestejä, olivat ne sitten miten epäloogisia
tahansa, saadaan jotakuta aina huijattua. Tietenkin tämän voi ajatella myös olevan
positiivinen asia: huomattavasti useampi uskoo aidon viestin kuin jättää uskomatta. Joka
tapauksessa peruskäyttäjälle saattaa olla vaikeaa, jollei mahdotonta päätellä onko viestin
lähettäjä aito vai ei. Myös faksien tapauksessa lähettäjän henkilöllisyyden varmennus
on liki mahdotonta. Televisio (TV) ja radio sen sijaan ovat yleensä tavalla tai toisella
jonkin virallisen tahon hallinnassa, joten näiden medioiden välittämiin viesteihin voi
lähes poikkeuksetta luottaa. Sama pätee myös opasteisiin, vaikkakin voidaan ajatella,
että kyltit ja virkavalta – kuten poliisit – ovat ihmisten hyvän tahdon varassa: hyvin
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harva epäilee tienlaidassa seisovan poliisin virka-asuun pukeutuneen miehen aitoutta tai
tienlaitaan lyötyä nopeusrajoitusta, vaikka käytännössä mikään ei estä, etteivätkö nämä
voisi molemmat olla huijausta.

Mikään listatuista tekniikoista ei sataprosenttisesti tavoita koko väestöä, mutta
mobiililaitteiden ja sähköpostiviestien osalta voidaan sanoa, että viestien läpäisyprosentti
on erittäin suuri, sillä lähes kaikilla on kyseiseen tekniikkaan kykenevä laite. Täytyy
kuitenkin huomioida, että laitteiden – kuten tietokoneen tai matkapuhelimen –
omistaminen ei tarkoita, että näitä käytettäisiin esimerkiksi sähköpostin lukuun, vaikka
kyseinen toiminnallisuus olisikin saatavilla. Lankaverkko, TV ja radio eivät välttämättä
tavoita matkailijoita. Faksia käyttää hyvin harva yksityishenkilö. Opasteet saattavat jäädä
huomaamatta. Kannattaa myös huomioida, että viestin saapuminen laitteelle ei aina
tarkoita sitä, että viestiä luettaisiin tai ymmärrettäisiin.

Kohdennus (Kohdennettavissa) käyttäen langattomia tekniikoita (matkapuhelimet
ja tekstiviestit) on epävarmaa, koska silloin tiedetään vain käyttäjän
rekisteröitymispaikka. Myös sähköposti on epävarma tapa, koska se voidaan lukea missä
päin maailmaa tahansa. Langallisten verkkojen kanssa paikannus ei tuota ongelmaa, mutta
tämä tulee tavoitettavuuden kustannuksella. Langallisten verkkojen tapauksessa viesti
saadaan perille ainoastaan, jos viestin vastaanottaja on juuri kyseisellä hetkellä paikalla
laitteensa ääressä – tämän voidaan tosin katsoa pätevän myös langattomiin laitteisiin.
Kuitenkin erityisesti hätätilanteissa viestien saaminen perille oikea-aikaisesti voi olla
elintärkeää.

Tarvitsee tietokannan kertoo, joudutaanko ylläpitämään jonkinlaista
yhteystietoluetteloa, jotta kyseessä oleva tekniikkaa voidaan käyttää. Monia menetelmiä
käytettäessä tämä on lähes pakollinen vaatimus, sillä esimerkiksi puhelimien
kanssa täytyy luonnollisestikin tietää viestien vastaanottajien puhelinnumerot, jotta
näihin saadaan yhteys. Tyypillisesti tältä vaatimukselta välttyvät ainoastaan tietyt
massaviestintämediat kuten TV ja radio.

Viestinnän oikea-aikaisuus kuvaa järjestelmän kykyä välittää viesti välittömästi
kohdeyleisölle tai -alueelle. Tässä yhteydessä voidaan olla esitetyn taulukon kanssa
myös perustellusti erimieltä. Taulukko saattaa puhtaasti teknisestä näkökulmasta
pitää paikkansa: Solulähetyksellä voidaan ainakin teoriassa saada viestit välitettyä
miljoonille kymmenissä sekunneissa; TV, Radio ja opasteet ovat täysin oikea-aikaisia;
muissa menetelmissä raja-arvona on käytettävän siirtoverkon kapasiteetti tai viestien
lähettämiseen käytettävä laitteisto. Kaikkia menetelmiä vaivaa kuitenkin sama yhteinen
ongelma, mikä on syytä muistaa lähes ilmiselvänäkin asiana: viestit ovat oikea-aikaisia
vain jos vastaanottaja lukee ne. Solulähetyksessä viestit saattavat saapua liki välittömästi
vastaanottajan puhelimeen, mutta tarkoittaako tämä sitä, että viesti automaattisesti myös
luetaan välittömästi? Sama pätee myös faksiin, sähköpostiin ja tekstiviesteihin. Näihin
kolmeen vaikuttaa tietenkin myös siirtotie, joka saattaa viivästyttää viestin perille pääsyä,
mutta tästäkin huolimatta mikään ei takaa, että viesti todella luettaisiin heti sen saavuttua
perille. Erityisesti sähköpostit saattavat peruskäyttäjällä jäädä jopa useiksi päiviksi
lukematta – tämän todentamiseen ei tarvitse edes tieteellistä tutkimusta, vaan pelkkä
oman käyttäytymisen tarkkailu riittää. Television ja radion tapauksessa tilanne on kenties
vielä pahempi, sillä vastaanottimien ollessa kiinni viesti menee täysin ohi, eikä sitä ole
edes mahdollista lukea myöhemmin, jollei kyseinen hälytys pyöri ikuisesti radioaalloilla.
Käytännössä voidaan kuitenkin ajatella, että radiossa ja televisiossa viestit pyörivät niin
kauan kuin tilanne on voimassa – onko tämä sitten riittävää, on asia erikseen.
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Todellisuudessa suurin osa TV- ja radiolähetyksistä menevät kuitenkin ohi,
sillä tuskin kukaan kuuntelee päivät ja yöt radiota tai katsoo televisiota. Tekstiviestien
tapauksessa viesti on mahdollista lukea vielä koko televerkon kaatumisen jälkeenkin,
jos viesti on alun perin päässyt perille, radion ja television tapauksessa tämä ei ole
mahdollista. TV- ja radioverkon syvällinen analysointi ei kuulu tämän työn aihepiiriin,
mutta sanottakoon, että tunnetusti mikään verkko ei ole tuhoutumaton. Opasteita voidaan
pitää täysin oikea-aikaisina kohdealueellaan, varsinkin jos jokin viranomainen – kuten
poliisi – on alueella avustamassa. On kuitenkin mahdollista, etteivät kaikki näe opasteita,
varsinkin sisätiloista voi olla vaikea nähdä ulkona olevia kylttejä. Ja jos haluaa mennä
pikkuseikkoihin, niin voidaan kyseenalaistaa esimerkiksi kuinka oikea-aikaisia ovat
japaninkieliset opasteet ranskalaiselle turistille. Tämä kielimuuri pätee myös muissa
viestintätavoissa.

Soluviestitys on todettu nopeaksi tavaksi lähettää hätäviestejä (Klein 2007).
Toisaalta toiminto vaatii myös, että käyttäjällä on matkapuhelin, joten muun muassa
PDA-laitteet eivät tällaista viestiä voi saada. Lisäksi tekniikalla ei voida lähettää
mitään muuta kuin tekstiä, ja tiedonsiirto on pelkästään yksisuuntaista. Myös muissa
luetelluissa tekniikoissa ei ole minkäänlaista tapaa hoitaa tiedonsiirtoa paluukanavaa
pitkin, tai nämä tavat ovat hyvin rajoittuneet. Teoriassa sähköpostiin voi vastata, mutta
vastausten seulominen saattaa olla olla liki mahdotonta, varsinkin jos sallitaan vapaiden
viestisisältöjen kirjoittaminen ilman mitään ennakkoehtoja, kuten valmiita viestipohjia tai
vastauskenttiä.

IP-verkot viestinvälitysmenetelmänä

Taulukko 2.2. esittää IP-verkkojen osalta vastaavat tiedot kuin taulukko 2.1. esittää muille
viestintämenetelmille. IP-verkko, joka tässä yhteydessä on Internet, ei perustoiminnaltaan
ole turvattu. Varsinkin langattomien tukiasemien yleistyttyä, voi kuka tahansa lähettää
viestejä kenelle tahansa käytännössä täysin anonyymisti. Tällainen vapaus antaa
valitettavasti sijaa väärinkäytöksille ja usein viestien lähettäjien aitouden varmistaminen
voi olla varsin vaikeaa. Viestien aitouden varmistamiseen käydään paremmin käsiksi
kohdassa 3.3., jossa selviää paremmin mitä toimenpiteitä voidaan suorittaa viestien
turvaamiseksi, mutta tästä yhteydessä riittänee pitää IP-verkkoja itsessään turvattomina.
Asiaa voi verrata esimerkiksi TV- ja radiolähetyksiin, joita valtakunnalliseen verkkoon
voi lähettää vain valikoidut tahot, jolloin lähettäjien henkilöllisyys on aina automaattisesti
jo suoraan infrastruktuurin taholta varmistettu.

Taulukko 2.2. Hätätiedotusjärjestelmien vertailu, IP-verkko

Turvattu Tavoittaa
koko
väestön

Kohden-
nettavissa

Tarvitsee
tietokannan

Viestintä
oikea-
aikaista

IP-verkko Ei Ei Ei Kyllä Kyllä/Ei

Internet ei tavoita läheskään koko väestöä, vaan likimääräisenä arviona voidaan
pitää vähän alle puolet, riippuen tietenkin vahvasti maasta ja täten tietenkin myös
maanosasta. Tämä nähdään esimerkiksi International Telecommunication Unionin (ITU)
Statistics Databasesta. Lisäksi ongelmana ovat Internetin moninaiset käyttötarkoitukset,
joten Internet-yhteyden omistaminen ei tarkoita, että linjaa tultaisiin koskaan käyttämään
hätäviestien vastaanottamiseen, vaikka tällainen palvelu olisikin tarjolla. Internet on
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kuitenkin tasaisesti kasvanut viime vuosina ja varsinkin erinäisten mobiililaitteiden
yleistyttyä tulee verkko olemaan aina vain laajemman yleisön saatavilla. (ITU IP 2008)

Kohdennettavuutta ajatellen Internet ja ylipäätänsä suuremmat IP-verkot ovat
hieman kaksijakoinen juttu. Toisaalta esimerkiksi teleoperaattorit tietävät tarkalleen,
missä päin maailmaa kohdelaitteet sijaitsevat, samoin tiedetään tiettyjen IP-osoitteiden
kuuluvan tietyille alueille. Tarkkoihin sijaintitietoihin ei kuitenkaan aina ole pääsyä, joten
kohdentaminen juuri tiettyyn paikkaan on ongelmallista. Lisäksi vastaanottavan laitteen
täytyy nimenomaan kuunnella tulevien viestien varalta. Viestien lähettäminen pelkästään
tiettyyn IP-osoitteeseen ei tuota minkäänlaista tulosta, vaan nämä menevät täysin ohi.
Tätä voi verrata TV- ja radiolähetyksiin sillä erolla, että yleensä on tarjolla yleisiä TV-
ja radiokanavia, joita voi hätätilanteessa kuunnella viestien varalta, ja näitä kanavia
voi vastaanottaa kaikki "päätelaitteet", jotka ylipäätänsä ovat kykeneväisiä lähetysten
vastaanottoon. Internetin tapauksessa päätelaitteelta sen sijaan täytyy löytyä kyseiseen
tarkoitukseen tehty ohjelma. Pelkkä laitteen omistaminen harvoin riittää, varsinkin jos
halutaan pitää viestit oikea-aikaisina.

Kuten aikaisemmin mainittiinkin, Internetin yhteydessä kohdelaitteiden
paikannus tai ylipäätänsä niiden olemassa olon selvittäminen on hieman haasteellista.
Liitteissä 3 ja 4 näkyy WHOIS-protokollalla (RFC 3912) otetut listaukset pori.tut.fi-
domainista ja DNA-teleoperaattorin verkkoon kuuluvasta, yksityiselle asiakkaalle
myytävästä valokuituyhteydessä. Listauksien address-kentistä voidaan huomata, että
teknillisen yliopiston osoitetiedot ovat hyvin täydelliset sisältäen tarkat tiedot postilokeroa
myöden. Yksityiselle asiakkaalle myytävän yhteyden tapauksessa osoitteena näkyy
kuitenkin paikallisen DNA-konttorin osoite Porin keskustassa. Sattuneesta yhteydestä
johtuen diplomityöntekijät asuvat Porin keskustassa, joten paikannus osuu tässä
tapauksessa hyvin lähelle todellista sijaintia. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa
muista Porin alueella olevista paikoista, joiden tapauksessa paikannus voi heittää
kymmeniä kilometrejä. Siirryttäessä isommille alueille – esimerkiksi Lappiin – saattaa
alue olla huomattavankin suuri. Toisena ongelmana on itse IP-osoitteen tietäminen:
esimerkkilistauksissa käytettiin tiedettyä IP-osoitetta – toisen diplomityönkirjoittajan
tietokoneen osoitetta – mutta käytännössä tällaisen osoitteen löytäminen on vaikeaa.

Liitteen 3 listauksesta nähdään myös, että DNA:lle kuuluvat osoitteet väliltä
84.253.224.0 – 84.253.255.255 (inetnum-tieto), mutta tähänkin väliin sijoittuu valtaisa
määrä osoitteita, jotka ehkä ovat oikealla kohdealueella. Lisäksi osoitevälien haravointi
edellyttää edes jonkinlaista tietoa kohdealueesta, kohteen ollessa ulkomailla IP-osoite
voi olla lähes mitä tahansa. Näistä syistä IP-verkkojen tapauksessa on jonkinlainen
tietokanta välttämättömyys, jos asiakkaisiin halutaan ottaa suoraan yhteyttä. Tällaisessa
tietokannassa säilytettäisiin tieto päätelaitteen nykyisestä IP-osoitteesta ja kenties jokin
muu paikkatieto, kuten maantieteellinen sijainti koordinaatteina. Luvussa 5.1. esitellään
myös toinen – sinällään yksinkertainen – tapa viestien välittämiseen, johon ei tarvita tietoa
kohdelaitteiden sijainneista.

IP-verkkojen tapauksessa viestinnän oikea-aikaisuuteen vaikuttaa käytetyn
siirtotien laatu ja nopeus. Yksinkertaisen viestinvälityspalvelun, jossa tietoa lähetetään
vain joitain tekstirivejä, rajoittavaksi tekijäksi nykypäivän tekniikalla kuitenkaan harvoin
muodostuu siirtotie, jollei välitettäviä viestejä ole valtava määrä (asiaan on paremmin
perehdytty kohdassa 5.2.). Enemmänkin asiaan vaikuttaa käytettävä välitysmenetelmä,
josta riippuen järjestelmä on tai ei ole oikea-aikainen. Jos viestejä lähetetään suoraan
niiden vastaanottajalle, voidaan ajatella välittämisen olevan täysin oikea-aikaista. Sen
sijaan, jos viestien vastaanottajat huolehtivat itse viestien noutamisesta, muodostuu
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rajaksi päivitysväli, toisin sanoen kuinka usein esimerkiksi asiakaslaitteet käyvät
tarkastamassa, onko uusia viestejä – tai hälytyksiä – tarjolla. Näistä kumpikaan tapa ei
kuitenkaan ole täysin immuuni viestimäärän kasvulle. Viestien lukumäärän kasvaessa
erittäin suureksi, alkaa oikea-aikaisuuteen vaikuttaa – erityisesti lähetyspäässä – viestien
lähetykseen käytettävän laitteiston resurssit ja käytettävä siirtotie.

Miksi sitten IP-verkko?

Pelkästään taulukoiden 2.1. ja 2.2. Kyllä/Ei -jakaumaa katsomalla IP-verkoille olisi
parempiakin vaihtoehtoja, kuten vaikkapa puhtaasti opastepohjainen tai solulähetykseen
perustuva tapa, joten herääkin kysymys, miksi ylipäätänsä kannattaisi käyttää IP-
verkkoja? IP-verkoilla ja erityisesti Internetillä on kuitenkin yksi selkeä etu muihin
menetelmiin nähden: hätäviestintäjärjestelmää IP-verkkoa varten voi vapaasti lähteä
kehittämään lähes kuka tahansa. Itse infrastruktuuri on jo olemassa ja sitä pystyy
vapaasti käyttämään. TV- ja radio vaativat pienemmänkin järjestelmän luontiin muutoksia
olemassa oleviin suuriin laitekokonaisuuksiin, jotka eivät välttämättä ole aivan halpoja.

Puhelimeen voi tietenkin jokainen lähettää vapaasti viestejä, samoin kuin
faksiin, mutta pidemmän päälle tällaiset palvelut tulevat ylläpitäjälleen kalliiksi,
siinä missä Internetissä palvelun ylläpitoon liittymättömät maksut (esimerkiksi
tietoliikennemaksut ja Internet-liittymämaksut) maksaa asiakas. Samoin kylttien ja
opasteiden kuljetteleminen paikan päälle, kenties erittäinkin pitkän matkan päähän
ei ole ilmaista. Solulähetykseen taas ei ole mitenkään pääsyä ilman televerkon
operaattorin lupaa. Jollei satu henkilökohtaisesti olemaan suuryritys, teleoperaattori
tai valtio, on näiden "perinteisempien" viestinvälitysmenetelmien käyttö monesti joko
puhtaasti mahdotonta tai vain erittäin kallista. Internetissä toimivan palvelun ylläpito
ei luonnollisestikaan ole ilmaista, mutta kuten edellä mainittua, Internetin tapauksessa
osa kustannuksista siirtyy käyttäjien maksettavaksi. Sähköposti käyttäytyy kustannusten
suhteen samoin kuin mikä tahansa muukin Internet-palvelu, mutta kuten aikaisemminkin
mainittiin on tällä erittäin huono oikea-aikaisuus.

Toisena etuna on Internetin sitkeys. Siinä missä muut, yksittäiset menetelmät
saattavat pettää, Internet harvemmin kokonaan "häviää linjoilta". Tietenkään koskaan ei
pitäisi luottaa sokeasti yhden järjestelmän toimivuuteen, vaan varmuuden vuoksi täytyisi
käyttää myös jotain taulukossa esitettyä tekniikkaa joko vara- tai rinnakkaiskanavana
viestien välittämiseen – mieluummin useampaa kuin vain yhtä. Internet kuitenkin
itsessään on jo infrastruktuurin tasolta varmistettu, tarjoten jokaiseen pisteeseen useita
vaihtoehtoisia reittejä, teoriassa estäen verkon täydellisen kaatumisen. Lisäksi Internetin
rakenteet eivät ole minkään yksittäisen tahon hallinnoima, mikä puolestaan jakaa vastuuta
usealle paikalle, täten tehden todennäköisemmäksi, että ainakin jokin reitti kohteeseen
toimii. Kuitenkin esimerkiksi teleoperaattorin ongelmista johtuvat katkokset saattavat
katkaista yhteyksiä hyvinkin suurilla alueilla, joten mihinkään täydelliseen ja ikuiseen
toimintaan ei kannata sokeasti luottaa edes Internetin tapauksessa.

Käytännössä on kuitenkin havaittu, että perinteisemmät verkot (erityisesti
mobiiliverkot kuten Global System for Mobile Communications, GSM) eivät kestä
suuria ja äkillisiä kuormien lisäyksiä. Käytännön kokemuksien – kuten 9/11-
hyökkäyksen – lisäksi asia on todettu useissa tutkimuksissa (esimerkiksi Pries et al.
2006). Esimerkiksi Zerfos et al. (2006) ovat keränneet tietoa vuoden ajan yhden
koko Intian valtion alueella toimivan teleoperaattorin liikenteestä ja todenneet, että
uudenvuoden aattona esimerkiksi tekstiviestien välittämiseen käytetyt järjestelmät ovat
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olleet ylikuormitettuja. Tutkimuksessa tehdään myös tähän diplomityöhön liittyen osuva
havainto, ja kysytään, miten tekstiviestit viestinvälittäjinä kestävät hätätilanteissa, kun jo
normaaleina juhlapäivinä – kuten juuri uutenavuotena – järjestelmä on ylikuormitettu.
Enck et al. (2005) esittävät keinoja tekstiviestien väärentämiseen. Lisäksi kyseisessä
tutkimuksessa todetaan, että tekstiviestipalvelun ruuhkauttamisella voidaan saattaa koko
GSM-verkko toimintakyvyttömäksi. Esimerkkinä tutkimuksessa käytetään Manhattanin
aluetta, jolla – olettaen että neljäsosa asiakkaista käyttää samaa operaattoria – tarvitsisi
jokaiselle asiakkaalle lähettää vain kolme viestiä tunnissa järjestelmän täydelliseksi
ruuhkauttamiseksi. Neljäsosa ei välttämättä arviona ole lähellä todellisuutta, mutta
ottaen huomioon, että tutkimuksessa Manhattanin asukasluvuksi laskettiin 1,3 miljoonaa
asukasta ja koko New Yorkin alueella on lähemmäs 20 miljoonaa asukasta, voidaan
helposti kuvitella millainen rasitus alueen GSM-verkolle muodostuu mahdollisen
suuronnettomuuden tapahtuessa, kaikkien yrittäessä käyttää GSM-verkkoa.

Internetin käyttöasteesta tai käytettävissä olevasta kapasiteetista on valitettavasti
hyvin vaikea löytää mitään kattavia ja yksiselitteisiä tutkimustuloksia tai tilastoja.
Sen sijaan tutkimuksia Internetissä kulkevasta liikenteestä on olemassa (Odlyzko
2003; Saroiu et al. 2002; Cisco 2008). Kasvavan liikenteen lisäksi näistä voidaan
nähdä Hypertext Transfer Protocol (HTTP) -liikenteen olevan kokonaisliikennemäärästä
tutkimuskohtaisesti 15–30 prosenttia. HTTP-liikenteestä WWW-liikenteen ja muiden
kuin videopalveluiden osuus on vain murto-osa. Toisin sanoen liikenteen äkillisessä
kasvussa hätätilanteen yhteydessä vain pieni osa kokonaisliikenteestä moninkertaistuu.
Katsomalla eri Internet Exchange Point (IXP) -pisteiden liikennekäyriä (esimerkiksi
FICIX 2008; AM-SIX 2008) voidaan tehdä varovainen arvio, jonka mukaan
kokonaisliikenne voisi normaalista arvostaan kasvaa vielä paljonkin ilman minkäänlaista
vaikutusta yhteyksiin suurilla alueilla. Tällainen arvio voi kuitenkin hieman vääristää
asiaa, sillä on vaikea sanoa millaisia suurien yhdyspisteiden kapasiteetit ovat suhteessa
pienempiin pisteisiin, varsinkin kun aletaan puhumaan köyhempien maiden Internet-
yhteyksistä. Tästäkin huolimatta voidaan selvästi nähdä, että mahdollisten hätätilanteiden
vaikutus Internetin kokonaisliikenteeseen – edes alueellisesti – on hyvin vähäinen, eikä
se edusta samanlaista riskiä kuin esimerkiksi GSM-verkot, joissa kokonainen alue saattaa
ruuhkan takia muuttua käyttökelvottomaksi tai toiminnaltaan epävarmaksi.

Tulevaisuudessa erilaisten videopalveluiden yleistyessä, ja ennen kaikkea live-
video -palveluiden yleistyessä tilanne saattaa kuitenkin muuttua suuren määrän ihmisiä
tahtoessa nähdä elävää kuvaa paikanpäältä. Internetin tai ylipäätänsä minkä tahansa
IP-verkon kuormittumista ei kuitenkaan kannata sotkea yksittäisen palvelimen tai
sivuston ruuhkaantumiseen, nämä ovat yksittäisen palvelun, eivät itse verkon ongelmia
(tästä on lisää kohdassa 5.2.). Merkittää on kuitenkin, että kaikkialla ainakin osa
Internet-liikenteestä kulkee langattomien verkkojen, kuten juuri GSM:n läpi, ollen näin
haavoittuvainen näiden verkkojen ongelmille.

Internetin eduksi voidaan myös katsoa valinnaisuus yhteydettömän ja
yhteydellisen viestinvälityksen välillä. Täten on tapauskohtaisesti mahdollista jakaa
viestejä suurelle joukolle välittämättä siitä, moniko viesteistä päätyy perille. Jos taas on
tarve varmistaa viestien vastaanotto, on tämäkin mahdollista. Vertauskohtana esimerkiksi
tekstiviestit ovat toiminnaltaan "yhteydettömiä" – vaikkei termiä tässä yhteydessä yleensä
käytetäkään – eikä kahdella lähetetyllä viestillä ole minkäänlaista yhteyttä toisiinsa.
Kahden viestin välinen yhteys onkin täysin riippuvainen käytetyistä ohjelmista, ja
siitä miten hyvin nämä tunnistavat vastaanotetun viestin vastaukseksi aikaisemmin
lähetettyyn viestiin. Lisäksi tekstiviestien yhteydessä itse tekniikka ei takaa viestin
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perille pääsyä heti tai edes myöhemmin. GSM-verkko – ja tekstiviestit erityisesti –
on otettu monessa kohtaa tämän luvun yhteydessä huomioon, koska ne ovat viime
vuosina yleistyneet niin yksityiseen kuin viranomaiskäyttöönkin, huolimatta niiden
mahdollisista heikkouksista hätätilanteiden sattuessa. Sanottakoon kuitenkin, että ainakin
joissain tapauksissa tekstiviestien lähetys GSM-verkoissa on ollut mahdollista, vaikka
puhelut eivät ole olleet mahdollisia – kuten 9/11-hyökkäksen jälkeen New Yorkissa
(Pries et al. 2006). Lisäksi useilla viranomaisilla on omia verkkoja, joita voidaan
hätätilanteessa käyttää julkisten verkkojen sijaan. Tämä työ kuitenkin keskittyy lähinnä
julkisiin verkkoihin, joten muiden, erilliskäyttöön tehtyjen verkkojen ominaisuuksia ei
aleta tässä yhteydessä erikseen puimaan.
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3. Tekniikat

Tässä luvussa selvennetään luvuissa 5. ja 6. esiteltävän järjestelmän kannalta oleellisia
teknologioita ja protokollia. Luku aloitetaan kohdassa 3.1. käsittelemällä hätäviesteihin
käytettävät protokollat eli Common Alerting Protocol (CAP) ja Emergency Data
Exchange Language (EDXL). Tämän jälkeen kohdassa 3.2. käydään läpi tiedon säilöntään
ja siirtoon liittyviä tekniikoita aloittaen ensin Extensible Markup Language:sta (XML),
jatkaen sitten SOAPiin sekä lopulta Atomiin ja Structured Query Language:en (SQL).
Viimeisenä (kohta 3.3.) on lyhyt katsaus viestien salauksen ja eheydenvarmistuksen
maailmaan. Vaikkakin järjestelmää voidaan käyttää minkä tahansa viestisisällön
välittämiseen, on pääpaino tässä työssä hätäviesteillä, joten jo pelkästään tästä syystä on
hyvä käydä läpi, miten CAP toimii.

Tämä luku toimii myös osaltaan referenssinä myöhempiä lukuja varten. Luvussa
esiteltyihin protokolliin tai teknologioihin ei myöhemmin palata joitain viittauksia lukuun
ottamatta.

3.1. Protokollia ja sanomarakenteita

Emergency Data Exchange Language

Emergency Data Exchange Language on Yhdysvaltojen Department of Homeland
Securityn (DHS 2008) ja Emergency Interoperability Consurtiumin (EIC 2008) vuonna
2005 alulle panema kokoelma spesifikaatioita. EDXL:n tarkoitus on luoda yhtenäisiä
XML-skeemoihin perustuvia standardeja ja työkaluja, jotka auttavat tiedonvälitykseen
liittyvissä ongelmissa. DHS:n ja EIC:n välinen yhteistyösopimus (DHS 2005) määrittelee
EDXL:n tavoitteet seuraavasti:

• Tiedon jakamismahdollisuuksien parantaminen valtion ja sen asukkaiden
turvaamiseksi onnettomuus- ja hätätilanteissä, riippumatta tilanteiden syistä.

• Rohkaista laaja-alaista osanottoa XML-skeemojen ja muiden standardien
suunnitteluun, kehitykseen ja hyväksyntään.

• Osoittaa käytännössä XML-skeemojen ja standardien käytettävyys, ja
kannustaa yrityksiä ja hallitusta niiden käyttöön.

• Tuoda saataville tarvittava tieto reaaliajassa käyttäen joustavia avoimeen ja
turvalliseen arkkitehtuuriin perustuvia järjestelmiä.

• Kouluttaa hallitukset, media, kansalaiset ja teollisuus tietoiseksi tiedon
jakamisen tärkeydestä ja tarkoituksesta hätätilanteissa.

• Koordinoida toimia muiden maiden järjestöjen kanssa käyttäen olemassa olevia
protokollia sopimusten ja kansainvälisten lakien mukaisesti.

• Rohkaista innovaatiota erilaisten toimintamallien luomisessa.
• Luoda yhteistyötä suosiva työympäristö eri virastojen välille.

Kuten tavoitteista voidaan päätellä, suunniteltiin EDXL laajaksi kokonaisuudeksi, jonka
alle kerättäisiin muita pienempiä osia. Monet tavoitteista ovat hyvin pitkälti suunnattu
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Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, mutta työn ohessa syntyvät standardit on tarkoitettu
kaikkien saataville ilman erillistä maksua. (XML Coverpages 2008)

Pohjaksi teknisempien standardien kehitykseen otettiin kaksi Organization for
the Advancement of Structured Information Standards:in (OASIS 2008) standardia eli
EDXL Distribution Element (EDXL-DE-V1.0) ja Common Alerting Protocol (CAP-
V1.1). Näiden kahden avoimen ja maksuttoman standardin kehittämistä varten luotiin
OASIS Emergency Management Technical Committee (EM-TC 2008).

Nykyään – syyskuussa 2008 – EDXL:n katsotaan koostuvan neljästä osasta, joista
ensimmäinen on itse viestikehys eli Distribution Element (EDXL-DE) ja kolme muuta
ovat Hospital Availability Exchange (EDXL-HAVE), Resource Message (EDXL-RM) ja
Reference Information Model (EDXL-RIM). Jälkimmäiset ovat enemmänkin tiettyihin
tarkoituksiin tehtyjä versioita EDXL:sta ja juurikin tästä syystä tämän työn keskuudessa
perehdytään paremmin vain yleiskäyttöiseen Distribution Element:iin. (XML Coverpages
2008)

EDXL Distribution Element

Distribution Element on tarkoitettu tarjoamaan pakolliset ja kriittiset tiedot, joita tarvitaan
viestien välityksessä. Toisin sanoen, se luo varsinaisen viestin ympärille kehyksen, josta
selviää, mistä viesti on tulossa ja minne se on menossa. Kuvassa 3.1. näkyy EDXL
esimerkkikehys, josta on poistettu CAP-viesti embeddedXMLContent-tagien välistä.
Kuvassa 3.2. on esitetty edellisestä kuvasta poistettu CAP-viesti.

Kuva 3.1. Esimerkki EDXL koodi (EDXL-DE-V1.0)

Kuvan 3.1. esimerkkikoodissa näkyy standardin vaatimat pakolliset elementit,
eli EDXLDistribution, distributionID, senderID, dateTimeSent, distributionStatus ja
distributionType. Jos kehykseen sisällytetyissä viesteissä olisi mukana tieto viestien
luotettavuudesta, kuuluisi pakollisiin kenttiin lisätä myös "combinedConfidentiality",
joka kertoo viestien yhdistetyn luotettavuuden. Standardi ei kuitenkaan määrittele miten
viestien yhdistetty luotettavuus lasketaan, vaan se jää käyttötapauksesta riippuvaiseksi.

EDXLDistribution-elementti toimii viestin juurielementtinä ja sen alle tulee
sijoittaa kaikki muut elementit. Itse EDXL-DE-viestin voi lähettää millä tahansa vapaasti
valittavalla tai tapauskohtaisella siirtotavalla, kuten esimerkiksi HTTP:an yli käyttäen
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SOAPia (kohta 3.2.). Siirrettäessä luottamuksellista tietoa koko EDXLDistribution-
elementti on kuitenkin syytä salata OASIS:in Web Service Security standardin (OASIS
Standard 200401) ohjeiden mukaisesti, sillä EDXL itsessään ei tarjoa mitään takuita siitä,
että viesti päätyisi muuttamattomana perille. Lisäksi EDXL ei itsessään pidä mitenkään
kirjaa mahdollisista solmupisteistä, jotka ovat välittäneet viestiä eteenpäin, joten on
vähintäänkin haastavaa, jollei peräti mahdotonta tietää mitä reittiä viesti on päätynyt
vastaanottajalle ja kuka sen on matkalla lukenut.

DistributionID ja senderID ovat uniikkeja tunnisteita, joilla viestin pystyy
erottamaan muista viesteistä. DistributionID:n luo viestin lähettäjä, joten se voi olla
käytännössä mikä tahansa, kunhan se vain täyttää XML-merkkijonon vaatimukset.
SenderID koostuu lähettäjän omasta nimestä ja domain-nimestä ja sen täytyy olla
muotoa "lähettäjä@jokin.domain". Viestin vastaanottajan tulisi tarkastaa tuleeko viesti
luotetulta lähettäjältä ja olemassa olevasta Internetin nimipalvelujärjestelmän (Domain
Name Server, DNS) domainista.

DistributionStatus ja distributionType kuvaavat viestin tyypin. Näistä edellinen
ilmaisee viestin kuvaaman tapauksen tyypin ja voi olla joko "Actual", "Exercise",
"System" tai "Test". System ilmoittaa viestin sisällön liittyvän verkon toiminnallisuuteen,
eikä tällöin kyseessä tarvitse välttämättä olla hätätapaus vaan viestit voivat olla
myös kertoa jotain perustietoa verkon tai siirtotien tilasta. Muut kolme tapausta ovat
nimiensä mukaisesti todellisen maailman tilanne, harjoitus ja testi. DistributionType
kertoo itse viestin tyypin ja voi olla yksi monista standardin (EDXL-DE-V1.0,
sivu 13) määrittelemistä tyypeistä, esimerkiksi "Report", "Update" tai "Request".
Esimerkkiviestissä näkyy myös muutama valinnainen elementti.

EDXL-DE ei erikseen määrittele minkälaisia viestejä kehyksen sisällä kuuluu
lähettää, joten myös binäärisen tiedon lähettäminen on mahdollista. Tällaisessa
tapauksessa xmlContent-elementti täytyy vaihtaa "nonXMLContent" -elementiksi ja
tämän kyseisen elementin tulee sisältää "mimeType" -elementti, joka kertoo liitetyn
tiedon tyypin. Tyypin täytyy olla validi MIME-mediatyyppi (RFC 2046).

Vaikkakin EDXL-DE:in kehysrakenteessa voidaan lähettää mitä tahansa viestejä,
on suositeltavaa käyttää jotain valmista, standardoitua viestiä. EDXL itsessään tarjoaa
neljä vaihtoehtoa:

• Alert Message Set, tarkoitettu hätäviestien välittämiseen.
• Resource Message Set, tarkoitettu henkilö- ja aineellisten resurssien tietojen

välittämiseen.
• Geographic Information Systems, tarkoitettu tapahtumien, henkilöiden tai

muiden asioiden maantieteellisten sijaintien välittämiseen.
• Situation Status, tarkoitettu tarjoamaan yleiskuvaus tilanteesta ja tapahtumista.

Näistä vain Alert Message Set on määrittelyltään valmis ja pääasialliseksi hätäviestien
formaatiksi on muodostunut OASIS:in CAP-standardi. (XML Coverpages 2008; Grapes
2005).

Common Alerting Protocol

Common Alerting Protocol (CAP-V1.1; ITU-T X.1303) luo yhtenäisen viestipohjan
erilaisten hälytys- tai tapahtumailmoitusten lähettämiselle. CAP:aa ei alun perin
suunniteltu osaksi EDXL:a, eikä se sitä toistaiseksi olekaan, vaikka käytännössä näitä
kahta standardia käytetäänkin yhdessä. (XML Coverpages 2008; CAP Cookbook 2008)
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CAP:aa käytetään yleisimmin XML-muodossa, mutta sen standardi ei määrittele
kuin pakolliset ja vapaaehtoiset tietokentät, jotka viesteissä kuuluisi olla. Täten CAP:aa
voi käyttää miltei missä tahansa ja miten tahansa. CAP standardin tarkoitus onkin vain
taata selkeä ja yksiselitteinen rakenne, jotta erilaiset järjestelmät voisivat paremmin
kommunikoida keskenään. Standardin malliesimerkit ovat XML-muodossa, mikä on
kuitenkin osaltaan vakiinnuttanut XML:n käytön.

Rakenteeltaan CAP on hyvin samankaltainen kuin EDXL-DE, kuten
kuvasta 3.2. voidaan nähdä. Alun kentät vastaavat suoraan EDXL-DE:n vastaavia:
alert EDXLDistribution:ia, identifier distributionID:tä, sender senderID:tä, sent
dateTimeSent:iä, status distributionStatus:ta ja msgType distributionType:ä. Kenttien – tai
tässä eli XML:n tapauksessa elementtien – määrittelyt vastaavat suoraan EDXL-DE:in
määrittelyjä. Ainoana erona on msgType, jolla on vain viisi mahdollista vaihtoehtoa;
"Alert", "Update", "Cancel", "Ack" ja "Error" (CAP-V1.1, sivu 13).

CAP:ssa on lisäksi kaksi muuta pakolliseksi määriteltyä elementtiä, jotka
ovat scope ja info. Näistä edellinen kertoo kuinka laajalle osanottajajoukolle viesti
on tarkoitettu (julkinen, rajattu vain tietynlaisille vastaanottajille, yksityinen eli vain
tiettyihin yksittäisiin osoitteisiin). Jälkimmäinen eli info sisältää itse hälytysviestin
sisällön.

Kuva 3.2. Esimerkki CAP-viesti (EDXL-DE-V1.0)

Info-elementin sisäisistä pakollisista elementeistä category ja event on tarkoitettu
kuvaamaan kyseessä olevaa hälytystä. Event voi sisältää lyhyen selkokielisen
kuvauksen hälytyksen tyypistä, mutta category:n täytyy olla jokin standardin valmiiksi
määrittelemistä tyypeistä. Description on vapaaehtoinen pidempi, selkokielinen selitys
hälytyksestä. (CAP-V1.1, sivu 15)

Severity, certainty ja urgency liittyvät nimiensä mukaisesti tapahtuman
vakavuuteen, todennäköisyyteen ja viestin kiireellisyyteen. Aivan kuin category-
elementin tapauksessa, myös näiden elementtien attribuuttien arvojen täytyy olla jokin
standardissa (CAP-V1.1) määritellyistä, eikä vapaavalintaisten määritelmien käyttö ole
sallittua.

Aivan kuin EDXL Distribution Elementinkin tapauksessa, myös CAP-viesteihin
voidaan lisätä ylimääräistä tietoa, joka ei ole XML-muotoista. Tämä tapahtuu lisäämällä
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viestiin "resource" -elementti, joka sisältää pakollisena tietona "resourceDesc" -
elementin, joka puolestaan kertoo selkokielisenä tiedon liitteen tyypistä ja voi olla mitä
tahansa, esimerkiksi "kartta" tai "kuva". Itse tieto voi olla mitä tahansa binääristä tietoa,
kuten juuri kuvia, videota tai ääntä.

Esimerkkikoodissa (kuva 3.2.) näkyy myös vapaaehtoinen area-elementti, jonka
ainoana pakollisena kenttänä – jos tätä elementtiä haluaa käyttää – on selkokielinen
kuvaus alueesta, johon hälytys liittyy (areaDesc). Luonnollisestikin area:n alle on hyvä
lisätä jokin sanallista kuvausta tarkempi tieto paikasta, kuten esimerkkitapauksessa onkin
tehty ilmoittamalla alue maantieteellisillä koordinaateilla (WGS 84).

3.2. Teknologiat

XML

XML on kehitetty perustuen Standard Generalized Markup Language:n (SGML)
standardiin (ISO 8879:1986). SGML standardi on erittäin laaja, minkä johdosta
täydellistä SGML-parseria on vaikea toteuttaa. XML on pelkistetympi, mutta kuitenkin
SGML standardin mukainen merkkauskieli. Tämän johdosta XML-parseri on helpompi
toteuttaa. Lisäksi hyvin muodostettu (Well-formed) XML-dokumentti on aina myös hyvin
muodostettu SGML-dokumentti. XML on lyhenne sanoista Extensible Markup Language,
mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna "laajennettava merkkauskieli". Laajennettavuus
onkin yksi XML:n kantavista ideoista; XML:n käyttäjä luo itse vapaasti oman
kielensä tai käyttää jonkun toisen tekemää kieltä dokumenttimäärittelyiden (Document
Type Declaration, DTD) tai skeemojen avulla. Toisaalta vapaus tehdä minkälaisia
dokumentteja tahansa saattaa johtaa huonorakenteisiin tai pahimmassa tapauksessa
jopa rakenteettomiin dokumentteihin. Huolellisella suunnittelulla voi kuitenkin helposti
vaikuttaa dokumenttien luettavuuteen ja rakenteeseen. (W3C 2008; XML.com 1998)

XML ei itsessään tee yhtään mitään, se on vain tarkoitettu sisältämään tietoa
ohjelmisto- ja laitteistoriippumattomasti. XML:a prosessoiva ohjelma on vastuussa siitä
miten XML:n sisältämä tieto esitetään tai käsitellään. Muunnosta voidaan ohjata muun
muassa laajennettavilla tyylisivuilla (Extensible Style Language, XSL) tai mahdollisesti
XML-käsittelijä tekee jonkin tietyn operaation – kuten poimii tietyt elementit määritellyn
muotoisesta dokumentista ja tallentaa ne tietokantaan tai käyttää tietoja johonkin muuhun
tarkoitukseen. Ei siis ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käsitellä tiettyä dokumenttia, vaan
useita käyttötapauksista riippuvia tapoja.

XML on suunniteltu alun alkaen pitäen silmällä dokumenttien rakennetta siten,
että se olisi ihmisluettavassa muodossa (W3C 2008). Tästä johtuen XML-dokumentit
sisältävät hyvinkin paljon redundanttia tietoa, kuten elementtien ja attribuuttien
nimiä. Ihmislukijalle tämä ei yleensä tuottane ongelmia, mutta tietokoneelle kaikki
ylimääräinen on turhaa. Ylimääräiset merkit XML-tiedostossa kasvattavat tilan-, kaistan-
ja prosessoinnintarvetta. Binääritiedostoissa ei juurikaan olisi ylimääräistä tavaraa, mutta
saattaa myös vaatia monimutkaisiakin algoritmeja lukemista varten. Binääritiedostojen
tulkkaaminen ihmiseltä ei välttämättä suju aivan ongelmitta. Fast Infoset -standardi (ISO/
IEC 24824-1:2007) määrittelee miten XML-tiedostoja pitää käsitellä binäärimuodossa.
Käytännössä tämä määrittelee, miten normaalin XML-tiedoston sisältö tulee pakata, jotta
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kaikki informaatio sekä rakenne ovat edelleen luettavissa. Operaation myötä kuitenkin
menetetään XML:lle tyypillinen selkeys ja luettavuus.

Nykyään – vuonna 2008 – ovat perustietokoneiden tehot ja tallennuskapasiteetti
sekä verkon siirtokaista enemmän kuin riittäviä XML-sovellusten, kuten Really
Simple Syndication (RSS) ja Atom-syötteiden prosessointiin. RSS ja Atom käsitellään
tämän kohdan (3.2.) loppupuolella. XML:n käyttöä tietokantana on myös tutkittu ja
kehitetty. Harold mainitsee blogissaan, että natiivit XML-tietokannat ovat (vuonna
2007) kutakuinkin samalla tasolla kuin relaatiotietokannat olivat vuonna 1994. Ne
hoitavat tehtävänsä mutta järjestelmien hinta on kova (Harold 2007). Kuitenkin neljä
vuotta aiemmin kirjoitetussa kirjassaan "Effective XML" Harold esittää, että XML:a ei
ole koskaan tarkoitettu olemaan tietokanta. Relaatiotietokantatekniikoita on sovellettu
jo yli kahdenvuosikymmenen kokemuksella ja ne ovat vakaita ja käyttökelpoisia
tarkoitukseensa. XML on erittäin hyödyllinen tekniikka datan siirtoon erilaisten
tietokantojen tai tietokannan ja muiden ohjelmien välillä. XML ei kuitenkaan ole
tietokanta, joten sitä ei tulisi käyttää kuin se olisi tietokanta. (Harold 2003) Muutamassa
vuodessa natiivit XML-tietokannat ovat kehittyneet huimasti, minkä voikin havaita muun
muassa edellä mainitun kirjoittajan asenteen muuttumisesta hieman sallivammaksi XML-
tietokantoja kohtaan. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, että W3C:n XML suosituksessa mainitut
alkuperäiset tavoitteet ovat unohtuneet: olla yksinkertainen, helppo ymmärtää ja kehittää
sekä vielä kerran yksinkertainen.

XSL muunnokset

Kuten jo edellä hieman sivuttiin, voidaan XSL Transformations (XSLT) kielen avulla
tehdä yhdessä XML-parserin kanssa hyvinkin tehokkaita koodeja XML-tietorakenteiden
käsittelyyn. XSLT:in ideana on muuntaa XML-dokumentteja toisenlaiseen XML-
syntaksiin taikka johonkin muuhun formaattiin, esimerkiksi normaaliksi tekstiksi.
XSLT tarjoaa perinteisiin ohjelmointikieliin verrattavissa olevia funktioita sekä
toimintoja. Koodi, joka on XSLT kielen mukaista, esitetään XML:lle tuttuun
tapaan tekstimuotoisessa XML-dokumentissa. Koodin muokkaus onnistuu siis helposti
yksinkertaista tekstieditoria käyttäen. Koska XSLT:in käyttö ei vaadi binäärien
kääntämistä vaan pelkästään sen ajon XML-parserin läpi, voidaan siis muutokset
ja lopputulos todeta nopeasti koodin käpistelyn jälkeen. XSLT-kieltä voidaankin
pitää eräänlaisena skriptauskielenä, jonka avulla voidaan tehdä tarvittaessa hyvinkin
monimutkaisia asioita XML-dokumenteille. (W3C 2007b)

SOAP

SOAP-protokolla oli vielä versiossa 1.1 lyhenne sanoista "Simple Object Access
Protocol", mutta versiosta 1.2 alkaen se tunnetaan pelkästään nimellä SOAP. SOAP
on tarkoitettu vaihtamaan tietoa erilaisten järjestelmien tai järjestelmän osien välillä.
Yksinkertaisuus ja laajennettavuus ovat eräitä peruskiviä myös SOAPin suunnittelussa.
Koska SOAP perustuu XML:een, on se perinyt sieltä muun muassa laitteisto- ja
käyttöjärjestelmäriippumattomuuden (W3C 2008). SOAP-viestien siirtoteinä voidaan
käyttää lähes mitä tahansa tiedonsiirtoprotokollaa, esimerkkinä HTTP ja Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP). (W3C 2007a)

SOAP Messaging Framework -osiossa määritellään termit ja käsitteet joita SOAP-
viestinnässä käytetään. Seuraavassa listauksessa on esitetty lyhyesti niistä olennaisimmat:
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• SOAP message: kommunikoinnin perusyksikkö, yksi message vastaa yhtä
kokonaista viestiä.

• SOAP envelope: käärii SOAP viestin sisällön ja esittelee SOAPin pakolliset
nimiavaruudet.

• SOAP header: viestin otsikko-osuus, sisältää nollasta äärettömään kappaletta
otsikkokenttiä, jotka voivat olla tarkoitettu mille tahansa siirtotiellä olevalle
SOAP solmulle, eli välittäjälle.

• SOAP header block: yhden yksittäisen otsikkokentän sisältävä osuus.
• SOAP body: viestin lopulliselle vastaanottajalle tarkoitettu osuus, sisältää

nollasta äärettömään kappaletta kohteita.
• SOAP fault: sisältää virheviestin mikäli sellainen on tapahtunut SOAP viestiä

käsiteltäessä. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on kun SOAP-käsittelijä ei osaa
prosessoida jotain vaadittua kenttää.

• SOAP message path: määrittelee mitä välittäjiä pitkin viesti kulkee.
• SOAP intermediary: viestin välikäsittelijä, saattaa käsitellä otsikko-osuudessa

esiintyneitä kenttiä.
• Ultimate SOAP receiver: viestin lopullinen vastaanottaja, joka käsittelee viestin

body osuuden.

SOAP intermediary -kohteet kertovat, mitkä ovat SOAP-solmuja, joiden kautta viestiä
kierrätetään. Nämä eivät siis kerro, mitä reittiä viesti on oikeasti reititetty, koska se
riippuu siirtotienä käytetyn protokollan – kuten Transmission Control Protocol / Internet
Protocol:n (TCP/IP) toimintatavasta. (W3C 2007a)

Kuva 3.3. Esimerkki SOAP sanomasta (W3C 2007a)

Kuvassa 3.3. on esitetty yksinkertainen SOAP viesti, jossa ei esiinny "fault" ja
"message path" -elementtejä. Elementit jotka on merkitty env-etuliitteellä ovat SOAP-
sanoman perusosia. Viestin env:Body osassa oleva sisältö voidaan eräällä tapaa mieltää
funktiokutsuksi, jolla on nimi ja tietyt parametrit, kun taas env:Header osan sisällössä
kerrotaan SOAP-prosessorille osiot, jotka sen pitää osata käsitellä. Jos SOAP-prosessori
ei osaa käsitellä jotain pakollista elementtiä, tulee sen palauttaa viestin alkuperäiselle
lähettäjälle "SOAP fault" -sanoma.

SOAPia voidaan käyttää myös prosessien ja säikeiden väliseen kommunikointiin.
Suorituskykyvaatimukset tulee toki ottaa huomioon, mutta mikäli XML-parserin
suorituskyky riittää, saattaa olla kannattavaa toteuttaa kommunikointi juuri SOAPia
käyttäen. Jos halutaan vaihtaa SOAPin alla olevaa protokollaa, onnistuu sen vaihtaminen
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ilman, että tarvitsisi koskea SOAP-sanomien käsittelyyn millään tavalla. Tämä osaltaan
helpottaa ylläpitoa.

Atom

Sanaa Atom käytetään Atom Syndication Format:in (RFC 4287) ja Atom Publishing
Protocol:an (RFC 5023) (tai lyhyemmin Atom Protocol) nimenä. Atom Syndication
Format määrittelee XML-dokumentin muodon ja elementit, joita Atom-syötteissä
käytetään, kun taas Atom Protocol määrittelee sovellustason protokollan, jolla voidaan
julkaista ja muokata WWW-resursseja. Tässä osiossa kuitenkin käsitellään pelkästään
Atom Syndication Format, koska Atom Protocol:aa ei tarvita Atom-syötteiden
muodostamisessa.

Atom Syndication Format – tuttavallisemmin Atom – kehitettiin vaihtoehtoiseksi
formaatiksi puutteistaan tunnetulle RSS-formaatille (Intertwingly.net 2008). Atom
1.0 julkaistiin vuonna 2004, ja vuotta myöhemmin se saavutti Internet Engineering
Task Force:n (IETF) standardiehdotuksen aseman. Tärkein tavoite oli saada aikaan
hyvin määritelty yhtenäinen formaatti, joka olisi kuitenkin laajennettavissa tarpeen
vaatiessa. Määrityksen mukaan ei ole taattu sitä, että vastaanottaja osaisi tulkita tehtyjä
lisäyksiä, mutta taattua on, ettei vastaanottaja yritä tehdä tuntemattomille lisäosille
mitään sopimatonta tai väärää. Toisin sanoen vastaanottaja jättää tuntemattomat osat
käsittelemättä.

Laajennettavuus on mahdollistettu sallimalla elementtien käyttö muista XML-
nimiavaruuksista. Eräänä tärkeänä ominaisuutena, verrattuna RSS-formaattiin, Atomin
elementtien sisältö on tyypitetty. Siten vastaanottavan järjestelmän ei tarvitse "arvata"
minkälaista informaatiota elementissä on. Tästä syystä esimerkiksi CAP-viestien (katso
kohta 3.1., Common Alerting Protocol) yhteydessä monesti suositellaankin Atomin
käyttöä RSS:n sijasta, koska Atomissa voidaan selkeämmin määritellä muun muassa onko
syötteessä mukana vain elementtejä jostain toisesta viestistä, vai onko tulossa kokonainen
viesti esimerkiksi linkkinä toisaalta (Westfall 2007).

SQL

Structured Query Language on alun perin American National Standards Institute:n
(ANSI) vuonna 1986 standardoima ja vuotta myöhemmin International Organization
for Standardization:in (ISO) hyväksymä ohjelmointikieli relaatiotietokantojentietojen
käsittelyyn sekä hallinnointiin. Sittemmin SQL standardiin on tehty useita lisäyksiä
ja päivityksiä, näistä merkittävimpiä lisäyksiä ovat SQL-92/SQL2, SQL-99/SQL3
sekä uusin lisäys SQL2003. (ISO/IEC 9075:2003) Vaikka SQL onkin standardoitu,
on lähes jokaisella relaatiotietokantamoottorin, tai oikeammin relaatiotietokannan
hallintajärjestelmän (Relational Database Management System, RDBMS), toimittajalla
omia lisäyksiä SQL kieleen, mutta ollakseen standardin mukaisia, pitäisi niiden kuitenkin
toteuttaa tietyt asiat yhtenäisesti. SQL standardin mukaista syntaksia käytettäessä pitäisi
olla ainakin periaatteessa mahdollista vaihtaa tietokantamoottori toiseen ilman muita
muutoksia, mutta käytännössä tämä ei ole suositeltavaa.

Vaikka SQL:een perustuvat tietokantajärjestelmät ovat eräitä suosituimmista,
on syytä muistaa, ettei SQL ole ainoa tapa käsitellä ja tallettaa tietoa tietokoneilla.
Relaatiotietokantamallien lisäksi on olemassa muun muassa navigaatiomalli, olioihin
perustuvat mallit ja niiden johdannaiset sekä joukko muita vähemmän tunnettuja malleja.
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Navigaatiotietokannat olivat tietojenkäsittelyn ensimmäisiä tietokantoja, jossa tieto oli
toisiinsa linkitetty ja siten mahdollisti automaattisen tiedon läpikäynnin. Haittapuolina
tässä mallissa on muun muassa redundantin tiedon suuri määrä sekä erittäin rajoittuneet tai
lähes olemattomat hakutoiminnot. Löytääkseen jonkin tiedon, piti tietty linkkiketju käydä
aina systemaattisesti läpi. Vielä peräkkäissaantimuisteja (kuten nauhoja) käytettäessä
ei tällä ollut niin suurta merkitystä, koska epälineaaristen hakujen suorituskyky oli
muutenkin heikkoa. Suorasaantimuistien, kuten kiintolevyjen, kannalta lineaarinen haku
ei tuota optimaalista suorituskykyä. Tähän ongelmaan pyrkivät relaatiotietokantamallit
antamaan ratkaisun. (Wikipedia 2008b)

Relaatiotietokantojen perusideana on oletus siitä, että kaikki tieto on esitettävissä
osajoukoilla, jotka muodostuvat n-määrästä relaatioita. Relaatioalgebran, loogisten
operaatioiden ja viiteavainten perusteella tapahtuvat yhdistelyt toimivat tietokannan
tietojen hakuehtoina. Relaatioiden käyttö mahdollisti tehokkaiden hakuehtojen luomisen
ja pääsyn tallennusmedialle sijoitettuun tietoon. SQL perustuu, mutta ei täysin toteuta
relaatiomallin ideoita vaan tekee omia tulkintoja tietyissä käsitteissä. Oliomallit ja näiden
johdannaiset pohjautuvat enemmän tai vähemmän relaatiomalleihin ja niistäkin on jo
joitain sovellutuksia julkaistu. Oliomallien ideana on vähentää SQL:lle tyypillisten
yhdistelyiden määrää tallentamalla tietokannan riveille yksittäisten tietojen sijaan
kokonaisia käsitteitä. Oliotietokannat ovat kuitenkin vielä sen verran vähän tunnettuja,
että SQL:n käyttö tuotantoympäristössä saattaa olla mielekkäämpää suuremman saatavilla
olevan tietomäärän takia. (Darwen & Date 2006)

SQL standardia ja sen toteuttavia tietokantajärjestelmiä on arvosteltu muun
muassa tietyistä epäjohdonmukaisuuksista kielen syntaksissa, eriäväisyyksistä eri
järjestelmissä ja siten huonosta siirrettävyydestä järjestelmien välillä, ja relaatiomallin
rikkomisesta (Date 1986). Arvosteluista huolimatta SQL:n perustuvat tietokannat
tarjoavat useimmille käyttäjille riittävät ominaisuudet ja suuren määrän tietoa eripuolilla
Internetiä ettei ole kannattavaa toteuttaa omaa tietokantajärjestelmää. Myös eräät
avoimeen lähdekoodiin perustuvat SQL-tietokantajärjestelmät, esimerkkeinä MySQL ja
PostgreSQL, ovat jo niin kattavia, että ne pystyvät kilpailemaan kaupallisten sovellusten
kanssa.

3.3. Viestinvälityksen turvamenetelmät

Tässä kohdassa käydään läpi erilaisia menetelmiä viestin aitouden ja muuttumattomuuden
varmistamiseksi. Ensin kuvataan lyhyesti yleisiä menetelmiä, jonka jälkeen summataan
yhteen eri menetelmien hyviä ja huonoja puolia hätäviestien välityksen kannalta. Kohdan
tarkoituksena ei ole kuvata kaikkia olemassa olevia tapoja tai menetelmiä, vaan siihen on
otettu esimerkiksi vain muutama yleisesti käytössä oleva menetelmä.

Message Authentication Code

Usein salauksen kanssa käytetään lisäksi jonkinlaista viestin todennuskoodia (Message
Authentication Code, MAC), joka muodostetaan viestin sisällöstä ja avaimesta, ja jonka
avulla vastaanottaja voi tarkastaa saapuneen viestin eheyden ja muuttumattomuuden.
Lähettäjä ja vastaanottaja sopivat ennen varsinaisen lähetyksen alkua, mitä avaimia ja
menetelmää halutun MAC:n luomiseen tullaan käyttämään. Esimerkiksi keyed-Hash
Message Authentication Code (HMAC/KHMAC) (RFC 2104) ja Cipher Block Chaining
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Message Authentication Code (CBC-MAC) (ISO/IEC 9797-2:2002) ovat usein käytettyjä
MAC-algoritmeja. Normaalissa tapauksessa MAC-koodi lähetetään lähetettävän viestin
yhteydessä. Itse viestin voi salata vapaasti valittavalla salausalgoritmilla ja MAC-
algoritmeja voi myös käyttää kokonaan ilman itse viestin salausta, jolloin viesti näkyy
selkokielisenä ja MAC:a käytetään vain eheyden varmistamiseen.

Digitaalinen allekirjoitus

Digitaalisen allekirjoituksen tarkoituksena on, kuten nimestäkin voi päätellä, antaa jokin
vakuutus siitä, että kyseisen viestin on todellakin lähettänyt se, joka moista väittää.
Digitaalista allekirjoitusta voidaankin käyttää aivan kuten normaalia kynällä tehtyä
allekirjoitusta missä tahansa sopimuspaperissa tai kuitissa. Digitaalinen allekirjoitus
toteutetaan aina asymmetrisellä salausmenetelmällä ja perustuu julkisen avaimen
salaukseen (Public Key Infrastructure, PKI).

Digitaaliseen allekirjoittamiseen tarvitaan normaalisti kolme eri algoritmia.
Ensimmäistä algoritmia käytetään yksityisen avaimen (private key) ja sitä vastaavan
julkisen avaimen (public key) luomiseen. Toista algoritmia käytetään viestin
allekirjoittamiseen itse viestin ja yksityisen avaimen avulla, ja kolmannella algoritmilla
varmistetaan julkisen avaimen avulla vastaanotetut viestin muuttumattomuus.

Menemättä tarkemmin itse käytettävien algoritmien sielunelämään, on viestien
allekirjoitustapahtuma, ja viestin välitys vaiheiltaan seuraava (Anoop 2007):

• Viestinnän osapuolet vaihtavat keskenään julkiset avaimensa.
• Lähettäjä luo digitaalisen allekirjoituksen – eli eräänlaisen tiivistelmän, joka

lisätään lähetettävään viestiin – oman yksityisen avaimensa ja alkuperäisen
viestin avulla.

• Viesti lähetetään vastaanottajalle.
• Vastaanottaja purkaa alkuperäisen viestin saamansa julkisen avaimen ja

viestissä tulleen allekirjoituksen perusteella, ja tarkastaa, että saatu viesti on
yhtenevä avaimella puretun alkuperäisviestin kanssa.

Allekirjoituksen kanssa voidaan käyttää myös jollain salausmenetelmällä salattua viestiä,
mutta tämä ei ole pakollista jos vain viestin muuttumattomuus on olennainen tekijä.

Viestin muuttumattomuuden lisäksi digitaalisella allekirjoituksella voidaan taata,
että lähettäjä on se, joka tämä väittää olevansa. Jotta vaihdettujen julkisien avaimien
oikeellisuus voitaisiin taata, tarvitaan jokin kolmas osapuoli. Digitaalisten allekirjoitusten
tapauksessa tällaista kolmatta tahoa kutsutaan Certificate Authority:ksi (CA). CA
allekirjoittaa jokaisen julkisen avaimen ja tekee niistä riippuvaisia jostain tietystä
laitteesta (Anoop 2007). Näitä laiteriippuvaisia, allekirjoitettuja ja julkisia avaimia
puolestaan kutsutaan sertifikaateiksi (esimerkiksi X.509 sertifikaatti, RFC 2510) ja
yleensä viestin välittäjät vaihtavat keskenään vain sertifikaatteja, eivätkä suoraan julkisia
avaimiaan.

Keskitetyn CA:n vaihtoehtona voidaan myös käyttää ns. Web of Trust -mallia,
jossa ideana on, että käytetyt julkiset avaimet voi allekirjoittaa myös jokin kolmas
käyttäjä, johon viestin vastaanottaja ja lähettäjä luottavat. Käytännössä siis muodostuu
verkko, jossa jokin luotettu käyttäjä takaa toisen käyttäjän tai laitteen julkisen avaimen ja
taas tämä laite tai käyttäjä kenties takaa edelleen uusia avaimia. (Abdul-Rahman 1997).
Tällaista lähestymistapaa käyttävät Open Pretty Good Privacy (OpenPGP) -standardiin
(RFC 4880) perustuvat ohjelmat.
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Siirtotien salaus

Transport Layer Security (TLS) ja Secure Sockets Layer (SSL) ovat yleisesti käytettyjä
siirtotien salausprotokollia ja näitä käytetään usein salaamaan tiedonsiirto WWW-sivuille,
sähköpostiin ja pankkipalveluihin. TLS on teknisesti ottaen SSL:n seuraaja, ja vaikka
näissä on joitain eroja (Oppliger 2003) ovat nämä kaksi käytännössä sama protokolla
(Oppliger et al. 2006).

TLS:n – ja täten myös SSL:n – tapauksessa yksittäisiä viestejä ei salata, vaan
päätepisteiden välille luodaan putki, jota pitkin kaikki liikenne siirtyy salattuna. TLS
standardi (RFC 5246) kuvaa teknisemmin, miten SSL/TLS yhteydenmuodostus tapahtuu,
mutta pääpiirteiltään tämä koostuu kolmesta vaiheesta (Wikipedia 2008e; UT Starcom
2008):

• Päätepisteet (laitteet tai käyttäjät) neuvottelevat keskenään, mitä algoritmeja
käytetään.

• Päätepisteet vaihtavat keskenään julkisia avaimiaan ja autentikoivat toisensa.
• Viestien salaus symmetrisellä salausmenetelmällä (eli käyttäen hyvin

samankaltaisia, tai täysin samoja avaimia sekä viestin salaukseen että purkuun),
sekä päätepisteessä saapuneiden viestien oikeellisuuden tarkastus.

Aivan kuin digitaalisen allekirjoituksen tapauksessa, myös SSL/TLS:n yhteydessä
käytetään usein kolmannen tahon takaamia sertifikaatteja julkisten avaimien sijaan.
Standardi sallii molemminpuolisen autentikaation, jolloin sekä palvelin, että asiakaslaite
varmentavat itsensä, mutta käytännössä tätä tapaa käytetään harvoin – itse asiassa on jopa
haastavaa löytää jokin sivusto, joka tätä tapaa oikeasti käyttäisi.

Yleisin tapa on, että vain palvelin – esimerkiksi pankkipalvelun tarjoaja –
antaa sertifikaattinsa ja asiakas tarkastaa sen oikeellisuuden. Sertifikaatin oikeellisuus
voidaan hyväksyä joko suoraan (asiakas tietää jo valmiiksi luottavansa sertifikaatin
myöntäjään tai palvelinpäähän), tai tarkastamalla se yhteydenmuodostuksen aikana
sertifikaatin myöntäjältä. Yhteydenmuodostuksessa on myös mahdollista käyttää MAC-
algoritmeja takaamaan viestien oikeellisuus. Yhteydenmuodostuksen jälkeen päätepisteet
keskustelevat keskenään normaalisti, mutta viesti kulkee salatun putken läpi. SSL/
TLS:n kanssa on luonnollisesti mahdollista käyttää myös muita menetelmiä, kuten itse
viestisisällön salausta. Usein SSL/TLS on kuitenkin yksistään riittävä.

Virtual Private Network

Virtual Private Networkin (VPN) luomiseen on tehty monia protokollia (Wikipedia
2008f), samoin kuin termin VPN alle osuu aimo kasa erilaisia toteutustapoja (RFC
2764), mutta perusidealtaan nämä kaikki hakevat takaa samaa tavoitetta. VPN:n
tarkoituksena on luoda erillinen (yksityinen) verkko jo olemassa olevan verkon –
esimerkiksi Internetin – päälle ja lähettää kaikki tieto tätä uutta verkkoa pitkin. VPN
ei edellytä salausta, mutta monesti sitä kuitenkin käytetään. Salausta käytettäessä
voidaan toteutuksesta riippuen käyttää jotain omatekoista, kenties maksullista
salausmenetelmää, tai turvautua perinteisempiin ratkaisuihin kuten SSL:iin tai IPSec:iin
(RFC 2401). Samoin toteutuksesta riippuen voidaan joko SSL/TLS-tyylisesti salata vain
siirrettävä data, tai vaihtoehtoisesti koko verkkopino, jolloin kaikki liikenne kulkee
normaalisti päätepisteiden välille luodun näennäis-verkon yli. VPN:n päätarkoitus onkin
piilottaa mahdollinen viestien salaus ja päätelaitteiden välinen autentikaatio ylempänä
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verkkopinossa toimivilta sovelluksilta. Tällöin nämä voivat toimia kuin käyttäisivät
mitä tahansa verkkoa, johon ne on alun perin suunniteltu. VPN:lla voidaan myös
joissain tapauksissa toteuttaa toisten verkkoprotokollien emulointia, esimerkiksi luomalla
näennäinen Internetwork Packet Exchange (IPX) -verkko TCP/IP-verkon päälle.

VPN voidaan pääsääntöisesti jakaa kahteen luokitteluun: piirikytkentäisiin
verkkoihin, jotka tehdään joko suoraan kaapeleilla tai teleoperaattorin taholta, tai ns.
dialup-tyylisiin verkkoihin, joihin asiakkaat voivat liittyä vapaasti (RFC 2764), kunhan
täyttävät vaaditut autentikaatiovaatimukset. Nämä vaatimukset voivat olla joko vain
käyttäjätunnus ja salasana, tai vaihtoehtoisesti perustua esimerkiksi sertifikaatteihin.

Yhteenveto

Hätäviestejä tai ylipäätänsä viestintää ajatellen valinta useiden eri vaihtoehtojen välillä ei
ole ongelmaton. Kohdassa mainittuja menetelmiä voi luonnollisesti käyttää yhdistelminä
ja usein näin tehdäänkin (SSL varmistetaan sertifikaateilla, VPN:ia käytetään SSL-
salauksen yli), mutta monesti "liika turvallisuus" on vain laskentatehon hukkaa. Salatessa
liikennettä, tiivisteitä, MAC-koodeja tai allekirjoituksia laskettaessa, menetetään aina osa
tehosta epäoleelliseen. Kaikki tämä on siis viestin lähettämisen kannalta ylimääräistä
kuormaa. Ajatellessa mobiileja päätelaitteita, kuten puhelimia, tablet-pc:ita tai jo
pelkästään kannettavia tietokoneita, aiheuttaa ylimääräinen laskenta aina ongelmia
vähintäänkin akunkeston kanssa. Toisaalta taas myös palvelimelle saattaa muodostua
ylivoimaista kuormaa kenties kymmenien tai satojen tuhansien laitteiden pyydellessä
erinäisiä tietoja. Kuormaa pystyy luonnollisesti jakamaan useammalle palvelimelle, mutta
tämä taas luo lisäkustannuksia.

Ajatellen edellä mainittuja menetelmiä, MAC-algoritmit ovat kevyimmät
suorittaa, mutta ne eivät luo mitään takeita viestin välittäjän henkilöllisyydestä,
ainoastaan taaten viestin eheyden. Yksinkertainen ratkaisu tähän pulmaan on digitaalinen
allekirjoitus ja sertifikaatit. Peruskäyttötapausta ajatellen, jolloin viestiä lähetetään
väestölle, ei viestin sisällön paljastuminen matkalla ole vakavaa, joten itse viestiä ei
välttämättä tarvitse salata. Jos taas tahdotaan siirtää tietoa esimerkiksi viranomaistahojen
välillä, saattaa salaamisesta tulla tarpeellista. Tällaisessa tapauksessa yksinkertaisin tapa
on käyttää jotain valmista VPN-ratkaisua, jolloin alkuperäiseen toteutukseen ei tarvitsisi
puuttua, vaan viestit voitaisiin lähettää kuten aikaisemminkin. VPN tuo mukanaan
luonnollisesti ylimääräistä vaivaa erillisten VPN-ohjelmistojen asentamisen myötä,
samoin kuin käyttäjätunnusten tai sertifikaattien ylläpitoa. Rajatulle käyttäjämäärälle
tämä ei ole ongelma, mutta ratkaisun ulottaminen kaikkien – jopa peruskäyttäjien –
saataville on taas kokonaan toinen asia. Lisäksi VPN-ratkaisu kaikille käyttäjille on
hieman kyseenalainen, sillä kaikki itse näennäis-verkossa olevat voivat vapaasti tarkkailla
toistensa viestejä kuin ne olisivat täysin salaamattomia. Toisin sanoen kaikkien käyttäjien
pitäminen VPN:ssa on vähän kuin toimisi suoraan Internetissä.

Toinen lähestymistapa asiaan on käyttää SSL/TLS-salausta joko yksinään tai
yhdessä MAC-algoritmien tai digitaalisen allekirjoituksen tai molempien kanssa. Tämä
tapa luo ylimääräistä taakkaa palvelinpäähän, sillä kaikki liikenne täytyy erikseen salata.
Tapa tuo kuitenkin ohjelmointiteknisesti ajatellen huomattavaa etua. Usein HTTP:aa
käyttävä ohjelma saadaan pienellä vaivalla muutettua HTTP over Secure Socket Layer:iä
(HTTPS) käyttäväksi ohjelmaksi. Toisin sanoen, käyttämään SSL:ia tai TLS:ä HTTP:n
yli (HTTPS / HTTP over Secure Socket Layer). Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä,
että monet ohjelmointikielet, jotka tukevat normaalia HTTP-siirtoa valmiilla kirjastoilla,
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tukevat myös HTTPS:a, esimerkkinä Symbian ja Java. Lisäksi on olemassa useita lähes
kaikille arkkitehtuureille ja ohjelmointikielille käännettyjä kirjastoja, joissa vain pienellä
muutoksella olemassa olevasta HTTP-toteutuksesta tulee HTTPS-toteutus (esimerkiksi
libcURL 2008). Tässä yhteydessä mainitsemisen arvoisia lienevät myös avoimeen
lähdekoodiin perustuvat SSL/TLS-kirjastot, kuten GnuTLS ja OpenSSL, koska ne ovat
myös saatavilla lähes jokaiselle alustalle.

Tässä kohdassa lyhyesti esitellyt tavat viestin eheyden ja alkuperän
varmistamiseksi ovat kaikki päteviä vaihtoehtoja luvun 5. järjestelmään. Käytettäessä
järjestelmää olemassa olevan VPN-ratkaisun päällä ongelmat ratkeavat kuin itsestään,
mutta muissa tapauksissa asiaan on syytä paneutua tarkemmin. Järjestelmäehdotuksessa
käytetään HTTP:aa, sekä socketeja, joten SSL/TLS:n käyttäminen on helposti
toteutettavissa oleva, toimiva vaihtoehto. Digitaalinen allekirjoitus on myös toimiva
vaihtoehto, ja erityisesti jos palvelinpään kuormaa halutaan säästää, on vähintäänkin
suositeltavaa käyttää kyseistä menetelmää viestien aitouden ja eheyden takaamiseksi.
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4. Viestinvälitysratkaisuja

Seuraavissa kohdissa esitellään kolme olemassa olevaa toteutusta hätäviestin välitykseen.
Nämä kolme tapaa on valittu, koska ne ovat toteutukseltaan hyvin lähellä tämän työn
kuvailemaa, omaa toteutusmallia. On syytä kuitenkin huomioida, että esitetyt järjestelmät
ovat vain koeluonteisia tai ehdotuksia. Ensimmäinen ehdotuksista on esimerkki
arkkitehtuurikuvauksesta, joka ei suoranaisesti ota kantaa järjestelmän toteutukseen.
Kaksi muuta ehdotusta ovat sen sijaan todellisia toteutuksia.

Ennen ehdotuksia käydään kuitenkin pääpiirteittäin läpi alkuperäinen Emergency
Alert System (EAS). Koko EAS:in rakennetta, tarkkoja viestimäärittelyjä ja yksittäisiä
käyttötapauksia ei käydä läpi, koska järjestelmä itsessään ei kuulu tämän diplomityön
alueeseen (eli IP-verkkojen hätäviestien välitysmenetelmiin). Järjestelmän perusajatus
on kuitenkin syytä käydä läpi, koska lukijalla ei välttämättä muuten ole tarvittavaa
tietoa The Advanced EAS Relay Network (AERN) -ehdotuksen ymmärtämiseen. Luvun
tarkoitus onkin luoda yleiskuva muutamista alkuperäisen järjestelmän ominaisuuksista ja
puutteista. Lisää tietoa löytyy Wikipediasta (Wikipedia 2008c) ja kattavammin Federal
Communications Commissionin sivuilta (FCC 2008a; FCC 2008e). Tarkkaavainen
lukija saattaa myös huomata, että valitut järjestelmät (EAS ja AERN) ovat hyvin
Yhdysvallat (USA) -painotteisia. Työn tarkoituksena ei ole suinkaan tehdä syvällistä
tarkastelua Yhdysvaltojen hätäviestijärjestelmiin, vaan tähän valintaan päädyttiin
oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Yhdysvaltojen järjestelmistä löytyy muiden
maiden vastaaviin verrattuna kattavampaa tietoa ja toiseksi kirjoittajien tietoon ei tullut
minkään muun maan järjestelmää, jossa oltaisiin yhdistämässä CAP-viestit tai ylipäätänsä
laajamittaisemmin XML-sanomat osaksi olemassa olevaa järjestelmää. Täten EAS ja
AERN luovat hyvän yhdistelmän järjestelmävertailulle.

Lisäksi kohdassa 4.5. on yhteenvedonluonteinen vertailu esitellyistä
järjestelmistä, sekä kerätty muutama oleellinen vaatimus – tai ominaisuus – jonka
hätäviestejä välittävältä järjestelmältä täytyisi löytyä. Luvun viimeisessä kohdassa
(4.6.) käydään esittelynomaisesti läpi tässä työssä (luvut 5. ja 6.) esiteltävä oma
järjestelmäehdotus.

4.1. Emergency Alert System

Alkuperäinen EAS-järjestelmä luotiin nykyisessä muodossaan vuonna 1994 Federal
Communications Commission:in (FCC), Yhdysvaltojen Federal Emergency Management
Agency:n (FEMA 2008) ja National Weather Services:in (NWS 2008) yhteishankkeena.
Järjestelmän tarkoituksena oli luoda Yhdysvaltojen presidentille tai muille virallisille
tahoille mahdollisuus ottaa yhteyttä Yhdysvaltojen kansalaisiin mahdollisimman nopeasti
hätätilanteen sattuessa.

FCC:in säännösten mukaan käytännössä kaikki viralliset ääntä tai kuvaa välittävät
tahot on velvoitettu hankkimaan laitteet, joilla pystyy tarkkailemaan ja välittämään
EAS-viestejä. Näihin ei lasketa Internet- tai teleoperaattoreita, mutta jokaiselta TV- tai
radioasemalta täytyy löytyä vaadittavat laitteet. Hätätilanteen sattuessa näiden tahojen
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täytyy välittää tuleva hätäviesti omassa verkossaan ja toistaa se esimerkiksi kaikilla
omistamillaan TV- tai radiokanavilla. Jokaisen tahon järjestelmän täytyy tarkkailla
vähintään kahta itseään lähintä olevaa järjestelmää tulevien viestien varalta. (FCC 2008e)
FCC:in säännösten mukaan vähintään osavaltioiden kuvernöörien hyväksymät viestit
täytyy välittää välittömästi. Muut – vähemmän tärkeät – viestit on mahdollista jättää
huomioimatta, jos välittävät tahot näin tahtovat (FCC 2001).

Kuva 4.1. EAS Diagram (GAO-07-411 2007)

Kuvassa 4.1. nähdään pääpiirteiltään käytössä oleva EAS-järjestelmä. Kuvan nuolet
esittävät informaatiovirtaa lähtien ylhäältä presidentistä tai muusta korkeammasta
valtionjohdosta, ja jatkaen alaspäin aina TV- tai radiovastaanottimiin asti. Kuten
kuvasta voidaan nähdä, järjestelmä luottaa vahvasti puhelimen käyttöön ja hälytykset
täytyykin "käynnistää manuaalisesti" jonkin valtuutetun tahon toimesta. Toisena
havaintona voidaan nähdä selkeästi analoginen maailma hälytysten välittämisessä,
mikä osaltaan eristää EAS-järjestelmän muista järjestelmistä, kuten Internetistä, joita
varten tieto täytyisi ensin muuttaa digitaaliseen muotoon. Tietenkin äänilähetyksen
voi pakata suoraan digitaaliseen muotoon ja lähettää jotain muuta kanavaa pitkin,
mutta mitään automaattista menetelmään tällaisen toteuttamiseen ei EAS-järjestelmässä
ole. EAS:in pitäisi tulevaisuudessa tulla mahdollisuus tekstiviestien lähettämiseen
onnettomuusalueiden asukkaille (FCC 2008b; FCC 2008c). New York Timesin uutisten
mukaan kyseinen ominaisuus tulisi käyttöön vuoteen 2010 mennessä (NYTimes 2008).

EAS-sanomat ja -viestit koostuvat otsikko-osasta, joka on koodattu Specific
Area Messaging Encoding:ia (SAME) (NWS 2007) käyttäen, sekä 8-25 sekuntia
kestävästä huomiosignaalista, joka tulee 1050Hz taajuudella sääradioilta tai kaupallisilta
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asemilta yhdistettynä 853Hz ja 960Hz siniaaltona. Toisin sanoen ihmiskorvan kuulemilla
taajuuksilla. Otsikkoa seuraa ääniviesti, jossa kerrotaan hätäviesti tai ilmoitus. Viestin
jälkeen sanoman päättää lopetusmerkki, joka on teksti "NNNN" ja binäärikoodi
10101011. (FCC 2002)

Viestirakenteesta voidaan nähdä yksi selvä ongelma: viesti perustuu pelkästään
ääneen. Vaikkakin SAME-koodatussa otsikossa kulkee koodi, joka ilmaisee hätätilanteen
tyypin, itse viesti on pelkkää puhetta, jonka saaminen tekstiksi – ja eritoten jossain tietyssä
mediassa välitettäväksi tekstiksi ei ole kaikissa tilanteissa ongelmatonta. Toisin päin
myös puhutun ääniviestin aikaansaaminen tekstistä voi osoittautua ongelmalliseksi, jos
alkuperäinen hätäsanoma ei sitä sisällä, mutta tästä sanomasta täytyisi kuitenkin nopeasti
lähettää EAS-viesti välitettäväksi TV- tai radioverkkoon. Hyvänä esimerkkinä tapauksen
ongelmallisuudesta voidaan pitää syyskuun 11. päivän terroristi-iskua New Yorkiin
vuonna 2001, jolloin EAS:iä ei käytetty valtakunnallisesti – eikä edes paikallisesti New
Yorkin osavaltion alueella. Pääsyy tähän oli, että media pystyi kattamaan tapahtuman
paremmin kuin olemassa oleva EAS-järjestelmä (Stine 2001).

Kuten aikaisemmin sanottua: EAS-järjestelmässä voidaan välittää kansan
kuultavaksi vain audioviestejä, eli käytännössä järjestelmän käyttöönotto katkaisee
kaikki muut lähetykset. Tämä on varsinkin televisiolähetysten kannalta kriittistä,
sillä kuvanlaadullisesti varsin hyvälaatuinen, suora TV-lähetys paikanpäältä korvautuu
mustalla ruudulla ja pahimmassa tapauksessa vain lyhyellä, toistuvalla ääniviestillä.
Toinen EAS:in puute on, ettei otsikko-osuus sisällä minkäänlaista virheenkäsittelyä vaan
ainut tapa löytää virheellinen viesti on verrata yhdestä lähteestä saatua viestiä muista
lähteistä saatuihin viesteihin (Wikipedia 2008c). Muun muassa näitä kahta ongelmaa,
eli viestin muokattavuutta ja monikäyttöisyyttä sekä parempaa virheiden havaitsemista
varten kehitettiin The Advanced EAS Relay Network.

4.2. The Advanced EAS Relay Network

The Advanced EAS Relay Network on FCC:in ehdotus olemassa olevien järjestelmien
tehostamiseksi. AERN:in tarkoituksena on lisätä CAP-viestit osaksi hälytysten
välittämistä. Heinäkuusta 2007 asti FCC:in säädökset ovat vaatineet, että kaikki EAS-
järjestelmän piiriin kuuluvat tahot pystyvät vastaanottamaan ja lähettämään CAP-viestejä
(FCC 2008d).

AERN:in ideana on, että kaikki viestit lähetettäisiin CAP-muotoisina XML-
viesteinä, jolloin ne sisältäisivät aina tarkat tiedot hätätilanteesta (katso kohta
3.1., Common Alerting Protocol). Lisäksi formaatti mahdollistaa haluttaessa äänen
ja videon lisäämisen viesteihin, sekä paremman tietoturvan. Lisäksi EAS-viestit
kulkevat nykyisessä muodossaan salaamattomina, kun taas CAP-viestien käyttö tekee
mahdolliseksi viestien salauksen, sillä CAP:an kanssa voidaan käyttää normaaleja XML-
salaustekniikoita.

Alkuperäinen EAS pystyy lähettämään viestejä suurelle yleisölle, mutta
kokonaisuutena se on silti vain yksi ainut järjestelmä, johon on pakonomaisesti liitetty
kiinni TV- ja radiokanavia. Tällaisen järjestelmän kanssa törmätään helposti ongelmiin,
jos viesti täytyy lähettää järjestelmään, jota ei ole alun perin liitetty EAS:iin. Tällaisessa
tapauksessa viesti joudutaan joko käsin kopioimaan toiseen järjestelmään tai luomaan
kokonaan uusi viesti. Varsinkin Internetin muodostuttua yleiseksi tiedonvälityskanavaksi,
olisi hätätilanteessa hyvä, jos viestit voitaisiin välittää suoraan käyttäen olemassa olevaa
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TCP/IP-verkkoa tai edes saada viestit jonnekin Internetiin suuremman yleisön saataville.
EAS:in käyttöön Internetin yli on jo olemassa joitain ehdotuksia, kuten esimerkiksi
Internet Emergency Alert System (Verma & Verma 2005), mutta tällä hetkellä moisia
järjestelmiä ei ole otettu käyttöön. AERN tarttuu tähän ongelmaan standardilla XML-
formaatilla – eli CAP-viesteillä. XML-muotoinen viesti voidaan helposti välittää muihin
– EAS:in tai itse AERN:in ulkopuolisiin – järjestelmiin, kuten juuri Internetiin.

Helpomman välitettävyyden lisäksi CAP-viestit tarjoavat myös halvemman tavan
välittää viestejä kuin nykyinen EAS-järjestelmä, koska XML-tiedostojen käsittelyyn
riittää miltei mikä tahansa perustietokone, kun taas alkuperäisten EAS-sanomien
käsittelyyn tarvitaan erilliset laitteet niin viestien vastaanottoon kuin lähettämiseen. On
kuitenkin syytä huomioida, että myös AERN:in tapauksessa tarvitaan erillinen laite – tai
EAS-laite, joka osaa käsitellä CAP-viestejä – jos viesti halutaan välittää vanhaan EAS-
verkkoon. Sama pätee myös muihin vanhoihin järjestelmiin yhdistettäessä (esimerkkinä
hälytyssireenit ja puhelinkeskukset). (Botterell 2003)

Toiminnallisuutta ajatellen, siinä missä vanha EAS tarjoaa vain yhden
toimintatilan, tarjoaa AERN kolme mahdollista tilaa. Alkuperäinen EAS toimii siis
aina samoin, eli se koostuu kolmesta osasta (komponentista): lähettäjistä (originators),
verkonomistajista (broadcasters and cable operators) ja itse välitykseen käytettävistä
verkoista (relay networks). Näiden kolmen yhteistyö toimii kuten nimistä voi päätellä
eli luonnollisesti lähettäjät lähettävät verkkojen läpi tietoa omistajien luvalla. (Botterell
2003)

AERN:in tarjoamat kolme korvaavaa tilaa on listattu alla (Botterell 2003):
• Suora piiriyhteys (direct circuit). Tässä tilassa lähettäjien laitteet ovat suorassa

yhteydessä salattujen yhteyksien yli verkonomistajien laitteisiin. Erona EAS:iin
on, että EAS:in tapauksessa jokainen laite tarkkailee kahta läheistä laitetta, eikä
välttämättä ole suoraan yhteydessä lähettäjien laitteisiin. EAS:in tapauksessa
ei myöskään käytetä salausta. Tämä ratkaisumalli luo kuitenkin huomattavan
rasitteen lähettäjien laitteille, sillä joillain alueilla yksittäinen verkonomistajan
laite saattaa olla yhteydessä useamman eri lähettäjän laitteeseen, joihin taas
on samalla luonnollisesti yhteydessä useampi verkonomistajan laite. Täten siis
solmupisteinä olevat laitteet rasittuvat.

• Turvattu palvelin (secure server). Tässä tapauksessa CAP-viestin syötetään
palvelinkoneelle, jolta muut laitteet tietyn väliajoin kyselevät mahdollisia
uusia viestejä. Kysyvät laitteet voivat olla niin verkonomistajien laitteita kuin
toisia palvelimia. Jos palvelimet kestävät viestien noudosta syntyvän rasitteen,
tässä lähestymistavassa on hyvinä puolina keskitetty viestiennoutopaikka, sekä
helpompi viestien lähettäjien autentikointi, sillä verkonomistajien ei tarvitse
tarkastaa ovatko viestit tulleet oikeilta tahoilta niin kauan kun itse palvelin
pysyy luotettuna. Lisäksi tällainen palvelin pystyy tahdottaessa välittämään
saapuneet CAP-viestit suoraan myös EAS:in ulkopuolisiin järjestelmiin.

• Tiedon lähetys (data broadcast). CAP-viestit välitetään suojatulle reitittimelle,
jos niitä lähetetään yksisuuntaisiin järjestelmiin, kuten satelliitti- tai
digitaalitelevisioon. Viestejä toistetaan niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi.
Viestien vastaanottajia ajatellen tämä tapa on lähinnä sitä, miten EAS-viestit
lopulta päätyvät kaikkien kuultaville vanhassa järjestelmässä.

AERN-arkkitehtuuri tulisi olemaan täysin avoin ja ilmainen kaikille siitä kiinnostuneille,
ja perustumaan ainoastaan avoimiin standardeihin. (Botterell 2003).
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On tietenkin ehkä hieman kyseenalaista, kuinka ilmaiseksi tällaisen järjestelmän
luominen loppujen lopuksi muodostuu. AERN on ensisijaisesti suunniteltu parantamaan
Yhdysvaltojen olemassa olevaa EAS-järjestelmää, jollaista ei välttämättä muista valtioista
löydy yhteensopivassa muodossa. Täten siis AERN:in yhdistäminen muiden maiden
järjestelmiin ei välttämättä ole täysin ongelmatonta. Sen sijaan AERN toisi toteutuessaan
mahdollisuuksia parempaan kansainväliseen toiminnallisuuteen, koska CAP-viestejä
voitaisiin välittää myös muihin maihin. Tähän ei nykyinen EAS-järjestelmä pysty ihan
pelkästään siitä yksinkertaisesta syystä, ettei Yhdysvaltojen viranomaisilla ole pääsyä
muiden valtioiden TV- tai radioverkkoihin.

4.3. SIP Event Package For CAP

Session Initiation Protocol (SIP) Event Package for Common Alerting Protocol (CAP)
on luonnos CAP-viestien välittämisestä SIP:aa käyttäen (Rosen et al. 2008). Toisin
kuin AERN, tämä ehdotus ei kuvaa kokonaista arkkitehtuuria vaan yksinkertaisen tavan
välittää CAP-viestejä. AERN:in toteuttamiseen tarvittaisiin monessa tapauksessa suuria
hankintoja, jos minkäänlaista olemassa olevaa järjestelmää ei ole. SIP-tuki sen sijaan
löytyy jo monista laitteista, kuten joistain matkapuhelimista ja luonnollisesti erinäisistä
Voice over Internet Protocol (VoIP) -puhelimista.

SIP on signalointiprotokolla, jota käytetään yleisesti multimediasessioiden
luomiseen ja lopettamiseen. Esimerkkinä tällaisista sessioista sanottakoon ääni- ja
videopuhelut, pikaviestintäsovellukset ja jotkut nettipelit. (Wikipedia 2008d)

Perustoiminta-ajatukseltaan SIP avaa tarvittavan yhteyden päätelaitteiden välille,
välittää tietoa yhteydestä ja sulkee yhteyden. Session Initiation Protocol:aa voidaan
käyttää niin Transmission Control Protocol:an (TCP), User Datagram Protocol:an (UDP),
kuin Stream Control Transmission Protocol:an (SCTP) yli. Varsinaista dataa voidaan
lähettää esimerkiksi käyttäen Real-time Transport Protocol:aa (RTP). Hätäviestejä
lähetettäessä mielenkiintoiseksi SIP:an tekee kuitenkin se, ettei varsinaista tiedonsiirtoa
tarvitse tehdä tai päätepisteiden välille luoda minkäänlaista tiedonsiirtoyhteyttä
(esimerkiksi datastreamiä, kuten ääni- tai videoyhteyttä). Tämän mahdollistaa SIP:an
"Subscribe/Notify" -toiminnallisuus, jonka pääasiallinen tarkoitus on kertoa tilatietoa
käytössä olevasta yhteydestä, mutta sitä ei ole rajattu vain juuri tähän tiettyyn
tarkoitukseen.

Kuva 4.2. havainnollistaa "Subscribe/Notify" -toiminnallisuuden sen
perustapauksessa. Tilaaja (subscriber) on kuvassa jokin, mikä tahansa päätelaite, joka
tahtoo esimerkiksi luoda puheluyhteyden toiseen paikkaan ja pyytää ilmoitusten jakajalta
(notifier) tilailmoituksia. Alkaen ylhäältä alaspäin kuvan vaiheet ovat yksinkertaiset:

• Tilaaja kirjautuu palveluun ja pyytää tilailmoituksen, johon jakaja palauttaa
vastauksena 200 OK kuitaten, että pyyntö on hyväksytty.

• Tämän jälkeen jonkin ajan päästä tai välittömästi, riippuen milloin ilmoituksia
tulee saataville, nämä välitetään tilaajalle. Kuvassa jakaja lähettää Active
NOTIFY -ilmoituksen, jonka tilaaja kuittaa hyväksytyksi. Näitä viestejä voi
saapua useampikin. Useita viestejä esittää kaaviossa olevat katkoviivat.

• Viimeisenä tilaaja pyytää palvelun lopettamista lähettäen UN SUBSCRIBE
-viestin. Jakaja kuittaa viestin ja ilmoittaa yhteyden lopettamisesta. Tilaaja
kuittaa vielä lopuksi lopetusviestin.
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Kuvan esimerkin viestit voisivat olla jotain tietoa Internet-puhelun tilasta, mutta SIP
itsessään ei määrittele mitä tietoa näissä viesteissä saa lähettää, kunhan ne täyttävät
tietyt yleisehdot (RFC 3265). Toisin sanoen, on mahdollista, että tilaaja pyytää jakajaa
lähettämään tietoa vain esimerkiksi alueensa hälytysviesteistä.

Kuva 4.2. SIP Subscribe/Notify (Zhao & Liu 2006)

Perusajatukseltaan tiedon välittäminen SIP:aa käyttäen ei ole uusi, vaan tästä on
ollut myös ehdotuksia (Sadat et al. 2006; Arabshian & Schulzrinne 2003). CAP-viestien
lähettämistä voidaankin omalta osaltaan pitää vain erityistapauksena geneerisestä XML-
viestien lähetyksestä (Arabshian & Schulzrinne 2003), mikä ei sinänsä ole yllättävää,
onhan molemmissa projekteissa ollut yhtenä osallistujana SIP:an toinen pääsuunnittelija
Henning Schulzrinne.

Tämä lähestymistapa tarjoaa hyvän jatkon esimerkiksi AERN-järjestelmän
perään, jos viestejä halutaan välittää helposti päätelaitteisiin, erityisesti jos VoIP-
puhelimet tai muut Session Initiation Protocol:aa tukevat laitteet yleistyvät.

4.4. X-Capatom

Vaikkakin CAP:aa käytetään jo monissa paikoissa, ei täysin valmiita toteutuksia
kuitenkaan ole julkisesti monia saatavilla. Lyhyehkön listan käytössä olevista CAP-
viestejä käyttävistä sivustoista löytää muun muassa CAP Cookbookista (CAP
Cookbook 2008), tai etsimällä jollain Internetin hakukoneella, mutta näistä sivustoista
monet ovat erinäisten virastojen tai muiden virallisempien tahojen ylläpitämiä,
eikä monista ole saatavilla lähdekoodeja tai muutenkaan käytännön toteutusta.



34

Minkään määrittelytason kaaviota tarkemman toteutuksen löytäminen saattaakin
osoittautua haastavaksi toimenpiteeksi. Yhden tällaisen tarjoaa kuitenkin esimerkiksi
International Business Machines Corporation:in (IBM) developerWorks-sivusto (IBM
developerWorks 2008). X-Capatom (IBM developerWorks 2007) on kuten monet
muutkin developerWorksin tarjoamat esimerkkisovellukset täysin ilmainen ja vapaasti
käytettävissä. X-Capatomin sivuilta löytyy myös pakettina seikkailunhaluisille Javalla
(Sun 2008a) tehty esimerkkikoodi.

X-Capatomin ideana on luoda WWW-palvelin, jolta viestejä voidaan vapaasti
lukea, joko asiaan soveltuvalla asiakasohjelmalla, tai WWW-selaimella. Palvelimelle
muodostetaan Atom-syöte, jota päivitetään Atom Protocol:an avulla. X-Capatom käyttää
syötteiden luontiin valmista Atom Protocol:an mukaista toteutusta nimeltään Abdera
(Apache 2008b), joka on Apache Software Foundationin (Apache 2008a) luoma maksuton
ja vapaasti käytettävä ohjelma. Abderasta on saatavilla valmis binäärikäännös, sekä
Java-lähdekoodit. Itse ohjelma on kirjoitushetkellä – syyskuussa 2008 – vasta 0.4-
versiossa, mutta siitä löytyy jo toiminnallisuudet syötteiden luomiseen, asiakasohjelman
toteuttamiseen, sekä luonnollisesti oman syötepalvelimen tekemiseen. Lisäksi Abdera
tukee syötteiden salausta ja digitaalista allekirjoittamista, mistä on hyötyä erityisesti
kriittisten hätäsanomien eheyden ja muuttumattomuuden varmistamisessa.

Kuva 4.3. Esimerkki X-Capatom entrystä (IBM developerWorks 2007)

Kuvassa 4.3. nähdään esimerkki X-Capatomin mukaisesta Atom entrystä. Kuvasta on
kuitenkin nähtävissä perustiedot entryn eli yhden Atom-syötteen tieto-osasta riveillä 2 –
29. Tämän kaltaisia entryjä voi olla yhdessä syötteessä useampi, toisin sanoen jokaiselle
tapahtumalle tai hälytykselle omansa. Rivillä kolme on entryn yksilöllinen tunnus, rivillä
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neljä ja viisi päivitys- ja julkaisuajat, sekä rivillä kuusi viimeisin viestin muokkausaika.
Viestiä on siis voitu muokata jälkikäteen ilman, että sen varsinaisiin tietoihin on kajottu.
Tietoja siis ei ole välttämättä päivitetty, vaan on tehty jotain muita muutoksia entryyn.

Rivillä kahdeksan on viestin tyyppi, esimerkkitapauksessa AMBER ALERT, eli
lapsen katoamistapaus (Wikipedia 2008a). CAP-viestit eivät suoraan sisällä tätä kyseistä
kenttää, mutta sen arvon voi ottaa esimerkiksi CAP:an "event" -kentästä. Seuraavan
rivin author-kenttä vastaa CAP:an "sender" -kenttää (katso kohta 3.1.). Rivit 11-15 ovat
linkkejä alkuperäisiin CAP-standardin mukaisiin viesteihin, jotka voidaan tarvittaessa
ladata erikseen. Rivillä 16 näkyy lisäksi osoite alkuperäiseen Atom-syötteeseen.

Rivit 20-25 ovat itse CAP-viesteistä otettuja kenttiä. Vastaavat kenttien
nimet ("status", "msgtype", "urgency", "severity", "certainty") löytyvät suoraan CAP-
standardista. Rivillä 22 näkyvä Rescue kuuluu CAP:an kenttään "category" ja – toisin
kuin X-Capatomin sivut kertovat (IBM developerWorks 2007) – rivin lopun kuuluisikin
olla "...:cap1.1:category" term="rescue" />". Rivit siis kertovat entryn CAP-viestien
pakollisten kenttien yhteenvedon. Yhteenvedosta on se hyöty, ettei itse linkkien takana
olevia CAP-viestejä tarvitse ladata tietääkseen vaikkapa miten vakavasta hälytyksestä on
kyse. Tämä tietenkin edellyttää, että syötettä lukeva asiakasohjelma tietää millä logiikalla
yhteenveto on muodostettu, varsinkin jos yhdessä entryssä on linkkejä useampiin eri CAP-
viesteihin. Lopun rivit 26-28 vielä kertovat, että entry on digitaalisesti allekirjoitettu. Itse
allekirjoitus olisi kokonaisessa XML-koodissa rivillä 27.

Tämän toteutustavan etuna on, että palvelun toteuttamiseen riittää yksinkertainen
palvelinkone, jolta hätäsanomia voidaan noutaa millä tahansa Atom-syötettä tukevalla
ohjelmalla, kuten RSS-lukijalla tai yhteensopivalla WWW-selaimella. Haittapuolena
käyttäjän täytyy itse käydä tarkastamassa syöte uusien hälytysten varalta, tai käyttää
jotain ohjelmaa, joka tarkkailee automaattisesti syötettä ja ilmoittaa sen muutoksista.
Tällaisen ohjelman tulisi lisäksi osata erotella vakavat hälytykset vähemmän kiireisistä,
jotta vältyttäisiin jatkuvalta käyttäjän vaivaamiselta. Lisäksi ohjelman täytyisi erotella
syötteestä juuri käyttäjää kiinnostavat hälytykset. X-Capatom esimerkkisovellus ei
myöskään ota kantaa viestien muokkaukseen tai muokkauksien valvontaan, mainiten
vain, että todellisessa toteutuksessa tulisi ottaa huomioon käyttöoikeudet eri käyttäjille
(IBM developerWorks 2007).

4.5. Vertailu

Tässä kohdassa kerätään muutamia seikkoja esitellyistä järjestelmistä, sekä näiden
ulkopuolelta. Pääpainona pidetään ominaisuuksia, jotka toteutuvat esitellyissä
järjestelmissä. Näiden pohjalta yritetään löytää jokin yhteinen pohja, joka hyvän
viestienvälitysjärjestelmän täytyisi hallita.

EAS-järjestelmästä löydetään kuitenkin muutamia puutteita, joita voidaan pitää
avaintekijöinä. Vaikkakin EAS itsessään on toimiva järjestelmä, ei sen yhteenliitettävyys
muiden järjestelmien suhteen ole kummoinen. Muista järjestelmistä tulevat viestit
täytyy erikseen muuntaa EAS-järjestelmään ja samoin siitä lähtevät viestit täytyy
muuntaa muihin järjestelmiin sopiviksi. Ja kuten kohdassa 4.1. kerrottiin, tämä voi olla
ongelmallista. Tästä voidaan yhdeksi hyvän järjestelmän ominaisuudeksi johtaa vaatimus
jonkinlaiselle yhtenäiselle formaatille, jota voidaan joko suoraan tai pienin muutoksin
käyttää myös muissa järjestelmissä. Toinen EAS-järjestelmän ongelma on, että se on
suoraan valtion – tässä tapauksessa Yhdysvaltojen – taholta "pakotettu" järjestelmä,
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ja täten sen toimivuus on rajoitettu vain Yhdysvaltoihin. Varsinkin vakavammissa
onnettomuuksissa olisi hyötyä saada tieto välitettyä myös muille valtion ulkopuolisille
tahoille: joko muille valtioille tai järjestöille. Tämä ominaisuus liittyy hyvin kiinteästi jo
mainittuun yhtenäiseen formaattiin.

AERN-ehdotus tarttuu kiinni ensimmäiseen näistä kahdesta vaatimuksesta
tarjoten CAP-viestien avulla formaatin, jonka avulla viestien käsittely helpottuu
huomattavasti. XML on luonnollisesti laitteiston suorituskyvylle raskaampi kuin
johonkin tiettyyn tarkoitukseen tarkoitettu formaatti, mutta käytännössä eri järjestelmien
yhteensopivuutta silmällä pitäen se on helpoin vaihtoehto jo pelkästään yleisyytensä
vuoksi. AERN-arkkitehtuuria ei ole tarkoitettu vain Yhdysvaltojen käyttöön vaan
tarvittaessa sitä voisivat käyttää myös muut valtiot, mutta järjestelmä on kuitenkin
suunniteltu parantamaan olemassa olevaa EAS-järjestelmää. Voidaankin kysyä, moniko
valtio, jolla ei ole olemassa EAS-järjestelmää, haluaa investoida kyseisen järjestelmän
sekä AERN-laajennuksen rakentamiseen. AERN-arkkitehtuurissa on kuitenkin hyvä
pohjaidea, ja tämän diplomityön voidaankin katsoa lähestyvän asiaa hyvin pitkälti
arkkitehtuurin "secure server" -toimintatilan suunnalta. Tietenkin, jos myös muut valtiot
alkavat ottaa käyttöön CAP-viestejä tukevia järjestelmiä, pitäisi näiden olla yhteensopivia
AERN-järjestelmän kanssa, jos tällainen Yhdysvaltoihin saadaan käytännössä aikaiseksi.

Kohdan 4.3. esittelemästä menetelmästä napataan ominaisuudeksi helppo
käyttäjien saavuttaminen, jonka täytyisi olla ehdoton vaatimus. Käyttäjiltä ei tarvitsisi
vaatia rasittavia ja vaikeita toimia hätäviestipalvelun käyttöön saamiseksi. SIP Event
Package for CAP ratkaisee tämän ongelman käyttämällä nimensä mukaisesti SIP:aa,
jolle löytyy tuki automaattisesti monista puhelimista. Protokolla on myös helposti
toteutettavissa muihinkin laitteisiin ja ohjelmiin. Tämäkin idea on hyvä, mutta ongelmana
piilee, että edelleen käyttäjät joutuvat monissa tapauksissa asentamaan jotain uutta
päästäkseen mitenkään kiinni järjestelmän tarjoamiin tietoihin. Parempana ratkaisuna
tarvitsisi olla jokin menetelmä, joka käyttäjillä on jo entuudestaan hallussa. EAS-
järjestelmän tapauksessa nämä ovat TV ja radio, jotka löytyvät käytännössä jokaiselta.

Siirryttäessä kohtaan 4.4. tullaan aina vain lähemmäksi diplomityössä esiteltyä
ratkaisua. X-Capatomin vahvuudeksi voidaan katsoa syötteet, joita voi lukea millä
tahansa RSS-lukijalla tai WWW-selaimella. Internet ei tietenkään ole kaikkien saatavilla,
mutta toisaalta taas käytännössä täydellistä kattavuutta ei voida mitenkään saavuttaa.
Teoriassahan EAS saavuttaa kaikki, mutta tämä pätee vain Yhdysvalloissa, missä
järjestelmä on jo olemassa. Varsinkaan köyhimpiin maihin tällaista järjestelmää ei
käytännössä pystyttäisi rakentamaan. Internet sen sijaan puskee tulevaisuudessa ei-edes-
niin-hitaasti-mutta-varmasti joka paikkaan.

Mikään esitellyistä järjestelmistä ei itse kerää hälytystietojaan, vaan keskittyy
niiden välittämiseen loppukäyttäjille, olivat nämä sitten ketä tahansa. Toisin sanoen,
tässä yhteydessä ei oteta kantaa siihen, kuka ja miten kerää tiedot alkuperäisiin
hälytysviesteihin, vaan oletetaan, että nämä tiedot ovat olemassa ja niistä voidaan tehdä
viesti välitettäväksi järjestelmää pitkin. Lisäominaisuutena voitaisiin kuitenkin pitää
mahdollisuutta lähettää tietoa takaisinpäin. Tietyt käyttäjät voisivat ilmoittaa asioita
järjestelmään. Tätä ominaisuutta ei toteuta mikään esitellyistä järjestelmistä. Näissä viestit
laittaa liikkeelle jokin tietty, ennalta määrätty taho, eivätkä yksityiset ihmiset tai edes
autentikoidut viranomaiskäyttäjät. Toisin sanoen tieto virtaa vain yhteen suuntaan. Tiedon
paluukanavan tärkeyttä on käsitelty enemmän seuraavassa kohdassa (kohta 4.6.).

Yhtenä lisäominaisuutena järjestelmälle voitaisiin myös ajatella mahdollisuutta
lähettää muitakin viestejä pelkkien hätäviestien sijasta. Monin paikoin hätäviestejä saattaa
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kulkea vain harvakseltaan, joten näinä hiljaisina aikoina järjestelmä ei tekisi käytännössä
mitään. Hätäviestien lähettäminen voisikin siis olla vain yksi osa suuremmasta
järjestelmästä. TV- ja radioverkkojen kanssa asiahan onkin näin. Kyseisten verkkojen
tapauksissa päätarkoitus on lähettää jotain muuta sisältöä, ja vain tarvittaessa lähettää
hätäsanomia. Kaupallista viestienvälitysjärjestelmää ajateltaessa tällainen lähestymistapa
saattaisi olla parempi, sillä monet yritykset saattaisivat olla halukkaita sijottamaan rahaa
johonkin yleiseen viestintäjärjestelmään. Täten järjestelmälle voisi siis olla muutakin
käyttöä. Lisäksi ihmisten mielissä tällaisella järjestelmällä voisi olla positiivinen
kuva: järjestelmä, jota voi käyttää jokapäiväiseen yleisten viestien tai uutisten lukuun
tietäen, että tarvittaessa sama palvelu toimittaisi perille myös hälytyksen mahdollisen
onnettomuuden tapahtuessa.

Tässä diplomityössä esiteltävä järjestelmä pyrkii etsimään ratkaisun edellä
esitettyihin vaatimuksiin, sekä kohdassa 2.2. käsiteltyihin perusvaatimuksiin. Ne, jotka
eivät malta jännitykseltään lukea lukuja 5. ja 6. voivat hypätä suoraan lukuun 7. ja
katsastaa sieltä, miten hyvin tässä kohdassa esitetyt vaatimukset täyttyivät suunnitellussa
järjestelmässä.

4.6. Järjestelmän yleiskuvaus

Tässä kohdassa kuvataan pääpiirteiltään koko järjestelmä, sekä siihen liittyvät laitteet ja
käyttäjät. Asioihin ei paneuduta tekniseltä kannalta, eikä vielä päästä toteutukseen saakka.
Palvelinpuolen sekä asiakaspuolen toteutukset kuvataan seuraavissa luvuissa (luvut 5. ja
6.).

Sijainti onnettomuus- ja hätätilanteidenhallinnassa

OASIS:in mukaan onnettomuus- ja hätätilanteidenhallinnassa tapahtuvaa kiertoa esittää
kuva 4.4., joka on pääpiirteiltään sama kuin kohdassa 2.1. esitetty (kuva 2.1.).
Keskimmäinen kehä on poistettu selkeyttämään ympyrän rakennetta. Tässä esiteltävän
järjestelmän voidaan katsoa sijoittuvan kaikkiin neljään alueeseen (Prevention &
Mitigation, Preparation, Response ja Recovery) pienellä varauksella.

Recovery Prevention
& Mitigation

Response Preparation

After
the

Event

Before
the

Event

IMPACT

Alarm

Kuva 4.4. Onnettomuus- ja hätätilanteidenkiertokulku
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Jo pelkästään järjestelmän suunnittelun voidaan katsoa lukeutuvan ennakoivaan
toimintaan (prevention). Lisäksi perusidealtaan järjestelmäehdotus kuvaa vain
tiedonvälityskanavaa, jolloin sitä voidaan käyttää myös vaaratilanteita poistavien viestin
lähettämiseen.

Pääkäyttö on kuitenkin tarkoitettu ihmisten varoittamiseksi lähestyvästä
tapahtumasta, eli joko juuri ennen varsinaista tapahtumaa (impact) tai jollain
tietyllä, tapauskohtaisella aikavälillä ennen tapahtumaa. Voidaankin täten sanoa, että
käyttökohteeksi muodostuu juurikin ympyrään merkitty hälytys eli Alarm. Järjestelmän
kehitystä lähdettiinkin alun perin suunnittelemaan tästä lähtökohdasta.

Järjestelmää voidaan kuitenkin käyttää myös tapahtuman jälkeisiin toimiin,
esimerkiksi evakuointiohjeiden välittämiseen tai tilannetapahtumien ilmoittamiseen.
Tässä on kuitenkin syytä huomioida, että monet vakavammat tapaukset aiheuttavat
merkittävää vahinkoa kohdealueen infrastruktuurille. Pahimmissa tapauksissa kaikki
tietoverkot – niin GSM-verkot, kuin Internet-yhteydet – saattavat vaurioitua, jolloin
viestin välittäminen muodostuu mahdottomaksi. Verkkoyhteyksien katketessa järjestelmä
on täten siis toimintakyvytön kyseisellä alueella kunnes korvaavat yhteydet saadaan
pystytettyä. Järjestelmä siis perustuu olemassa oleviin tietoliikenneyhteyksiin ja toimii
näiden asettamissa rajoissa – pahimmissa tapauksissa tietoa ei pysty siirtämään edes
kyyhkysillä (RFC 1149).

Peruskäyttäjä

Peruskäyttäjä

Luotettukäyttäjä
Palvelin

Viranomaissyötteet

Luotetut tietolähteet Tiedon tarvitsijat

Kuva 4.5. Järjestelmän yleiskuvaus

Kuvassa 4.5. näkyy järjestelmän rakenne ilman teknisiä termejä. Kuva voidaan jakaa
kahteen osaan, jolloin vasemmalla puolella sijaitsevat niin sanotut Luotetut tietolähteet
ja oikealla puolella Tiedon tarvitsijat. Vasemman puolen käyttäjät tai tahot välittävät
sanomia järjestelmään, joita puolestaan välitetään eteenpäin niitä tarvitseville tahoille tai
käyttäjille – kuten kuvan nuolista voi päätellä. Kuvan termiä "käyttäjä" ei tule ymmärtää
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yksiselitteisesti yksittäiseksi henkilöksi, vaan kyseessä voi myös olla jokin suurempi
käyttäjäryhmä, viranomaistaho tai vaikkapa toinen palvelin, joka puolestaan jakaa viestejä
ja sanomia, toisin sanoen välitettävää tietoa eteenpäin.

Luotetut tietolähteet

Vasemman puolen käyttäjät lukeutuvat ryhmään, joilta saatu tieto täytyy olla varmistettu
jollain menetelmällä, esimerkiksi sijoittamalla nämä VPN:iin (katso kohta 3.3.). Myös
muut kohdan 3.3. menetelmät ovat yhtä päteviä toteutustapoja. Viestien lähteinä
voivat olla mitkä tahansa järjestelmät, jotka kykenevät CAP-viestien välittämiseen
(esimerkiksi katso 4.2.). Erillisten laajennusosien avulla myös muut XML-muotoiset
syötteet, kuten esimerkiksi ulkoasiainministeriön RSS-syöte (Ulkoasiainministeriö 2008)
tai pelastustoimen RSS-syöte (Pelastustoimi 2008) ovat mahdollisia tietolähteitä.

Tiedon tarvitsijat

Oikealla puolella olevien käyttäjien henkilöllisyyttä sen sijaan ei tarvitse
perustapauksessa mitenkään varmistaa. Nämä lukevat palvelimen tarjoamaa Atom-
syötettä joko aktiivisesti (reagoiden jotenkin siihen) tai passiivisesti (esimerkiksi vain
näyttämällä käyttäjälle listaa saaduista ilmoituksista). Tällainen normaali asiakaslaite
voi olla mikä tahansa pöytätietokoneen RSS-lukijasta puhelimen WWW-selaimeen –
tai luvussa 6. kuvattu asiakasohjelma. Poikkeuksen käyttäjän tunnistamattomuuteen
tekee niin sanottu Luotettu käyttäjä, joka toimii muuten kuin normaalikäyttäjä, mutta
tällä on mahdollisuus välittää tietoa myös palvelimen suuntaan. Luotettu käyttäjä on
rekisteröitynyt palvelimen asiakkaaksi ja tältä tulevat viestit tulee aina todentaa, tai
vaihtoehtoisesti lajitella palvelimen päässä näkymään johonkin muuhun syötteeseen
kuin kaikille näkyvään hälytysviesti-syötteeseen. Tällainen käyttäjä voi olla vaikkapa
yksittäinen viranomainen, joka on saapunut onnettomuuspaikalle, esimerkiksi poliisi
matkapuhelimensa kanssa. Joissain tapauksissa voidaan myös tarpeen vaatiessa sallia
muidenkin käyttäjien viestien vastaanotto palvelinpäässä, mutta tällaista lähestymistapaa
noudatettaessa on syytä harjoittaa äärimmäistä varovaisuutta ei pelkästään tietoturvan,
vaan myös mahdollisen palvelinpään ruuhkautumisen vuoksi.

Käyttäjät on ajateltu jaettavaksi kahteen ryhmään, peruskäyttäjiin ja luotettuihin
käyttäjiin. Perusideana on se, että peruskäyttäjän toimiin ei tarvita rekisteröintejä taikka
kirjautumisia. Täten myös tämän käyttäjäryhmän oikeudet järjestelmässä ovat kaikkein
pienimmät. Peruskäyttäjä voikin siis ainoastaan lukea järjestelmän tarjoamia syötteitä,
joko luvussa 6. kuvatulla ohjelmistolla, taikka millä tahansa RSS-lukijalla. Luotetut
käyttäjät -ryhmään kuuluminen vaatii käyttäjän rekisteröitymisen järjestelmään.

Rekisteröidyttäessä voidaan antaa joitain käyttäjäkohtaisia tietoja kuten nimi,
sähköpostiosoite, maantieteellinen sijainti sekä IP-osoite. Nämä tiedot voisivat toki
olla vapaaehtoisia. Rekisteröitymällä käyttäjä saa yksilöllisen Universally Unique
Identifier:n (UUID), jolla järjestelmä hoitaa käyttäjien tunnistamisen. Tunniste voidaan
sitoa laite/ohjelma -pariin, jolla järjestelmää käytetään. Käyttäjällä voisi olla myös
mahdollisuus rekisteröidä useita laite/ohjelma -pareja, jolloin usea laite voisi olla
yhtä aikaa kirjautuneena järjestelmään. UUID-tunnistetta käytetään myös palvelimen
autentikointiin haaste-vaste-menettelyssä silloin, kun palvelin ottaa yhteyttä asiakkaaseen
tietyissä erikoistapauksissa. Kohdassa 5.3. selvitetään tätä toimintoa tarkemmin.
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Luotetut käyttäjät ryhmä käsittää siis kaikki rekisteröityneet käyttäjät.
Järjestelmään voidaan luoda erilaisia käyttöoikeustasoja joiden avulla voidaan hallita
sitä, mitä käyttäjä voi järjestelmässä tehdä. Tiettyjen tietokategorioiden informaation
lisäykseen saatetaan tarvita korkeammat oikeudet, joita jokainen rekisteröitynyt käyttäjä
ei oletuksena saa. Mahdollista olisi myös, ettei tiettyihin toimintoihin ole oikeutta kuin
tietyillä, erikseen määritettävillä tahoilla. Ajatusta voisi jatkaa siten, että tietyn kategorian
informaation lisäykseen vaaditaan sekä oikeudet että laitteeseen sidottu sertifikaatti.
Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla erittäin kriittisten hätäviestien lisäämisessä, joka
olisi sallittu vain tietyille, sertifioiduille tahoille. Tällöin myös kyseessä olevan syötteen
painoarvo ja arvostus saattaisi olla korkeampi, kuin sellaisen, johon lähes kuka tahansa
voi lisätä informaatiota.

Tehty jako peruskäyttäjän ja luotetun käyttäjän välillä ei kuitenkaan jaa
käytettäviä asiakasohjelmia muihin ohjelmiin ja luvun 6. asiakasohjelmistoon.
Asiakasohjelmisto vain kuvaa yhden ohjelman, tai pikemminkin ohjelmakehyksen,
joka pystyy käyttämään lisäpalveluita tai toimimaan luotettuna käyttäjänä. Mikään
ei kuitenkaan estä kolmansia osapuolia kehittämästä omia asiakasohjelmistoja, jotka
täyttävät vaaditut määritteet, eikä tällaisiä estoja olekaan mielekästä tehdä. Kyseessä
on kuitenkin hätäviestijärjestelmä, jolloin järjestelmän toiminta pitäisi olla pikemminkin
avointa kuin suljettua. Tulisi ennemminkin kannustaa muita kehittämään järjestelmää
kuin tehdä kehityksestä mahdollisimman vaikeaa. Tällaisella lähestymistavalla on
luonnollisesti riskinsä niin tietoturvan kuin muutenkin väärinkäytösten suhteen, mutta
toisaalta taas mitä suurempi määrä kehittäjiä pääsee ohjelmistoa muokkaamaan, sitä
todennäköisimmin järjestelmän viat voidaan myös paikantaa. Hätäviestien tapauksessa
olisi parempi, että viat löydettäisiin etukäteen, eivätkä ne ilmenisi pahimmassa
mahdollisessa paikassa, eli hätätilanteessa. Lisäksi aina on olemassa ihmisiä, jotka eivät
vain halua käyttää kaupallisten tahojen tai virkavallan tarjoamia ohjelmia, mutta näillekin
käyttäjille olisi syytä antaa mahdollisuus käyttää järjestelmää. Lisäksi viime aikoina
monet viralliset tahot ovat siirtyneet kaupallisista tuotteista maksuttomiin avoimen
lähdekoodin (ns. Open Source) ohjelmistoihin (Tietokone 2006; GCN 2008; BBC 2005),
joten tästäkään syystä tätä kehityssuuntaa ei ole syytä kieltää.

Järjestelmä on alun perin suunniteltu hätäviestien välittämiseen, mutta on
kuitenkin syytä muistaa, ettei toiminta rajoitu pelkästään hätäviesteihin, vaan sitä voidaan
käyttää myös muuhun viestintään. Palvelinpään laajennus-arkkitehtuuri mahdollistaa
viestien vastaanottopään muuttamisen, jolloin myös muunlaista tietoa voidaan ottaa
vastaan ja täten myös välittää eteenpäin. Perustoimintatilassaan ainoastaan palvelimen
laajennukset huolehtivat tiedon järjestelystä tietokantaan, josta palvelin orjallisesti työstää
syötteitä asiakkaiden luettavaksi. Toisin sanoen palvelin ei ota kantaa tulleen tiedon
sisältöön. Tällöin syötteiden sisältöön reagoiminen jää syötettä lukevien käyttäjien
ja päätelaitteiden vastuulle. Erityistapauksessa laajennuksilla on kuitenkin mahdollista
käskeä järjestelmää esimerkiksi ottamaan suoraan yhteyttä rekisteröityihin käyttäjiin
käyttämällä vaihtoehtoista tiedonvälitystapaa.
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5. Palvelin

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin palvelimen rakenne ja toiminnallisuus. Ensin
tarkastellaan palvelimen perusrakennetta ja toimintaideaa, jonka jälkeen katsastetaan
palvelimen toiminnallisuuksia, käyttäjien rekisteröinti- ja autentikointiratkaisua sekä
palvelimen tarjoamien syötteiden ja sanomien käsittelyä. Luvun tavoitteena esittää
toiminnallinen määrittely, minkä perusteella palvelin voitaisiin toteuttaa.

Projektin yhteydessä tehtiin koesovellukset sekä asiakasohjelmistosta sekä
palvelimesta. Palvelimen kohdalla toteutusaste – ja siten myös toiminnallisuudet
– jäi valitettavan alhaiselle tasolle, koska ensisijaisena tarkoituksena oli kehittää
asiakasohjelmistoa. Esimerkiksi yhtäkään aitoa informaatiolähdettä ei saatu mukaan eikä
paluukanavaa toteutettu kokonaisuudessaan. Täten siis palvelimen esittelyssä ei voida
mennä toiminnallista määrittelyä syvemmälle.

5.1. Palvelimen kuvaus

Palvelin tarjoaa kaikille käyttäjille oletuksena syötteitä erilaisin ehdoin lajiteltuna,
esimerkkinä mainittakoon maantieteelliseen sijaintiin (kaupungit, kunnat tai vaikka
valtiot) perustuva syötteiden erottelu. Käyttäjä voi lukea syötteitä millä tahansa Atom-
syötteitä lukevalla ohjelmistolla. Kuvassa 5.1. esitetään pääpiirteittäin koko ehdotetun
hätäviestijärjestelmän rakenne. Saadakseen käyttöönsä erikoisominaisuudet, kuten tiedon
lähetys palvelimelle, pitää käyttäjällä olla käytössään tähän kykenevä asiakasohjelmisto.
Asiakasohjelmisto, ja sen ominaisuudet, on kuvattu tarkemmin omassa luvussaan (luku
6.).

Palvelin

Internet

Asiakas

Asiakas

Syötteet

Kuva 5.1. Palvelin/Asiakasohjelmiston yleiskuvaus
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Palvelin on siis laitekokonaisuus, joka toimii Internetissä ja välittää sille syötettyjä
XML-pohjaisia tietoja eteenpäin tiedon tarvitsijoille. Syötetyt tiedot näkyvät kuvan 5.1.
vasemmassa reunassa nimellä Syötteet. Kuvan 5.1. tilanne vastaa kuvan 4.5. vasenta
puolta, eli luotettuja tietolähteitä. Syötteet voivat tässä yhteydessä tarkoittaa mitä tahansa
informaationlähdettä. Lähteen tulee kuitenkin olla varmistettu (esimerkiksi autentikoitu
käyttäjä), jotta palvelin lisäisi syötetyt tiedot tietokantaan jaettavaksi. Tällä pyritään
minimoimaan pilailu tai haittatarkoituksessa lähetettyjen tietojen lisääminen jaettaviin
syötteisiin. Vaikka tässä dokumentissa keskitytään kuvaamaan hätäviestien välittämiseen
tarkoitettua järjestelmää, voi järjestelmä periaatteessa toimia lähes minkä tahansa tiedon
välittäjänä.

Palvelinohjelmiston toteutuksessa käytetään niin sanottua monitaso-
arkkitehtuuria, tarkemmin ottaen kolmitaso-arkkitehtuuria. Täten voidaan taustalla
toimivat data- ja logiikkakerrokset pitää erillään sekä toisistaan että esityskerroksesta.
Monikerros-arkkitehtuuria noudattava järjestelmä voidaan saada hyvin skaalautuvaksi
ja ylläpidettäväksi. Model-View-Controller (MVC) -malli voisi olla toinen vaihtoehto
järjestelmän toteuttamiseen mutta kolmikerros-arkkitehtuuri tarjoaa, tosin mielipiteestä
riippuen, hieman yksinkertaisemman rakenteen web-sovelluskehitykseen.

Järjestelmän arkkitehtuuri seuraa siis hyvin pitkälti monitaso-arkkitehtuurin
mukaista toteutusta. Seuraavassa kuvassa (kuva 5.2.) on esitetty järjestelmän sisäisiä
toimintoja hieman tarkemmassa muodossa monitaso-arkkitehtuurin mukaisesti eriteltynä.
Kuvan yhteydet kuvaavat tietovirtoja, ja nuolen suunta kertoo tiedon kulkusuunnan.
Yhteysviivat eivät siis esitä metodikutsujen lähdettä ja kohdetta. Punaiset katkoviivat
merkitsevät rajapintoja eri tasojen välillä.

SOAP

db

Atom

EsityskerrosSovelluskerrosTietokantakerros

Syötteet

Kuva 5.2. Tarkennettu kuvaus palvelimesta

Tietokantakerroksen tehtävänä on tarjota SOAP, Atom ja syötteet -palvelimille
rajapinnat tietokannan käsittelyyn, eli tiedon tallennukseen ja noutamiseen. Samalla
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voidaan myös hallita kuormituksentasausta, ja siten myös tarvittaessa lisätä dedikoituja
tietokantakoneita. Sovelluskerroksen tehtävänä on hallinnoida järjestelmän tilaa, eli
tehdä tarvittavia toimenpiteitä käyttäjän ja/tai tietokannan syötteiden perusteella ja
tarjota tulokset esityskerrokselle ja siten lopulta käyttäjälle. Esityskerros toimii siis
käyttöliittymänä käyttäjälle. Tässä tapauksessa päätelaite ja sen asiakasohjelmisto tekevät
lopullisen esityksen sovelluskerroksen tarjoamista tuloksista. Esityskerroksen tarkoitus
on viestittää sovelluskerroksen rajapinnalle toiminnot, jotka käyttäjä haluaa suorittaa.

Eri palvelimien toiminnallisiin kuvauksiin syvennytään seuraavissa kohdissa.
Vaikka kuvassa on esitetty palvelimet erillisinä, voidaan toiminnallisuudet toki yhdistää
yhteen laitteeseen. Toisaalta erilliset palvelimet skaalautuvat paremmin isompiin
käyttäjämääriin. Palvelimien hajauttaminen eri laitteille saattaa myös mahdollistaa
osan palvelun toiminnasta suuren kuorman alla. Esimerkiksi Atom-syötteitä tarjoavan
palvelimen ruuhkautuessa liikaa, voidaan hätäviestit toimittaa rekisteröityneille käyttäjille
SOAP-palvelun avulla perille. SOAP-palvelu esitellään seuraavassa kohdassa (kohta
5.2.).

Syötteet-palvelimen tarkoitus on käsitellä muualta tulevia tai haettuja viestejä,
olivat ne sitten CAP, EDXL tai jotain muuta viestityyppiä, ja muuntaa ne sellaiseen
muotoon, joka voidaan tallentaa tietokantaan. Atom-palvelimen tarkoituksena on vain
tarjota syötteitä eteenpäin kaikille halukkaille. Syötteiden tekoon voidaan määritellä
erilaisia ehtoja, kuten sanoman vaikutusalue tai tyyppi, joilla tarkennetaan viestin
sisältämää tietoa. SOAP-palvelimen tehtävänä on toimia lisäarvoa tuottavana palveluna
luvussa 6. kuvatuille, rekisteröityneelle asiakasohjelmistolle. SOAPia sekä muita
palvelimen toiminnallisuuksia selvitetään lisää seuraavissa kohdissa.

5.2. Toiminnallisuudet

Palvelimen – tai palvelinkokonaisuuden – ensisijainen tehtävä on tarjota useita erilaisia
informaatiosyötteitä hallitusti. Syötteisiin tuleva informaatio voidaan erotella vaikkapa
sijainnin perusteella. Koska tiedonjakelumenetelmänä ovat Atom-syötteet, pitää jokaisen
järjestelmää käyttävän käydä tarkistamassa syötteeseen tulleet päivitykset. Tiedonsiirtoon
käytetään niin sanottua pull-mallia, mikä mahdollistaa syötteiden tarjoamisen myös
käyttäjille, joita palvelin ei tunne, ja jotka eivät ole autentikoituja. Tämän ansiosta voi
kuka tahansa lukea syötteitä millaisella ohjelmistolla haluaa. Tällaisista käyttäjistä ei
tarvitse pitää kirjaa, eikä sellainen olisi järkevääkään, koska järjestelmän tuottama palvelu
on tarkoitettu julkiseksi. Käyttäjäntunnistusta tai tiedon salausta – tai molempia – voidaan
toki käyttää, mikäli käsitellään arkaluontoisia tietoja. Toisaalta hätäviestit harvemmin
ovat salaisia mutta tilanne voi olla toinen, mikäli järjestelmällä välitetään myös muuta
tietoa.

Kuten jo aikaisemmin on mainittu (kohta 2.3.), on monien
hätäviestitysjärjestelmien ongelmana se, että ne tarjoavat vain yhdensuuntaista
tiedonsiirtoa. Hätätilanteissa olisi kuitenkin tärkeää saada mahdollinen palaute
välittömästi järjestelmään, jotta tapauksen vakavuuteen ja/tai laajuuteen voitaisiin
varautua. Tähän ongelmaan voidaan varautua lisäämällä järjestelmään komponentin, joka
osaa tarvittaessa hoitaa kaksisuuntaista dataliikennettä. Tarkoituksena on, että siirrettävä
data voisi olla mahdollisimman vapaasti määriteltävissä ja yhteydenotot voidaan aloittaa
sekä asiakkaan että palvelimen toimesta. Tästä palvelusta käytetään jatkossa tämän luvun
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sisällä nimitystä "SOAP-palvelu" koska palvelu perustuu hyvin pitkälti SOAP-formaatin
käyttöön.

SOAP-palvelun tarkoituksena on tarjota viestejä vain rekisteröityneille käyttäjille,
jolloin palvelin automaattisesti tuntee kaikki käyttäjänsä. Täten tiedonsiirtoon voidaan
käyttää palvelimen päässä push-mallia. Viestintä voidaan toteuttaa kaksisuuntaisena ja
kumpi tahansa osapuoli (asiakas tai palvelin) voi toimia yhteyden aloittajana. Tämän
lisäpalvelun käyttöön tarvitaan myös asiakasohjelmisto, joka täyttää luvussa 6. esitellyt
vaatimukset. SOAP-palvelua ei tässä vaiheessa ole mitenkään edes yritetty rajata, jotta sen
avulla voitaisiin toteuttaa tarvittavia lisäominaisuuksia. Esimerkkinä järjestelmä voitaisiin
toteuttaa vaikka siten, että palvelin pyytää SOAP-viesteillä asiakkaita lukemaan uusia
tarjolla olevia syötteitä. Tarvittaessa siis palvelin saattaisi tarjota syötteitä vain "kutsun"
saaneille rekisteröityneille käyttäjille.

Mikäli myös informaatiosyötteiden jakoon käytettäisiin push-mallia, pitää
palvelimen tietää kaikki, jotka haluavat syötteitä lukea. Tämä vaatisi pakollisen
rekisteröitymisen palveluun, mikä saattaisi vähentää ihmisten mielenkiintoa käyttää
palvelua. Lisäksi informaatiosyötteiden pakkosyöttö palvelimen toimesta vaatii aina
avoinna tai avattavissa olevan tietoliikenneyhteyden toimiakseen oikein. Tämä ei olisi
käyttäjän kannalta kovinkaan mielekästä, koska hän joutuisi aina arvaamaan koska
seuraava päivitys olisi tulossa. Käytännössä tietoliikenneyhteys täytyisi siis pitää avoinna
jatkuvasti, jos hätäviestinnän oikea-aikaisuudesta halutaan pitää kiinni. Kaiken lisäksi
palvelin joutuu käymään kaikki syötettä haluavat asiakkaat läpi tietyssä järjestyksessä.
Syötteiden lähetyskään ei onnistu vain laittamalla se linjoille asiakkaan osoitteella,
vaan joudutaan myös tekemään käytetyn tiedonsiirtoprotokollan (esimerkiksi TCP/IP)
vaatimat asiat. Tällöin "listan" loppupäässä olevat asiakkaat voivat joutua odottamaan
syötettä kohtuuttoman kauan.

Tiedon pakkaaminen ja palvelimen suorituskyky

Pakkauksen käyttö web-palveluissa (Web Services) on hieman kiistanalainen aihe.
Pakkauksella toki säästetään käytettävissä olevaa kaistaa, mutta toisaalta se aiheuttaa
pitempiä vasteaikoja, sekä lisää kuormaa palvelimella ja päätelaitteella. Päätelaitteella
tämä saattaa lyhentää akunkestoa usein toistuvissa tietoliikenneyhteyksissä. Toisaalta
taas matkapuhelimet, jotka muodostavat yhteyden 2G tai 3G -verkkojen kautta ovat
usein hinnoiteltu datamäärän mukaan, ja näiden tiedonsiirtonopeus saattaa olla alhainen.
Tällaisessa tapauksessa pakkaus voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Niiden laitteiden
kanssa, jotka eivät käytä 2G tai 3G -matkapuhelinverkkoa, ei siirtorajoista välttämättä
tarvitse huolehtia. Pakkauksen käyttämisen tarvetta uudessa järjestelmässä voikin siis olla
vaikea arvioida, mikäli käyttäjämääriä tai ihmisten käyttötottumuksia tiedonsiirtolaskujen
kanssa ei voida ennustaa.

Tutkimuksen (Tian et al. 2003b) mukaan pakkauksen käyttö web-palvelussa
heikentää palvelimen kapasiteettia noin kolmanneksella. Kun palvelimen suorituskyvyn
huippu on saavutettu, pyyntöjen vasteajat kohoavat olennaisesti. Vasteajan kasvu
pakkauksen kanssa on nopeampaa kuin ilman pakkausta, joten pakkausta tulisikin
käyttää ainoastaan silloin, kun asiakas(ohjelma) varmasti hyötyy siitä. Laitteet jotka
käyttävät erittäin hitaita yhteyksiä hyötyvät pakkauksesta, koska tiedonsiirtoon käytetty
aika voi siten pienentyä merkittävästi. Toisaalta pakkauksen tuoma hyöty erittäin pienien
tiedostojen kohdalla katoaa pakkauksen tuottamaan ylimääräiseen prosessointiin. (Tian
et al. 2003a)
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Usealla peilatulla palvelimella saadaan toki järjestelmän prosessointikykyä
kasvatettua, mutta jossain vaiheessa saattaa tulla käytettävissä olevan verkkoyhteyden
rajat vastaan. Tutkimuksen (Verma & Verma 2005) mukaan sata miljoonaa yhtäaikaista
käyttäjää, jotka hakevat järjestelmästä noin viiden minuutin välein keskimäärin yhden
kilotavun verran dataa, tarvittaisiin vähintään 2,3 gigabitin tietoliikenneyhteys. Johonkin
olemassa olevaan tietoliikenne yhteyteen verrattuna kaistanleveys vastaa likimain yhtä
Gigabit Passive Optical Network (GPON) tai 2.5G Synchronous Optical Networking
(SONET) -valokuitulinjan kaistanleveyttä.

Myös syötteiden luontiin käytetty prosessointiaika saattaa aiheuttaa ongelmia
suurilla käyttäjämäärillä. Ongelma korostuu varsinkin silloin, jos syöte luodaan jokaisella
hakukerralla uudelleen. Kuitenkin johtuen syötteiden kohtuullisen staattisesta luonteesta,
voidaankin syötteet tallentaa muistiin tai vaihtoehtoisesti kiintolevylle, josta se vain
luetaan ja lähetetään pyydettäessä eteenpäin. Siten tietyn syötteen prosessointiin kuluu
huomattavasti vähemmän aikaa. Tallennettu syöte voidaan päivittää säännöllisesti tietyin
väliajoin, tai vaihtoehtoisesti kun järjestelmään lisätään uutta tietoa.

5.3. Rekisteröinti- ja autentikointijärjestelmä

Tämän kohdan tarkoituksena on käsitellä järjestelmää käyttävien asiakkaiden
rekisteröintiin, kirjautumiseen ja todentamiseen liittyviä pulmia ja tarjota löydettyihin
ongelmiin ratkaisut. Myös palvelimen todennukseen ja käyttäjätietojen turvallisuuteen on
pureuduttu ongelmakohtien ratkaisemiseksi.

Jotta käyttäjät voisivat käyttää järjestelmän lisäominaisuuksia, kuten
paluukanavaa informaation lisäämistä varten tai palvelimen oma-aloitteisesti toimittamia
viestejä, pitää heidän olla sekä rekisteröityneitä järjestelmän käyttäjiä että kirjautuneita
itse järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että muuten palvelin ei tiedä missä mahdolliset
asiakkaat ovat. Mahdollisten palomuurien tai NAT-tekniikoiden johdosta aiheutuvia
ongelmia ei kuitenkaan puida tässä kohdassa vaan oletetaan, että kaikkiin asiakaslaitteisiin
on palvelimelta muodostettavissa suora yhteys kunhan niiden IP-osoite tunnetaan.
Kohdassa 6.3. käsitellään tarkemmin muun muassa NAT:in aiheuttamia ongelmia.
On myös syytä mainita, ettei tässä työssä käsitellä kuin enintään ideatasolla WWW-
käyttöliittymiä, vaikka ne esittävätkin suurta osaa nykyaikaisten järjestelmien hallinnassa.

Käyttäjän ensirekisteröinti järjestelmään voisi tapahtua päätelaitteen
asiakasohjelmistolla tai mahdollisella WWW-käyttöliittymällä. Ideana
ensirekisteröinnissä on, että käyttäjä saa palvelimen muodostaman avainluvun, joka
on jokaiselle käyttäjälle uniikki. Tämä on niin sanottu päätunnus, johon sidotaan
käyttäjän tiedot sekä käyttäjän rekisteröimät laite/ohjelma -parit. Vaihtoehtoisesti
ensirekisteröinnissä voitaisiin käyttää tapaa, jossa jokaisen rekisteröityvän käyttäjän on
annettava heille etukäteen annettu avainluku, jolla rekisteröinti tapahtuu. Avainluvulla
– tai vaihtoehtoisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla – käyttäjä pääsee kirjautumaan
käyttäjätietojärjestelmään, johon on tallennettuna palvelukohtaisesti tarvittu määrä
henkilökohtaisia tietoja.

Ohjelman käytön tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja mielekästä, jotta
sitä käytettäisiin. Kaikenlaiset käyttäjältä vaaditut toimenpiteet, kuten kirjautumisen
yhteydessä tapahtuva salasanakysely saatetaan mieltää epämiellyttäviksi. Toisaalta taas
jotkin toimenpiteet, kuten rekisteröinti, ovat pakollisia suorittaa, jos järjestelmän erityisiä
palveluita halutaan käyttää. Käyttäjän helpottamiseksi käyttäjätunnuksen ja salasanan
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kirjoittamista tarvitaan päätunnuksella kirjauduttaessa käyttäjätietojärjestelmään sekä
käyttäjätietoja muuttaessa tai lisätessä. Päätelaitteen rekisteröinti on yksi esimerkki
päätunnuksien käyttöä vaativasta tapauksesta. Käyttäjätunnuksia ei siis pakosti joutuisi
kirjoittamaan kun asiakasohjelmalla kirjaudutaan järjestelmään.

Yksi mahdollinen ratkaisu järjestelmän rekisteröinti- ja
kirjautumispalveluun voisi olla jokin kolmannen osapuolen tuottaman
hajautetun käyttäjäntunnistusjärjestelmän hyödyntäminen. Tunnettuja hajautettujen
käyttäjäntunnistusjärjestelmiä ovat muun muassa Liberty Alliancen Single Sign-On
(Liberty Alliance 2007) sekä OpenID Foundationin OpenID (OpenID Foundation 2008).

Jotta asiakasohjelma voisi kirjautua järjestelmään, tulee laitteen, johon
asiakasohjelma on asennettuna olla yhdistettynä käyttäjän päätunnukseen. Tämä tapahtuu
siten, että käyttäjä ensirekisteröinnin suoritettuaan rekisteröi laitteen päätunnuksensa
yhteyteen palvelimen muodostamaa UUID:iä käyttäen (RFC 4122). Järjestelmä siis
muodostaa rekisteröitymisen yhteydessä laitteelle UUID:in ja tallentaa sen tietokantaansa,
sekä lähettää sen laitteelle. Tämä tunniste on vain järjestelmän ja asiakasohjelman
tiedossa. Tällä tunnisteella ei ole pääsyä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin, eikä sillä
voida muuttaa mitään päätunnukseen liitettyjä tietoja. Tunnisteen tarkoitus onkin siis
tarkistaa kirjautumisen sekä tiettyjen toimintojen yhteydessä mitä oikeuksia käyttäjällä
on. Mikäli tunnisteen epäillään päätyneen vääriin käsiin, tulisi se olla mahdollista
muodostaa uudelleen. Vahingot, joita tällaisesta tilanteesta seuraa, riippuvat käyttäjän
oikeuksista järjestelmässä kyseisellä tunnisteella. Laitteeseen sidotulla sertifikaatilla
saattaisi olla lisäturvaa tuottava vaikutus, koska silloin vain tietyllä laitteella voidaan
tehdään tiettyjä asioita. Toisaalta sertifikaattijärjestelmä voi luoda uuden haasteen
tavallisille käyttäjille, joten sen pakotettu käyttö ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa
perusteltua. Tunnistetta käytetään apuna myös palvelimen autentikoinnissa, josta on
nähtävillä kuvassa 5.5. tilannetta selvittävä sekvenssikaavio.

Palvelin

VAIHE 1 { Muodosta SSL-yhteys

Yhteys muodostettu

VAIHE 2 {
Lähetä rekisteröintitiedot

Lähetä uniikki tunniste (UUID)

Kuittaus

Asiakasohjelma

Muodosta uniikki tunniste

Kuva 5.3. Sekvenssikaavio laitteen rekisteröinnistä

Kuvassa 5.3. kuvataan laite-ohjelmaparin rekisteröinti. Tätä ennen käyttäjä on tehnyt
ensirekisteröinnin, jossa hän on saanut itselleen päätunnuksen ja salasanan laitteen
rekisteröintiä varten. Tässä kuvassa, kuten myös kuvassa 5.4. esiintyvä vaihe yksi on
yhteneväinen. Tämän vaiheen tarkoituksena on muodostaa salattu siirtotie ja samalla
todentaa, että palvelin on aidosti se, mikä se väittää olevansa. Salaus ja varmistaminen on
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käytännössä ajateltu toteutettavan SSL-sertifikaattien avulla. Kun salattu ja varmistettu
yhteys on muodostettu, asiakasohjelma lähettää laitteen rekisteröintitiedot yhdessä
käyttäjän päätunnuksen tietojen kanssa. Jos rekisteröintitiedot olivat oikein, palvelin
muodostaa laitteelle lähetettävän UUID-tunnisteen, jolla laite myöhemmin suorittaa
kirjautumisen vaativat toimenpiteet. Kun asiakasohjelma on vastaanottanut tunnuksen,
se lähettää kuittauksen palvelimelle onnistuneesta rekisteröintitapahtumasta. Mikäli
jokin toimenpide palvelimen päässä epäonnistuu, tulee siitä lähettää virheviesti
asiakasohjelmalle. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on käyttäjätunnuksen tai salasanan
virheellisyys.

UUID-tunnisteen avulla suoritetaan jatkossa päätelaitteen todentaminen sekä
kaikki kirjautumista vaativat tehtävät. Täten tunnistetta pitää suojella siten, että ainoastaan
palvelin ja asiakaslaite tietävät kyseisen tunnisteen. Vaikka vaara tunnuksen päätymisestä
vääriin käsiin on aina olemassa, arvioimme, että riski on siedettävissä verrattuna
mahdollisiin haittoihin taikka ylimääräiseen vaivaan mitä jatkuvasta salasanojen
kirjoittelusta seuraisi. Mikäli riskistä aiheutuvat haitat todetaan kestämättömiksi, voidaan
kuitenkin ottaa käyttöön salasana- tai sertifikaattipohjainen lisätunnistus.

Palvelin

VAIHE 1 { Muodosta SSL-yhteys

Yhteys muodostettu

VAIHE 2 {
Lähetä UUID

Aloita datayhteys

Kuittaus

Asiakasohjelma

Tarkista oikeudet

VAIHE 3 { Kuittaus

Kuva 5.4. Sekvenssikaavio järjestelmään kirjautumisesta

Kuvassa 5.4. jatketaan siitä mihin jäätiin edellisessä kuvassa. Oletuksena on, että laite
on rekisteröity tietylle käyttäjälle ja sillä on joitain oikeuksia toimia järjestelmässä,
kuten lisätä tilanneraportteja tietylle syötteelle. Kuten kuvan 5.3. selvityksessä jo
todettiin, on vaiheen yksi tarkoitus luoda salattu tietoliikenneyhteys palvelimen ja
laitteen välille. Toisessa vaiheessa tarkistetaan, onko kyseessä olevalla käyttäjällä oikeus
käyttää haluttua järjestelmän palvelua. Varmistus tapahtuu vertaamalla asiakasohjelman
lähettämää UUID:iä palvelimen tietokannassa oleviin UUID-arvoihin ja sitä kautta
edelleen käyttöoikeustauluihin tehtyjen SQL-hakujen perusteella. Palvelimen tulee
lähettää asiakasohjelmalle kuittauksen muodossa tieto siitä, onko palvelu sallittu käyttää
vaiko ei ole. Jos palvelu on sallittu, siirrytään vaiheeseen kolme, jossa suoritetaan
tarvittava datasiirto kyseiselle toiminnolle.

Datayhteyden muotona käytetään SOAP-viesteihin kapseloituja viestejä ja
tietovirtoja. Siirettävän datan muoto riippuu siitä, minkä tyyppisestä palvelusta on
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kyse. Järjestelmää ei ole sen erityisemmin määritelty vastaanottamaan vain tietyn
tyyppistä tietoa, joten sillä voidaan välittää lähes minkälaista informaatiota tahansa.
Vaatimuksena on, että palvelin ja asiakasohjelma tietävät mitä on odotettavissa.
Tähän ongelmaan käytetään sekä palvelimella että asiakasohjelmistolla laajennus-
arkkitehtuuria, jolla voidaan lisätä ominaisuuksia järjestelmään. Kohdassa 5.4. esitellään
laajennus arkkitehtuuria hieman tarkemmin.

Järjestelmässä on lisäominaisuutena palveluita, joihin tarvitaan asiakasohjelman
jäämistä tilaan, jossa se odottaa palvelimen yhteydenottopyyntöjä. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi tietyn portin kuuntelua asiakaslaitteella. Kun palvelin ottaa
yhteyden, ei voida suoraan sanoa onko kyseessä todennettu palvelin, joten palvelimen
oikeellisuudesta täytyy siis varmistua ennen salaisten tietojen tai informaation vaihtoa.
Tähän käytetään menetelmää jota kutsutaan haaste-vaste-menettelyksi.

Kuva 5.5. esittää haaste-vaste-menetelmän rakennetta. Selvennyksenä
todettakoon että asiakasohjelman ja palvelimen roolit vaihtuvat tässä tilanteessa
päittäin eli palvelin toimii "asiakkaana" ja asiakasohjelma "palvelimena". Toimenpiteen
tarkoituksena on varmistua siitä, että keskustelevat laitteet todellakin ovat niitä,
joita ne väittävät olevansa. Menetelmän ansiosta palvelimen ja asiakasohjelman
yhteisesti tuntemaa salaista UUID-arvoa ei tarvitse lähettää sellaisenaan verkon yli.
Lisäksi mahdollinen hyökkääjä ei saa sitä selville pommittamalla asiakasohjelmistoa
väärennetyillä autentikointipyynnöillä.

Palvelin

VAIHE 1 { Muodosta SSL-yhteys

Aloita datayhteys

Yhteys muodostettu

Kuittaus

VAIHE 2 {
Lähetä haaste (sc)

Lähetä haaste ja tiiviste (cc, cr)

Lähetä tiiviste (sr)

Asiakasohjelma

Muodosta haaste (cc)
Laske tiiviste (cr)

(cr=hash(cc+sc+UUID))

Muodosta haaste (sc)

Tarkista tiiviste (cr)
Laske tiiviste (sr)

(sr=hash(sc+cc+UUID))

Tarkista tiiviste (sr)

VAIHE 3 {
Kuva 5.5. Sekvenssikaavio haaste-vaste-menetelmän toiminnasta
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Ensimmäisessä vaiheessa palvelin ottaa yhteyden asiakasohjelmaan ja muodostaa
salatun tietoliikenneyhteyden. Vaiheessa kaksi tapahtuu varsinainen haaste-vaste-
menettely. Asiakasohjelma generoi niin sanotun "nonce" -arvon server challenge (sc),
eli täysin satunnaisesti arvotun luku- tai merkkijonoarvon ja lähettää sen palvelimelle.
Palvelin vastaanottaa asiakasohjelman lähettämän haasteen ja muodostaa client challenge
(cc) -arvon ja laskee tiivisteen client response (cr) merkkijonosta, joka on saatu
yhdistämällä termit cc, sc ja UUID. Tiivisteen laskentaan voidaan käyttää esimerkiksi
yleisesti käytettyä SHA-1 algoritmia tai jotain muuta vastaavaa. Palvelin lähettää
laskemansa vasteen cr ja haasteen cc asiakasohjelmalle, joka tarkistaa vasteen cr toimien
samalla tapaa kuin palvelin. Mikäli tiivisteet täsmäävät, laskee asiakasohjelma oman
vasteensa server response (sr) tällä kertaa vaihtaen hieman termien järjestystä, joten nyt
tiiviste lasketaan termien sc, cc ja UUID yhdistetystä merkkijonosta. Asiakasohjelma
lähettää oman vasteensa sr palvelimelle, joka nyt tarkistaa, että vaste täsmää odotettuun
tulokseen. Mikäli koko ketju onnistutaan viemään läpi, alkaa kolmas vaihe, jossa
datayhteys voidaan aloittaa.

5.4. Syötteiden ja viestien käsittely

Yksi suurimmista ongelmista on, miten saadaan tietokantoihin lisättävä data pysymään
sellaisessa muodossa, että sitä voidaan käyttää mahdollisista päivityksistä tai korjauksista
huolimatta myös pitkienkin aikojen kuluttua. Myös asiakasohjelmiston pitäminen ajan
tasalla mahdollisimman käyttäjäystävällisesti on eräs asia, johon on hyvä kiinnittää
huomiota. Ratkaisut, joissa syötteiden prosessointiin tarvittavat ohjeet olisivat niin
sanotusti kovakoodattuja, eivät tulisi toimimaan erityisen hyvin. Tällöin jokainen
päivitys tai muutos vaatisi koko ohjelman kääntämistä ja asentamista uudelleen.
Syötteiden prosessointi tulisikin siis saada hoidettua ulkoisia tiedostoja, eli niin sanottuja
laajennuksia tai liitännäisiä käyttäen. Tästä päästäänkin seuraavaan ongelmaan, eli miten
saadaan järjestelmän arkkitehtuuri sellaiseksi, että siinä toimii sanomien ja syötteiden
geneerinen prosessointi.

Koska palvelimen tarkoituksena on käsitellä XML-pohjaisia viestejä, valittiin
syötteiden prosessointiin XML-dokumenttien käsittelyssä usein käytetyt XSL-
muunnokset. XSL-muunnoksen hyvänä puolena voidaan nähdä se, että muunnokseen
käytettävät (XSLT) tiedostot ovat tekstimuotoisia, sekä toimivat lähes kaikkien XML-
parserien kanssa yhteneväisesti. Koska muunnostiedostot ovat mitä luultavimmin melko
staattisia, olisi järkevintä ensin ladata käytetyt muunnostiedostot asiakaslaitteelle talteen,
jotta niitä voitaisiin jatkossa käyttää ilman turhaa liikennöintiä. Voidaan tietenkin
olla montaa mieltä siitä onko turvallista tai järkevää säilyttää muunnostiedostoja
asiakaslaitteella. Toisaalta, tällaiset tiedostot ovat helpohkosti päivitettävissä myös
manuaalisesti tarpeen vaatiessa. Mikäli halutaan luoda näennäisiä esteitä, niin
muunnostiedostot voidaan (asiakas)ohjelman käynnistyessä tarkistaa palvelimen
tarkistussummaa vastaan ja lukita sen jälkeen ohjelman suoritusajaksi. Järjestelmän
tekeminen täydelliseksi ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen pääaihe eikä sen puoleen
diplomityöntekijöiden aika tai resurssit mitenkään riittäisi virheettömän järjestelmän
määrittelyyn, toteuttamisesta nyt puhumattakaan.

Mainittakoon vielä tässä vaiheessa, että XSL-muunnoksien sijasta saattaisi
ohjelmointiteknisestä näkökulmasta olla helpompaa käyttää perinteiseen liitännäistapaan
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ladattavia suoritettavia ohjelmanosia, mutta tässäkin tavassa piilee monia ongelmia.
Tällaiset liitännäiset pitäisi aina kääntää jokaiselle kohdealustalle erikseen. Jo tämä tuo
eteen monia ongelmia liitännäisten hallinnan sekä varastoinnin kanssa, koska tällöin
tietystä versiosta täytyisi olla jokaista kohdealustaa varten oma käännöksensä. Yksi hyvä
puoli XSL-muunnoksien käytössä on myös, että sillä voi olla melko hankalaa saada
aikaiseksi tietokoneviruksiin verrattavaa toimintaa. Suoritettavaksi koodiksi käännetyistä
ohjelmista on lähes mahdotonta sanoa, mitä se oikeasti tekee, kun taas XSL-muunnoksien
koodi on täysin luettavaa tekstiä, jota tutkimalla voi periaatteessa löytää mahdolliset
haitantekijät. Toisaalta, XSL-muunnosten käyttökään ei tule ongelmatonta olemaan,
mutta tällä erää se vaikuttaisi olevan vaihtoehdoista houkuttelevin.

Arkkitehtuurin kannalta XSLT:in käyttö mahdollistaa sen, että ohjelmien XML-
puurakennetta käsitteleviin osiin ei tarvitse tehdä muutoksia, vaikka XML-sanoman
sisältö tai rakenne muuttuisi täysin. On vain pidettävä huoli siitä, että XSL-muunnoksen
tulos on sellaisessa muodossa, jota ohjelma kykenee tulkkaamaan. Palvelimen tulee pitää
kirjaa kaikista tarjolla olevista muunnoksista ja tarvittaessa osata tarjota asiakasohjelmille
oikeat ja ajan tasalla olevat versiot. Yhteen muunnostiedostopakettiin kuuluvat ne
muunnokset joita tarvitaan yhden viestityypin sanoman – tai sanomien – parsimiseen sekä
palvelimessa että asiakasohjelmistossa.

Edellä mainittuja XSL-muunnoksia tarvitaan ainakin seuraavissa palvelimen
tapauksissa (palvelimen muunnokset):

1. Muunlaista kuin geneeristä sanomaa lisättäessä järjestelmään (tietokantaan).
2. Viestejä koostettaessa syötettä varten.
3. Koostettuja viestejä muunnettaessa lopulliseen muotoon Atom-syötteeksi.

Sekä seuraavissa asiakasohjelmiston tapauksissa (asiakasohjelmiston muunnokset):
1. Atom-syötettä purettaessa yksittäisiksi viesteiksi.
2. Yksittäisiä viestejä käsiteltäessä.
3. Uutta viestiä luotaessa.

Näiden lisäksi järjestelmän tiedossa pitää olla dokumenttityyppimäärittely, joka kertoo
minkälainen on geneerinen sanomarakenne. Tällaista sanomaa sekä palvelin että
asiakasohjelmisto ymmärtävät. Yllä olevia listauksia tarkastellessa geneerinen sanoma
on syötteenä (input) palvelimen muunnosten tapauksessa kolme ja asiakasohjelmiston
muunnoksissa tapauksessa kaksi. Tuloksena (output) geneerinen sanoma saadaan
palvelimen muunnosten tapauksessa kaksi sekä asiakasohjelmiston muunnoksissa
tapauksissa yksi ja kolme.

Mikäli sanoma, jota ollaan lisäämässä järjestelmään (palvelimen muunnokset
tapaus yksi), ei vielä ole geneerisessä muodossa, pitää se luonnollisesti muuntaa
sellaiseksi. Esimerkiksi CAP:an mukaisiin viesteihin käytetään omaa muunnosta.
Seuraava tapaus (palvelimen muunnokset tapaus kaksi) on periaatteessa edellisen
käänteisoperaatio. Tässä tapauksessa kukin tietokannasta noudettu sanoma muunnetaan
tyyppinsä mukaisella XSLT:lla geneerisestä muodosta prosessointi-informaatiota
sisältäväksi tyypitetyksi sanomaksi. Tuotettujen XML-dokumenttien avulla seuraava
vaihe (palvelimen muunnos tapaus kolme) osaa tuottaa muunnetuista sanomista
Atom-syötteen. Muunnoksen tuottama prosessointi-informaatio voi käsittää esimerkiksi
joitakin kenttiä, jotka kuvaavat esimerkiksi viestin tärkeyttä tai vakavuutta. Mikäli
tarvetta esiintyy, voitaisiin tietyn tyyppisissä viesteissä lisätä ylimääräistä prosessointi-
informaatiota, joka selventäisi enemmän viestin sisältöä. Mikä tieto sitten on tarpeellista
riippuu siitä, mikä on alkuperäisen viestin tarkoitus ja rakenne.
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SOAP

db
Syöteprosessointi

Tietokanta

Ulkoiset syötteet

Informaatio/viestit
asiakasohjelmistolta

Muunnos
tietokanta-

yhteensopivaksi

Muunnos
geneeriseksi
sanomaksi

Kuva 5.6. Kuvaus viestien ja syötteiden lisäyksestä järjestelmään

Palvelimen muunnoksien tapausta yksi esittää kuvassa 5.6. oikean alareunan ulkoiset
syötteet. Nämä syötteet voivat olla periaatteessa mitä tahansa yksittäisistä CAP-sanomista
muiden saman kaltaisten järjestelmien Atom-syötteisiin. Näihin viesteihin täytyy siis
käyttää jokaista viestityyppiä vastaavaa XSL-muunnosta, jotta ne voitaisiin muuntaa
geneeriseen muotoon. Viestit, jotka tulevat kuvassa matkapuhelinta esittävältä punaiselta
laatikolta, ovat jo valmiiksi geneerisessä muodossa (asiakasohjelman muunnokset tapaus
kolme), koska päätelaitteen asiakasohjelmisto tietää millainen kyseinen sanoma on. Siksi
onkin järkevää käyttää suoraan tätä muotoa ilman ylimääräisiä muunnoksia. Molemmissa
tapauksissa seuraava vaihe, eli muunnos tietokantaan sopivaksi, on yhteneväinen.

Palvelimen muunnoksien tapauksen kolme ja asiakasohjelman muunnoksien
tapauksen yksi XSLT:it ovat käytännössä toistensa käänteisoperaatioita ja ovatkin
kaksi muunnosta, jotka ovat samat kaikille viesteille niiden tyypistä tai rakenteesta
huolimatta. Näiden kahden muunnoksen tarkoituksena on osata muuntaa kaikkia
erilaisia sanomatyyppejä Atom-syötteiksi. Vastaavasti kun Atom-syötettä puretaan
asiakaslaitteella luettavaksi, tapahtuu kyseinen muunnos päinvastaisesti. Tarkoituksena
on siis muuntaa alkuperäistä viestiä siten, että tieto on luettavissa Atom-syötteestä
ja palautettavissa alkuperäiseen muotoonsa. Nämä muunnokset käyttävät hyväkseen
edellisessä kappaleessa mainittua prosessointi-informaatiota, jonka perusteella muunnos
voi tehdä vaikkapa arvion siitä, sisältävätkö kyseisen syötteen viestit – CAP-sanomia
esimerkkinä käyttäen – informatiivisia, vakavia vaiko erittäin vakavia hälytysviestejä.

Kuvassa 5.7. on kuvattu tilanne, jossa tietokannan viestejä muunnetaan Atom-
syötteeksi. Eräs huomion arvoinen seikka on, että vaikka teknisesti mikään ei estä
yhdistelemästä monia eri tyyppisiä viestejä yhteen syötteeseen – koska itse viestien
muutokset ja syötteen kooste ovat toisistaan riippumattomia operaatioita – saattaa
tällainen yhdistelmäsyöte olla käytännössä turhan sekava. Selkeyden vuoksi voi olla
suotavaa lajitella syötteet sisältämään vain tietyntyyppisiä viestejä, kuten esimerkiksi vain
CAP-viestejä tai vain liikennetiedotuksia.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<atom:feed xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

  <atom:title>Otula Concept Feed</atom:title>

  <atom:subtitle>Gongratulations for finding this hidden Easter Egg. If you did find this from paper

version, then you are really good ;). However, this wasn't the only hidden or concealed thing in this document.

You can try if you can find them all. Little hint: the are no more stuff in pictures, you actually need to read the

document. Good luck :D</atom:subtitle>

  <atom:link  href="http://example.disaster.info/feed&uuid=190cba21-6a38-49eb-80f2-9f4fbfb76cac" rel="self"/>

  <atom:updated>2008-12-12T18:30:02Z</atom:updated>

  <atom:author>    <atom:name>John Doe</atom:name>

    <atom:email>johndoe@example.disaster.info</atom:email>

  </atom:author>  <atom:rights>Disclaimer: Contents may change without notice at an time. Anything may or may not be used

in actual system.</atom:rights>
  <atom:id>urn:uuid:190cba21-6a38-49eb-80f2-9f4fbfb76cac</atom:id>

  <example-root:feed-info xmlns:example-root="http://www.example.disaster.info/2008/example-root">

    <example-root:language>en-en</example-root:language>

    <example-root:extension-type>example-cap</example-root:extension-type>

  </example-root:feed-info>
  <atom:entry>    <atom:title>Disaster information test.</atom:title>

    <atom:id>urn:uuid:7ae8eb8f-bfd7-4da9-a127-a1c502860f25</atom:id>

    <atom:updated>2008-12-12T18:30:02Z</atom:updated>

    <atom:summary>This is just for showing a really simple example of the Atom feed with CAP extension used on it.

    </atom:summary>    <example-cap:entry-info xmlns:example-cap="http://www.example.disaster.info/2008/example-cap">

      <example-cap:urgency>Unknown</example-cap:urgency>

      <example-cap:severity>Unknown</example-cap:severity>

      <example-cap:certainty>Unknown</example-cap:certainty>

      <example-cap:original-message>

        <cap:alert xmlns:cap="http://www.incident.com/cap/1.0">

        <!-- CAP message omitted -->

        </cap:alert>      </example-cap:original-message>

    </example-cap:entry-info>
  </atom:entry></atom:feed>

Generoitu syöte

Viestityyppispesifinen
-muunnos

XSL-muunnos
ID #n+2 XSL-muunnos

ID #n+1 XSL-muunnos
ID #n

Viestien paketointi
-muunnos

XSL-muunnos
- Kokoaa viestit yhdeksi syötteeksi
- Samanlainen kaikille viestityypeille

db

Tietokanta

Kuva 5.7. Kaavio viestien muunnoksesta ja paketoinnista syötteeksi

Kun Atom-syöte on purettu geneerisiksi sanomiksi, käytetään jokaiseen niistä
sanomatyyppinsä mukaista XSL-muunnosta (asiakasohjelman muunnokset tapaus kaksi).
Tuloksena saadaan sanomia, joissa ovat sanoman tärkeimmät tiedot sekä alkuperäinen
viesti. Näin muodostettu sanoma on nyt lopullisessa muodossaan käyttöliittymää varten,
jossa se esitetään käyttäjälle. Käyttöliittymä voisi esimerkiksi näyttää sanomasta vain
tärkeimmät tiedot taikka kaiken mahdollisen. Esitystapa siis riippuu käyttöliittymästä,
mutta perusidealtaan lähtökohta on kaikissa sama.

Asiakasohjelmistolla uutta viestiä luotaessa (asiakasohjelman muunnokset tapaus
kolme, katso myös kuva 5.6.) tarvitaan kyseistä viestityyppiä vastaava muunnos, jotta
ohjelmisto osaa tarjota viestin luontiin tarpeelliset viestikentät. Kun pakolliset viestikentät
on täytetty ja ovat valmiina lähetystä varten, luo asiakasohjelmisto annetuista tiedoista
geneerisessä muodossa olevan sanoman, jota palvelin osaa tulkita ja siten lisätä sen
tietokantaansa.

Diplomityön kirjoittamishetkellä palvelimesta ei ole toteutettu niin kattavaa
demoa, että sen toiminnallisuutta diplomityössä esitetyssä muodossa voitaisiin testata.
Tämän vuoksi ei siis voida esittää käytännön esimerkkejä minkälaisia syötteitä tai viestejä
järjestelmä käyttää. Ainoa, mitä tällä hetkellä on siis saatavilla, on liitteessä 6 esiintyvä
käsitteellinen esimerkkisyöte. Tämä syöte on todellakin vain hyvin yksinkertainen ja
pelkistetty ajatus siitä, mitä järjestelmä voisi tulla tarjoamaan.

Edellä mainitusta syystä johtuen, myös tietokannan taulumäärittely on siinä
määrin puutteellinen, ettei sen esittämisestä tässä yhteydessä saada juuri mitään lisäarvoa.
Tietokannassa ei vielä ole huomioitu lainkaan erilaisia käyttäjiä ja käyttöoikeuksia, vaan
pelkästään paneuduttu sanomien käsittelyyn sekä erilaisten syötteiden yksinkertaiseen
luokitteluun. Järjestelmää toteutettaessa täydessä laajuudessaan, tulee tietokannan sisältää
taulut muun muassa käyttäjätiedoille, talletettaville sanomille sekä tarvittavat aputaulut
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tukemaan geneerisisten sanomien käyttöä ja kattavia hakutoimintoja varten. Määrittelyssä
ei myöskään sovi unohtaa mahdollisen binääridatan, kuten video- ja äänitiedostojen
tallennusmahdollisuutta.

5.5. Yhteenveto

Diplomityön aikana palvelimen mukautuvuus erilaisille viestiformaateille nousi yhdeksi
tärkeimmistä kysymyksistä. Aluksi palvelimen ajateltiin käyttävän vain yhtä viestityyppiä
(CAP) mutta hyvin pian kävi selväksi, että järjestelmä hukkaisi monia mahdollisuuksia
ollessaan vain yhden formaatin varassa. Järjestelmän toteuttaminen näin mukautuvaksi on
myös eräs kysymysmerkki, sillä käytännön kokeita ei voitu suorittaa johtuen palvelimen
toteutusasteesta. Mikäli toteutuksessa onnistutaan hyvin, voisi järjestelmä periaatteessa
vastaanottaa ja välittää lähes mitä tahansa XML:een perustuvia sanomia.

Myös paluukanavan, eli käyttäjiltä palvelimelle muodostettava yhteys viestien
lisäämistä varten, nähtiin olevan merkittävä ominaisuus hätäviestintäjärjestelmän
kannalta. Paluukanavan toteuttavalla SOAP-palvelulla on tarkoituksena tukea
järjestelmän saumatonta tiedottamista. Tätä palvelua ei juuri ole rajoitettu mitenkään,
joten sillä voidaan tehdä periaatteessa mitä tahansa sovellutuksia nyt keksitäänkään
toteuttaa. Myös palvelimen aloittama yhteys asiakkaalle on mahdollista, mikäli jokin
sovellutus sellaisen toiminnon tarvitsee.

Yksi huoli järjestelmän toimivuuden kannalta on monia viestiformaatteja tukevien
XSLT-laajennusosien käyttö. Ei ole vielä täysin selvää, voiko järjestelmä toimia riittävän
hyvin näiden käytöllä vai pitääkö monien viestiformaattien käsittelyyn etsiä muita
ratkaisuja. Erilaisten viestiformaattien käyttöön tarvittavien XSL-muunnosten tekemistä
ja ylläpitoa ei tämän diplomityön aikana määritelty, joten periaatteessa kuka tahansa voisi
julkaista järjestelmässä toimivan viestiformaatin tarvittavilla muunnostiedostoillaan.

Järjestelmän lopullinen käyttökohde sekä käyttäjille tarjottavat palvelut ovat
vielä hieman avoimia kysymyksiä. Diplomityön kantavana ideana onkin ollut
tutkia hätäviestitysjärjestelmiä erityisesti teknisestä näkökulmasta, joten käyttäjän ja
palveluntarjoajan kannalta palvelun analysointi on jäänyt vähäisemmälle. Mutta kuten
jo kohdassa 4.5. mainittiin, niin pelkkä hätäviestien käyttäminen ei välttämättä ole
riittävää. Onnettomuudet ja hätätilanteet ovat kuitenkin erittäin epätoivottuja tapahtumia,
joten hätäviestintäjärjestelmää eivät kaikki välttämättä halua käyttää vaikka se olisikin
maksutonta. On myös syytä miettiä, mikä taho – muu kuin valtio – tarjoaisi
pelkkään hätäviestintään tarkoitettua järjestelmää, harva yritys kun ei hyväntekeväisyyttä
päätoimisesti harrasta. Järjestelmän käyttötarkoitus voikin siis Public Relations -osaston
käsittelyn jälkeen muuttua muotoon, jossa normaalien viestien ohella voidaan välittää
myös hätäsanomia.

Vaikka tämän diplomityön alueeseen ei varsinaisesti käyttäjätietojen ja
tietoturvallisuuden käsittely kuulu, on niitä kuitenkin syytä edes hieman pohtia.
Käyttäjien rekisteröintiin ja kerättäviin tietoihin liittyy aina kysymyksiä tietoturvasta sekä
yksityisyydestä. Jos halutaan tehdä älykäs ja käyttäjän toimia ennakoiva järjestelmästä,
voi käyttäjän tietojen keräily olla pakollista. On toki käyttäjiä, joita tietojen keräily ei
juurikaan haittaa, mutta vastakohtaisesti on ihmisiä, joidenka mielestä moinen toiminta
on pahin mahdollinen asia. Tuleekin siis olla erittäin tarkkana minkälaista tietoa tarvitsee
kerätä ja kenen toimesta näitä tietoja hallinnoidaan. Hyväkin järjestelmä voidaan pilata,
mikäli käyttäjistä tuntuu siltä, että sen tarkoituksena on vakoilla heidän toimiaan.
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Pelko järjestelmän tekemästä vakoilusta saattaa vaikuttaa aiheelliselta, koska hätäviestejä
lukevan ohjelman tarvitsisi olla päällä käytännössä kokoajan, jotta hätäviestintä
toteutuisi oikea-aikaisesti. Toisaalta esittelemässämme ehdotuksessa voidaan hätäviestejä
lukea millä tahansa Atom-syötteitä tukevalla ohjelmalla – ilman rekisteröitymisiä ja
lisäohjelmien asenteluja – täysin anonyymisti. Tämän perusteella kenenkään ei pitäisi
joutua luopumaan järjestelmän tarjoaman palvelun käyttämisestä.

"You asked me once," said O'Brien, "what was in Room 101. I told you
that you knew the answer already. Everyone knows it. The thing that is in
Room 101 is the worst thing in the world."

– George Orwell (1949), Nineteen Eighty-Four
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6. Asiakasohjelmisto

Tässä luvussa kuvataan asiakasohjelman rakenne ja toiminnallisuudet. Aivan kooditasolle
ei mennä, koska suunnitellun ratkaisun on tarkoitus olla toimiva useammalla kuin
vain yhdellä ohjelmointikielellä ja pysytellä periaatetasolla. Projektin yhteydessä tehtiin
koesovellus moottorin (engine/daemon) osalta C-ohjelmointikielellä ja varsinainen
käyttöliittymä Qt-ohjelmointikielellä. Sovellusta ei ole kuitenkaan missään mielessä
pakotettu käyttämään näitä kieliä.

Seuraavissa kohdissa katsotaan ensin asiakasohjelman perusrakenne, jonka
jälkeen käydään läpi muutama perusteknologia ja kantava idea sovelluksen osalta.
Tämän jälkeen siirrytään tarkempaan kuvaukseen ja toiminnallisuuksiin. Ensimmäistä
kohtaa (6.1.) voi pitää esittelynä asiakasohjelmaan, ja sitä seuraavia kohtia tarkempina
kuvauksina.

Jotkin kohdat sisältävät lisäksi "johdannon" ja "yhteenvedon". Näiden lyhkäisten
kappaleiden tarkoituksena on joko antaa pieni pohjustus käsiteltävälle asialle tai kerätä
yhteen joitain kohdassa käsiteltyjä asioita. Niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu täydellisen
valaiseviksi selvennyksiksi.

6.1. Asiakasohjelman kuvaus

Kuvassa 6.1. näkyy asiakaspään yleiskuvaus eli kuvan 4.5. (katso kohta 4.6.) oikea puoli.
Kuvaan on koottu vain Tiedon tarvitsijoiden puoli, koska kohdassa 4.6. vasen puoli on
jo esitelty.

Peruskäyttäjä

Peruskäyttäjä

Luotettukäyttäjä
Palvelin

Tiedon tarvitsijat

Kuva 6.1. Asiakaspään yleiskuvaus
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Järjestelmäehdotuksen täyttävän asiakasohjelman tulisi mukautua sekä peruskäyttäjän
että luotetun käyttäjän vaatimuksiin (katso kohta 4.6.). WWW-selaimet ja normaalit RSS-
lukijat sijoittuvat vain peruskäyttäjän ominaisuuksiin. Ne voivat vain lukea palvelimen
jakamaa syötettä eivätkä voi lähettää tietoa palvelimen suuntaan.

Kuvan 6.1. suorat nuolet ilmaisevat perustapauksia eli tiedon noutoa palvelimelta,
kun taas kaareva nuoli ilmaisee erikoistapausta, jossa käyttäjä lisäksi välittää tietoa
palvelimen suuntaan. Itse asiakaslaitteet voivat olla mitä tahansa tässä luvussa esiteltyä
ohjelmaa tukevia laitteita, eivätkä ne ole rajoitettu kuvissa näkyviin matkapuhelimiin ja
pöytäkoneisiin. Seuraavassa kohdassa (6.2.) on kuvattu tarkemmin peruskäyttäjään ja
luotettuun käyttäjään liittyvät tapaukset.

KäyttöliittymäDaemon

Kuva 6.2. Daemon/käyttöliittymä -jako

Kuva 6.2. havainnollistaa asiakasohjelman sisäistä jakoa. Ohjelma koostuu niin sanotusta
daemon-osasta, jonka tarkoituksena on toimia taustalla, poissa käyttäjän silmistä,
sekä käyttöliittymä-osasta. Ideana tässä jaossa on, että tahtoessaan käyttäjä voisi
sulkea käyttöliittymän ja jättää daemonin taustalle eräänlaiseksi palveluprosessiksi.
Varsinkin mobiileissa laitteissa tällaisesta jaosta on hyötyä, sillä grafiikan piirtäminen
näytölle vie enemmän suoritintehoa ja muistia kuin yksinkertainen tietojennouto-
operaatio palvelimelta. Jos käyttöliittymä hoitaisi sekä tietojen haun että näytölle
piirtämisen, joutuisi se olemaan jatkuvasti avoinna, mikä ei ole satunnaisia viestejä,
satunnaisiin aikoihin vastaanottavalle ohjelmalle välttämätöntä. Tätä perusajatusta
noudattaen daemonin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja niin resurssipihi
kuin vain suinkin on mahdollista. Käyttöliittymää tarvittaessa daemon käynnistäisi sen
automaattisesti tuoden tarpeelliset tiedot näkyviin.

Kuva 6.2. esittää ohjelman sisäisen rakenteen hyvin pelkistettynä, samoin kuin
kuva 6.1. esittää asiakasohjelman toiminnan hyvin umpimähkäisesti. Kohdissa 6.2. ja 6.3.
ohjelman sisäisiin toimintoihin ja komponentteihin syvennytään tarkemmin.

6.2. Toiminnallisuudet

Perustapaus

Asiakasohjelman toiminnan voidaan katsoa lukeutuvan kahteen käyttötapaukseen. Näistä
yksinkertaisemmassa tapauksessa – eli perustapauksessa – ohjelma käy joko tietyin,
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ennalta määritetyin väliajoin lukemassa palvelimen jakamaa Atom-syötettä tai käyttäjän
näin ohjelmasta valitessa. Kuvassa 6.3. näkyy kyseinen toiminnallisuus.

Palvelin Asiakasohjelma Käyttäjä

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

{

{
{

Pyydä autentikaatio

Autentikointi

Syötteen haku

Syöte

Tarkista syöte

Ilmoita käyttäjälle

Kuva 6.3. Asiakasohjelmiston perustapaus

Perustapauksen (kuva 6.3.) voidaan katsoa koostuvan kolmesta yksittäisestä vaiheesta.
Näistä ensimmäinen vaihe on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Tässä vaiheessa
asiakasohjelma tarkastaa palvelimen olevan varmasti se, mikä tämä väittää olevansa.
Kyseinen varmistus voi tapahtua joko perustuen esimerkiksi SSL/TLS-salaukseen,
jolloin ensin luodaan salattu tiedonvälityskanava asiakaslaitteen ja palvelimen välille, ja
kaikki tiedon siirto kulkee tätä kanavaa pitkin. Vaihtoehtoisesti palvelinpään todennus
voidaan suorittaa myös vaiheessa kaksi, olettaen että saadut viestit sisältävät esimerkiksi
digitaalisen allekirjoituksen, jota vasten aitous voidaan varmistaa (katso kohta 3.3.).

Vaiheessa kaksi suoritetaan saadun viestin eli XML-dokumentin tarkistus. Jos
oletetaan, että asiakasohjelma tietää minkä syötteen tämä on saanut, ei kokonaista XML-
dokumenttia tarvitse välttämättä käsitellä. Normaalitapauksessahan palvelin lajittelee
saamansa viestit tiettyjen aihealueiden (katso luku 5.) mukaan ja muodostaa näistä
omia syötteitään jaettavaksi tiedon tarvitsijoille. Tällainen aihealue voi olla esimerkiksi
jonkin tietyn maantieteellisen alueen hälytysviestit, jolloin asiakasohjelma tietäisi
suoraan saaneensa itseään kiinnostavalta alueelta hälytyksiä. Täten riittää, että saadusta
viestistä tarkastetaan vain tietyt avainkentät, kuten CAP-viestien tapauksessa vaikkapa
"urgency", "severity" tai "certainty". Näitä kenttiä voidaan tarkastaa ennalta asetettuja
kynnysarvoja vasten. Jos jokin näistä kynnysarvoista ylittyy, siirrytään vaiheeseen kolme,
eli saadusta viestistä ilmoitetaan käyttäjälle. Oikeaoppinen XML-tarkastus tietenkin vaatii
dokumentin syntaksin oikeellisuuden tarkastamisen, mutta kaikkien kenttien arvoja ei ole
tarvetta tarkastaa tässä vaiheessa.

Vaiheessa kaksi tehdään myös palvelimen antamien ylimääräisten käskyjen
analysointi. Näihin voivat kuulua esimerkiksi syötteen hakutiheyden muutos, ohjaus
eri syötteen hakuun tulevilla kerroilla tai jokin muu palvelukohtainen lisäominaisuus.
Halutessaan käyttäjän tulee voida evätä ylimääräisten käskyjen suorittaminen, jolloin
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saadut käskyt hylätään. Vaiheessa kolme ilmoitettiin saadusta viestistä käyttäjälle.
Jollei mitään kynnysarvoa ylittävää ehtoa ole ylitetty, tämä vaihe voidaan jättää
väliin. Riippumatta siitä, suoritettiinko vaihe kolme vai ei, siirrytään lopuksi uudelleen
odottamaan ennalta määritetyn tarkastusajan umpeutumista ja uutta siirtymistä vaiheeseen
yksi.

Asiaa selkeyttämään voidaan ottaa seuraavanlainen esimerkkitapaus:
• Vaihe 1:

• Ohjelmaan asetettu viiden minuutin viestien tarkastusviive tulee
täyteen.

• Palvelin ei käytä SSL/TLS salausta, joten siirrytään suoraan vaiheeseen
kaksi.

• Vaihe 2:
• Asiakasohjelma pyytää (hakee) automaattisesti syötteen ennalta

määritellystä Uniform Resource Locator (URL) -osoitteesta.
• Palvelin palauttaa pyydetyn syötteen (XML-dokumentin).
• Saatu syöte tarkastetaan. Käyttäjä on kieltänyt ylimääräisten käskyjen

mukaan toimimisen, joten syötteessä ollut pyyntö noutaa seuraava
syöte eri osoitteesta hylätään. Lisäksi käyttäjä on valinnut, ettei
kyseisen toimenpiteen suorittamatta jättämistä ilmoiteta, joten tästä ei
luonnollisestikaan synny ilmoitusta. Syötteessä on lisäksi käsky muuttaa
syötteiden tarkistusväli viidestä minuutista viiteentoista minuuttiin.
Tätäkään käskyä ei noudateta, mutta käyttäjä on valinnut, että kyseisestä
käskystä luodaan ilmoitus, joten käyttäjä saa tiedon tapahtumasta.
Syötteen CAP-viesteistä löytyy yksi viesti, jossa on "severity" -
kentän arvona "extreme". Käyttäjä on valinnut haluavansa tämän
tasoisista hälytyksistä huomautuksen, joten tästä ilmoitetaan käyttäjälle
(vaiheessa 3).

• Vaihe 3:
• Viestistä on löytynyt kaksi käyttäjän tahtomaa ilmoitusta (käsky

vaihtaa päivitysaikaa ja CAP-viesti "extreme severity" -arvolla) ja
nämä näytetään käyttäjälle. Itse ohjelma on toiminut taustalla, ja
tässä tapauksessa se tuodaan päällimmäiseksi (aktiiviseksi) käyttäjän
huomion saamiseksi.

• Viestit jäävät odottamaan käyttäjän reagointia ja samalla siirrytään
odottamaan vaiheeseen yksi siirtymistä viiden minuutin kuluttua.

Vaiheen kaksi kolmoskohdassa tapahtuvasta tarkastuksesta on syytä huomioida,
että käyttäjällä tulee olla mahdollisuus muokata asiakasohjelman käyttäytymistä
saatuun viestiin. Tähän sisältyy kynnysarvojen laittaminen tietyille kentille (kuten
esimerkkitapauksen CAP-viestin "severity" -kenttä), samoin valita, mistä kentistä tehdään
ilmoitus. Luonnollisestikaan ei ole mitään mieltä tarjota käyttäjälle mahdollisuutta
valita joka ainoaa XML-dokumentin kenttää, jonka vain pystyy kuvittelemaan. Lisäksi
tärkeitä kenttiä valittaessa on syytä huomioida, että vapaiden tekstikenttien sisällön
arvaaminen osoittautuu mitä todennäköisimmin mahdottomaksi ja olisi syytä pitäytyä
tiettyjä vakioarvoja sisältävissä kentissä – esimerkiksi CAP:an tapauksessa "severity",
"urgency", "certainty" -kentät, joiden sisällön standardi (CAP-V1.1) määrittelee.
Kannattaa myös huomioida, että käyttäjää ei kannata ylikuormittaa sadoilla erilaisilla
valintamahdollisuuksilla tai ainakin kentille täytyisi miettiä hyvät oletusarvot.
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Palvelimen antamien käskyjen noudattaminen erottaa asiakasohjelman muista
syötteitä käsittelevistä ohjelmista. Näiden käskyjen ei tulisi olla salaisuuksia, jotta
toiminnallisuudet voitaisiin lisätä myös kolmannen osapuolen toteutuksiin. Tästäkin
huolimatta kyseistä toiminnallisuutta ei tule pakottaa käyttöön, vaan käyttäjän tulee voida
tahtoessaan kytkeä tämä ominaisuus pois päältä, täten tavallaan muuttaen ohjelmansa
tavalliseksi, vain syötteitä lukevaksi versioksi. Yksinkertaisena perusteluna tälle voidaan
pitää sitä, että vaikka suurin osa käyttäjistä ei todennäköisesti tule välittämään ohjelman
omatoimisuudesta, on kuitenkin niitäkin käyttäjiä, jotka välittävät. Erityisesti hätäviestejä
välittäessä on parempi antaa käyttäjien toimia hieman vapaammin, kuin ajaa nämä pois
ohjelman parista. Tämä tulee erityisen kriittiseksi ajatellessa esimerkiksi vaikkapa CAP-
viestien "severity" -kenttää. Saattaa nopeasti ajatellen vaikuttaa houkuttelevalta pakottaa
ohjelma näyttämään hälytysviesti aina jos hälytyksen vakavuus on tarpeeksi suuri.
Tässä on kuitenkin vaarana, että käyttäjät tulevat vain sulkemaan ohjelman välttyäkseen
"häiritseviltä" ilmoituksilta, jos hälytystoimintoa ei yksinkertaisesti saa mitenkään
poistettua. Tällöin syötteiden haku pysähtyy kokonaan ja hälytysten tarkastaminen jää
kokonaan käyttäjän vastuulle – tai pahimmassa tapauksessa unohtuu täysin. Jos taas
ohjelman annetaan olla auki käyttäjän tahtomalla tavalla, tulevat edes käyttäjän itsensä
tahtomat viestit näkyviin – kenties ollen juuri ne tärkeimmät.

Kaupallisilla tahoilla ja viranomaisilla saattaa olla kuitenkin omat näkemyksensä
viestien "pakottamisesta" näkymään. Lisäksi saadut käskyt esimerkiksi tarkistusvälin
muuttamisesta saattavat olla palvelimen yritys lieventää kuormaansa, jolloin käskyjen
noudattamatta jättäminen on hieman kyseenalaista. Palvelimen ruuhkauduttua syötteiden
jatkuva noutaminen vain pahentaa tilannetta, varsinkin jos suuri määrä ohjelmia toimii
samoin.

On myös syytä huomioida, että käyttäjä voi missä tahansa esimerkkitapauksen
kohdassa puuttua tapahtumien kulkuun. Esimerkissä ohjelma toimii taustalla, jolloin
saaduista viesteistä ei tietenkään näy listaa käyttäjälle, mutta jos käyttäjä jossain vaiheessa
tuo ohjelman aktiiviseksi, näytetään tälle lista aikaisemmin saaduista viesteistä. Tähän
listaan lukeutuu, joko kaikki syötteessä tulleet viestit, tai vain ne, jotka käyttäjä on valinnut
näkyväksi (esimerkiksi vain viestit joiden kenttien arvot ylittävät kynnysarvot). Ohjelman
ollessa aktiivisena listaa päivitetään automaattisesti aina vaiheessa kolme. Käyttäjä voi
halutessaan hakea syötteet manuaalisesti, jolloin suoritetaan samat toiminnot samaan
tapaan kuin tapahtuisi tarkistusajan umpeamisen johdosta.

Perustapausta voidaan pitää yhteneväisenä minkä tahansa normaalin
syötteidenlukuohjelman toiminnan kanssa sillä erolla, että esimerkiksi WWW-
selaimet tai RSS-lukijat eivät tee tarkastuksia syötteiden sisällä oleville digitaalisille
allekirjoituksille, vaan näille XML-dokumentin allekirjoitusosuudella ei ole mitään
erityistä merkitystä. Atomin tapauksessa näitä "ylimääräisiä" kenttiä ei edes saa käsitellä,
jollei ohjelmalla ole niille erityistä tukea (RFC 4287). Selaimille SSL/TLS-salauksen
käyttö varmistaa syötteen aitouden ja samaa menetelmää voidaan luonnollisesti käyttää
myös asiakasohjelman kanssa. Asiakasohjelman kanssa voidaan myös käyttää salauksen
ja digitaalisen allekirjoittamisen yhdistelmää, jolloin käytetään sekä SSL/TLS-salausta,
että vaiheessa kaksi allekirjoituksen tarkastusta. SSL/TLS-salausta käytettäessä vaiheessa
yksi voidaan käyttää molemminpuolista autentikointia, mutta oletuksena vain palvelin
autentikoidaan. Oletuksena on, että asiakas voi olla kuka tahansa ja tämä vain noutaa
tietoa palvelimelta välittämättä mitään tietoja itsestään, eikä asiakasta tällöin tarvitse
todentaa. Molemminpuolisella autentikaatiolla on kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa
rajoittaa syötteeseen pääsevät asiakkaat vain validin sertifikaatin omaaviin.
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Erikoistapaus

Erikoistapauksessa asiakasohjelma ei lue palvelimen syötettä vaan käyttää toissijaista
tiedonvälitysmenetelmää – tästä siis nimi "erikoistapaus". Riippuen siitä, miten
asiakasohjelmaa halutaan käyttää, saattaa tämän toiminnallisuuden käyttö olla tarpeellista
hyvinkin usein, eikä sitä nimestään huolimatta tule mieltää ominaisuudeksi, jota
kuuluisi käyttää vain erittäin harvoin. Tämän tapauksen voi myös jakaa kahteen
omaan käyttötapaukseensa, joista ensimmäisessä asiakasohjelma välittää jonkin viestin
palvelimelle, ja toisessa palvelin välittää viestin asiakasohjelmalle.

Palvelin Asiakasohjelma Käyttäjä

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

{

{
{

Pyydä autentikaatio

Autentikointi

Lähetä viesti

Kuittaus

Tarkista kuittaus

Ilmoita käyttäjälle

Koosta viesti

Kuva 6.4. Asiakasohjelmiston erikoistapaus (1), lähetys

Kuvassa 6.4. kuvataan ensimmäinen erikoistapaus. Kuva on hyvin samankaltainen kuin
perustapauksessa. Erona on kuitenkin, että ohjelma ei nouda syötettä palvelimelta, vaan
lähettää tälle viestin (vaihe 2). Jotta tämä toiminnallisuus voi toimia, täytyy ohjelman
luonnollisesti tietää mihin viesti kuuluu lähettää, ja tämän tiedon täytyy olla ennalta
asetettuna. Tämä osoite voi olla sama osoite, josta syötteitä noudetaan, muttei välttämättä.

Vaihe yksi on sama kuin perustapauksessakin ja se voi olla vapaaehtoinen. On
kuitenkin suositeltavaa käyttää jonkinlaista käyttäjän todennusta – kuten myös palvelimen
todennusta. Jos viestien sisältö ei saa päästä ulkopuolisten haltuun, on SSL/TLS-salaus
hyvä vaihtoehto ja nimenomaan molemminpuolisella autentikaatiolla. Mikäli ainoastaan
viestien sisällön muuttumattomuudella on merkitystä, voidaan vaiheessa yksi luoda
suoraan yhteys palvelimeen ja lähettää vaiheessa kaksi viestit salaamattomina esimerkiksi
digitaalisella allekirjoituksella varustettuna.

Vaihe kaksi alkaa lähetettävän viestin koostamisella. Tässä vaiheessa
asiakasohjelma luo annettujen tietojen perusteella viestin lähetettäväksi eteenpäin ja
tarpeen vaatiessa lisää osaksi viestiä digitaalisen allekirjoituksen. Viestisisältö voi olla
joko ohjelman itsenäisesti jostain lähteestä keräämää tietoa – esimerkeiksi laitteen
antureista saatua – tai käyttäjän syöttämää tietoa. Normaalissa tapauksessa viesti sisältää
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käyttäjän lisäämää tietoa ja viestin lähetystapahtuma on käyttäjän aloittama, itse ohjelma
ei sisällä toiminnallisuutta, jolla ohjelman ulkopuolisista lähteistä – kuten mainituista
antureista – saisi lähetettäväksi tietoa. Tämän kaltaista toiminnallisuutta haettaessa se
täytyy lisätä itse. Lisäksi tätä viestintätapaa ei ole tarkoitettu automatisoiduksi esimerkiksi
ajastimella, kuten perustapauksessa, mutta tarvittaessa tämäkin on mahdollista.

On syytä huomata, että tässä yhteydessä ei määritellä erikseen viestien
rakennetta tai sisältöä. Käytännössä nämä riippuvat käytettävästä palvelusta. Hätäviestien
tapauksessa luonnollisin valinta on käyttää standardin mukaista SOAP+EDXL+CAP
-kehystä, josta esimerkki näkyy liitteessä 5. Vastaavasti muissakin tapauksissa on
syytä käyttää valmiita SOAP-kehysrakenteita, jos sellaiset on saatavilla. Täten vältetään
miljoonien erilaisten viestien sekamelska ja helpotetaan yhteensopivuutta mahdollisten
kolmansien osapuolten ohjelmien kanssa.

Teoreettinen käyttötarkoitus tämänkaltaiselle viestintätavalle voisi olla
esimerkiksi tarve palvelimen suunnalta saada käyttäjät ilmoittamaan itsestään. Tällaisessa
tapauksessa joko palvelimelta normaalisti ladatussa syötteessä tulisi käsky ottaa
yhteyttä takaisin palvelimelle tai vaihtoehtoisesti palvelin voisi ottaa suoraan yhteyden
asiakasohjelmaan, kuten on kuvattuna myöhemmin tässä kohdassa (ja kuvassa 6.5.).
Käytettiin kumpaa tapaa tahansa, tulee palvelimen autentikointi erittäin tärkeäksi
mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi – kuten yhteydenottopyyntöjen saaminen
kohdistettuna vääriin osoitteisiin.

Lopuksi palvelimelta saatu kuittaus tarkastetaan (vaiheen kaksi viimeinen
toimenpide) ja käyttäjälle ilmoitetaan (vaihe kolme) viestin lähetyksen onnistumisesta
tai epäonnistumisesta. Ohjelma siis olettaa palvelimen lähettävän ainakin jonkinlaisen
kuittauksen, jos viesti on ylipäätänsä päässyt perille.

Palvelin Asiakasohjelma Käyttäjä

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

{

{
{

Autentikaatio pyyntö

Autentikaatio

Lähetä viesti

Kuittaus

Tarkista viesti

Ilmoita käyttäjälle

Kuittaus
Vahvistus

Kuva 6.5. Asiakasohjelmiston erikoistapaus (2), vastaanotto

Kuvattua tapausta (kuva 6.4.) voi myös käyttää käyttäjän sijaintitietojen päivittämiseen,
jos palveluilla on tällainen vaatimus. Esimerkkinä voisi toimia maantieteellisen sijainnin
päivitys päätelaitteen Global Positioning System (GPS) –vastaanottimen avulla. Samoin
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luonnollisesti päätelaitteen IP-osoitteen muuttuminen tulee ilmoittaa, jos käytettävä
palvelu vaatii yhteydet palvelimelta asiakkaalle päin. Ilman IP-osoitteen ilmoitusta
palvelimella ei ole mitään aavistusta, onko asiakaslaite vielä siinä osoitteessa, jossa se on
viimeksi ilmoittanut olevansa.

Kuvassa 6.5. esitetään toinen erikoistapaus. Erona voidaan heti huomata (kuviin
6.3. ja 6.4. verrattuna), että viestin aloitusosapuolena toimii palvelinpää. Aivan kuin
aikaisemminkin, ensimmäistä vaihetta voidaan pitää vapaaehtoisena, mutta tietenkin
osapuolten autentikointi on tässäkin tapauksessa suotavaa. Samoin nähdään, että viesti
saapuu palvelimen puolelta (vaihe 2).

Vaiheittain siis tapahtuu seuraavaa:
• Vaihe 1:

• Palvelimelta saapuu yhteyspyyntö (ja pyyntö autentikoitua).
• Asiakasohjelma hyväksyy pyynnön ja autentikoi itsensä. Jos

käytössä ei ole SSL/TLS-salausta, tarvitsee palvelimen ja ohjelman
vaihtaa keskenään esimerkiksi sertifikaattinsa. Hyvänä käytäntönä
voidaan pitää, että palvelin lähettää ensin oman tunnisteensa, jotta
asiakasohjelma tietää kenelle on lähettämässä omia tunnisteitaan
mahdollisen tietojen kalastelun välttämiseksi.

• Vaihe 2:
• Palvelimen ja asiakkaan välille on luotu yhteys, joten palvelin voi

lähettää haluamansa viestin.
• Viesti tarkistetaan ja...
• ...palvelimen tahtoessa vastausta viestiin lähetetään kuittaus.

Varsinaista kuittausta ei välttämättä tarvitse tässä vaiheessa lähettää,
eikä tämä olekaan mahdollista, jos palvelimelle joudutaan palauttamaan
käyttäjältä kysyttäviä tietoja. Varsinkaan jos käyttäjä ei ole juuri laitteen
ääressä. Palvelimen ja asiakaslaitteen välille ei tällaisessa tapauksessa
ole suotavaa jättää yhteyttä auki odottelemaan loputtomasti.

• Vaihe 3:
• Saapuneesta viestistä ilmoitetaan käyttäjälle. Normaalitapauksessa

palvelin ei ota yhteyttä asiakasohjelmaan, joten voidaan olettaa, että
näin tapahtuessa viesti on niin tärkeä, että siitä kuuluu tehdä ilmoitus
käyttäjälle.

• Jos viestiin tarvitaan tietoja käyttäjällä (tai käyttäjän vahvistus), tämä
otetaan vastaan ja...

• ...lähetetään palvelimelle.

Kuvassa näkyvät kuittaukset ovat siis toisensa poissulkevia. Kuittaukseksi voidaan
myös laskea vastauksen lähettäminen myöhemmin erikoistapauksen yksi (kuva 6.4.)
menetelmällä. Tällöin palvelimelle tulisi lähettää vain kuittaus viestin saapumisesta
perille, ja luoda myöhemmin uusi yhteys varsinaisen viestin lähettämiseksi.
Luonnollisestikaan tällainen menetelmä ei aina ole toimiva (esimerkiksi, jos palvelin
lopettaa jonkin ajan kuluttua tulevien viestien kuuntelemisen).

Kuvattu tapaus vaatii lisäksi, että asiakasohjelmalla on erikseen avattuna
jokin portti, jossa tämä kuuntelee tulevia viestejä, ja että palvelin tietää asiakkaan
olemassaolosta. Tällainen tilanne voidaan mahdollistaa esimerkiksi palvelimen päässä
olevalla rekisteröitymispalvelulla, johon kuvan 6.4. menetelmällä ensin lähetetään
rekisteröitymisviesti, joka sisältää asiakkaan yhteystiedot.
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Kyseinen menetelmä on pääasiallisesti tarkoitettu jonkin viestin mahdollisimman
nopeaksi toimituskanavaksi. Syötteiden luku palvelimelta on riippuvainen joko
käyttäjän omasta päivitysaktiivisuudesta tai automatisoituun syötteiden hakuun asetetusta
ajastimesta. Joissain tilanteissa syötteiden hakuväli saattaa olla hyvinkin pitkä (kenties
kymmeniä minuutteja tai tunteja), mikä voi olla aivan liian kauan esimerkiksi
hätätilanteen hälytyksen toimittamiseen.

6.3. Teknologiat ja siirrettävyys

Tässä kohdassa käydään tarkemmin läpi asiakasohjelman tekoon käytettyjä teknologioita
ja standardeja. Tarkoitus ei ole olla kattava, syvällinen analyysi teknologioiden
sielunelämään vaan pikemminkin kertoa miksi kyseiset teknologiat valittiin ohjelman
toteutukseen, sekä selventää niiden hyviä ja huonoja puolia. Teknologioiden jälkeen
(kohdassa 6.4.) perehdytään tarkemmin siihen, miten kyseisiä teknologioita käytetään
ohjelman toiminnoissa. Tarkempi kuvaus asiakasohjelman toiminnasta löytyy kuvasta
6.7., mutta tämän kohdan kannalta kuva 6.6. on riittävä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vaikka kuvassa 6.6. näkyy merkittynä
asiakasohjelman kaksi sisäistä osaa (Daemon ja Käyttöliittymä) käydään nämä tarkemmin
vasta seuraavassa kohdassa (6.4.). Osat on merkitty kuvaan vain selvennykseksi. Tässä
kohdassa käsitellään asioita pääosin siirrettävyyden ja yhteensopivuuden kannalta.

Tiedonsiirto

Lähdettäessä käsittelemään kuvaa 6.6. vasemmalta oikealle ensimmäisenä vastaan
tulee tiedonsiirtoon käytetty protokolla. Niin asiakasohjelman kuin palvelimen kannalta
ajatellen HTTP valittiin puhtaasti siitä syystä, että se on yksi yleisimmistä, ellei peräti
yleisin tiedonsiirtoon käytetty protokolla. Normaalisti WWW-liikenteessä HTTP käyttää
TCP:aa avaten yhteyden palvelimen porttiin 80 (RFC 2616). WWW-sivujen suuren
suosion vuoksi kyseinen portti onkin lähes aina auki palomuureissa.

Palvelin

Käyttöliittymä

Daemon

HTTP

D-Bus

-POSIX

Asiakasohjelma

Kuva 6.6. Asiakasohjelmiston yksinkertaistettu kuvaus
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Jos perustapauksen (katso kohta 6.2.) kohdalla olisi valittu jokin muu
yhteysmenetelmä, kuten yhteyden ottaminen johonkin erityiseen kohdeporttiin ja/tai itse
tehdyn tai harvinaisemman protokollan käyttäminen, olisi palomuureista muodostunut
ongelma. Kotikoneissa jokainen voi ainakin teoriassa itse valita, mitä portteja pitää
avoinna ulos- ja sisäänpäin – tietenkin on kyseenalaista moniko peruskäyttäjä osaa näitä
asetuksia säätää. Siirryttäessä yritysten verkkoihin tai vaikkapa yleisiin langattomiin
verkkoihin ei käyttäjällä välttämättä ole pääsyä yhteyden asetuksiin. Toisena syynä
voidaan pitää sitä, että WWW-selaimet ja RSS-lukijat ovat harvemmin suunniteltu
käyttämään mitään muuta protokollaa kuin HTTP:aa. Yhteydet mainituista ohjelmista
ovat kuitenkin oleellisia järjestelmän suunnitellulle toiminnalle, mikä taas rajaa
protokollavalikoiman melko "suppeaksi". Lähes kaikki selaimet tukevat myös File
Transfer Protocol:aa (FTP), mutta protokollalla on heikompi palomuurienläpäisykyky
sen käyttämien kahden erillisen portin vuoksi. Lisäksi HTTP:an mahdollinen "hitaus"
verrattuna FTP:an ei ole merkittävä, varsinkaan jos huomioi, että HTTP-yhteydet
ovat käytännössä helpompia toteuttaa (Touch et al. 1998). Mainittakoon vielä,
että monet selaimet tukevat erillisten liitännäisten (plug-in) kautta myös monia
muita tiedonsiirtomenetelmiä, mutta tällaisten lisäosien kehittäminen ei ole ainakaan
allekirjoittaneen mielestä mielekästä ajankäyttöä, koska HTTP toimii suoraan ja ajaa
tarkoituksensa. HTTP:n etuna on myös suuri määrä erilaisia monialustaisia kirjastoja
(esimerkkinä libcURL 2008), joita protokollan käyttöön on tehty. Näiden kirjastojen
käyttäminen on lisäksi suotavaa niin helppokäyttöisyytensä kuin koodin siirrettävyyden
vuoksi. Lisäksi on turhaa keksiä pyörää uudelleen, kun toimivia, olemassa olevia
ratkaisuja on jo olemassa.

Yhdistettäessä palvelimelta asiakasohjelmaan, tulee asia monimutkaisemmaksi.
Vaikka oletettaisiin, että palvelin tietää missä IP-osoitteessa ja missä portissa asiakas
kuuntelee – mikä tietenkin edellyttää, että asiakas ilmoittaa osoitteensa aina sen
muuttuessa – ei ole mitään takuita, että välissä olevat palomuurit tai reitittimet päästävät
yhteyspyynnöt kyseiseen porttiin. Yksi mahdollisuus tämän ongelman korjaamiseen
on kuunnella tulevia yhteyksiä asiakkaan päässä portissa 80, mutta tämäkään ei ole
erityisen hyvä ratkaisu. Monissa käyttöjärjestelmissä porttinumerot, jotka ovat alle 1024:n
ovat varattuja järjestelmäpalveluille ja yhteyksien avaaminen näihin portteihin vaatii
järjestelmän pääkäyttäjän – eli root:n – oikeudet (IANA 2008). Tavallisen käyttäjän
ohjelmien ajaminen pääkäyttäjän oikeuksilla taas ei ole suositeltavaa, ja voi myös
olla mahdotonta, jollei käyttäjällä ole pääsyä kyseisiin oikeuksiin. Täten siis ainoaksi
mahdollisuudeksi tulee valita jokin suurempi porttinumero kuin 1023. Itse numerolla ei
varsinaisesti ole merkitystä, mutta kaikilla asiakkailla on kuitenkin syytä olla käytössään
sama portti, jottei numeroita tarvitse erikseen tallentaa palvelimen tietoihin.

Aivan oman ongelmansa asiaan luo monin paikoin niin kotiverkoissa kuin
yleisissä verkoissakin käytössä olevat Network Address Translator:it (NAT). Kaikessa
lyhkäisyydessään NAT:in ideana on niputtaa suurempi määrä laitteita yhden yksittäisen
laitteen taakse, jolla on vain yksi ulospäin näkyvä IP-osoite. Käytännössä tällainen
verkkoratkaisu luo vaikean ongelman, sillä palvelimella ei ole mitään helppoa keinoa
saada yhteyttä tämän yksittäisen reitittävän laitteen taakse. Palvelin näkee vain reitittimen
julkisen IP-osoitteen, johon yhdistämällä yhteys ei päädy reitittimen takana oleville
laitteille, jollei reitittimeen erikseen ole määritetty kyseistä ohjausta. Käytännössä
tällaisen ohjauksen tekeminen saattaa osoittautua vaikeaksi, koska hyvin harvalla
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käyttäjällä on pääsy reitittimien asetuksiin. Kotiverkossa kyseisen ohjauksen pystyy
asiansa osaava tekemään. (RFC 2663; RFC 2993; RFC 3027; RFC 1631).

Joissain tapauksissa palomuurien ja reitittimien aiheuttamat ongelmat onnistutaan
kiertämään muilla menetelmillä (esimerkiksi DPWS 2006, Cheshire et al. 2008), mutta
mitään yleistä linjaa ei ole olemassa siitä, mikä laite tukee mitäkin menetelmää. Universal
Plug and Play (UPnP 2008) tuki löytyy nykyään monesta laitteesta ja se on yleensä
vakiona päällä kotikäyttöön suunnatuissa laitteissa (kuten laajakaistamodeemit, tason
2 kytkimet ja langattoman lähiverkon reitittimet), mutta samaa oletusta ei voi tehdä
yrityksissä tai julkisissa verkoissa olevista laitteista.

IP-verkon ongelmiin, erityisesti mobiilien laitteiden (kuten puhelimet ja tablet-
pc:t) kanssa yhtenä ratkaisuna voidaan nähdä myös MobileIP-laajennus (RFC 3775;
RFC 3344). MobileIP:n tapauksessa laitteella voi olla kaksi IP-osoitetta: kotiosoite ja
vierasosoite. Näitä osoitteita ylläpitävät kotiagentti (home agent) ja vierasagentti (foreign
agent). Mobiililaitteeseen yhteydenottoa haluava ottaa yhteyden kotiosoitteeseen, josta
yhteys ohjataan vierasosoitteeseen, jossa siis laite todellisuudessa on. Ilman mitään
kattavia tutkimustuloksia on kuitenkin vaikea lähteä arvailemaan miten paljon maailmalta
löytyy toimivia koti- ja vierasagentteja MobileIP-toiminnallisuuden käyttämiseen. Jos
tällainen toiminnallisuus kuitenkin on käytössä, tässä työssä esitelty järjestelmä voidaan
asettaa käyttämään myös MobileIP:tä asettamalla asiakkaan osoitteeksi MobileIP:n
kotiosoite. Tällaisessa ratkaisussa järjestelmä ei luonnollisestikaan edes huomaa
käyttävänsä MobileIP:tä, koska pakettien reititys tapahtuu alemmalla tasolla.

Vieläkin alemmille tasoille siirtyessä ongelmat lisääntyvät. Tämä diplomityö ei
ota kantaa varsinaisiin siirtokerroksen tai fyysisen kerroksen (OSI-malli: Zimmermann
1980; ITU-T X.200) ratkaisuihin vaan olettaa, että alla olevat kerrokset ovat
toiminnassa muodostaen toimivan IP-verkon, jota pitkin yhteys voidaan muodostaa.
On kuitenkin syytä mainita, että monet mobiilit laitteet, kuten puhelimet eivät ole
suorassa yhteydessä IP-verkkoon, vaan käyttävät esimerkiksi GSM tai UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) -verkkoa. Tällaisten laitteiden kanssa ongelmaksi
muodostuu yhdistäminen laitteelle päin, koska nämä eivät omista IP-osoitetta johon
voitaisiin luoda yhteys. Nämä laitteet joutuvat joko olemaan jatkuvasti verkkoyhteydessä
(mitä muun muassa monikaan puhelin ei tee virran säästämiseksi) pitäen täten hallussaan
IP-osoitetta tai vaihtoehtoisesti turvautuvat vain perustapauksen toimintamalliin (katso
kohta 6.2.). Tässä yhteydessä on syytä myös mainita, että erinäisiä palveluita IP-osoitteen
sitomiseksi tiettyyn puhelinnumeroon on olemassa: kuten IETF:n E.164 Telephone
Number Mapping eli ENUM (RFC 3761; RFC 3401), mutta nämä vaativat usein pääsyn
DNS-tietojen muokkaamiseen, mitä taas normaali käyttäjä ei pysty tekemään. Tällaiset
palvelut ovatkin lähinnä teleoperaattorien tarjoamia (Viestintävirasto 2008), mikä taas
tarkoittaa, että kyseisen toiminnallisuuden käyttöön ottamiseksi tässä diplomityössä
kuvattavaan järjestelmään tarvittaisiin apua muilta tahoilta. Ominaisuuden lisääminen
järjestelmään pelkästään kooditason toteutuksella ei ole mahdollista.

D-Bus

Siirryttäessä kuvassa 6.6. itse asiakasohjelman sisälle, tulee vastaan kaksi
avainteknologiaa eli D-Bus ja Portable Operating System Interface (POSIX). D-Bus
on prosessien väliseen viestien välitykseen tarkoitettu yhteyskäytäntö eli Inter-Process
Communication (IPC) -järjestelmä. D-Bus koostuu kahdesta osasta: libdbus-kirjastosta,
sekä daemonina taustalla suoritettavasta sovelluksesta, johon muut ohjelmat voivat
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yhdistää. Itse kirjaston tilalle on myös olemassa monia korkeamman tason kehyksiä
ja toteutuksia, joiden käyttöä suositellaan. Libdbus saattaa monessa tapauksessa olla
liian matalan tason toteutus käytettäväksi vaivatta. D-Busin avulla voidaan luoda useita
"kanavia", joihin ohjelmat voivat yhdistää. Nämä kanavat voivat olla yksityisiä tai avoinna
kaikille prosesseille. (Freedesktop.org 2008; Love 2005).

Siirrettävyyden kannalta prosessien välinen kommunikointi luo omat ongelmansa.
Monesti käytössä olevat menetelmät ovat riippuvaisia käyttöjärjestelmästä, jolle
ohjelmaa ollaan tekemässä – tai käyttöjärjestelmäperheestä (esimerkiksi Windows,
GNU/Linux ja Unix). On kuitenkin olemassa monia alustariippumattomia IPC-
ohjelmointirajapintoja (kattavahko lista löytyy esimerkiksi Wikipediasta: Wikipedia
2008h). D-Bus on yksi esimerkki tällaisesta rajapinnasta. Jokaisella rajapinnalla on
omat hyvät ja huonot puolensa, mutta koska asiakasohjelmaa lähdettiin alun perin
tekemään Linux-käyttöjärjestelmille, on D-Bus hyvä vaihtoehto. D-Bus löytyy suuresta
osasta Linux-jakeluja valmiiksi asennettuna, eikä sen käyttäminen vaadi mitään
erikoisempia toimenpiteitä, toisin kuin on joidenkin muiden rajapintojen kanssa. D-
Bus löytyy myös suoraan monista Unix-tyylisistä käyttöjärjestelmistä, mutta kaikissa
tapaukisssa ohjelma ei ole valmiiksi asennettuna, vaan se täytyy erikseen asentaa
tai vähemmän peruskäyttäjäystävällisesti kääntää lähdekoodeista. Esimerkiksi BSD-
pohjaisten käyttöjärjestelmien paketinhallinta sisältää D-Busin, mutta se täytyy erikseen
asentaa, kun taas vaikkapa Mac OS X:ssä D-Bus täytyy joko kääntää suoraan
lähdekoodeista tai käyttää jotain valmista porttausta toiselta alustalta, esimerkiksi Finkin
tai MacPortsin avulla (Fink 2008; MacPorts 2008). Huomautettakoon tässä vaiheessa,
että tämän työn yhteydessä Mac OS X -käyttöjärjestelmällä tarkoitetaan tällä hetkellä
uusinta versiota eli Leopardia (10.5), vaikkakaan eri OS X -versioiden välillä ei pitäisi olla
yhteensopivuusongelmia käytettäessä POSIX-rajapintaa. Ehkä suurimpana ongelmana
D-Busin osalta on kuitenkin epävarma toimivuus Windows-käyttöjärjestelmien osalta.
D-Busista on olemassa Windows-porttaus (WinDBus 2008), mutta se täytyy erikseen
asentaa, minkä lisäksi sovelluksen kehitys on vielä beta-asteella. Positiivisena puolena
taas D-Bus löytyy suurimmasta osasta mobiileihin laitteisiin tarkoitetuista Linux-
pohjaisista alustoista kuten esimerkiksi Maemosta (Maemo 2008; Revsbech 2008),
OpenMokosta (OpenMoko 2008a; OpenMoko 2008b) ja LiMosta (LiMo 2008).

Yksi mahdollisuus olisi käyttää jotain POSIX-yhteensopivaa menetelmää, kuten
POSIX:in socketeja tai putkia, mutta kuten seuraavassa kappaleessa selviää, ei
POSIX:in käyttökään ole täysin ongelmaton ratkaisu. Pääongelmana prosessien välisessä
kommunikoinnissa lienee se, ettei eri käyttöjärjestelmiä ole alun perin suunniteltu
toimimaan yhdessä. D-Bus on kuitenkin saatavina useille käyttöjärjestelmille ainakin
asiakasohjelman ohessa toimitettavana asennuspakettina.

Portable Operating System Interface

POSIX eli Portable Operating System Interface (IEEE 1003.1:2003; ISO/IEC 9945:2003
2008) on standardiperhe, joka määrittelee yhtenäisen rajapinnan käytettäväksi useissa
eri käyttöjärjestelmissä. Kuten standardin nimikin sanoo, rajapinnat on tarkoitettu
helpottamaan ohjelmien siirrettävyyttä käyttöjärjestelmästä toiseen. POSIX ei kuvaa
käytännön toteutusta, vaan määrittelee ainoastaan rajapinnan funktioiden sekä käskyjen
nimet, jotta samoja kutsuja voitaisiin suorittaa käytettävästä järjestelmästä riippumatta.
Se, miten alla oleva järjestelmä nämä kutsut käytännössä toteuttaa, ei ole POSIX:in
lähestymistavan kannalta oleellista. On kuitenkin mainitsemisen arvoista, että vaikka
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POSIX on idealtaan vain rajapintamäärittely, on sitä toteutettu lähinnä C ja C++ -kielten
kirjastoissa, sekä joissain näiden kielten laajennuksissa. Joitain tapoja ja menetelmiä
käyttää vaikkapa C-kielen kirjastoja esimerkiksi Javalla on olemassa (Gathman 2007;
Liang 1999; Sun 2008b), mutta jo pelkästään kielten syntaksierojen vuoksi lähdekoodin
suora siirtäminen muilta ohjelmointikieliltä C tai C++ -kieleksi ei ole aivan ongelmatonta.

POSIX koostuu kolmesta osasta (Kernel APIs, Commands and Utilities ja
Conformance Testing), mutta asiakasohjelman kannalta ainoastaan ensimmäinen näistä
on mielenkiinnon arvoinen. Kernel APIs esittelee ohjelmointirajapinnan kutsut, jotka
kaikkien POSIX-yhteensopivien käyttöjärjestelmien tulisi toteuttaa. Toisin sanoen
käyttämällä näitä kutsuja ohjelmassaan, tulisi ohjelman kääntyä kivuttomasti ilman
muutoksia lähdekoodeihin. Valitettavasti tämäkään asia ei ole aivan näin yksinkertainen,
sillä POSIX:sta on itse asiassa kolme eri versiota (POSIX.1, POSIX.1b ja POSIX.1c),
joista jälkimmäiset ovat myöhemmin tehtyjä laajennuksia alkuperäiseen standardiin.
Esimerkiksi Windowsin vanhemmat versiot (Windows NT 3.5 – Windows XP/2003)
tukevat vain POSIX.1:tä (MSDN 2008d), mikä taas luo muutamia ongelmia
funktiokutsujen suhteen.

Katsomalla POSIX:n rajapintafunktiotauluja (POSIX 2002) voidaan nähdä,
mitkä funktiot puuttuvat Windowsin vakiototeutuksesta – eli Microsoft POSIX -
alijärjestelmästä. Rajapintojen nimistä voi päätellä niiden julkaisuvuoden, esimerkiksi
U98 = 1998, U95 = 1995, C89 = 1989 ja niin edelleen. Kuten Microsoft Developer
Networkin (MSDN 2008d) sivuilla sanotaan, ovat Windowsissa toteutettuna vain
ne funktiot, jotka olivat olemassa – ja pakollisia – alkuperäisen Windows NT:n
julkaisun aikaan (eli vuonna 1993). Listaan tutustumalla voidaan huomata muutaman
avainfunktion puuttuminen, kuten fork():in, jota tarvitaan UNIX/Linux -ympäristössä
daemon-taustapalveluprosessin luomiseen, sekä sigaction():in, jota tarvitaan signaalien
käsittelyyn. Tämä ongelma kierretään Windowsissa joko käyttämällä Windowsin
omia rajapintoja (esimerkiksi CreateProcess tai CreateThread), käyttämällä jotain
emulointiohjelmistoa (esimerkiksi Cygwin 2008) tai asentamalla Windowsiin lisäosana
saatavilla oleva Windows Services for UNIX (WSU).

Windows Services for UNIX sisältää jollei kaikkia, niin suurimman osan
tarvittavista POSIX-rajapinnoista. Lisäksi pakettiin kuuluu Software Development Kit
(SDK), joka sisältää tarvittavat kirjastot POSIX-yhteensopivien ohjelmien kääntämiseksi
Windowsilla toimiviksi versioiksi. (Microsoft 2004)

Kaikkien Linux ja Unix -versioiden/jakelujen (mukaan lukien Mac OS X
ja BSD:t) voidaan katsoa käytännössä tukevan täysin POSIX-standardeja. Muiden
käyttöjärjestelmien suhteen tuki on hieman vaihteleva, esimerkiksi Symbian OS tukee
Open C -kirjastojen avulla useita POSIX-rajapinnan funktiokutsuja, mutta tuki ei ole
täydellinen (Forum Nokia 2008).

Ajatellessa eri käyttöjärjestelmien välisiä eroja kriittisiksi muodostuvat juuri
ohjelman suorituksen kannalta oleellisimmat asiat, kuten prosessien luominen ja
signaalien käsittely. Nämä on usein toteutettu eri järjestelmissä eri tavalla, joka taas
estää ohjelmakoodin kääntämisen sellaisenaan suoraan toiselle järjestelmälle. POSIX
tuo apua muun muassa näihin ongelmiin. Linux-käyttöjärjestelmien yleistyessä POSIX-
tuki luonnollisesti kasvaa. Samoin positiivista on, että Applen OS X -käyttöjärjestelmä
tukee täysin POSIX:a, joten käännökset näiden kahden järjestelmän välillä ovat täysin
saumattomat – samoin kuin tietenkin käännökset muiden Unix-järjestelmien välillä.
Symbian-alustan siirryttyä avoimeksi voi myös varovaisesti olettaa Open C -kirjastojen
paranevan, joten myös siltä suunnalta on luvassa POSIX-yhteensopivuutta. Tässä kohtaa
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on syytä myös mainita, että tämän työn osalta Symbianilla viitataan alustan S60 3rd
Edition Feature Pack 2 -versioon. Tulossa olevan 5th Editionin pitäisi olla tämän työn
osalta yhteneväinen 3rd Editionin kanssa, mutta uudesta versiosta on julkaistu vasta
ennakkoversio, eivätkä diplomityön kirjoittajat ole täten siihen tutustuneet. Tämä rajaus
on syytä tehdä, koska Symbianin uudet versiot eivät ole täysin taaksepäin yhteensopivia.

Epävarmaksi tekijäksi jää siis Microsoft. Windowsin tulevaisuuden suhtautumista
POSIX:iin tai ylipäätänsä Linux/Unix -käyttöjärjestelmiin on vaikea lähteä arvailemaan.
Windows Services for Unixin tulee saamaan Microsoftin sivuilta vielä vuoteen 2009 asti
(Wikipedia 2008g; Microsoft Watch 2005), mutta mitä tämä tarkoittaa vaikkapa tulevan
Windows 7 -käyttöjärjestelmän osalta on täysi arvoitus. Microsoftin mobiilialustalle,
Windows Mobilelle, voi löytää joitain ilmaisia tai maksullisia POSIX-toteutuksia, mutta
virallisesti tällaista tukea ei ole olemassa, eikä ainakaan tämän diplomityön kirjoittajien
tietoon ole tullut uutisia moisen tuen ilmestymisestä lähitulevaisuudessa. Kuten
edellisessäkin kappaleessa, myös tässä kohtaa tehdään pienoinen rajaus. Tämän työn
yhteydessä Windows Mobilella tarkoitetaan, jollei erikseen toisin mainita, järjestelmän
versiota 6.1, koska täydellistä taaksepäin yhteensopivuutta ei voida taata, eikä aika-
ja resurssipulan vuoksi työn kirjoittajilla ole mahdollisuutta lähteä testaamaan kaikkia
mahdollisia eri versioita.

Yhteenveto

Kuten jo Johnson & Ritchie (1978) sanoivat, saadaan siirrettävyydestä huomattavaa
taloudellista etua. Valitettavasti monet kirjastot ja funktiot ovat kuitenkin sitkeästi laite-
tai järjestelmäriippuvaisia. Lähdekooditasolla näiden riippuvuuksien kiertämiseen löytyy
joitain keinoja (Miller 2005), mutta harvoin on mahdollista tehdä täysin kaikkialla
toimivaa ohjelmaa ilman kohdejärjestelmäkohtaisia muutoksia. Tässä kohdassa esiteltiin
asiakasohjelman teossa käytetyt menetelmät, joilla on pyritty helpottamaan järjestelmän
toimivuutta erilaisissa ympäristöissä – samoin kuin helpottamaan muutosten tekoa ja
vähentämään tarvittavien muutosten määrää toimivuuden saavuttamiseksi.

Projektin yhteydessä tehty testiohjelma oli toteutettu C-kielellä, minkä vuoksi
paneuduttiin tarkemmin POSIX-rajapintoihin. POSIX-rajapintoja on toki olemassa myös
muille ohjelmointikielille, mutta pääsääntöisesti se on suunnattu C/C++ -tyylisille kielille.
Yhtenä vaihtoehtona siirrettävyyden parantamiseen voidaan myös pitää ohjelmointikielen
vaihtoa esimerkiksi Javaksi. Perustoiminnaltaan Java on kuitenkin huomattavasti
raskaampi kieli kuin C/C++ (Moreira et al. 1998), mikä taas varsinkin mobiileissa
laitteissa saattaa muodostua ongelmaksi lisääntyneiden suoritustehovaatimusten – ja
vähentyneen akunkeston – muodossa. Nykypäivän pöytätietokoneilla näiden kahden
kielen välinen suoritusnopeusero ei kuitenkaan ole enää merkittävä (Bull et al. 2003;
Prechelt 2000). Lisäksi Javan eduksi voidaan katsoa automaattinen muistinhallinta, jota
C tai C++ ei sisällä.

Käyttämällä edellisen ja seuraavan kohdan toimintamalleja voidaan
asiakasohjelma toteuttaa myös Javalla. POSIX:in ja Javan eduiksi voidaan moniin muihin
ratkaisuihin nähden laskea näiden avoin ja ilmainen lähtökohta. Javan tapauksessa
voidaan kiistellä siitä, miten avoin jonkin kaupallisen yrityksen luoma ohjelmointikieli
on, mutta kyseistä kieltä voi kuitenkin – ainakin toistaiseksi – käyttää kuka tahansa,
miten tahansa, ilman erityisiä huolia maksuista tai lisenssiehdoista. Qt-kieli on myös
yksi vaihtoehto monialustaiseksi kieleksi, tätä käsitelläänkin tarkemmin kohdan 6.4.
yhteydessä.
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6.4. Ohjelman komponentit

Tässä kohdassa käsitellään tarkemmin itse asiakasohjelman rakennetta. Asiakasohjelma
koostuu kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta, itse daemon-sovelluksesta sekä
graafisesta käyttöliittymästä (Graphical User Interface:sta eli GUI:sta) ja näiden välissä
toimivasta IPC-väylästä. IPC-väylänä käytetään tämän työn yhteydessä D-Busia. Daemon
käsittää ohjelman logiikan ja käyttöliittymä hoitaa vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa.
Seuraavaksi käydään ensin lävitse daemon-puoli ja tämän jälkeen käyttöliittymä. IPC-
viestintään käytetystä D-Busista on käsitelty aikaisemmin kohdassa 6.3. ja sen tarjoama
toiminnallisuus selittyy daemonin ja käyttöliittymän yhteydessä.

Palvelin

Käyttöliittymä

Daemon (engine)

Muut prosessit

Atom+CAP

SOAP over HTTP

IPC

IPC

Asiakasohjelma

Kuva 6.7. Asiakasohjelmiston sisäinen kuvaus

Kuvassa 6.7. voidaan nähdä tarkempi kuvaus itse ohjelmasta. Kuvan
esimerkkitapauksessa palvelimelta tuleva syöte on CAP-viestejä Atom-syötteessä (Atom
+CAP), mutta syötteen mukana voisi tietenkin tulla myös muita viestejä.

Daemon

Unixissa ja sen kaltaisissa käyttöjärjestelmissä ohjelmia, jotka pyörivät taustalla,
kutsutaan daemoneiksi. Windows-maailmassa samaiset ohjelmat tunnetaan palveluina.
Esimerkkisovellus on toteutettu Linux-käyttöjärjestelmälle, joten ohjelman taustalla
toimivaa osaa kutsutaan täten luontevasti daemoniksi. Tämä nimitys ei kuitenkaan
tarkoita, että ohjelma tulisi välttämättä toteuttaa Unixin daemonina, vaan muunkinlaiset
taustaprosessit kelpaavat. Ideana kuitenkin on, että varsinainen ohjelma toimii taustalla,
kun sitä ei tarvita. Käyttöliittymäosa puolestaan hoitaa vuorovaikutuksen käyttäjän
kanssa.
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Kuvasta 6.7. voidaan nähdä, että palvelimen puolelta (itse palvelimen kuvaus
löytyy luvusta 5.) saapuu kahdenlaisia viestejä, näiden käyttötapaukset (perustapaus,
erikoistapaus) ovat kohdassa 6.2. selvitetty tarkemmin. Kuvassa ylempi nuoli kuvaa
perustapausta, jossa daemon noutaa ennalta asetettujen aikojen välein syötteitä
palvelimelta, toisin sanoen tieto virtaa vain yhteen suuntaan, tullen palvelimelta
asiakasohjelmalle. Käytännössä syötteiden haku kannattaa säätää joillekin tietyille
aikaväleille huolimatta siitä, miten palvelimet niitä vaativat. Hyvänä vaihtoehtona
voidaan pitää esimerkiksi käytäntöä, jonka mukaan asiakasohjelma tarkastaa sen
syötelistoista syötteiden aikavälit esimerkiksi 15 sekunnin, minuutin tai minkä tahansa
kiinteän aikavälin välein ja kaikki näihin väleihin osuvat syötteet käydään noutamassa
ja syötteiden alkuperäiset ajat pyöristetään kyseisiin aikaväleihin. Asiaa selkeyttämään
voidaan ottaa lyhyt esimerkki:

• Ohjelmaan on asetettu neljä syötettä, jotka palvelimen mukaan tulisi hakea 7,
18, 26 ja 123 sekunnin välein.

• Asiakasohjelma kuitenkin tarkastaa syötteet vain 15 sekunnin välein. Tällöin
syötteiden todelliset ajat pyöristyvät 10, 15, 30 ja 120 sekuntiin.

• Viestejä siis luetaan aloituksessa (0:s sekunti) kaikki viestit ja tämän jälkeen 15
sekunnin portaissa aina kun kyseiselle portaalle osuu tarkastettava syöte.

Viestien haku on syytä porrastaa tiettyihin hakuaikoihin, koska erinäisillä palvelimilla
voi olla lähes mielivaltaisia syötteiden noutosuositusaikoja, eikä näihin ole mielekästä
sopeutua sekunnilleen. Lisäksi syötteiden tarkastelu ja haku jatkuvasti syö varsinkin
mobiileissa laitteissa suoritintehoa ja akkua. Tarvittaessa porrastusta voidaan säätää
huomattavasti pidemmällekin aikavälille. Porrastus on lisäksi käyttäjälle kätevä
ominaisuus säätää kuinka usein hän haluaa syötteitä noudettavan ilman, että jokaisen
syötteen aikaa tarvitsee erikseen muuttaa. Tästä voi olla hyötyä muun muassa Internet-
yhteyksien kanssa, joissa ei ole kiinteitä aikamääritteisiä maksuja.

Syötteiden luku toimii automaattisesti, eikä vaadi itsessään käyttäjältä muita
asetuksia kuin syötteiden valinnan, jollei näitä ole automaattisesti lisätty oletuksena.
Nouto-operaatio toimii taustalla heti ohjelman käynnistyksestä lähtien aina hamaan
tulevaisuuteen saakka, jollei käyttäjä päätä keskeyttää sitä.

Haku käyttää normaalia HTTP:aa tai HTTPS:a, riippuen toteutuksesta. Syötteet
haetaan luonnollisestikin HTTP GET -operaatiolla aivan kuin noudettaessa mitä tahansa
normaalia WWW-sivua. Kuten aikaisemminkin mainittua, ei syötteiden haun jälkeen ole
välttämättä tarpeellista parsia kokonaan saatuja XML-syötteitä tai tehdä niistä esimerkiksi
jonkinlaisia puurakenteita. Tärkeintä on vain käyttää jotain yksinkertaista menetelmää
ennalta määrättyjen avainsanojen hakuun. Tällaiset avainsanat voivat olla kuten kohdassa
6.2. mainitut CAP:an kentät tai jokin maantieteellinen sijainti kuten paikannimi. Tällä
menetelmällä on kuitenkin yksi selkeä haittapuoli, jos saatujen viestien oikeellisuutta ja
ehjyyttä ei tarkasteta (validoida), jää mahdollisuus vajaan tai puutteellisen dokumentin
saamisesta. Hätäviestien yhteydessä saattaa olla jopa vaarallista yrittää arvata, mitä
puuttuva tieto voisi olla. Esimerkiksi, jos CAP-viestistä puuttuu "severity" -kentän tieto,
voi kyseisen tiedon arvaaminen olla hyvinkin vaikeaa, minkä lisäksi väärä arvaus voi
osoittautua kohtalokkaaksi. Kriittinen sanoma voi muuttua toissijaiseksi tai vähemmän
tärkeästä viestistä voi tulla elintärkeä. Täten on oleellisempaa yrittää aina saada viesti
kokonaisena ennen tulkitsemista.

HTTP:an käyttämä TCP on yhteydellinen protokolla, joten vastaanoton
yhteydessä tiedetään saapuiko viesti kokonaisena vai ei, mutta tämä ei takaa että
alkuperäinen viesti oli täydellinen, vaan ainoastaan, että viestin siirto onnistui
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kokonaisuudessaan. On esimerkiksi mahdollista, että alkuperäisessä viestissä on ollut
virhe. Muun muassa CAP-viestejä ei tulisi hyväksyä, jos ne ovat vajaita tai puutteellisia
mahdollisten väärien tietojen varalta, vaan yrittää hakea viestit uudelleen. Tästä syystä on
suotavaa, että saadut syötteet ajetaan jonkin XML-parserin läpi, jollei muistinkäyttön ja
prosessoritehon säästäminen ole kriittisen tärkeää. Parsiessa on kuitenkin syytä käyttää
SAX-parseria (SAX 2008) nopeamman parsimisen saavuttamiseksi, ja koska parsiessa ei
tarvitse luoda dokumenttirakennepuuta, ainoastaan tarkastaa saatu dokumentti. SAX:sta
löytyy monia toteutuksia useille ohjelmointikielille, sekä monia maksuttomia, valmiita
kirjastoja, joten ohjelman siirrettävyyden kannalta tämä ei ole ongelma.

Syötteen tarkastuksen jälkeen XML-dokumentti tallennetaan ja tarpeen vaatiessa
siitä ilmoitetaan käyttöliittymälle. Viallisen dokumentin tapauksessa saatua syötettä ei
hävitetä, mutta daemonin tietoihin merkitään syöte vialliseksi. Tämän perusideana on, että
käyttöliittymä – tai muu D-Bus-väylään liitetty prosessi – voi halutessaan vaatia myös
vajaata syötettä ja yrittää löytää siitä jotain. Itse daemon ei noteeraa vajaita dokumentteja/
syötteitä tai reagoi niiden sisältämiin käskyihin. Jonkin prosessin pyytäessä D-Bus-väylän
(eli kuvan 6.7. IPC-väylän) ylitse tiettyä syötettä välitetään myös tieto siitä, onko syöte
saatu kokonaisena.

Kuvan 6.7. alempi nuoli palvelimelta päin kuvaa tiedonsiirron erikoistapausta.
Tämä tiedonsiirto hoidetaan molempiin suuntiin käyttäen SOAP-protokollaa HTTP:an
yli. SOAP-viestien kuuntelua ei tule saada asiakasohjelmalle käyntiin ilman käyttäjän
suostumusta, vaan tämä täytyy aina varmistaa joko kyllä/ei -dialogilla tai asetuksista
näin säätämällä. Teknisesti ajatellen mikään ei estä muita ohjelmia, kuin pelkkää
käyttöliittymää (GUI) lähettämästä SOAP-viestejä daemonin kautta, mutta tällaisen
ominaisuuden salliminen on vähintäänkin kyseenalaista, koska tällöin tulee ongelmaksi
valvoa mitä viestejä ja ennen kaikkea mihin ollaan lähettämässä. On siis luontevaa
sallia ainoastaan tiettyjen viestin lähettäminen – kuten vaikkapa rekisteröitymispyyntö
ennalta määritettyyn palvelimen osoitteeseen. Jos käyttäjä on hyväksynyt tulevien
SOAP-yhteyksien kuuntelemisen, voivat perustapauksen yhteydessä noudetut syötteet
käynnistää tai sulkea SOAP-palvelun. Tämä ei aiheuta ongelmia, koska luettujen
syötteiden alkuperä – eli lähettäjä – tullaan joka tapauksessa tarkastamaan. Tietenkin
käyttäjän on täytynyt ensin hyväksyä tämän kaltainen toiminta.

Jossain tapauksissa myös omien viestien lähettäminen voi kuitenkin tulla
perustelluksi, esimerkiksi jos laitteelta halutaan lähettää omia CAP-viestejä palvelimelle
tai välittää muuta tietoa kapseloituna SOAP-kehyksen sisään. Tällaisessa tapauksessa on
kuitenkin syytä varmistaa, ettei D-Bus-väylään pääsee kiinni ulkopuoliset ohjelmat, jotka
voisivat käyttää viestien välitysmahdollisuutta sopimattomasti. Tämän voi tehdä luomalla
D-Bus-yhteydelle yksityinen väylä, johon vain tietyt ohjelmat/prosessit pääsevät käsiksi.

Aivan kuin erikoistapauksessa (kohdassa 6.2.) kuvattiin, myös SOAP-toteutus
tarkastaa tulevien viestien aitouden sekä ilmoittaa niistä tarvittaessa käyttöliittymälle
tai tekee tarvittavat muutokset ohjelman toimintaan. Liitteessä 5 on esimerkki
CAP-sanomasta EDXL ja SOAP -kehyksen kanssa. Esimerkkiviestissä EDXL-
DE toimii SOAPin otsikkokenttänä (soap:Header-tagien välissä) ja CAP-viesti
varsinaisena viestisisältönä (soap:Body-tagien välissä). Viestistä voidaan helposti
purkaa tarvittavat välitystiedot SOAPin header-tagien välistä ja itse viesti body-
tagien välistä, ja nämä voidaan tarvittaessa välittää käyttöliittymälle. Käänteisellä
toiminnalla – koostamalla esimerkiksi käyttöliittymältä syötetyistä tiedoista SOAP
sanoma – voidaan luoda viesti lähetettäväksi palvelimen suuntaan. Jos viesti lähetetään
salaamattomana, on SOAP-viestiin mahdollista lisätä digitaalinen allekirjoitus niin
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sanotun mies välissä -hyökkäyksen estämiseksi (man-in-the-middle attack). Yksittäisten
viestien kaappaamista, muuttamista ja edelleenlähettämistä palvelimelle voidaan pitää
käytännössä epätodennäköisenä, mutta kuitenkin mahdollisena, joten tämä on syytä
huomioida.

Inter-Process Communication

D-Busin yhteydessä (katso kohta 6.3.) käytiin jo läpi itse D-Bus, joten siihen ei tässä
sen enempää puututa. On kuitenkin syytä perustella, miksi ylipäätänsä käyttää IPC-
menetelmiä, koska käyttöliittymän ja "engine" -osuuden eriyttämiseen on muitakin
menetelmiä (esimerkiksi dynaamisesti linkitettävien kirjastojen tai säikeiden käyttö).
IPC:lla saadaan kuitenkin kaksi selvää etua, joista toinen etu tosin sisältää myös selviä
haittoja.

Ensimmäinen näistä eduista on, että IPC:in avulla kommunikoimalla
käyttöliittymä ja daemon tai mikä tahansa moottorina toimiva sovellus voidaan erottaa
täysin erillisiksi ohjelmiksi. Verkkotoiminnallisuuden ja peruslogiikan pystyy tekemään
toimivaksi useammalle alustalle, mutta varsinkin graafiset käyttöliittymät ovat usein
niin erilaisia, ettei niitä vain yksinkertaisesti saada muutoksetta toimimaan kaikilla
halutuilla kohdealustoilla. Joskus voi olla mahdollista, ettei yhdelle käyttöjärjestelmälle
tehty käyttöliittymä toimi mitenkään toisella järjestelmällä. Esimerkiksi Unix/Linux -
käyttöjärjestelmien X-ikkunointijärjestelmä on täysin erilainen Windowsin graafiseen
käyttöliittymän kanssa. Jakamalla käyttöliittymä ja daemon erilleen, ei daemoniin tarvitse
tehdä muutoksia siirryttäessä järjestelmästä toiseen, ja eri järjestelmille voidaan vapaasti
tehdä omanlaisensa käyttöliittymät.

Toinen etu on, että käyttämällä IPC:ia voi daemonin kanssa vapaasti keskustella
myös muutkin ohjelmat kuin käyttöliittymä. Tällöin vaikkapa hälytysviestien tapauksessa
viestejä voi lukea myös muutkin ohjelmat. On myös mahdollista, ettei käyttäjän
tarvitse käyttää laisinkaan asiakasohjelman mukana tullutta käyttöliittymäsovellusta, vaan
tämä voi tahtoessaan tehdä kokonaan oman. Myös kolmannen osapuolen valmistajat
voivat tällöin tehdä omia toteutuksiaan. Haittapuolena tietenkin nähdään heti, että
annettaessa kaikille mahdollisuus tehdä kaikkea lisääntyy myös riski, että järjestelmää
käytetään väärin. Tämän vuoksi nouseekin ongelmalliseksi valvoa kuka saa tehdä
mitäkin. Asiakasohjelman toteutuksessa tämä asia on taklattu toteuttamalla D-Busin
yli toimiva tiedonsiirto myös SOAP-protokollan avulla. Tämä luo hieman ylimääräistä
prosessointitaakkaa, mutta täytyy huomioida, ettei viestejä ole tarkoitus siirrellä jatkuvasti
vaan optimitapauksessa vain silloin kuin daemonilla on jotain asiaa käyttöliittymälle.
SOAPin käyttö myös antaa mahdollisuuden salata siirrettävä liikenne. Daemon
luonnollisesti osaa jo valmiiksi salata siirrettävät XML-viestit tai varustaa ne digitaalisilla
allekirjoituksilla, sillä nämä kuuluvat sen toteutukseen palvelimelle suuntautuvassa
viestinnässä. Ideana onkin saada viestintä niin palvelimelta daemonille kuin daemonilta
käyttöliittymällekin mahdollisimman samankaltaiseksi viestien yhtenäistämiseksi.

Toinen vaihtoehto olisi luoda käyttöliittymän ja daemonin välille oma yksityinen
D-Bus-väylä yhteydenpitoa varten. Pelkästään yksinkertaisuuden nimissä on kuitenkin
pyritty välttämään useiden väylien luontia ja myös tarjoamaan kaikille väylässä oleville
sovelluksille yhtenevät oikeudet päästä käsiksi daemonin palveluihin. Lisäksi kannattaa
muistaa, ettei D-Busin kautta kulkevia viestejä tarvitse läheskään aina salata, ovathan
niitä pitkin tulevat viestit kuitenkin usein julkisista Atom-syötteistä luettuja! Prosessien
välisessä kommunikoinnissa päteekin kuten muussakin tiedonsiirrossa yksinkertainen
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totuus: mitä vähemmän arkaluonteista tietoa siirretään, sitä pienempi on mahdollisuus,
että tieto päätyy vääriin käsiin. Tietenkin voidaan myös ajatella, ettei daemonin ja
käyttöliittymän välistä yhteydenpitoa tarvitse erityisemmin varmentaa, koska jos laitteelle
on päässyt ohjelma, joka käy kiinni D-Bus-väylään lähettelemään valheellisia viestejä,
on ohjelmalla myös potentiaalinen mahdollisuus päästä tekemään muita huomattavasti
vaarallisempia temppuja laitteen sisällä. Täten voidaankin katsoa, että tällaisessa
tapahtumassa järjestelmään on jo päästy käsiksi ja oikeastaan ainut hyöty, mikä D-
Bus-väylän luomisesta yksityiseksi, tai siinä kulkevien viestien salaamisesta saadaan
on kenties helpompi vahingonteon tunnistus. Mikään ei kuitenkaan varmista, ettei
kyseinen ohjelma vain käy muokkaamassa joko asiakasohjelman tiedostoja tai muuten
suoraan vahingoita itse kohdejärjestelmää. Tässä työssä ei kuitenkaan tarkemmin puututa
haittaohjelmien toimintaan tai muihin epäsuorasti järjestelmän toimintaan vaikuttaviin
tekijöihin, mutta lopullista järjestelmää tehtäessä on syytä pitää mielessä, että tässä
ihmeellisessä maailmassa on monia hämmästyttäviä ja kummastuttavia asioita, jotka
voivat tehdä mitä mielenkiintoisimpia asioita ohjelmalle sen suoritusaikana.

Erillisten prosessien luominen, ja näiden kahden – käyttöliittymän ja
daemonin – tekeminen täysin omiksi ohjelmikseen luo tosin joissain ympäristöissä
pienoisia ongelmia. Jollei molempia ohjelmia käynnistetä yhtä aikaa (esimerkiksi
jollain käynnistysskriptillä) joudutaan toinen ohjelma käynnistämään toisen sisältä
ajonaikaisesti. Tällaisessa tapauksessa joudutaan monesti tekemään muutoksia koodiin,
koska eri alustoilla uusien prosessien luominen on toteutettu eri tavalla. POSIX-
yhteensopivissa järjestelmissä (katso kohta 6.3.) prosessien luomiseen on olemassa
yhteiset tavat, mutta muissa järjestelmissä tällaista yhteistä pohjaa ei välttämättä
löydy. Esimerkkinä voi verrata Windowsin CreateProcess-funktiota ja Symbianin
RApaLsSession-kehystä (MSDN 2008b; Symbian 2008). Tämän diplomityön kirjoittajat
eivät tietenkään väitä näiden olevan ainoat mahdolliset tavat luoda uusia prosesseja
kyseisiin järjestelmiin, mutta ne kuvaavat hyvin miten erilaisia ratkaisuja eri järjestelmissä
on käytetty.

Käyttöliittymä

Täysin erillisen käyttöliittymän ja itse daemonin väliset kommunikointiongelmat
käsiteltiin jo IPC:in yhteydessä, joten niitä ei tässä sen enempää aleta toistamaan.
Lisäksi on jo muutamaankin otteeseen tullut toistettua järjestelmien erilaisuuksia ja
yhteensopimattomuuksia. Käyttöliittymä ei tässä yhteydessä mitenkään poikkea muista
ohjelman komponenteista. Aivan kohdan  alussa kerrottiin, että käyttöliittymä toteutettiin
Qt-ohjelmointikielellä, joka on Trolltechin tekemä laajennus C++ -kieleen (Trolltech
2008a).

Qt-kielen etuna on alustariippumaton (Cross-Platform) käännösympäristö, joka
mahdollistaa saman lähdekoodin kääntämisen usealle eri alustalle. Qt:n toiminnan
sielunelämä on tämän työn ulkopuolella, mutta yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että
monialustainen ympäristö luodaan Qt:ssa erillisen Meta Object Compiler:in (MOC)
avulla. MOC käsittelee alkuperäisen lähdekoodin ja muokkaa siitä löytyvät Qt:n C+
+ -laajennuksen normaalille C++ -kääntäjille sopiviksi, jonka jälkeen syntynyt koodi
voidaan kääntää kohdealustan omalla kääntäjällä. Alun perin Qt oli suunnattu vain
"perinteisemmille" käyttöjärjestelmille (Windows, Mac OS X, Linux), mutta tulevissa
versioissa tulee tuki myös muun muassa Windows CE -mobiilikäyttöjärjestelmälle,
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sekä Nokian S60-alustalle (Blanchette & Summerfield 2008; Trolltech 2008b; Trolltech
2008c).

Monialustaisten kielien lisäksi on myös olemassa joitain näppäriä monialustaisia
kirjastoja, jotka voivat auttaa erityisesti käyttöliittymän siirrettävyysongelmiin. Yksi
esimerkki tällaisista kirjastoista on Simple DirectMedia Layer (SDL), josta löytyy tuki
niin ääni-, kuva-, kuin verkkotoiminnoillekin. SDL-kirjasto löytyy käytännössä jokaiselle
käyttöjärjestelmälle ja lähes jokaiselle yleisesti käytetylle ohjelmointikielelle (SDL 2008).
SDL-kirjastoja saa lisäksi käyttää vapaasti ja maksutta GNU Lesser General Public
License:n mukaisesti (GNU 2008). SDL:in kaltaisten kirjastojen käyttömahdollisuus
ilmeni diplomityön kirjoituksen loppuvaiheilla, joten kirjastoja ei ehditty kokeilla
käytännössä. Kuitenkin erityisesti SDL-kirjastot ovat osoittaneet käyttökelpoisuutensa
monien tunnettujen pelien pohjana (esimerkiksi Unreal Tournament, Quake 4, Doom 3,
Sim City 3000), joten ne ovat mainitsemisen arvoisia.

Monialustaisena voidaan pitää myös Sunin Java-ohjelmointikieltä (Sun 2008a),
mikä on varteenotettava yksi vaihtoehto. Java on lisäksi varsin hyvin tuettu lähes kaikilla
alustoilla ja lähes jokaisessa käyttöjärjestelmässä ainakin erikseen asennettavan Java
virtuaalikoneen ja ajoympäristön muodossa.

Käytti näistä kahdesta edellä mainitusta kielestä kumpaa tahansa jää jäljelle
kuitenkin vähintäänkin ongelma laitteiden fyysisten erilaisuuksien suhteen. Jo pelkästään
se seikka, että työpöytäkoneilla ja mobiileilla laitteilla, kuten Tablet PC:illa tai
puhelimilla, on täysin erikokoisen näytöt, sekä usein myös erilaiset näppäimistöt
puhumattakaan hiirestä tai mahdollisista kosketusnäytöistä. Nämä erot ovat usein
ylitsepääsemättömiä esteitä, eikä samaa käyttöliittymää saada toimimaan kaikilla
suunnitelluilla kohdelaitteilla.

Oman lisänsä tähän tuovat ihmisten tottumukset. Windows-käyttöjärjestelmää
käyttämään tottunut peruskäyttäjä ei välttämättä opi – tai edes halua oppia
– käyttämään Linux-käyttöjärjestelmää, vaikka itse ohjelma saataisiinkin suoraan
toimimaan muuttamattomana samasta lähdekoodista. Sama pätee eri käyttöjärjestelmille
tehdyille ohjelmille. Näillä on monesti alustasta polveutuva käyttötuntuma ja ulkoasu
sekä toiminnallisuus ("look and feel"). Tällaisesta tuntumasta hyvänä esimerkkinä
käyvät Applen Mac OS X -käyttöjärjestelmät, joissa jokaisen ohjelman samankaltaiset
toiminnot ovat aina samassa paikassa, ja jotka näyttävät ulkoasultaan identtisiltä. Toisena
esimerkkinä voidaan esittää monet puhelimet, joissa jo pelkästään näppäinasettelu ja pieni
näyttö pakottavat ohjelmat tiettyyn samankaltaisuuteen.

Yllä mainittujen seikkojen vuoksi ei ole mielekästä lähteä kuvaamaan
seikkaperäisesti minkään tietyn toteutuksen yksityiskohtia, vaan seuraavaksi käydäänkin
vain lyhyesti käyttöliittymästä löytyvät perusominaisuudet. Nämä ominaisuudet voidaan
– ja tulisikin – toteuttaa kohdealustakohtaisesti, eikä luonnollisestikaan mikään estä
tekemästä lisäominaisuuksia, vaikkei ohjelman mahdollisia laajennuksia tässä työssä
pahemmin käsitelläkään.

Siirryttäessä varsinaiseen ohjelman toteutukseen, ja noudatettaessa samaa
vasemmalta oikealle logiikkaa kuin aikaisemminkin tulee kuvassa 6.7. ensin vastaan
toimintalogiikka ja tämän jälkeen vähemmän yllättävästi graafinen näkymä. Tämä jako
ei kuitenkaan ole aivan näin selkeä, koska osa toimintalogiikasta on daemonin puolella,
ja osa käyttöliittymän puolella. Näkymä itsessään voi olla myös puhtaasti konsoli- tai
terminaalipohjainen tekstinäkymä, vaikkakin nykytrendin mukaan kaikessa täytyy olla
vilkkuvia valoja ja multimediaa. Alla on lueteltu käyttöliittymän perusosat:
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• D-Bus-väylän kanssa kommunikointi. Toisin sanoen tiedonsiirtokomponentti,
joka pystyy liittymään D-Bus-väylään, sekä kuuntelemaan siihen lähetettyjä
viestejä ja lähettämään omia viestejä. Tiedonsiirtokomponentin ei tarvitse
välittää siitä, mitä se siirtää ja mitä se vastaanottaa vaan vain varmistaa tiedon
oikeellinen siirtyminen.

• XML-käsittelijä. Komponentti, joka pystyy tarvittaessa validoimaan D-
Bus-väylästä saadun viestin, tarkastamaan sen sisällön ja lähettämään
eteenpäin viestistä saadut tiedot. Eteenpäin tarkoittaa tässä tapauksessa mitä
tahansa suuntaa, eli joko näyttämään tiedot näyttölaitteella tai lähettämään
vastauksen takaisin D-Bus-tiedonsiirtokomponentille. XML-käsittelijässä tulisi
luonnollisesti olla myös toiminnallisuus uusien XML-viestien koostamiseen,
sekä mahdollisesti toiminnot, joilla voidaan tarkastaa muun muassa viesteihin
sisällytetyt digitaaliset allekirjoitukset. Samaan komponenttiin kuuluu myös
salattujen viestien avaus.

• Itse graafisen näkymän piirtävä komponentti, sekä tähän liittyen käyttäjän
vasteen (esimerkiksi näppäimistön painallukset ja hiiren liikkeet) ottava
komponentti.

Listasta on syytä huomioida, että sanaa "komponentti" on käytetty melko vapaasti, eikä
sen tarkoiteta suoraan olevan yksittäinen komponentti jossain tietyssä ohjelmassa vaan se
enemmänkin näyttää suuntaa, millaisia osia ohjelmassa täytyisi olla.

Listassa esitellyt osat ovat sinällään selkeitä. Tarvitaan osa, joka keskustelee
daemonin kanssa, osa joka käsittelee viestit ja osa joka piirtää näkymän ruudulle.
Tarkkaavaisimmat huomaavat, että itse asiassahan XML-viestin käsittely tehdään
kahteen kertaan. Viestit tarkastetaan ensin daemonissa ja tämän jälkeen uudelleen
käyttöliittymässä. Tämä on pienoinen, välttämätön paha, jonka kiertäminen tuottaisi
ongelmia. Jos oletetaan, että daemonin kanssa pystyy keskustelemaan mikä tahansa
ohjelma (ei vain asiakasohjelman oma käyttöliittymä), ei palvelimelta tulleita viestejä voi
lähteä muokkailemaan käyttöliittymälle sopivampaan muotoon, koska tällöin saatetaan
hävittää jotain, mitä jokin muu ohjelma saattaisi tahtoa. Lisäksi daemon ei muodosta
XML-viesteistä minkäänlaisia puurakenteita, eikä jäsentele tietoja uudelleen. Nämä
toimet jäävät käyttöliittymän huoleksi. Toisin sanoen käyttöliittymä päättää viime kädessä
mitä käyttäjälle näytetään ja mitä ei, samoin kuin minkä näköisinä viestit näkyvät. Jos
käyttöliittymä on pyytänyt daemonia ilmoittamaan itselleen tietynlaisista viesteistä niiden
saapuessa, on loogista, että nämä oikeasti myös näytetään käyttäjälle, eikä vain oteta
vastaan ja hylätä.

Käyttöliittymän graafiseen toteutukseen tai ulkoasuun ei oteta tämän työn
yhteydessä kantaa jo pelkästään sen erilaisen, laitekohtaisen ulkonäön vuoksi. XML:n
etuna on kuitenkin, että samoista viesteistä voi saada aikaiseksi hyvin erilaisia
näkymiä. Suunniteltaessa käyttöliittymää kannattaa kuitenkin pyrkiä edes jonkinlaiseen
samankaltaisuuteen eri versioiden kesken, jottei kaikkia toiminnallisuuksia tarvitsisi
opetella uudelleen siirryttäessä laitteelta toiselle. Työn liitteistä löytyy muutama
esimerkki käyttöliittymä, mitkä ovat mahdollisia saatujen syötteiden perusteella. Näistä
ensimmäinen (liite 7) on diplomityön ohessa syntynyt koeversio, jossa käskyt syötetään
suoraan pienempään tekstikenttään, ja alla olevaan suurempaan kenttään ilmestyy
palvelimelta saatu syöte käsittelemättömänä Atom-syötteenä. Toisena (liite 8) on
sama syöte Opera Softwaren WWW-selaimen (Opera Software 2008) RSS-lukijassa.
Liitteessä 6 näkyy alkuperäinen Atom-syöte, jota kuvissa on käytetty. Näistä kuvista
voi päätellä, miltä ohjelma oikeasti näyttäisi, tuoden kenties hieman todellisempaa –
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ja mainostetumpaa – kuvaa siitä, mitä tässä luvussa kuvatut menetelmät voivat saada
aikaiseksi.

6.5. Yhteenveto

Asiakasohjelman ydinkysymykseksi muodostui siirrettävyys ja sitä kautta
yhteensopivuuteen liittyvät seikat. Tässä kohdassa käydään vielä läpi tiivistettynä
seikkoja, jotka tulivat esille ohjelmaa suunniteltaessa ja tehtäessä. Asiakasohjelmaa
lähdettiin alun perin kehittämään Linux-alustalle, mikä osaltaan näkyy käytettyjen
menetelmien ja standardien valinnoissa. Mielessä yritettiin kuitenkin jatkuvasti
pitää siirrettävyys muille alustoille, mikä kuitenkin osoittautui monesti vähintäänkin
haastavaksi. Palvelimen kohdalla siirrettävyysongelman voidaan katsoa olevan olematon,
koska ohjelmistoa pyöritetään yhdellä – tai usealla tarpeeksi samankaltaisella – laitteella,
kun taas erilaisia asiakaslaitteita on lukuisat määrät. Lisäksi nämä laitteet harvoin
ovat keskenään yhteensopivia. Jo projektin alkuvaiheilla päädyttiinkin ratkaisuun, jossa
daemon-osuus olisi mahdollisimman tiivis ja siirrettävä paketti, kun taas käyttöliittymä
voitaisiin tarvittaessa muuttaa. Daemonia lähdettiin kehittämään mahdollisimman
POSIX-yhteensopivaksi, ja tässä onnistuttiinkin varsin hyvin.

POSIX-lähtökohdasta johtuen siirrettävyys on kunnossa lähes kaikkien Linux-
jakeluiden, Linuxin mobiiliversioiden ja useiden Unix-versioiden kanssa. Siirryttäessä
muille alustoille asia ei kuitenkaan ole enää niin ongelmaton, ja jossain tapauksissa siirros
voi olla jopa täysin mahdoton.

Toinen vaihtoehto olisi ollut suunnata suoraan koko paketti tietylle alustalle,
mikä käytännössä saattaa monesti olla ainut vaihtoehto. Kaikki Linux-pohjaiset
jakelut ja käyttöjärjestelmät pelaavat varsin hyvin yhteen, vaatien yleensä vain
uuden käännöksen samoista lähdekoodeista vaihdettaessa järjestelmästä toiseen.
Siirryttäessä pois Linuxista siirrettävyyden kannalta asiat muuttuvat ongelmallisemmiksi.
Tunnetuimpia tuotemerkkejä niin työpöytä kuin mobiilipuolella ovat Linuxin lisäksi
Symbian, iPhone OS ja Windows.

Edellä mainitut käyttöjärjestelmät eivät kuitenkaan ole keskenään täysin
yhteensopivia. Käytettäessä POSIX-rajapintoja työpöytä- tai palvelinkäyttöön tarkoitetut
Windows-käyttöjärjestelmät ovat osittain *nix-yhteensopivia, mutta taas Windows
Mobile -versiot eivät ole. Työpöytä/palvelin/Mobile -versiot Windowsista sen sijaan ovat
ainakin teoriassa Microsoftin .NET Framework:ia käytettäessä yhteensopivia keskenään
(MSDN 2008a; MSDN 2008c), mutta taas mikään Windows-käyttöjärjestelmäperheeseen
kuulumaton järjestelmä ei tue suoraan .NET:iä, vaikkakin esimerkiksi Symbianille on
olemassa ajonaikaiset kirjastot .NET:lle (Dr. Dobb's Journal 2008). Symbian-alusta taas
ei ole oman kielensä – Symbian C++:n – puolesta POSIX-yhteensopiva, ja on vain
rajallisesti C++ -yhteensopiva joidenkin yhteensopivuuden muodostavien kirjastojen
kautta. Symbianin Open C -rajapinnan kautta on kuitenkin mahdollista suorittaa joitain
POSIX-sovelluksia. Applen IPhone OS on johdettu sen isoveljestä Mac OS X:stä – eli
Unixista – mutta sillä ei voi kuitenkaan suorittaa Unix-ohjelmia, vaan ohjelmien täytyy
olla juuri kyseiselle laitealustalle tehtyjä.

Java voisi olla myös hyvä vaihtoehto C ja C++ -kielille täysin siirrettävän
ohjelman tekemiseen, mutta valitettavasti jo pelkästään rajallisen ajan vuoksi ei työn
yhteydessä ollut mahdollisuutta ohjelmoida myös Java-versiota. Samoin koko toteutuksen
tekeminen esimerkiksi C++:n Qt-laajennuksilla – jotka lupaavat siirrettävyyden useille
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alustoille – voisi olla mielenkiintoinen yritys. C++:n, Qt:n ja Javan välillä on tehty monia
vertailuja (Hale 2006; Griglak 2004), mutta käytännössä on vaikea sanoa mikä kielistä on
paras mihinkin ympäristöön, onhan jo pelkästään "tehokkuuden" määritelmä vähintäänkin
häilyvä – nopea suoritus ja vähäinen virranvienti saattaa molemmat olla tehokkuutta,
mutta ovat usein toisensa poissulkevia.

Lisäksi monien olemassa olevien työpöytä- tai palvelinkäyttöön tehtyjen
ohjelmien voidaan katsoa vaativan niin paljon suoritintehoja ja muistia, ettei niiden
siirtäminen ole mahdollista. Järjestelmien resurssirajoitteille ei tietenkään monestikaan
voida mitään, sillä kukaan ei halua kantaa mukanaan 30 litran tilavuuksista pöytäkonetta,
mutta itse ohjelmistopuolen yhteensopivuuksissa olisi toivomisen varaa. Ohjelmistoja
suunniteltaessa tässäkin työssä esitellyt ongelmat eivät ole vain pieniä vastoinkäymisiä,
vaan saattavat olla ylitsepääsemättömiä esteitä.

Laitteiden koko- ja tehoerot ovat vain pieni osa pöytäkoneiden ja mobiilien
laitteiden välisistä ongelmista. Laitteet ovat lisäksi hyvin erilaisia niin käytettävyydeltään
kuin ominaisuuksiltaan. Molemmille alustoille tarkoitettu ohjelma harvoin pystyy
kilpailemaan pelkästään jommalle kummalle alustalle tehdyn ohjelman kanssa. Tämä
pöytäkoneiden ja mobiilien päätelaitteiden välinen kuilu ei mitä todennäköisimmin
supistu ihan lähiaikoina. Oikeastaan tässä vaiheessa työn kirjoittaja ei voi olla
mainitsematta ikuista kliseetä "tulevina vuosina mobiililaitteet lähenevät pöytäkoneita...".
Lause on esiintynyt muutamassakin eri muodossa jo viimeiset kymmenen vuotta ja
pätee edelleen. Yhä kuitenkin odotellaan mobiilia käyttöjärjestelmää, joka vastaisi
käytettävyydeltään edes Microsoftin Windows 95:sta. Applen iPhone OS näytti monelta
osaltaan uusia piirteitä käytettävyydelle jo pelkästään kosketuspohjaisen näyttönsä
suunnalta. Vanavedessä vastaavia laitteita onkin jo tullut muiltakin valmistajilta
(esimerkiksi Googlen Android-alusta ja Nokian N97-matkapuhelin). Joten ehkäpä
tulevina vuosina mobiililaitteet lähenevät pöytäkoneita.

Kaiken kaikkiaan monesti vastaan tuli tilanteita, jolloin valitettavasti joutui "vain
valitsemaan" jonkin menetelmän, koska kaikkien tapojen välillä ei ollut selkeää voittajaa.
Tämä kenties näkyy myös asiakasohjelman osuudesta tässä diplomityössä, sillä kaikkiin
ongelmiin ei ole annettu selkeää ja yksiselitteistä vastausta tai ratkaisua – useimmiten,
koska tällaista ei löydetty.

There was only one catch and that was Catch-22, which specified that a
concern for one's safety in the face of dangers that were real and immediate
was the process of a rational mind. Orr was crazy and could be grounded.
All he had to do was ask; and as soon as he did, he would no longer be
crazy and would have to fly more missions. Orr would be crazy to fly more
missions and sane if he didn't, but if he was sane he had to fly them. If
he flew them he was crazy and didn't have to; but if he didn't want to he
was sane and had to. Yossarian was moved very deeply by the absolute
simplicity of this clause of Catch-22 and let out a respectful whistle.
"That's some catch, that Catch-22," Yossarian observed.
"It's the best there is," Doc Daneeka agreed.

– Joseph Heller (1961), Catch 22
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7. Yhteenveto

Diplomityön tarkoituksena oli tutkia, miten hätäviestejä voitaisiin välittää olemassa
olevien menetelmien lisäksi. Työnkuvaan kuului lähinnä IP-verkoissa toimivien
ratkaisujen löytäminen, vaikkakin vertailumielessä paneuduttiin myös muihin
menetelmiin. Työn edetessä havaittiin, että loppujen lopuksi toimivia ratkaisuja ei ollut
moniakaan olemassa, tai näistä ei saanut kattavia tietoja. Internetiä hyväksi käyttävät
ratkaisut ovat usein lähinnä jonkinlaisia yksinkertaisia uutispalveluita WWW-sivuilla
tai samankaltaisen uutissisällön tarjoavia syötteitä, joita käyttäjät voivat vapaasti ja
omavalintaisesti käydä lukemassa. Monet järjestelmät varmastikin käyttävät Internetiä
hyväkseen tiedonvälitykseen jossain järjestelmän sisäisessä toiminnassa, mutta itse
hätäviestien välittäminen suoraan loppukäyttäjille oli harvemmin päätarkoituksena.
Internetistä löytyy lisäksi monen monia niin ilmaisia, kuin maksullisia portaaleita, jotka
ovat keskittyneet hätäviestien ja katastrofitietojen yhteenkokoamiseen ja näiden tietojen
näyttämiseen sivuillaan, mutta tällaiset palvelut ovat ihmisten oma-aloitteisuuden varassa,
eikä peruskäyttäjä useinkaan jaksa lähteä metsästämään tietoa, jollei sitä suoraan toimiteta
tämän nokan eteen.

Edellä mainituista syistä diplomityöntekijät ryhtyivätkin kehittämään omaa
ehdotusta IP-verkoissa toimivalle järjestelmälle. Ongelmaksi ei niinkään muodostunut
tiedonpuute vaan sen ylitsevuotava määrä. Uusia ehdotuksia ja tutkimuksia hätäviestien
käytöstä löytyi pilvin pimein, parhaimpina päivinä useampi kuin yksi. Näiden
ehdotelmien väliltä ei ollut täysin yksiselitteistä löytää selvää voittajaa, vaan jokaisessa
oli omat hyvät ja huonot puolensa. Työn yhteyteen valittiin muutama aihepiiriin parhaiten
sopinut ehdotus (kohta 4.), ja näitä pidettiin vertailukohtina. Kuten kyseisen luvunkin
yhteydessä todettiin, olivat nämä kuitenkin vain ehdotuksia, eivätkä suoranaisesti
käyttöön otettuja järjestelmiä. Yhteisenä näissä ehdotuksissa oli kuitenkin CAP:an käyttö
viestien formaattina ja myös tämän työn yhteydessä päädyttiin käyttämään kyseistä
formaattia. Siihen, miten huono tai hyvä CAP on, ei otettu työn yhteydessä kantaa,
koska työn tekijöillä ei ole tarvittavaa kokemusta hätäviestintäalalta moisen analyysin
tekemiseen ja se jätetäänkin muiden tutkimusten huoleksi. CAP on kuitenkin yleistymässä
käyttöön muun muassa Yhdysvalloissa, kuten kohdassa 4.2. mainittiin, joten on hyvät
mahdollisuudet, että se yleistyy myös muualla.

Yhtenäisen formaatin lisäksi todettiin, että järjestelmälle olisi hyväksi
mahdollisuus lähettää myös muita viestejä, eikä pelkästään hätäviestejä (kohta 4.5.).
Tätä pidettiin yhtenä tärkeänä kohtana järjestelmää suunniteltaessa, mikä puolestaan
osoittautui yhdeksi vaikeimmista ominaisuuksista toteuttaa käytännössä.

Luvussa kaksi puhuttiin hyvän hätäviestienvälitysjärjestelmän ominaisuuksista.
Tämän työn esittelemän ehdotuksen – kuten oikeastaan kaikkien luvussa 4. esiteltyjen
ehdotustenkin – osalta on syytä pitää mielessä, että nämä ovat nimiensä mukaisesti
vain ehdotuksia, mistä johtuen järjestelmien käytännön toimivuutta on vaikea lähteä
arvioimaan. Asiaa joudutaankin katsomaan lähinnä teoreettiselta kannalta. Näin ajatellen
voidaan tämän työn ehdotuksen osalta tarkastella, miten hyvin luvun kaksi vaatimukset
täyttyivät. Näitä ominaisuuksiahan olivat: kyky välittää viestejä hätätilanteen aikana,
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paikallisuus, automatisoitu toiminta, tungettelemattomuus, oma-aloitteisuus ja "ubiquity"
sekä tuki monikielisyydelle.

Hätäviestien välittämisestä tehtiin jo aluksi (kohdassa 4.6.) rajaus, jonka mukaan
järjestelmän päätoiminen tarkoitus on lähettää hälytysviestejä joko ennen onnettomuutta
tai juuri onnettomuuden tapahtuessa. Tämä rajaus tehtiin, koska onnettomuudesta
riippuen ei voida olla varmoja, onko käytetty verkkoinfrastruktuuri vielä ehjänä
onnettomuuden jälkeen. Rajaus mielessä pitäen voidaan ajatella, että järjestelmä täyttää
täysin tämän kriteerin ja oikeastaan ylittääkin sen, koska käyttö ei rajoitu vain hetkeen
juuri ennen onnettomuutta vaan se voi tapauskohtaisesti jatkua ajallisesti pitkälti yli
itse onnettomuuden. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kuin hätäviestien
välittämiseen (esimerkiksi tiedotteet matkailijoille tai uutispalvelut).

Automatisoitu toiminta ja oma-aloitteisuus sen sijaan täyttyvät hieman
kyseenalaisesti. Järjestelmä itsessään ei ole missään suhteessa oma-aloitteinen tai
automatisoitu. Toisaalta taas sen ei edes tarvitse olla. Järjestelmän kannalta on oletettu,
että jokin muu – kuin korkeampi taho – syöttää viestit järjestelmään, jonka jälkeen
viesttejä välitetään suoraan vain palveluun kirjautuneille. Järjestelmä itsessään ei ota
kantaa siihen, mitä viesteissä kulkee, eikä sillä täten ole "normaalia" tai "hätä" -tilaa.
Se vain välittää annettuja viestejä. Työssä ei ole otettu kantaa siihen, pitäisikö tällainen
tila olla olemassa, mutta mainittakoon tässä yhteydessä, että omalla hälytystilalla voisi
olla käyttökohteensa. Esimerkkinä voitaisiin pitää tapausta, jossa täytyy välittää paljon
kiireellisiä viestejä. Tällöin voisi olla etua tilasta, jossa normaalien viestien välittäminen
lopetettaisiin tai välittämistä rajotettaisiin hätäviestien saattamiseksi perille.

Tungettelemattomuuden kriteerit sen sijaan järjestelmä täyttää varsin hyvin.
Palvelinpuoli ei väkisin tunge viestejä kuin erikseen niitä tahtoville – rekisteröityneille
– käyttäjille, mutta viestejä pystyy kuitenkin lukemaan kuka tahansa, myös
rekisteröitymättömät käyttäjät. Asiakasohjelma taas sallii itsensä ajamisen taustalla, sekä
näkymisen vain tiettyjen viestien saapuessa. Paljon tätä tungettelemattomammaksi ei voi
päästä.

"Ubiquity" -vaatimuksen täyttäminen yksittäisellä järjestelmällä on vaikeaa,
koska käytännössä harva järjestelmä pystyy toimimaan kaikkialla ja tekemään
kaikkia mahdollisia toimenpiteitä kaikkien mahdollisten viestinvälityskanavien avulla.
Käytettäessä yhtenäistä formaattia saadaan kuitenkin yhteys muihin järjestelmiin
toimivaksi. Järjestelmäehdotuksessa käytettiin CAP-standardia, jolloin kaikki tätä
protokollaa käyttävät järjestelmät voivat tarvittaessa toimittaa ja saada viestejä
järjestelmältä. Täten on mahdollista jakaa viestejä myös muita kanavia pitkin, eikä luvussa
6. esiteltyä asiakasohjelmaa edes tarvittaisi.

Monikielisyyden tuki taas on toisaalta helppo, mutta toisaalta hyvin vaikea
toteuttaa. Itse käytetty standardi (CAP) käyttää englanninkielisiä kenttien nimiä, vaikka
vapaaehtoiset selitekentät voivatkin olla vapaavalintaisella kielellä tehtyjä. Järjestelmällä
ei oikestaan ole mahdollisuutta alkaa kääntämään valmiiksi toisaalta saatuja syötteitä – tai
viestejä – toiselle kielelle, joten monikielisyyden tuki riippuu täysin alkuperäisten viestien
lähettäjistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että palvelut on tarkoitettu tiettyihin maihin,
jolloin asikasohjelman käyttöliittymä, samoin kuin välitettävät viestit toimitettaisiin
kyseisten maiden kielillä. Nykypäivänä hyvin kattava "monikielisyys" saadaan tietenkin
jo pelkästään englanninkielisillä viesteillä, koska mitä todennäköisimmin yksinkertaisten
viestien sisällön ymmärtävät jotenkin jopa ne, jotka eivät itse kieltä ymmärrä. Tai
vähintäänkin ymmärtävät jonkin hätätilanteen olevan meneillään, minkä taas pitäisi
herättää terveessä yksilössä tarpeen etsiä tapahtumasta lisätietoa toisaalta.
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Yleisesti tässä diplomityössä myös monessa kohtaa ohitettiin eräs tärkeä seikka
vain ylimalkaisella vihjauksella. Työssä ei ole puututtu rahakysymykseen, eikä otettu
kantaa miten kallis mikäkin järjestelmä on käytännössä toteuttaa. Tämä seikka on
kuitenkin hyvin tärkeä ja sitä olisi syytä tutkia ennen todellisen järjestelmän käyttöönottoa
– tai toteuttamista. Erityisesti mobiileilla laitteilla on monesti maksuja, jotka suorastaan
estävät Internetin käyttämisen. Varsinkin ulkomailla tiedonsiirtotaksat saattavat olla niin
korkeita, ettei normaali kuluttaja kykene palvelua käyttämään, vaikka se olisi miten
hyvä. Tähän ongelmaan on vaikea ehdottaa mitään suoranaista ratkaisua, kenties ainoana
mahdollisuutena voisi olla jonkinlaiset palvelukohtaiset sopimukset eri operaattoreiden
välillä. Ulkomailla voi tosin olla tarjolla langattomien lähiverkkojen tukiasemia, joita voi
käyttää maksutta.

Tämän työn yhteydessä ei ole tutkittu viranomaislähteiden saatavuuksia, vaan
on oletettu, että tällaisia lähteitä on olemassa. Viranomaisilla on käytössään monia
järjestelmiä, mutta miten helposti näistä saa ulos tietoa, jota voi käyttää suoraan
syötemuodossa tai ylipäätänsä missään muodossa kyseisten järjestelmien ulkopuolella on
tuntematonta. Tästä aiheesta olisikin suotavaa tehdä lisätutkimuksia.

Samoin työ ei ota kantaa ihmisten käyttäytymiseen hätäviestien osalta, koska
tämä ei suoranaisesti liity työn alueeseen. Asia on kuitenkin vähintäänkin oleellinen, sillä
jolleivät ihmiset ota tosissaan Internetin yli saapuvia hätäviestejä, mitä ideaa kyseisessä
järjestelmässä ylipäätänsä on? Vertauskohtana voidaan esittää palohälyttimen soiminen;
jos kukaan ei reagoi tähän mitenkään, hälytys on ollut turha, vaikka hälytin olisi toiminut
miten hyvin tahansa. Loppu viimeksi kaikki onkin kiinni siitä, miten ihmiset reagoivat,
ja kuinka paljon näitä itseään asia kiinnostaa.
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LIITE 3: Whois-listaus pori.tut.fi -domainista

Whois-tiedot pori.tut.fi -domainista. Otettu Debian 4.0:lla terminaalista, käyttäen käskyä
"whois pori.tut.fi". Käytetty whois-ohjelman versio oli 4.7.20 (binääri otettu Debianin
paketinhallinnasta apt-get:llä).

% This is the RIPE Whois query server #3.
% The objects are in RPSL format.
%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/db/copyright.html

% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '193.167.88.0 – 193.167.95.255'

inetnum: 193.167.88.0 – 193.167.95.255
netname: PORI-TUT-NET
descr: Pori University Unit, Tampere University of Technology
descr: Science Park, P.O.Box 30
descr: FIN-28601 Pori
descr: FINLAND
country: FI
admin-c: IT7-RIPE
tech-c: IT7-RIPE
tech-c: PE11-RIPE
tech-c: PT14-RIPE
rev-srv: pori.tut.fi
rev-srv: ns-secondary.funet.fi
mnt-by: AS1741-MNT
mnt-lower: AS1741-MNT
status: ASSIGNED PA
source: RIPE # Filtered

person: Ismo Trast
address: Pori University Unit, Tampere University of Technology
address: Information Technology
address: Science Park, P.O.Box 30
address: FIN-28601 Pori
address: FINLAND
phone: +358 39 627 2771
fax-no: +358 39 627 2727
e-mail: itrast@pori.tut.fi
nic-hdl: IT7-RIPE
source: RIPE # Filtered

person: Pekka Eskelinen
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address: Pori University Unit, Tampere University of Technology
address: Computing Centre
address: Science Park, P.O.Box 30
address: FIN-28601 Pori
address: FINLAND
phone: +358 39 627 2746
fax-no: +358 39 627 2727
e-mail: pesk@pori.tut.fi
nic-hdl: PE11-RIPE
source: RIPE # Filtered

person: Petteri Tammisto
address: Pori University Unit, Tampere University of Technology
address: Computing Centre
address: Science Park, P.O.Box 30
address: FIN-28601 Pori
address: FINLAND
phone: +358 39 627 2730
fax-no: +358 39 627 2727
e-mail: tammisto@pori.tut.fi
nic-hdl: PT14-RIPE
source: RIPE # Filtered

% Information related to '193.166.0.0/15AS1741'

route: 193.166.0.0/15
descr: FUNET-BLOCK
origin: AS1741
mnt-by: AS1741-MNT
source: RIPE # Filtered

% Information related to '193.167.88.0/21AS1739'

route: 193.167.88.0/21
descr: PORI-TUT-NET
origin: AS1739
remarks: -----------------------------------------
remarks: This route is advertised only to AS1741
remarks: and AS790 which do not advertise it to
remarks: any external peer. The route is aggregated
remarks: under 193.166.0.0/15 by AS1741
remarks: -----------------------------------------
mnt-by: AS1739-MNT
source: RIPE # Filtered
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LIITE 4: Whois-listaus asiakasliittymästä

Whois-tiedot normaalista asiakasliittymästä. Otettu Debian 4.0:n terminaalista, käskyllä
"whois 84.253.226.52". Valittu IP-osoite oli koehetkellä toisen diplomityöntekijän
tietokoneen käytössä, osoitteen DHCP-luonteisuudesta johtuen se voi nyt olla tai ei olla
jonkun toisen käytössä. IP-osoite kuuluu normaaliin, kenelle tahansa yksityisasiakkaalle
myytävään valokuituyhteyteen. IP-osoite voisi olla mikä tahansa listauksen "inetnum"
-alueen sisäisistä osoitteista. Käytetty whois-ohjelman versio oli 4.7.20 (binääri otettu
Debianin paketinhallinnasta apt-get:llä).

% This is the RIPE Whois query server #1.
% The objects are in RPSL format.
%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/db/copyright.html

% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '84.253.224.0 – 84.253.255.255'

inetnum: 84.253.224.0 – 84.253.255.255
netname: VERKKOTIETO-NET
descr: Satakunnan Puhelin Oy
country: FI
admin-c: SK1497-RIPE
tech-c: SK1497-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: VERKKOTIETO-MNT
mnt-lower: VERKKOTIETO-MNT
mnt-routes: VERKKOTIETO-MNT
source: RIPE # Filtered

person: Sami Kiviniemi
address: DNA Palvelut Oy
address: Satakunnankatu 31
address: FIN-28130 Pori
address: FINLAND
phone: +358 2 620 2529
fax-no: +358 2 620 2509
nic-hdl: SK1497-RIPE
abuse-mailbox: abuse@satakunnanpuhelin.fi
remarks: -----------------------------------------------------------------
remarks: NOTE: no abuse/spam/port scan handling
remarks: through this contact! In case of trouble
remarks: please contact abuse@satakunnanpuhelin.fi
remarks: -----------------------------------------------------------------
source: RIPE # Filtered
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% Information related to '84.253.192.0/18AS16086'

route: 84.253.192.0/18
descr: DNA Palvelut Oy, Finland
origin: AS16086
mnt-by: FI2G-MNT
source: RIPE # Filtered
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LIITE 5: Esimerkki CAP-sanomasta EDXL ja SOAP -kehyksellä

Listauksessa SOAPin "Envelope" -elementit on merkitty vihreällä, SOAPin
otsikkoelementit on merkitty purppuralla, EDXL Distribution Element punaisella,
SOAPin "body" -elementit sinivihreällä, CAP-sanoma sinisellä ja "xml version" -
elementti mustalla.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>
<e:Distribution xmlns:e="http://www.dhs.gov/edxl/smf/0.9" soap:relay="true">

<e:messageID>109137961213591</e:messageID>
<e:senderID>EDIS@edis.oes.ca.gov</e:senderID>
<e:senderType>Emergency Management</e:senderType>
<e:dateTimeSent>2004-08-01T10:00:00-07:00</e:dateTimeSent>
<e:messageStatus>Test</e:messageStatus>
<e:messageType>Report</e:messageType>
<e:messageFormat>http://www.incident.com/cap/1.0</e:messageFormat>
<e:eventType>Other – Not Otherwise Categorized</e:eventType>
<e:targetArea>
<e:polygon>42, -124.2102 42, -120.1 39, -120 35.0, -114.6328 34.35, -114.1 33.108,

-114.6259 33.0, -114.4 32.71, -114.4 32.7151, -114.7197 32.5338, -117.1247 34.28,
-120.4418 38.9383, -123.817 40.4533, -124.4522 42, -124.2102</e:polygon>

<e:state>US-CA</e:state>
</e:targetArea>

</e:Distribution>
</soap:Header>
<soap:Body>
<cap:alert xmlns:cap="http://www.incident.com/cap/1.0">

<cap:identifier>109137961213591</cap:identifier>
<cap:sender>EDIS@edis.oes.ca.gov</cap:sender>
<cap:sent>2004-08-01T10:00:00-07:00</cap:sent>
<cap:status>Test</cap:status>
<cap:msgType>Alert</cap:msgType>
<cap:scope>Public</cap:scope>
<cap:info>
<cap:language>en-US</cap:language>
<cap:category>Other</cap:category>
<cap:event>EDIS message regarding Other from EDIS</cap:event>
<cap:urgency>Unknown</cap:urgency>
<cap:severity>Unknown</cap:severity>
<cap:certainty>Unknown</cap:certainty>
<cap:expires>2004-08-01T16:00:12-07:00</cap:expires>
<cap:senderName>EDIS</cap:senderName>
<cap:headline>EDIS DAILY SYSTEM TEST</cap:headline>
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<cap:description>This is a test of the State of California's "Emergency Digital
Information Service" (EDIS). EDIS enables authorized agencies to deliver emergency
public information and advisories directly to the news media and the public. For more
information about this system contact the Governor's Office of Emergency Services, EDIS
Program Office at (916) 845-8610.</cap:description>

<cap:area>
<cap:areaDesc>Statewide</cap:areaDesc>
<cap:polygon>42, -124.2102 42, -120.1 39, -120 35.0, -114.6328 34.35, -114.1

33.108, -114.6259 33.0, -114.4 32.71, -114.4 32.7151, -114.7197 32.5338, -117.1247
34.28, -120.4418 38.9383, -123.817 40.4533, -124.4522 42, -124.2102</cap:polygon>

<cap:geocode>edis=0-</cap:geocode>
</cap:area>

</cap:info>
</cap:alert>

</soap:Body>
</soap:Envelope>
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LIITE 6: Esimerkki Atom-syötteestä CAP-laajennuksella

Listauksessa Atom-elementit on merkitty vihreällä, Atom-syötelaajennuksen elementit
sinivihreällä, CAP-sanomalaajennuksen elementit purppuralla, alkuperäinen CAP-
sanoma on merkitty sinisellä, ja "xml version" -elementti mustalla.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<atom:feed xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<atom:title>Otula Concept Feed</atom:title>
<atom:subtitle>Example feed for Master's Thesis appendices.</atom:subtitle>
<atom:link href="http://example.disaster.info/

feed&amp;uuid=190cba21-6a38-49eb-80f2 -9f4fbfb76cac" rel="self"/>
<atom:updated>2008-12-12T18:30:02Z</atom:updated>
<atom:author>
<atom:name>John Doe</atom:name>
<atom:email>johndoe@example.disaster.info</atom:email>

</atom:author>
<atom:rights>Disclaimer: Contents may change without notice at any time. Anything

may or may not be used in actual system.</atom:rights>
<atom:id>urn:uuid:190cba21-6a38-49eb-80f2-9f4fbfb76cac</atom:id>
<example-root:feed-info
xmlns:example-root="http://www.example.disaster.info/2008/example-root">
<example-root:language>en-en</example-root:language>
<example-root:extension-type>example-cap</example-root:extension-type>

</example-root:feed-info>
<atom:entry>
<atom:title>Disaster information test.</atom:title>
<atom:id>urn:uuid:7ae8eb8f-bfd7-4da9-a127-a1c502860f25</atom:id>
<atom:updated>2008-12-12T18:30:02Z</atom:updated>
<atom:summary>This is just for showing a really simple example of the Atom feed

with CAP extension used on it.</atom:summary>
<example-cap:entry-info

xmlns:example-cap="http://www.example.disaster.info/2008/example-cap">
<example-cap:urgency>Unknown</example-cap:urgency>
<example-cap:severity>Unknown</example-cap:severity>
<example-cap:certainty>Unknown</example-cap:certainty>
<example-cap:original-message>
<cap:alert xmlns:cap="http://www.incident.com/cap/1.0">

<!-- CAP message omitted -->
</cap:alert>

</example-cap:original-message>
</example-cap:entry-info>

</atom:entry>
</atom:feed>
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LIITE 7: Atom-syöte käyttöliittymän prototyypillä

Käyttöliittymän prototyyppi

Daemonin loki
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LIITE 8: Atom+CAP -syöte Operan RSS-lukijassa

Syöte Operan RSS-lukijassa


