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Usean nykypäivän yrityksen tietojärjestelmäinfrastruktuuri on muotoutunut heterogeeniseksi 

ympäristöksi, jossa eri käyttöjärjestelmä- ja laitealustoilla toimii usean eri valmistajan 

toimittamia järjestelmiä. Heterogeenisen ympäristön hallitsemiseksi yritykseltä vaaditaan 

keskitettyä tietovarastoa, johon on tallennettu tietoa käytetystä järjestelmäympäristöstä sekä sen 

komponenteista. Tähän tarkoitukseen Microsoft toi markkinoille vuonna 1999 Active Directory 

2000 -hakemistopalvelun. 

 

Heterogeenisessa ympäristössä käyttäjien autentikointi ja auktorisointi on erittäin vaativaa. 

Pahimmassa tapauksessa käyttäjällä voi olla kymmeniä käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmiä 

yrityksen eri tietojärjestelmiin. Lisäksi jokaisessa tietojärjestelmässä on ylläpidettävä 

käyttäjäkohtaisia toimintavaltuuksia. Niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmasta tällainen 

skenaario on painajainen.  

 

Tässä diplomityössä kartoitetaan mahdollisuuksia Oracle-tietokantojen käyttäjien autentikoinnin 

sekä auktorisoinnin keskittämiseksi Active Directory -hakemistopalveluun. Työssä tarkastellaan 

tarkoitukseen soveltuvia valmiita kaupallisia ratkaisuja sekä tutkitaan mahdollisuuksia oman 

ratkaisumallin toteuttamiseksi ympäristöstä löytyvien ohjelmointirajapintojen avulla. 
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In many of modern-day's enterprises data processing system infrastructure has transformed to a 

heterogeneous environment where several systems provided by various vendors are running on 

the top of different operating systems and hardware. To administer this kind of environment 

enterprise needs a central data warehouse where is stored information about system environment 

and its components. For this purpose Microsoft launched a directory service called Active 

Directory 2000 at 1999.  

 

Authentication and authorization of users is very testing in heterogeneous environments. At the 

worst user can retain tens of username-password combinations for various processing systems in 

the enterprise. In addition to this they have created user-specific tokens for all of the processing 

systems. As from a user's as from an administrator's point of view this kind of scenario is a 

nightmare. 

 

The goal of this master's thesis is to survey possibilities for centralizing user authentication and 

authorization of Oracle-database users to Active Directory. In this thesis there will be a review 

of some existing commercial products and a research of the possibility to develop an own 

solution using application programming interfaces offered by the environment. 
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1  JOHDANTO 

Tämä diplomityö tehtiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osastolle. 

Työn suorituspaikkana toimi UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan yksikön tietohallinto 

Lappeenrannassa. Ajatus diplomityön suorittamisesta sekä sen aiheesta kehittyi kevään 

2005 aikana.  Täysipainoinen diplomityön tekeminen aloitettiin elokuussa 2005 ja 

päätökseensä se saatettiin vuoden 2006 tammikuussa.  

 

1.1  Työn taustaa 

Kaukaalla on 11 Oracle-tietokantoja käyttävää tietojärjestelmää, joiden yhteenlaskettu 

käyttäjämäärä on 400-500 henkilöä. Näin suuren tietokantakäyttäjien joukon 

hallinnointi Kaukaan kaltaisessa heterogeenisessä ympäristössä on vaikeaa ja työlästä. 

UPM-Kymmene Oyj:n listautuminen New Yorkin pörssiin vuonna 1999 pakotti yhtiön 

kaikkien yksiköiden noudattamaan SOX-lainsäädäntöä. Kyseisen lainsäädännön 

tarkoituksena on taata UPM-Kymmene Oyj:n julkaisemien tietojen oikeellisuus ja 

luotettavuus. Lain vaatimukset koskevat osaltaan myös tietokantakäyttäjien 

hallinnoinnin rutiineja, käytäntöjä sekä valvontamenettelyjä. Edellä mainittuihin 

perusteisiin pohjautuen Kaukaan tietohallinto katsoi tarpeelliseksi tutkia 

mahdollisuuksia tietokantakäyttäjiensä autentikoinnin ja auktorisoinnin kehittämiseksi.  

 

1.2  Tavoitteet ja rajaus 

Diplomityön tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia Oracle-tietokantojen käyttäjien 

autentikoinnin ja auktorisoinnin keskittämiseksi Active Directory -hakemistopalveluun. 

Keskittämisellä tarkoitetaan, että tietokantakohtaisten käyttäjätunnusten sijaan voitaisiin 

käyttää toimialueen globaaleja Active Directory -käyttäjätunnuksia. Tällöin vastuu 

tietokantakäyttäjän autentikoinnista sekä auktorisoinnista olisi yksittäisen tietokannan 

sijaan Active Directory -hakemistopalvelulla. Keskittämisen lisäksi työssä tutkitaan 

mahdollisuuksia implementoida tietokantakäyttäjille niin kutsuttua Single-Sign-On        

-kirjautumismallia. Kyseinen kirjautumismalli mahdollistaisi toimialueelle syötettyjen 

kirjautumistietojen hyödyntämisen eri tietojärjestelmiin kirjauduttaessa.  
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Työssä tarkastellaan tarkoitukseen soveltuvia valmiita kaupallisia tuotteita sekä 

tutkitaan mahdollisuuksia oman ratkaisumallin toteuttamiseksi ympäristöstä löytyvien 

ohjelmointirajapintojen avulla. Kaupallisia tuotteita tutkitaan vaatimusten, kustannusten 

sekä toteutuksen vaativuuden näkökulmista. Oman ratkaisumallin osalta tarkastellaan, 

voidaanko ympäristöön toteuttaa vaatimukset täyttävä oma järjestelmä vai löytyykö sen 

toteuttamiselle esteitä. Diplomityössä keskitytään ainoastaan Oracle-tietokantakäyttäjien 

autentikointiin ja auktorisointiin, sillä kaikki Kaukaan tuotantokäytössä olevat 

tietojärjestelmät käyttävät nimenomaan Oraclen tietokantoja. 

 

1.3  Työn rakenne 

Työ rakentuu siten, että kappaleessa 2 käsitellään autentikointia lähtien liikkeelle 

perusteista. Kappale esittelee eri autentikointiarkkitehtuurit sekä mallit, joiden pohjalta 

autentikointiympäristöt muodostuvat. Kappale 3 puolestaan esittelee auktorisoinnin 

tarkoituksen ja sen keskeiset osa-alueet. Kappale 4 tutkii autentikointiin ja 

auktorisointiin liittyviä tietoturvauhkia ja niiltä suojautumista. Viides kappale käsittelee 

Active Directory -hakemistopalvelun toimintaa, rakennetta sekä esittelee sen 

tärkeimmät autentikointiin ja auktorisointiin liittyvät komponentit. Kappaleessa 6 

esitellään Oraclen tietokannat. Kappale tutkii Oracle-tietokantojen yleistä arkkitehtuuria 

ja toimintaa sekä käsittelee tietokantojen tietoturvaominaisuuksia. Kappaleessa 7 

pureudutaan Kaukaan järjestelmäinfrastruktuuriin, sen komponentteihin ja niiden 

toimintaan sekä selvitetään tietokantakäyttäjien nykytilaa. Kappale 8 esittelee ja 

vertailee löydettyjä kaupallisia tuotteita sekä tutkii ympäristöstä löytyviä 

ohjelmointirajapintoja ja niiden potentiaalia oman ratkaisun toteuttamiseksi. 

Diplomityön yhdeksännessä kappaleessa esitellään saavutettujen tuloksien pohjalta 

vedetyt johtopäätökset. Kappale visioi myös tulevaisuudessa huomioitavia seikkoja sekä 

määrittelee UPM-Kymmene Oyj:lle eräitä suosituksia tietokantakäyttäjien 

autentikointiin ja auktorisointiin liittyen. Diplomityön viimeinen kappale kokoaa 

yhteenvedon työn tuloksista ja johtopäätöksistä. 
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2  AUTENTIKOINTI 

Sana autentikointi tulee englanninkielen sanasta authentication, joka vapaasti 

suomennettuna tarkoittaa oikeaksi todistamista. Tietojärjestelmissä autentikointi on 

prosessi, jonka avulla käyttäjä todistaa henkilöllisyytensä järjestelmälle. Autentikointi 

koostuu kahdesta vaiheesta: ensimmäisessä vaiheessa henkilö väittää olevansa henkilö 

X ja toisessa vaiheessa varmistetaan, että henkilö todella on väittämänsä henkilö X 

[McD02]. Autentikointia ei pidä sekoittaa tunnistamiseen, jolla tarkoitetaan käyttäjän 

henkilöllisyyden selvittämistä, ei väitetyn henkilöllisyyden varmentamista. 

Autentikoinnin toteuttamiseksi löytyy kolme pääarkkitehtuuria, joihin tämän päivän 

autentikointijärjestelmät pohjautuvat. 

 

2.1  Evoluutio 

Ihmiset ovat käyttäneet jo vuosisatojen ajan puhuttuja salasanoja todistaakseen 

henkilöllisyytensä. Muinaiset egyptiläiset hyödynsivät ensimmäisinä mekaanisilla 

laitteilla suoritettavaa niin kutsuttua miehittämätöntä autentikointia. He käyttivät 

avaimella toimivaa lukkoa, jolloin autentikointi voitiin suorittaa ilman ihmisen väliin 

tuloa. Miehittämätön autentikointi on tämän päivän tietokonepohjaisten järjestelmien 

perusta. [Smi02] 

 

Ajatus salasanalla kontrolloidusta miehittämättömästä autentikointijärjestelmästä 

juontaa juurensa vuosisatojen takaisesta kansantarinasta Ali Baba ja neljäkymmentä 

rosvoa. Ali Baba rosvoineen säilytti valtaisaa aarretta luolassa, jonka oviaukko oli 

suojattu suurella kivellä. Salasanalla "Seesam aukene" luolan oviaukkoa suojaava kivi 

siirtyi. Luolassa oli taianomainen laite, joka reagoi puhuttuun kieleen. Tämä 

taianomainen laite muistuttaakin paljolti tämän päivän modernia salasanasuojattua 

työasemaa: molemmat päästävät sisään oikealla salasanalla, mutta eivät kykene 

tunnistamaan, kuka salasanan käyttäjä oikeasti on. [Smi02] 
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2.2  Arkkitehtuurit 

Autentikointiarkkitehtuurit jaotellaan kolmeen pääryhmään: "Jotain mitä käyttäjä 

tietää", "Jotain mitä käyttäjällä on" ja "Jotain mitä käyttäjä on" [Efo03]. 

Toimintaperiaatteen lisäksi arkkitehtuurit eroavat toisistaan tietoturvan, 

implementoinnin kustannusten sekä käytettävyyden osalta. Valittaessa järjestelmään 

soveltuvaa autentikointiarkkitehtuuria on hyvä tuntea arkkitehtuurien välisiä eroja. 

 

2.2.1  Jotain mitä käyttäjä tietää 

"Jotain mitä käyttäjä tietää" -arkkitehtuuri perustuu konseptiin, jossa käyttäjä sekä 

autentikoinnin suorittava taho jakavat jonkin salaisuuden keskenään. Arkkitehtuuria 

hyödyntävät protokollat eroavat toisistaan lähinnä tavassa, jolla ne jakavat yhteisen 

salaisuuden. Kaikista olemassa olevista autentikointimenetelmistä käytetyin ja tunnetuin 

on kyseiseen arkkitehtuuriin perustuva käyttäjätunnus-salasana-menetelmä [Pet02]. 

Menetelmä on yksinkertainen ja se on esitetty kuvassa 1. Käyttäjä syöttää 

käyttäjätunnuksen ja salasanan autentikointia suorittavalle palvelimelle, joka vertaa 

käyttäjän syöttämää salasanaa palvelimen muistiin tallennettuun käyttäjäkohtaiseen 

salasanaan. Salasanojen ollessa yhtäläiset palvelin päästää käyttäjän järjestelmään. 

[Efo03]  

 

 
Kuva 1. Käyttäjätunnus-salasana-menetelmä. [And03] 

Vahvistus 
[3] 

[1] 
Salasana 

Salasana 
[2] 
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2.2.2  Jotain mitä käyttäjällä on 

"Jotain mitä käyttäjällä on" -arkkitehtuurissa käyttäjällä on hallussaan jotain, mitä 

muilla ei ole. Tyypillisesti se on digitaalinen sertifikaatti, laite tai kortti, joka sisältää 

käyttäjän tunnisteen. Autentikoinnin osapuolien tietämän salaisuuden sijaan 

arkkitehtuurin turvallisuus perustuu matemaattisiin todennäköisyyksiin. Digitaalisia 

sertifikaatteja ja tunnistekortteja hyödynnetään niin sanotulla julkisen avaimen 

infrastruktuurilla (Public Key Infrastructure, PKI). Sertifikaatin tai kortin sisältämää 

tunnistetta on vaikea selvittää, sillä arkkitehtuuri on hyvin monimutkainen. [Efo03] 

 

Julkisen avaimen salaustekniikassa (Public Key Cryptography, PKC) käytetään 

avainpareja. Käyttäjä generoi itselleen kaksi avainta: julkisen ja salaisen. Salainen avain 

generoidaan satunnaisluvun avulla esimerkiksi käyttäjän antamasta merkkijonosta. 

Tämän jälkeen salaisesta avaimesta generoidaan julkinen avain käyttämällä erityistä 

yksisuuntaista matemaattista funktiota. Funktion yksisuuntaisuuden ansiosta salaisen 

avaimen takaisingenerointi julkista avainta käyttäen vaatii nykypäivän tietokoneilta 

vuosien laskenta-ajan. Julkinen avain voidaan siis huoletta julkistaa. Kyseessä on 

epäsymmetrinen salausmenetelmä, jossa toista avainta käytetään salaamiseen ja toista 

avainta salauksen purkamiseen. Salaukseen voi käyttää kumpaa tahansa avaimista, 

mutta purkaminen tapahtuu päinvastaisella avaimella, ei siis samalla avaimella, jolla 

salaus tehtiin. [Smi02] 

 

Kuva 2 esittää, kuinka PKI-pohjainen järjestelmä toimii. Oletetaan, että Aarne haluaa 

lähettää Bertalle viestin siten, ettei kukaan ulkopuolinen kykene lukemaan tai 

muokkaamaan lähetettyä viestiä. Bertta haluaa varmistua, että viestin lähettäjä on 

nimenomaan Aarne. Vaiheessa 1 Aarne kirjoittaa viestin, jonka hän salaa Bertan 

julkisella avaimella vaiheessa 2. Kolmannessa vaiheessa Aarne allekirjoittaa viestin 

omalla salaisella avaimellaan ja lähettää viestin Bertalle (vaihe 4.). Viidennessä 

vaiheessa Bertta purkaa Aarnen lähettämästä viestistä allekirjoituksen käyttämällä 

Aarnen julkista avainta. Nyt Bertta on varma, että viestin lähettäjä on Aarne. Viesti on 

vielä salattu ja Bertta purkaakin sen omalla salaisella avaimellaan vaiheessa 6. [Efo03] 
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Kuva 2. Julkisen avaimen infrastruktuuri eli PKI. 

 
Laitetasolla PKI-järjestelmän toteutuksen yleisin muoto on niin kutsuttu älykortti (engl. 

smart card), eli luottokortin kokoinen laite, joka pitää sisällään käyttäjän avainparin. 

Älykortti vaati järjestelmään liitettävän lukulaitteen, jonka avulla kortin sisältämää 

avainparia voidaan käyttää. Ohjelmistotasolla yleisin toteutus on digitaalinen 

sertifikaatti eli ohjelmallinen tunniste, joka sisältää käyttäjän identifioivaa 

informaatiota. Digitaalisen sertifikaatin allekirjoittaa luotettava kolmannen osapuolen 

taho omalla salaisella avaimellaan. Tällöin esitetyn digitaalisen sertifikaatin sisällön 

oikeellisuus voidaan varmistaa käyttämällä sertifikaatin allekirjoittaneen kolmannen 

tahon julkista avainta. [Efo03] 

 

2.2.3  Jotain mitä käyttäjä on 

Aiemmin esitetyt arkkitehtuurit perustuivat käyttäjän tietämään salaisuuteen tai 

käyttäjän hallussa pitämään tunnisteeseen. ”Jotain mitä käyttäjä on” -arkkitehtuuri 

perustuu johonkin, mitä käyttäjä inhimillisessä mielessä on. Arkkitehtuuri tunnetaan 

yleisemmin biometrisena autentikointina. Arkkitehtuurissa käyttäjän on esitettävä jotain 

omasta ihmisyydestään autentikoituakseen [Efo03]. Biometrisen autentikoinnin 

menetelmät jaetaan kahteen ryhmään: fysiologisiin ja käyttäytymiseen perustuviin. 

[Fur00] 
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Fysiologinen biometria perustuu ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin kuten sormenjälkiin, 

silmän verkkokalvoon tai iirikseen. Näiden ominaisuuksien tutkiminen vaatii 

autentikointijärjestelmään liitettävän lisälaitteen, jonka avulla nämä ominaisuudet 

voidaan muuntaa järjestelmän ymmärtämään formaattiin. Käyttäytymiseen perustuva 

biometria käsittää puolestaan ominaisuuksia kuten kirjoitustyyli (tietokoneella), ääni tai 

allekirjoitustyyli. Taulukossa 1 on esitelty yleisimpiä biometriikan menetelmiä. 

Biometriikan pääasiallinen käyttökohde on käyttäjien tunnistamisessa, ei niinkään 

autentikoinnissa. [Fur00] 

 

Taulukko 1. Yleisimmät biometriset autentikointimenetelmät. [Bio05], [Fur00] 

MENETELMÄ KUVAUS 

Näppäin painalluksien 

analysointi 

Tutkimusten mukaan käyttäjillä on erilaisia tyylejä painella 

näppäimistön nappeja. Käyttäjä voidaan autentikoida mittaamalla 

näppäinpainallusten välisiä aikoja. 

Kasvojen tunnistus 
Käyttäjän kasvoista otettua kuvaa verrataan aiemmin otettuun 

kuvaan. 

Hiiren liikkeet Käyttäjä voidaan autentikoida tavasta, jolla hän käyttää hiirtä. 

Äänen tunnistus 
Käyttäjän lausumaa sanaa verrataan aiemmin nauhoitettuun 

lausahdukseen. 

Allekirjoituksen 

analysointi 

Käyttäjä allekirjoittaa nimensä erityisellä kynällä alustalle, joka 

lukee kirjoituksen ja järjestelmä vertaa sitä aiemmin talletettuun 

allekirjoitukseen. 

Iiriksen kuvaus 
Kuvataan käyttäjän iiris siihen tarkoitetulla kameralla ja verrataan 

kuvaa aiemmin otettuun kuvaan. 

Käden geometria 
Mitataan käden fyysisiä mittoja erikoiskameralla ja verrataan niitä 

aiemmin talletettuihin arvoihin. 

Sormenjälkien 

analysointi 
Kuvataan käyttäjän sormenjälki ja verrataan sitä aiemmin otettuun. 

Verisuonet 
Skannaustekniikkalla analysoidaan kämmenen verisuonien välisiä 

etäisyyksiä ja niiden tuottamaa lämpösäteilyä. 
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2.2.4  Hybridi-arkkitehtuurit 

Yhdistämällä eri arkkitehtuureja muodostuu niin kutsuttu hybridi-arkkitehtuuri, joka 

yhdistää käytettyjen arkkitehtuurien vahvuudet ja samalla pienentää käytettyjen 

arkkitehtuurien riskejä [Efo03]. Yksi käytetyimmistä hybridi-menetelmistä on niin 

kutsutun RSA-tunnisteen (Rivest-Shamir-Adleman) ja salasanan kombinaatio [Sig01]. 

Menetelmässä käyttäjällä on laite, joka generoi tietyin väliajoin satunnaisen luvun 

käyttäen ainutlaatuista symmetristä avainta. Kirjautuessaan käyttäjä syöttää 

järjestelmään laitteen generoiman luvun sekä oman henkilökohtaisen salasanansa. 

Autentikoinnin suorittava palvelin on jatkuvasti tietoinen siitä, mikä luku on validi 

kullekin käyttäjälle. Autentikoinnissa varmennetaan laitteen generoiman luvun ja 

käyttäjän syöttämän salasanan kombinaation oikeellisuus. [Rsa05] 

 

2.3  Autentikointimallit 

Heterogeenisessa tietojärjestelmäympäristössä käyttäjällä on usein hallussaan monia 

järjestelmäkohtaisia kirjautumistietoja. Useimmiten kirjautumistiedoilla tarkoitetaan 

käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmää, sillä ainakin toistaiseksi se on suosituin 

autentikointimenetelmä. Autentikointimallien avulla kuvataan rakenne, jonka 

mukaisesti eri autentikointimekanismit implementoidaan heterogeenisiin ympäristöihin. 

 

2.3.1  Järjestelmäkohtainen autentikointi 

Yksinkertaisimmillaan autentikointimalli toteutetaan siten, että jokaisella järjestelmällä 

on oma järjestelmäkohtainen autentikointimekanismi. Käyttäjä syöttää jokaiselle 

järjestelmälle oman käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmänsä. Tässä mallissa käyttäjän on 

muistettava usean eri järjestelmän käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmä. Ylläpitäjän 

näkökulmasta malli on erittäin työläs ja vaikeasti hallittava, koska jokaista käyttäjää on 

kontrolloitava järjestelmäkohtaisesti. Mallin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että 

yhden järjestelmän salasanan joutuessa vääriin käsiin ovat muut järjestelmät turvassa. 

Tämä tietenkin edellyttää, että käyttäjä on valinnut erilaiset salasanat jokaiseen 

järjestelmään. [And03] 
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2.3.2  Keskitetty autentikointi 

Keskitetyssä autentikointimallissa järjestelmät käyttävät yhteistä autentikoinnin 

suorittavaa palvelinta kuten kuvassa 3 on esitetty. Yleensä kaikki kuvassa 3 näkyvät 

kommunikointikanavat ovat salattuja. Mallin huonona puolena on kuviteltu tilanne, 

jossa käyttäjän salasana joutuu vääriin käsiin. Tällöin yhden järjestelmän sijaan kaikki 

järjestelmät ovat vaarassa. Lisäksi käyttäjän on edelleen syötettävä kirjautumistietonsa 

jokaiselle järjestelmälle. Verrattuna edelliseen malliin, on keskitetty autentikointi 

käyttäjän kannalta helpompi. Mallissa käyttäjällä on muistettavaan vain yksi 

käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmä usean sijasta. Myös ylläpitäjän on helpompi hallita 

käyttäjätunnuksia keskitetyltä palvelimelta. [And03] 

 

 

 
Kuva 3. Keskitetty autentikointimalli. [And03] 
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2.3.3  Salasanojen synkronointi 

Edellä esitettyjen mallien variaationa voidaan toteuttaa malli, jossa järjestelmien 

salasanat synkronoidaan. Synkronoinnin toteuttamiseen on kaksi lähestymistapaa 

[And03]: 

1. Käyttäjä vaihtaa salasanansa erillisellä sovelluksella, joka vaihtaa 

samanaikaisesti salasanan kaikkiin linkitettyihin palveluihin. 

2. Salasana vaihdetaan yhdessä palvelussa, josta se siirretään muihin palveluihin. 

 

Salasanojen synkronointiin ei ole olemassa kunnollisia standardeja, jolloin 

synkronoinnin implementaatiot perustuvat eritasoisiin "kotitekoisiin" tekniikoihin. 

Lisäksi järjestelmiä on vaikea hallinnoida, jos ne joutuvat syystä tai toisesta 

epäsynkroniseen tilaan. Salasanojen synkronoinnin hyvänä puolena voitaneen pitää sen 

yksinkertaisimmillaan helppoa toteutusta. [And03] 

 

2.3.4  Kertakirjautuminen 

Kertakirjautumisessa (Single-Sign-On, SSO) käyttäjä syöttää kirjautumistietonsa vain 

aloittaessaan istunnon työasemallaan. Kirjauduttuaan toimialueelle käyttäjän ei tarvitse 

enää syöttää kirjautumistietojaan järjestelmille, vaan käyttäjä pystyy käyttämään kaikkia 

resursseja, joihin hänellä on oikeus. Tällöin järjestelmäkohtainen autentikointi tapahtuu 

käyttäjän huomaamatta hyödyntäen Kerberos-protokollaa, joka on tällä hetkellä 

varteenotettavin mahdollisuus kertakirjautumisympäristöjen toteuttamiseen. [And03], 

[Gar03] 

 

Kerberos-pohjaisen autentikointimallin vahvuutena on todellinen 

kertakirjautumisympäristö. Kerberos on myös erittäin turvallinen ratkaisu, koska siinä ei 

liikutella salasanoja ja sen avulla on mahdollista delegoida autentikointi toiselle 

palvelimelle. Huonona puolena mainittakoon tarve erityisille sovelluksille, jotka 

mahdollistavat Kerberos-tuen. Usein näitä tarvittavia sovelluksia ei ole saatavilla. 

[And03], [Gar03]. Kerberosta käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.3.2. 
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2.3.5  Redusoitu kirjautuminen 

Kertakirjautumisen implementointi on useissa ympäristöissä lähestulkoon mahdotonta. 

Tällöin voidaan kuitenkin hyödyntää niin sanottua redusoitua kirjautumista (Reduced 

Sign-On, RSO), joka toimii kertakirjautumisen tavoin. Redusoidussa kirjautumisessa 

kertakirjautuminen ei kosketa kaikkia infrastruktuurin järjestelmiä. Käyttäjän 

kirjauduttua työasemalleen ei hänen tarvitse syöttää kirjautumistietojaan uudelleen 

jokaiselle järjestelmälle. Kuitenkin tietyt järjestelmät vaativat erillisen 

kirjautumistietojen syöttämisen. Redusoidussa autentikointimallissa voidaan hyödyntää 

edellä mainittua Kerberos-protokollaa. Tällöin ympäristön Kerberos-protokollaa 

käyttävät järjestelmät ovat niin sanotusti kerberisoituja. [Gar03], [Fle98] 

 

2.3.6  Digitaaliset sertifikaatit 

X.509-standardissa [Hou02] määriteltyjen digitaalisten sertifikaattien avulla voidaan 

helposti toteuttaa muun muassa Web-pohjaisten sovellusten käyttäjien autentikointi. 

Käyttäjälle myönnetään digitaalinen sertifikaatti, jonka aitouden palvelin varmistaa. 

Palvelimelle myönnetään myös oma sertifikaatti, jonka perusteella käyttäjä voi todentaa 

palvelimen aitouden. Molemmat sertifikaatit on allekirjoitettu luotettavan kolmannen 

osapuolen toimesta, jolloin niin käyttäjä kuin palvelinkin voivat olla varmoja siitä, että 

vastapuoli todella on se joka väittää olevansa. Sertifikaattien ylläpidossa ja 

luotettavuuden takaamisessa on kuitenkin vielä ongelmia, jotka vaikuttavat niiden 

käytettävyyteen. [And03]. Digitaalisten sertifikaattien toiminta perustuu julkisen 

avaimen infrastruktuuriin, jota käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 2.2.2. 
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3  AUKTORISOINTI 

Autentikointi ei ota kantaa siihen, mitä käyttäjä saa ja mitä ei saa tehdä järjestelmän 

sisällä. Siksi tarvitaankin auktorisointia (engl. authorization), jolla tarkoitetaan käyttäjän 

oikeuksien hallinnointia [Hay00]. Auktorisoinnin yhteydessä esiintyy myös termi 

pääsynvalvonta (engl. access control). Lähteestä riippuen kyseisiä termejä pidetään joko 

yhtäläisinä tai ne erotellaan siten, että auktorisoinnilla kuvataan korkeammalla tasolla 

tapahtuvaa käyttäjän oikeuksien hallinnointia ja pääsynvalvonnalla tarkoitetaan 

yksittäistä menetelmää tai mallia oikeuksien kontrolloimiseksi. 

 

3.1  Tarkoitus 

Auktorisoinnissa kontrolloidaan subjektin ja objektin vuorovaikutusta eritasoisten 

politiikkojen määrittelemien mekanismien avulla. Auktorisoinnissa mekanismi ja 

politiikka sidotaan yhteen käytetyn mallin määrittämällä tavalla. 

Auktorisointijärjestelmän tavoitteena on suojata järjestelmän resursseja asiattomalta ja 

ei toivotulta käytöltä. Auktorisointi voi tapahtua järjestelmän infrastruktuurin eri 

alueilla ja tasoilla. Kun käyttöjärjestelmä suojaa auktorisoinnilla tiedostoja ja 

hakemistoja, suojaa tietokanta tauluja ja näkymiä. [Fer03] 

 

Liiketoiminnan näkökulmasta auktorisointijärjestelmän tavoitteena on tarjota 

optimaalinen tiedonjakaminen järjestelmän käyttäjien kesken. Käyttäjien 

toimintavaltuuksia on pystyttävä hallitsemaan siten, ettei käyttäjän ulottuville päädy 

tälle kuulumatonta informaatiota, mutta samalla on pystyttävä takaamaan, että 

käyttäjällä on esteetön pääsy työn kannalta tarpeellisiin resursseihin. Auktorisoinnilla 

on suoria vaikutuksia tuottavuuteen: hyvin hoidettu ja tehokas auktorisointijärjestelmä 

tukee tiedon jakamista, kun tehoton ja huonosti hoidettu auktorisointijärjestelmä 

vaikeuttaa sitä. [Fer03] 
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3.2  Subjekti ja objekti 

Auktorisoinnissa subjektilla tarkoitetaan tietokonepohjaista oliota, joka voi luoda 

objektiin kohdistuvia pyyntöjä. Subjekti voi olla muun muassa käyttäjä tai prosessi. 

Objekti on puolestaan järjestelmän olio, jota kohtaan voidaan suorittaa pyyntöjä. 

Objekti voi olla esimerkiksi käyttöjärjestelmän tiedosto tai tietokannassa objekti voi 

esittää taulua tai näkymää. Pääsy objektiin tarkoitta yleensä pääsyä objektin sisältämään 

informaatioon, mutta se voi liittyä myös käytettävän järjestelmän resurssiin, kuten 

laitteeseen. Muita esimerkkejä mahdollisista objekteista ovat puskurit, rekisterit, 

muistialueet, hakemistot, ohjelmat, prosessorit sekä tulostimet. [Fer03] 

 

3.3  Politiikat ja mekanismit 

Auktorisointijärjestelmän politiikat (engl. policies) ovat korkeantason vaatimuksia, 

jotka määräävät, kuinka pääsyä resursseihin kontrolloidaan. Politiikat määräävät, 

kenellä on oikeus ja missä olosuhteissa ja mihinkä resurssiin. Politiikka voi olla 

sovelluskohtainen tai se voi koskea käyttäjää organisaation yksikön sisäisessä 

järjestelmässä. Politiikka voi myös seurata käyttäjää ulkoisiin järjestelmiin saakka. 

Politiikan luonne on dynaaminen ja sillä on tapana muuttua ajan kuluessa. Tämä johtuu 

useimmiten organisaation sisäisistä käyttäjän työnkuvaa koskevista muutoksista. 

[Fer03] 

 

Auktorisoinnin politiikat toteutetaan mekanismeilla, jotka tulkitsevat resursseihin 

kohdistuvia pyyntöjä salliakseen tai kieltääkseen pääsyn kyseiseen resurssiin. 

Auktorisoinnin mekanismi vaatii, että resursseista (objekteista) ja käyttäjistä 

(subjekteista) talletetaan tarvittavat attribuutit. Käyttäjäkohtaiset attribuutit sisältävät 

tietoa käyttäjän tunnisteista, ryhmistä, rooleista tai käyttäjälle myönnetystä 

luottamustasosta. Resurssien attribuutit voivat puolestaan sisältää esimerkiksi tietoa 

resurssin luottamustasosta, tyypistä tai niin sanotun pääsynvalvontalistan (Access 

Control List, ACL). [Fer03] 
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Päättäessään, onko käyttäjällä riittäviä oikeuksia suorittaa resurssille pyydetty toiminto, 

mekanismi vertaa käyttäjän ja resurssin attribuutteja toisiinsa. Käyttäjän luottamustason 

on oltava vähintäänkin yhtä suuri kuin resurssin luottamustaso, jotta käyttäjä pystyisi 

käyttämään resurssia. Käyttäjän oikeudet resurssiin voidaan tarkistaa myös niin 

sanotulla attribuutti-sovitus -algoritmilla (engl. attribute-matching), joka tutkii löytyykö 

käyttäjä pääsynvalvontalistalta ja onko hänelle määritelty pyyntöä vastaava attribuutti. 

[Fer03]. Pääsynvalvontalista voi olla esimerkiksi taulukon 2 mukainen. 

 

Taulukko 2. Pääsynvalvontalista (ACL). 

Objekti  

Tiedosto_1 

Tiedosto_2 

Prosessi_1 

Aarne: Luku, kirjoitus          Bertta: Luku                  Simo: Suoritus 

Uuno: Suoritus                      Simo: Luku 

Uuno: Keskeytys 

 

3.4  Mallit 

Auktorisoinnin mallit kuvataan abstraktilla tasolla, jolloin niitä voidaan soveltaa 

erilaisiin ympäristöihin. Mallien avulla kuvataan käsitteellisiä kehyksiä niiden 

tukemasta politiikasta sekä sidotaan yhteen käytettävä mekanismi ja politiikka. Mallin 

tukeman politiikan pohjalta rakennetaan malliin soveltuva ja sen politiikkaa tukeva 

mekanismi. Auktorisointimallit ja -mekanismit jaotellaankin niiden tukemien 

politiikkojen perusteella. Toisen ääripään mallit tukevat vain yhtä politiikkaa ja toisen 

laajaa luokiteltua politiikkojen valikoimaa. [Fer03] 

 

3.4.1  Harkinnanvarainen pääsynvalvonta 

Harkinnanvaraisessa pääsynvalvonnassa (Discretionary Access Control, DAC) käyttäjä 

omistaa resurssin ja määrittele omistamalleen resurssille harkintakykynsä mukaan 

käyttöoikeudet. Resurssin omistaja voi myös luovuttaa resurssin omistuksen toiselle 

käyttäjälle. DAC on hyvin joustava mutta ei erityisen skaalautuva auktorisointimalli. 

Hyvä esimerkki DAC-pohjaisesta auktorisointimallista löytyy UNIX-järjestelmistä, 

joissa objekteilla on auktorisointiskeema omistaja/ryhmä/muut [Bas03]. Objektin 

omistaja kontrolloi objektikohtaisia oikeuksia kirjaimilla r (read), w (write) ja x 
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(eXecutable). Objektin käyttöoikeuksiin viitataan kolmella rwx-osion ryhmällä. 

Ensimmäinen ryhmä edustaa käyttäjän oikeuksia, toinen ryhmän ja kolmas kaikkien 

niiden, jotka eivät kuulu kumpaankaan aiemmasta. [Gag03]. Kuvasta 4 nähdään 

esimerkki UNIX-järjestelmän tiedostolistauksesta. Tiedostolle suorite on määritetty 

käyttöoikeudet siten, että omistajalla (ville) on tiedostoon luku-, kirjoitus- sekä 

suoritusoikeudet ja ryhmällä (upm) sekä muilla on tiedostoon pelkkä suoritusoikeus.  

 

 
Kuva 4. UNIX-järjestelmän tiedostolistaus. 

 

3.4.2  Pakollinen pääsynvalvonta 

Pakollisessa pääsynvalvonnassa (Mandatory Access Control, MAC) määritellään 

objektikohtainen turvallisuustaso ja subjektikohtainen auktorisointitaso. Tärkein 

pakollisen pääsynvalvonnan ominaisuuksista on, ettei käyttäjä täysin voi määritellä 

resurssin oikeuksia. Ylläpitäjän kontrolloima turvallisuuspolitiikka määrittää käyttäjän 

toimintavaltuudet resurssin käyttöoikeuksien asettamiseksi. Subjektin pyytäessä lupaa 

käyttää objektia verrataan, onko subjektin auktorisointitaso suurempi, yhtä suuri vai 

pienempi kuin objektin turvallisuustaso ja päätetään sen mukaan, onko subjektilla 

(esim. käyttäjä) oikeuksia pyydettyyn objektin käyttötapaan (esim. tiedoston 

lukeminen). [Bas03] 

 

Esimerkiksi Yhdysvaltain armeija käyttää MAC-mallia luokitellessaan dokumentit ja 

käyttäjät luokkiin erittäin salainen, salainen jne. Tässä esimerkissä käyttäjällä on oikeus 

lukea dokumenttia, jos hänen luokkansa on vähintään yhtä suuri kuin dokumentille 

määritetty luokka. Jos käyttäjän luokka on suurempi kuin dokumentin, on käyttäjällä 

lukuoikeuden lisäksi kirjoitusoikeus dokumenttiin. Dokumenttia alemman luokan 

käyttäjällä ei ole minkään tasoisia oikeuksia dokumenttiin. [Bas03] 

-rw--w-r--   1 ville    upm     4 Nov 22 09:06 info 

-rwx--x--x   1 ville    upm     4 Nov 22 09:07 suorite 

-rw-rw-r--   1 ville    upm     4 Nov 22 09:06 teksti 

-rw-rw-rw-   1 ville    upm     4 Nov 22 09:06 tiedosto 
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3.4.3  Roolipohjainen pääsynvalvonta 

Roolipohjaisessa pääsynvalvonnassa (Role-Based Access Control, RBAC) ylläpitäjä luo 

järjestelmään rooleja, joilla on eritasoisia oikeuksia järjestelmän eri resursseihin. 

Käyttäjälle myönnetään jokin luotu rooli, jonka käyttäjä työtehtäviensä perusteella 

tarvitsee. Rooli voi tarkoittaa kykyä suorittaa tiettyjä tehtäviä järjestelmässä tai se voi 

tarkoittaa vastuuta jostakin järjestelmän osasta. Rooli määrittää, mihin järjestelmän 

resurssiin käyttäjällä on pääsy ja mitä toimintoja käyttäjä resurssille voi suorittaa. 

Roolilla voi olla esimerkiksi pääsy järjestelmän tietokoneisiin, mutta ei oikeutta muuttaa 

tietokoneiden pääsypolitiikkaa. [Coy03], [San01] 

 

Roolipohjaisessa mallissa hallittavuus on huomattavasti edistyneempää kuin aiemmin 

esitellyissä DAC- ja MAC-malleissa. Järjestelmän elinkaaren aikana resurssien 

pääsypolitiikka voi muuttua. Roolipohjainen malli tarjoaa ylläpitäjille joustavan tavan 

hallita järjestelmään kohdistuvien muutosten vaikutuksia. Käyttäjille voidaan myöntää 

useampia rooleja, heidät voidaan siirtää roolista toiseen ja roolikohtaisia oikeuksia 

voidaan helposti muuttaa. Kehittyneimmissä roolipohjaisissa malleissa on mahdollista 

luoda suhteita roolien, oikeuksien ja roolin, sekä käyttäjän ja roolin välille. Roolit voivat 

olla esimerkiksi toisensa pois sulkevat, jolloin käyttäjä ei voi kuulua molempiin 

rooleihin. Roolilla voi olla myös perintäsuhteita, jolloin rooli perii ominaisuutensa 

toiselta roolilta. Roolipohjaisessa järjestelmässä ylläpito ei aina ole ainoastaan 

järjestelmän ylläpitäjän vastuulla, vaan ylläpitäjä voi luoda rooleja, joilla on oikeus 

suorittaa tiettyjä ylläpitotoimenpiteitä järjestelmän eri osa-alueilla. [Coy03] 

 

Roolia ei pidä sekoittaa ryhmään, sillä ne ovat kaksi toisistaan poikkeavaa käsitettä. 

Ryhmät ovat käyttäjien muodostamia joukkoja, mutta ryhmä ei ole joukko oikeuksia. 

Ryhmä pitää siis sisällään tiedon käyttäjistä, jotka kuuluvat kyseiseen ryhmään, mutta 

ryhmä ei ota kantaa käyttäjien oikeuksiin. Rooli puolestaan sisältää joukon käyttäjiä 

sekä joukon oikeuksia. Ryhmä voi kuulua rooliin, jolloin ryhmään kuuluvat käyttäjät 

saavat roolin määrittämät oikeudet. Oikeuksien muutos roolissa vaikuttaa jokaiseen 

rooliin kuuluvan käyttäjän oikeuksiin. [Coy03] 
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4  TIETOTURVA 

CERT-FI:n 3.10.2005 julkaiseman tietoturvatiedotteen [Cer05] mukaan yrityksiin 

kohdistuvien tietomurtojen määrä on kasvussa. Lisäksi tiedotteessa todetaan, että 

käyttäjien identiteettitietojen hankkiminen laittomiin käyttötarkoituksiin (engl. 

phishing) on selvästi kasvanut. Suojautuakseen tämän kaltaisilta uhkakuvilta, on 

yrityksen kyettävä tunnistamaan potentiaaliset uhat. Suojautuminen voidaan usein 

toteuttaa yksinkertaisilla toimenpiteillä sekä noudattamalla tiettyjä yksinkertaisia 

tietoturvasuosituksia. 

 

4.1  Autentikoinnin uhat 

"Jotain mitä käyttäjä tietää" -arkkitehtuurin menetelmät ovat toiminnaltaan 

yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa, mutta niihin liittyy paljon tietoturvaongelmia. 

Arkkitehtuurin menetelmiä pidetäänkin niin sanottuina heikon autentikoinnin 

menetelminä. Tyypillisin hyökkäystapa on salasanojen arvuuttelu, etenkin niin kutsuttu 

sanakirjahyökkäys (engl. dictionary attack). Sanakirjahyökkäyksessä hyökkääjä pyrkii 

löytämään oikean salasanan ohjelmalla, joka koettaa salasanaksi kaikkia sanakirjasta 

löytyviä sanoja. [Efo03], [Pin02]. Arkkitehtuuria vastaan suunnatut hyökkäystyypit on 

eritelty tarkemmin taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Hyökkäystavat "Jotain mitä käyttäjä tietää" -arkkitehtuuria vastaan. [Lyl01] 

HYÖKKÄYSTAPA KUVAUS 

"Shoulder-surfing" 
Hyökkääjä pyrkii selvittämään käyttäjän salasanan kurkkimalla 

tämän olan yli salasanaa kirjoitettaessa. 

Salasanojen arvuuttelu Hyökkääjä pyrkii selvittämään salasanan arvuuttelemalla. 

Salasanojen paljastus 
Käyttäjä paljastaa hyökkääjälle salasanansa esimerkiksi 

kirjoittamalla salasanan paperille. 

Salasanojen nuuskiminen 
Hyökkääjä pyrkii selvittämään käyttäjän salasanan 

verkkoliikennettä kuuntelemalla. 
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"Jotain mitä käyttäjällä on" -arkkitehtuurin menetelmät ovat puolestaan vahvan 

autentikoinnin menetelmiä. Siitäkin huolimatta liittyy niihin muutamia 

haavoittuvuuksia, jotka on listattu taulukossa 4. Kuten "Jotain mitä käyttäjä tietää"         

-arkkitehtuurin menetelmissä, niin tämänkin arkkitehtuurin menetelmissä käyttäjä voi 

luovuttaa käyttämänsä tunnisteen toiselle [Scn04]. Vaihtoehtoisesti tunniste, kuten 

älykortti, voidaan varastaa tai digitaaliset sertifikaatit voivat joutua vääriin käsiin, 

mikäli hyökkääjä onnistuu murtautumaan käyttäjän työasemalle. "Jotain mitä käyttäjä 

tietää" -arkkitehtuurin tavoin, "Jotain mitä käyttäjällä on" -arkkitehtuurin menetelmissä 

käyttäjän todellisen identiteetin varmistaminen ei ole mahdollista. Arkkitehtuurien 

menetelmät varmentavat ainoastaan käyttäjän syöttämän salasanan tai tunnisteen 

laillisuuden. [Efo03] 

 

Taulukko 4. Hyökkäystavat "Jotain mitä käyttäjällä on" -arkkitehtuuria vastaan. [Lyl01] 

HYÖKKÄYSTAPA KUVAUS 

Protokollan virheet 
Hyökkääjä voi hyödyntää protokollan suunnittelu- tai 

toteutusvirheitä. 

Salausavaimen paljastus Hyökkääjä saa käsiinsä käyttäjän salausavaimen. 

Toistohyökkäys 
Toistohyökkäyksessä hyökkääjä poimii käyttäjän 

verkkoliikenteestä validin datalähetyksen ja toistaa sen. 
 
 

Viime vuosien aikana biometriset autentikoinnin ja tunnistamisen tekniikat ovat 

edenneet tutkimuslaboratorioista kuluttajien saataville. Useissa eri organisaatioissa 

kokeillaankin biometrisiä vaihtoehtoja autentikoinnille. [Fur00]. Salasanoihin ja 

tunnisteisiin verrattuna biometriikan etuina on, ettei sitä voi unohtaa eikä sitä voi 

muuttaa. Biometriikan voi kuitenkin varastaa esimerkiksi nauhoittamalla käyttäjän 

puhetta, jos kyseessä on äänitunnistukseen perustuva autentikointijärjestelmä. 

Biometriikan ongelmana onkin, ettei biometriikka ole salaisuus. Käyttäjä jättää 

sormenjälkiä kaikkialle ja esimerkiksi käyttäjän silmä voidaan valokuvata hyvinkin 

helposti. [Scn04] 
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Paul Anderson Edinburghin yliopistosta on vuonna 2003 tekemässään tutkimuksessa 

[And03] vertaillut eri autentikointimallien välisiä eroja ja kertonut omat suosituksensa 

niiden käytön suhteen. Tutkimuksen mukaan järjestelmäkohtaisiin salasanoihin 

perustuvassa autentikointimallissa suurimpana ongelma on käyttäjien tarve muistaa 

useita eri käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmiä. Tämän seurauksena käyttäjä valitsee 

usein heikkoja salasanoja. Anderssonin mukaan salasanojen nuuskiminen on myös 

potentiaalinen uhka kyseistä mallia kohtaan ja hän muistuttaakin, että 

verkkoliikenteessä salatut salasanat eivät täysin ratkaise ongelmaa. Salasanat ovat 

talletettuina palvelimelle, jolloin kyseiseen palvelimeen kohdistetun tietomurron avulla 

voidaan varastaa lukuisia käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmiä. Anderson kehottaakin 

harkitsemaan muita autentikointimalleja. 

 

Tutkimuksen mukaan keskitetty autentikointimalli helpottaa ylläpitäjien työtä sekä 

vähentää käyttäjien muistettavia käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmien määrää. 

Anderson näkee kuitenkin mallissa yhden suuren haavoittuvuuden: salasanan joutuessa 

vääriin käsiin yhden järjestelmän sijaan kaikki järjestelmät ovat vaarassa. Tästä johtuen 

Anderson ei suosittele mallin laaja-alaista käyttöä. Sama haavoittuvuus pätee myös 

autentikointimalliin, jossa salasanat synkronoidaan järjestelmien kesken. Lisäksi 

Anderson muistuttaa, että synkronoinnissa joudutaan siirtelemään paljon salasanoja, 

jolloin salasanan vääriin käsiin joutumisen riski kasvaa. Näihin perusteisin pohjautuen 

Anderson toteaa, ettei salasanojen synkronointia tulisi harjoittaa missään olosuhteissa. 

 

Digitaalisia sertifikaatteja Anderson pitää turvallisempana autentikointimallina kuin 

aikaisemmin esiteltyjä malleja. Sertifikaatteja käytettäessä ei tarvitse liikutella 

salasanoja ja niiden avulla voidaan toteuttaa kertakirjautumisympäristö. Ongelmallisena 

sertifikaattien käytössä Anderson näkee vaikeudet sertifikaattien turvallisessa 

implementaatiossa sekä sertifikaattien hallinnoimisessa. Lisäksi Anderson toteaa, ettei 

sertifikaattien käyttö ole helpoin mahdollinen autentikointimalli käyttäjän kannalta. 

Käyttäjän on aina pidettävä sertifikaatti mukanaan ja huolehdittava siitä, ettei 

sertifikaatti joudu vääriin käsiin.  
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Kertakirjautumismallia Anderson pitää turvallisena ja suosittelee sen käyttöä. Jason 

Karman kirjassaan ”Kerberos: The Definitive Guide” [Gar03], kuitenkin muistuttaa, että 

kertakirjautumisessa käytettävä Kerberos-protokolla on turvallinen teoriassa, mutta 

käytännössä siihen liittyy muutamia ongelmia. Michael Fleming artikkelissaan ”Single-

Sign-on and the System Administrator” [Fle98] puolestaan kyseenalaistaa koko 

kertakirjautumisperiaatteen. Hänen mielestään täydellisen kertakirjautumisympäristön 

hallinnointi ja toteuttaminen on erittäin työlästä sekä ympäristö sisältää liiaksi 

haavoittuvia osa-alueita. Pahimpana haavoittuvuutena Fleming mainitsee tilanteen, 

jossa käyttäjän istunto kaapataan. Tällöin hyökkääjä kykenee esiintymään laaja-alaisesti 

toisen henkilön identiteetillä. Fleming onkin hybridimallien kannattaja ja suosittelee 

redusoidun kirjautumismallin mukaisia autentikointimalleja. 

 

4.2  Auktorisoinnin uhat 

Oikeaoppisesti toteutettu auktorisointi tukee järjestelmän käyttäjien toimintaa, mutta 

samalla turvaa järjestelmän vääränlaiselta käytöltä. Tietojärjestelmiä vastaan 

suunnattujen hyökkäysten tyypillisenä tavoitteena on esiintyä käyttäjänä, jolla on 

korkeammat käyttäjäoikeudet kuin hyökkääjällä itsellään. Jos hyökkääjä on onnistunut 

kiertämään tai murtamaan autentikointijärjestelmän, on auktorisointi ainoa keino 

rajoittaa hyökkääjän toimintaa ja turvata arkaluontoinen informaatio. [Bas04], [Lyl01] 

 

DAC-mallin turvallinen käyttäminen edellyttää, että kaikki käyttäjät ymmärtävät mallin 

politiikan ja mekanismin. DAC on avoin virheille ja altis väärinkäytöksille. Yleisin 

hyökkäys DAC-mallia vastaan tehdään niin kutsutun Troijan hevosen avulla. Tällöin 

hyökkääjä ujuttaa järjestelmään käyttäjän omistukseen merkityn sovelluksen, jonka 

suorittaminen muokkaa käyttäjän omistamien resurssien oikeuksia. DAC-mallia 

turvallisempi vaihtoehto on MAC-malli. Siinä resurssikohtaisten oikeuksien hallinnointi 

on ylläpitäjän vastuulla ja Troijan hevosen hyödyntäminen on mahdotonta tavallisen 

käyttäjän kohdalla. Mallin uhkakuvana on tilanne, jossa hyökkääjä pääsee järjestelmään 

ylläpitäjänä, jonka seurauksena hyökkääjällä on esteetön pääsy kaikkiin järjestelmän 

resursseihin. [Bas04]  
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4.3  Käyttäjät ja asenteet 

Käyttäjien asenteet ja ylläpitäjien välinpitämättömyys ovat autentikointiin ja 

auktorisointiin liittyviä ongelmia. S.M. Furnell kollegoineen on Plymounthin 

yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa [Fur01] analysoinut käyttäjien asenteita 

autentikointia kohtaan. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin 175 teknologian alalla 

työskentelevän henkilön asenteita ja kokemuksia autentikoinnista. Tutkimuksen mukaan 

26 % henkilöistä on muistettavanaan viiden tai useamman eri järjestelmän salasana ja 

18 % yli kymmenen eri järjestelmän salasana. Furnell ei ihmettele, että käyttäjät tämän 

kaltaisissa ympäristöissä valitsevat helposti arvattavia salasanoja tai käyttävät samaa, 

pahimmassa tapauksessa helposti arvattavaa, salasanaa useampaan eri järjestelmään. 

Tutkimus paljasti, että 51 % vastanneista ei ole yrityksessään käytössä 

salasanapolitiikkaa, joka pakottaisi vaihtamaan salasanan säännöllisin väliajoin. 34 % 

henkilöistä ei vaihda salasanaansa koskaan ja 40 % tutkimukseen osallistuneista myönsi 

käyttävänsä samaa salasanaa uudestaan. Lisäksi 15 % myönsi kirjoittavansa salasanansa 

paperille muistiin ja 29 % kertoi olevansa halukas kertomaan salasanansa kollegoilleen. 

Furnellin mielestä yllättävintä oli tieto siitä, että jopa 21 % 151:stä kotonaan 

tietokonetta käyttävästä kertoi käyttäneensä toisen henkilön salasanaa kyseisen henkilön 

itse tietämättä asiasta. 

 

4.4  Suojautuminen 

Toimittaessa epäluotettavassa verkossa tai käsiteltäessä muuten erittäin arkaluontoista 

informaatiota, on syytä käyttää hybridi-arkkitehtuurin menetelmiä. Niiden avulla 

voidaan tarjota yksittäisiä arkkitehtuureja parempi tietoturva, sillä hybridi-menetelmän 

murtaminen vaatii hyökkääjältä kahden eri järjestelmän murtamista. Aina ei kuitenkaan 

ole mahdollista implementoida hybridi-arkkitehtuurin menetelmiä. [Efo03] 
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Käyttäjätunnus-salasana-menetelmä on käytetyin autentikointimenetelmä, mutta ei 

turvallisin. Menetelmän turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa yksinkertaisilla 

seikoilla. Verkkoliikenteessä liikuteltavat salasanat on syytä salata, jolloin 

verkkoliikenne on suojassa nuuskimiselta [And03]. Lisäksi Richard Smith mainitsee 

kirjassaan ”Authentication From Passwords to Public Keys” [Smi02] viisi 

käyttöpolitiikkaa, joita tulisi noudattaa salasanojen kohdalla: 

1. Jokaisen valitun salasanan tulee olla uusi ja erilainen kuin aikaisemmat. 

2. Salasana pitää muistaa. Sitä ei saa kirjoittaa paperille muistiin. 

3. Salasanan pitää olla vähintään kuuden merkin pituinen ja mielellään vieläkin 

pidempi. 

4. Salasana on vaihdettava säännöllisesti. 

5. Salasanan pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä 

erikoismerkkejä. 

 

Auktorisoinnin osalta tulisi käyttää roolipohjaista mallia, koska sillä saavutetaan 

kaikkein joustavin ja tehokkain resurssien ja käyttäjätunnusten hallinnointi. Mallin 

avulla käyttäjien toimintaa voidaan rajata tehokkaasti sekä toteuttaa nopeita laaja-alaisia 

muutoksia politiikkaan ja pääsyoikeuksiin. Vaikka RBAC-malli ei suoraan ota kantaa 

mihinkään politiikkaan, se noudattaa seuraavia pääperiaatteita: 

1. Vähiten oikeuksia (engl. least privilege): myönnetään roolille vain ne oikeudet, 

jotka se tarvitsee. 

2. Toimien vallanjako (engl. separation of duties): arkaluontoisten tehtävien 

suorittamiseksi vaaditaan toisensa poissa sulkevien roolien osallistumista 

tehtävän suorittamiseen. 

3. Tiedon abstraktio (engl. data abstraction): käyttöjärjestelmästä tuttujen luku-, 

kirjoitus- ja suoritusoikeuksien sijaan luodaan abstrakteja oikeuksia. [Coy03] 
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5  ACTIVE DIRECTORY -HAKEMISTOPALVELU 

Hakemistopalvelulla tarkoitetaan keskitettyä tietovarastoa, johon on tallennettu tietoa 

käytetystä järjestelmäympäristöstä ja sen komponenteista, kuten käyttäjätileistä, 

ryhmistä, laitteista, verkoista jne. Tätä tallennettua tietoa voidaan lisätä, poistaa, 

muokata ja sille voidaan suorittaa kyselyjä. Lisäksi hakemistopalvelun avulla voidaan 

hallita näiden edellä lueteltujen resurssien välisiä suhteita. Avoimen protokollan avulla 

hakemistopalveluja käyttäviä sovelluksia on helppo toteuttaa ja avoin protokolla 

mahdollistaa usean hakemistopalvelun integroinnin ja kivuttoman yhteiselon. [Lda02], 

[Mic04] 

 

Active Directory on X.500-määrityksen [Wei92] mukainen hakemistopalvelu, jota 

kutsutaan myös verkkokäyttöjärjestelmäksi (Network Operating System, NOS). Active 

Directory mahdollistaa yrityksen tietoverkon resurssien ja käyttäjien tehokkaan 

hallinnoinnin. Se toimii tietoverkon keskitettynä autentikointipalveluna ja auktorisoi 

käyttäjien toimia sekä verkkoresurssien käyttöä. Lisäksi Active Directory toimii eri 

järjestelmien integraatiopisteenä ja yhdistää ylläpitotehtäviä. Active Directory                

-hakemistopalvelun avulla yritykset ja organisaatiot voivat standardoida sovellustensa ja 

resurssiensa toiminnan ja keskittää niiden ylläpidon yhteen pisteeseen. Myös ei-

Windows-pohjaiset järjestelmät, laitteet ja sovellukset voidaan integroida osaksi Active 

Directory -hakemistopalvelua, jolloin saavutetaan entistäkin hallittavampi 

heterogeeninen kokonaisuus. Heterogeenisuuden tueksi Active Directory perustuukin 

avoimiin protokolliin, kuten Kerberos 5 sekä LDAPv3 (Lightweight Directory Access 

Protocol version 3). Hallittavuuden lisäksi Active Directory -hakemistopalvelun avulla 

voidaan edistää tietoverkon ja sen resurssien tietoturvaa, sillä se voi esimerkiksi toimia 

liityntäpisteenä avoimeen Internetiin. Kuvassa 5 on mallinnettu mahdollinen Active 

Directory -ympäristö. [All03], [Mic04] 
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Kuva 5. Microsoftin Active Directory -hakemistopalvelu. [Mic04] 

 

5.1  Tietorakenne 

Active Directory -hakemistopalvelussa tieto tallennetaan hierarkkisesti puumaiseen 

tietorakenteeseen (Directory Information Tree, DIT), jossa jokaista solmua kutsutaan 

objektiksi. Näitä objekteja on kahdenlaisia: säilöviä ja ei-säilöviä. Ei-säilövä objekti on 

aina niin kutsuttu puun lehtisolmu. Se ei sisällä toisia objekteja, kun säilövä objekti voi 

sisältää puun lehtisolmuja tai toisia säilöviä objekteja. Puurakenteessa puhutaan tällöin 

lapsi- ja vanhempisolmuista. Jokaisella objektilla on ainutlaatuinen identifioiva tunniste 

(Globally Unique Identifier, GUID), jonka avulla se voidaan erottaa muista objekteista. 

GUID on 128-bittinen numero, jota ei ole helppo muistaa eikä se ota kantaa hakemiston 

hierarkiaan. Siitä syystä Active Directory -hakemistopalvelussa voidaankin viitata 

objekteihin rakenteellisemmin niin kutsutun ADPolun (engl. ADsPath) avulla. [All03] 
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ADPolku on hierarkkinen polku hakemistopuun objektiin. Objektien ADPolku esitetään 

yleensä LDAP-standardin määräämän syntaksin mukaisesti. Kuvan 6 kuvitteellisen 

hakemistopuun objektin Palvelin11 ADPolku on LDAP://cn=Palvelin11, 

ou=Palvelimet, ou=Tietokoneet, dc=yritys, dc=fi. ADPolun ohella Active Directory                                

-hakemistopalvelussa törmää usein termiin yksikäsitteinen nimi (Distinguished Name, 

DN), joka on ADPolun kaltainen viittaus hakemistopuun objektiin. Sen määritteen 

erona ADPolkuun on LDAP://-etuliitteen puuttuminen. Molemmissa tapauksissa 

objektiin viittaava polku muodostuu nimistä ja etuliitteistä, jotka ovat erotettuina 

toisistaan yhtäläisyysmerkillä (=). Etuliite CN (Common Name) tarkoittaa objektin 

yleistä nimeä ja etuliitteellä OU (Organizational Unit) tarkoitetaan 

organisaatioyksikköä, joka on toimialueella sijaitseva säilö tietokone-, käyttäjä- ja 

ryhmätilien tallennukseen. Kuvasta 6 löytyy myös kolmas etuliite DC (Domain 

Component), jolla tarkoitetaan toimialueen määrittävää komponenttia. Täydellinen 

etuliitteiden määrittely löytyy standardista RFC 2253 [Wah97a]. [All03], [Kiv04] 

 

 

       Kuva 6. Toimialueen yritys.fi kuvitteellinen hakemistopuu. 

 ou=Palvelimet    ou=Työasemat 

     ou=Tietokoneet   ou=Käyttäjät ja Ryhmät 

          dc=yritys, dc=fi 

  cn=Palvelin11 cn=Palvelin12 
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5.1.1  Kevennetty hakemistopalveluprotokolla 

Vuonna 1990 CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) 

ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisivat X.500-standardin 

[Wei92]. Sen mukaan hakemistopalvelun ja asiakkaan väliseen kommunikointiin 

käytetään DAP-protokollaa (Directory Access Protocol). DAP-protokolla tarvitsee koko 

OSI-protokollapinon (Open System Interconnection) toimiakseen ja onkin siksi 

mahdoton implementoitava ympäristöön, jossa ei ole kaikkia OSI-protokollapinon 

vaatimia resursseja. Tästä johtuen kehitettiin kevennetty hakemistopalveluprotokolla 

(Lightweight Directory Access Protocol, LDAP), joka OSI-protokollapinon sijaan 

käyttää yleisempää TCP/IP-protokollaa (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol). [Lda02], [Sal02] 

 

Active Directory 2003 -hakemistopalvelun käyttämän LDAP-protokollan uusin versio 3 

perustuu standardiin RFC 2251 [Wah97b]. Protokolla standardisoi hakemistopalvelun ja 

sitä hyödyntävän asiakkaan tavan keskustella. Lisäksi protokolla määrittää, kuinka 

hakemistopalvelu nimeää ja järjestää hakemiston sisältämät tiedot sekä mitä operaatioita 

kyseisen hakemistopalvelun on tuettava. LDAPv3 toimii yleensä TCP/IP-protokollan 

päällä, mutta kykenee toimimaan myös UDP-protokollan  (User Datagram Protocol) 

päällä. [Mic04], [Sal02] 

 

LDAP-hakemistopalvelu pohjautuu asiakas/palvelin -arkkitehtuuriin. Suoran yhteyden 

sijaan asiakasohjelma hyödyntää eri ohjelmointirajapintojen metodeja keskustellessaan 

hakemistopalvelun kanssa. Tällaisia rajapintoja löytyy ainakin Java-, C- ja Visual Basic 

-ohjelmointikielille. Active Directory -hakemistopalvelussa kyseinen rajapinta on 

toteutettu C-kielellä ja määritelty standardissa RFC 1823 [How95]. Kuva 7 esittää 

tyypillistä LDAP-operaatiota. Asiakas muodostaa yhteyden palvelimeen 

ohjelmointirajapinnan avulla. Käytetty metodi muodostaa sovelluksen sisäisestä 

tietorakenteesta LDAP-kutsun ja lähettää sen TCP/IP-protokollaa hyödyntäen 

hakemistopalvelun palvelimelle. Palvelin vastaanottaa kutsun ja suorittaa kutsun 

mukaiset operaatiot palauttaen vastauksen asiakkaalle. [Lda02], [Mic04], [Sal02] 
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Kuva 7. LDAP-operaation suorittaminen. [Sal02] 

 

5.2  Toimialueet, puut ja metsät 

Active Directory -hakemistopalvelun looginen rakenne muodostuu toimialueen (engl. 

domain) ympärille. Windows 2000/2003:n toimialue on samankaltainen Windows NT:n 

toimialueen kanssa: käyttäjä- ja tietokonetilit määritellään toimialueella. Toimialueella 

on niin kutsuttu NetBIOS-nimi, joka kertoo toimialueen nimen (esimerkiksi YRITYS) 

sekä Windows 2000/2003-nimi, joka noudattaa DNS:n (Domain Name System) 

standardia nimeämismenetelmää (esimerkiksi yritys.fi). Tämän vuoksi Active Directory 

vaatiikin jatkuvasti toiminnassa olevan DNS-palvelun. [All03] 
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Active Directory -hakemistopalvelun toimialueen neljä pääkomponenttia ovat: 

1. X.500-pohjainen hierarkkinen säiliöiden ja objektien tietorakenne. 

2. DNS-nimi, joka identifioi toimialueen. 

3. Tietoturvapalvelu (Kerberos), joka autentikoi toimialueen sisäiset resursseihin 

kohdistuvat pyynnöt sekä toimialueiden väliset luottosuhteet. 

4. Yksi tai useampi politiikka, joka määrittää kuinka käyttäjien tai tietokoneiden 

toiminta on rajoitettu toimialueen sisällä. [All03], [Kiv04] 

 

Eri toimialueita yhdistetään toisiinsa luottosuhteiden (engl. trust relationships) avulla. 

Puurakenne (engl. domain tree) tarkoittaa hierarkkista toimialueiden rakennetta, jossa 

ylemmän ja alemman tason toimialueiden välillä on luottosuhde. Kuva 8 esittää 

kuvitteellista puurakennetta, jossa yritys.fi-toimialueen ja sen alitoimialuiden välillä on 

luottosuhde. Luottosuhteet ovat transitiivisia, eli jos A luottaa B:hen ja B luottaa C:hen 

niin myös A luottaa C:hen ja toisinpäin. Toimialuepuuryhmä eli metsä (engl. forest) on 

usean toimialuepuun muodostama ryhmä. Kaikilla samaan metsään kuuluvilla 

toimialueilla on yhteinen Active Directory -hakemistopalvelun rakenne (engl. schema) 

sekä yhteinen luettelo (Global Catalogue), josta voidaan etsiä metsässä sijaitsevaa 

objektia. [All03], [Kiv04] 

 

 
                  Kuva 8. Puurakenne yritys.fi. [All03] 
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Jokaisella toimialueella on ohjauspalvelin (Domain Controller, DC), jonka tehtävänä on 

ylläpitää Active Directory -hakemistopalvelun hakemistoa. Ohjauspalvelin voi toimia 

eri rooleissa kuten isäntänä (engl. master) tai orjana (engl. slave). Roolilla on vaikutusta 

muun muassa palvelinten kuormituksen jakautumiseen. Active Directory 2003               

-hakemistopalvelulla on useita toimintatiloja, jotka eroavat toisistaan lähinnä 

tukemiensa ohjauspalvelinten osalta. Toimintatilat ovat [Kiv04]: 

1. Windows 2000 -sekatila (Windows 2000 Mixed Mode) Hakemisto tukee 

Windows Server 2003-, Windows 2000- ja Windows NT -ohjauspalvelimia. 

2. Windows 2000 -tila (Windows 2000 Native Mode) Hakemisto tukee vain 

Windows Server 2003-, Windows 2000 -ohjauspalvelimia. 

3. Windows Server 2003 -välitila (Windows Server 2003 Interim Mode) 

Toimintatila, jossa hakemisto toimii päivitettäessä Windows NT -toimialue 

Windows Server 2003 -toimialueeksi. Ei tue Windows 2000 -ohjauspalvelimia. 

4. Windows Server 2003 -tila (Windows Server 2003 Mode) Hakemisto tukee 

vain Windows Server 2003 -ohjauspalvelimia. 

 

5.3  Kirjautuminen ja autentikointi 

Toimialueiden väliset transitiiviset luottamussuhteet rakentavat pohjan Active Directory 

-hakemistopalvelun autentikointiarkkitehtuurille. Transitiivisten luottamussuhteiden 

avulla kontrolloidaan toimialueiden välillä tapahtuvaa objektien ja subjektien 

liikehdintää. Käytännössä asia ilmenee siten, että toimialueelle A kirjautunut käyttäjä on 

autenttinen myös toimialueella B, mikäli toimialueiden A ja B välillä on 

luottamussuhde. Samainen käyttäjä on autenttinen myös toimialueella C mikäli 

toimialueiden B ja C välillä on luottamussuhde. [All03], [Mic03a] 

 

Active Directory 2003 -hakemistopalvelu tukee useita autentikointimenetelmiä, kuten 

Kerberos 5 ja NTML (Windows NT LAN Manager). Kyseisten menetelmien avulla 

autentikoidaan käyttäjiä, tietokoneita sekä palveluja. Autentikointimenetelmissä 

tarvittavat kryptografiset avaimet tallennetaan turvalliseen keskitettyyn 

ohjauspalvelimen tietokantaan. Näin ollen autentikointiprosessista saadaan skaalautuva 

ja hallittava. Active Directory tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää vahvempia 
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käyttäjien autentikointimenetelmiä, kuten julkisen avaimen infrastruktuuria (PKI) ja 

biometriikkaa. Näiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin tiettyjä laajennuksia sekä 

mahdollisesti lisälaitteita. [Mic03a] 

 

5.3.1  Windows-tietoturvamalli 

Windows Server 2003 ja Windows XP -käyttöjärjestelmien tietoturvamalli rakentuu 

LSA:n (Local Security Authority) pohjalle. LSA on alajärjestelmä, joka muodostuu 

kuvan 9 mukaisesti. Kuvan tueksi taulukko 5 selvittää LSA:n moduulien toimintaa. 

LSA suorittaa käyttäjän autentikointia, auktorisointia sekä niihin liittyviä toimintoja: 

1. Tarjoaa palveluja käyttäjätunnusten ja turvatunnisteiden (security identifier, 

SID) välisiin muunnoksiin. 

2. Generoi käyttäjälle niin kutsutun valtuustodisteen (engl. access token). 

3. Ylläpitää informaatiota lokaalin järjestelmän tietoturvapolitiikasta (engl. 

security policy) ja toteuttaa sitä. [Mic03a], [Mic05] 

 

Kirjautuessaan tietokoneelle käyttäjä syöttää käyttöjärjestelmän kirjautumisdialogi-

ikkunaan käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmän. Kyseessä on interaktiivinen 

kirjautuminen, joka voi tapahtua lokaalina (engl. local logon) tai toimialueen laajuisena 

(engl. domain logon). Lokaalissa kirjautumisessa käyttäjällä on tili tietokoneen SAM-

komponentissa (Security Accounts Manager), joka suojaa ja ylläpitää lokaalin 

tietokoneen rekisteriin tallennettuja käyttäjä- ja ryhmätilejä. Lokaali tietokone 

autentikoi käyttäjän ja myöntää tälle SAM-komponenttiin määritellyt oikeudet omiin 

resursseihinsa. Toimialuekirjautumisessa käyttäjän autentikoinnin suorittaa 

ohjauspalvelimen LSA (kuvan 9 moduuli KDC), joka myöntää käyttäjälle järjestelmän 

resurssien lisäksi oikeudet toimialueen resursseihin. [Mic03a], [Mic05] 
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Kuva 9. LSA:n arkkitehtuuri. LPC-kutsut (Local Procedure Call) tapahtuvat samassa lokaalissa 

järjestelmässä olevien komponenttien välillä. RPC-kutsut (Remote Procedure Call) ja LDAP-

kommunikaatio tapahtuvat eri järjestelmien välillä. [Mic03a] 

 

Interaktiivisen kirjautumisen lisäksi Active Directory -ympäristössä suoritetaan 

automaattisia verkkokirjautumisia (engl. network logon). Verkkokirjautuminen voi 

tapahtua vasta, kun subjekti on autentikoitu onnistuneesti. Verkkokirjautumisessa 

kirjautumistietoja ei kerätä dialogi-ikkunan avulla, vaan hyödynnetään jo suoritetun 

autentikoinnin tuloksena saatuja valtuustietoja (engl. credentials). Valtuustietojen avulla 

subjekti todistaa autenttisuutensa toimialueen resursseille. Verkkokirjautumisessa 

käytetään Kerberos-protokollaa. [Mic05] 
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Taulukko 5. LSA:n komponenttien kuvaukset. [Mic03a] 

Moduuli Kuvaus 

Winlogon Kirjautumisprosessi, joka kontrolloi vuorovaikutusta käyttäjään. 

GINA 
Prosessoi SAS-tapahtumia (Secure Attention Sequence) sekä aktivoi 

käyttäjän komentotulkin. 

Netlogon 
Ylläpitää turvallista kanavaa ohjauspalvelimelle ja keskustelee tämän 

kanssa kanavaa käyttäen. 

Kerberos Tarjoaa Kerberos autentikointia. 

LSA Server 

Service 

Toteuttaa ja ylläpitää määriteltyjä tietoturvapolitiikkoja. 

SAM Ylläpitää lokaaleja tilejä ja toteuttaa lokaalia tietoturvapolitiikkaa. 

Secur32.dll Sitoo kaikki komponentit toisiinsa. 

KDC 
Vain ohjauspalvelimen LSA:ssa oleva TGS-palvelu (Ticket Granting 

Server) (kts. kappale 5.3.2). 

Directory 

Services 

Vain ohjauspalvelimen LSA:ssa oleva moduuli, joka vastaa LDAP-

kutsuihin. 
 
 

5.3.2  Kerberos 5 -protokolla 

Kerberos-protokollan ensimmäinen versio kehitettiin MIT:ssä (Massachusetts Institute 

of Technology) 1980-luvun loppupuolella. Protokollan tarkoituksena oli tarjota 

turvallinen kertakirjautumiseen perustuva autentikointimalli, jossa verkkoliikenne 

salataan. Alun perin Kerberos-protokolla kehitettiin UNIX-ympäristöihin mutta 

myöhemmin Kerberos liittyi myös Microsoft Windows -maailmaan. Kerberos onkin 

oletuksena uusimpien Windows-käyttöjärjestelmien (2000/XP/2003) 

tunnistusprotokolla. Tällä hetkellä uusin versio Kerberos-protokollasta esiintyy 

versionumerolla 5. Kyseinen versio kehitettiin vuonna 1993 ja se on määritelty 

standardissa RFC 1510 [Koh93]. [Kiv03], [Tag00] 
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Jason Karman kirjassaan "Kerberos - The Definitive Guide" [Kar03] jaottelee Kerberos- 

protokollan ominaisuudet neljään ryhmään: 

1. Turvallisuus: Kerberos on turvallinen protokolla, sillä se ei lähetä salasanoja 

verkossa. Kerberoksen toimintatapa on ainutlaatuinen niin sanottujen tikettien 

ansiosta. Nämä tiketit ovat aikarajoitettuja kryptografisia viestejä, jotka 

todistavat käyttäjän henkilöllisyyden ilman salasanaa. 

2. Kertakirjautuminen: Kerberos mahdollistaa toistaiseksi ainoana protokollana 

todellisen kertakirjautumisen. 

3. Luotettava kolmas osapuoli: Kerberos toimii keskitetyn 

autentikointipalvelimen kautta. Kaikki autentikointipyynnöt ohjautuvat 

keskitetylle autentikointipalvelimelle, johon verkon kaikki järjestelmät luottavat. 

4. Molemminpuolinen autentikointi: Kerberos autentikoi myös palvelimen, jonka 

kanssa käyttäjä kommunikoi. Tällä tavoin varmistutaan siitä, ettei käyttäjän 

tärkeä informaatio päädy valheellisen palvelimen käsiin. 

 

Kerberos-protokollan toiminnan ymmärtämisen kannalta on hyvä tuntea sen toimintaan 

liittyvien termien merkitys. Kyseiset termit on esitelty taulukossa 6. Kerberos-

järjestelmän sydämenä sykkii keskitetty tietokanta, joka sisältää symmetrisiä 

salausavaimia. Symmetrinen salausavain on järjestelmän ja toimijan välinen jaettu 

salaisuus (yleensä salasana). Tietokantaan on tallennettuna informaatiota muun muassa 

salasanojen toiminta-ajoista, viimeisestä vaihdosta jne. Tästä keskitetystä tietokannasta 

palveluineen käytetään nimitystä Key Distribution Centre (KDC). Keskitetyn 

tietokannan lisäksi KDC käsittää autentikointipalvelimen (engl. authentication server) 

sekä TGS-palvelimen (Ticket Granting Server). Jokaista Kerberos-piiriä (engl. realm) 

kohden toimii vähintään yksi KDC-palvelin. Microsoftin  Active Directory                     

-hakemistopalvelussa KDC:n virkaa hoitaa toimialueen ohjauspalvelin (Domain 

Controller). [Kar03], [Mic04], [Tag00] 
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Taulukko 6. Kerberos protokollan yhteydessä esiintyvät termit. [Kar03], [Tag00] 

TERMI MÄÄRITELMÄ 

Autentikointipyyntö 

(Authentication request) 

Asiakkaalta palvelimelle lähetettävä viesti, jolla asiakas pyytää 

tulla autentikoiduksi. 

Autentikointipalvelin 

(Authentication server) 

Autentikoi asiakkaan ja antaa asiakkaalle TGT:n, jonka avulla 

asiakas pyytää palvelukohtaisia tikettejä. 

Avainsäilö 

(Keytab) 

Palvelimet tallentavat salaisen avaimensa avainsäilöön, joka 

on suojattu tiedosto palvelimen levyllä. 

Istuntoavain 

(Session key) 

Väliaikainen salausavain, jota käytetään kahden toimijan 

välillä. Avaimen kesto on rajoitettu istunnon mittaiseksi. 

KDC 

(Key Distribution Centre) 

Verkkopalvelu, joka autentikoi käyttäjiä ja toimittaa näille 

tikettejä ja istuntoavaimia. 

Palvelutiketti 

(Service ticket) 

Viesti, jonka avulla asiakas autentikoi itsensä palvelua 

tarjoavalle palvelimelle.  

Piiri (Realm) Piiri on alue, jolla Kerberos toimii. Tällainen alue voi olla 

esimerkiksi Windows-toimialue. 

Salainen avain  

(Secret key) 

Toimijan ja KDC:n jakama salainen avain. Yleensä toimijan 

(esim. käyttäjän) salasana. 

TGS 

(Ticket Granting Service) 

Verkkopalvelu, joka antaa asiakkaille palvelutikettejä. 

TGT 

(Ticket Granting Ticket) 

Autentikointipalvelun myöntämä tiketti, jonka avulla TGS:ltä 

anotaan palvelutikettejä. 

Tiketti (Ticket) Tiketti on kryptattu viesti, joka pitää sisällään mm. 

istuntokohtaisen salausavaimen.  

Tikettimuisti 

(Credential cache) 

Paikka johon toimija tallentaa saamansa tiketit. 

Toimija (Principal) Ainutlaatuisesti nimetty käyttäjä, asiakas tai palvelininstanssi 

(engl. host principal). 
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Kuva 10 pyrkii hahmottamaan Kerberos-protokollan toiminnan eri vaiheita. Protokollan 

toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen päävaiheeseen, joista ensimmäinen käsittää 

kuvan 10 vaiheet 1, 2 ja 3. Ensimmäisessä päävaiheessa autentikointipalvelin myöntää 

TGT-tiketin (Ticket Granting Ticket) asiakkaalle, joka pyytää kirjautumista Kerberos-

piiriin. Kuvasta 11 nähdään autentikointipyynnön sekä TGT-tiketin sisältämän viestin 

rakenne. Vastaanotettuaan autentikointipyynnön KDC tarkistaa, että pyynnön 

suorittama toimija (käyttäjä) on olemassa. Lisäksi autentikointipyynnön aikaleiman on 

oltava lähellä (5 minuuttia) KDC:n lokaalia aikaa, tai muuten pyyntö hylätään. Tämän 

jälkeen autentikointipalvelin generoi satunnaisen istuntoavaimen, jonka toinen kappale 

liitetään palautettavaan viestiin ja toinen kappale toimitetaan TGS-palvelimelle (yleensä 

TGS-palvelin on fyysisesti samalla palvelimella). Istunnon aikana asiakkaan TGS-

palvelimelta vastaanottamat palvelutiketit salataan tällä istuntoavaimella. [Kar03], 

[Tag00] 

 

 

 

Kuva 10. Kerberos-protokollan toiminnan vaiheet. [Tag00] 
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Kuva 11. Autentikointipyyntö ja siihen vastaaminen. [Kar03] 

 

Asiakkaan vastaanottama TGT-tiketin sisältävä viesti on salattu KDC:n tietokannasta 

löytyvällä symmetrisellä salausavaimella (käyttäjän salasanalla). Asiakkaan 

kirjautumisprosessi purkaa viestin salauksen asiakkaan syöttämällä salasanalla. Jos 

asiakas on syöttänyt väärän salasanan, viestin purkaminen epäonnistuu, jolloin 

kirjautumisprosessi pyytää asiakkaalta uutta salasanaa. Onnistuneen autentikoinnin 

jälkeen viestistä purettu TGT-tiketti sekä istuntoavain tallennetaan asiakkaan 

tikettimuistiin. Tallennettu TGT-tiketti ei ole avoimesti luettavissa, vaan se on salattu 

TGS-palvelimen avaimella (kts. kuva 11). Tällöin ainoastaan TGS-palvelin voi avata 

asiakkaan TGT-tiketin. [Kar03] 
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Toisessa päävaiheessa (kuvan 10 vaiheet 4 ja 5) asiakas pyytää TGS-palvelimelta 

palvelukohtaista palvelutikettiä (kuva 12.a). Kyseinen TGS-pyyntö sisältää palvelun 

nimen, TGT-tiketin sekä autentikoijan.  Autentikoija, jonka rakenne nähdään kuvasta 

12.b, koostuu aikaleimasta, joka on salattu istuntoavaimella. Autentikoijan avulla 

varmistutaan, että jokainen lähetetty paketti on uniikki tarkistamalla sen sisältämän 

aikaleiman paikkansa pitävyys. Lisäksi sen avulla asiakas todistaa tietävänsä 

istuntoavaimen, joka jaettiin vain asiakkaalle ja TGS-palvelimelle. Ilman autentikoijaa 

mahdollinen hyökkääjä voisi kuunnella verkkoliikennettä ja tehdä kopion lähetetystä 

tiketistä. [Kar03] 

 

        
                                       (a)                               (b) 

Kuva 12.  Palvelutiketin pyytäminen: (a) TGS-pyyntö ja siihen vastaaminen. (b) Autentikoijan 

rakenne. [Kar03] 
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Saatuaan TGS-pyynnön TGS-palvelin purkaa pyynnön omalla avaimellaan. 

Vastausviestiin eli palvelutikettiin TGS-palvelin räätälöi uuden istuntoavaimen, joka 

jaetaan asiakkaan ja palvelua tarjoavan palvelimen välillä. Asiakkaalle toimitettava uusi 

istuntoavain salataan vanhemmalla istuntoavaimella. Tällöin varmistutaan, että vain 

validi asiakas saa käsiinsä uuden istuntoavaimen. Palvelulle tarkoitettu istuntoavain on 

sisällytetty palvelutikettiin, joka salataan palvelun salasanalla. Asiakas tallentaa uuden 

istuntoavaimen sekä palvelutiketin tikettimuistiinsa. [Kar03] 

 

Protokollan toiminnan viimeisessä vaiheessa asiakas esittää saamansa palvelutiketin 

palvelulle, johon hän yrittää kirjautua (kuvan 10 vaihe 6). Samalla palvelin 

autentikoituu asiakkaalle (kuvan 10 vaihe 7). Viimeisen vaiheen toimintatapa eroaa 

palvelukohtaisesti, sillä Kerberos ei määrittele standardia siitä, kuinka asiakkaan tulee 

lähettää palvelutiketti palvelimelle. Kerberos tarjoaa ohjelmointikirjastoja, joita 

hyödyntämällä palvelu voi suorittaa asiakkaan autentikoinnin parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Auktorisoinnin osalta on huomioitavaa, että Kerberos järjestelmä ei itsessään 

ota kantaa käyttäjän auktorisointiin, vaan se myöntää palvelutiketin jokaiselle sitä 

pyytävälle validille asiakkaalle. [Kar03], [Tag00] 

 

5.4  Auktorisointi 

Auktorisoinnilla Active Directory -hakemistopalvelussa määritellään, millä tavoin eri 

subjektit voivat käyttää Active Directory -hakemistopalvelun objekteja (resursseja). 

Auktorisointia hallinnoidaan objektitasolla siten, että objektille määritellään eri 

käyttötapoja, kuten täydellinen hallinta (engl. full control), luku, kirjoitus tai ei 

valtuuksia (engl. no access). Käyttötavat määrittelee objektin omistaja, toimialueen 

ylläpitäjä tai käyttäjä, jolle on myönnetty oikeus tähän. Active Directory -

hakemistopalvelun auktorisointimallissa käyttäjälle tai ryhmälle myönnetään oikeudet, 

joiden mukaisesti päätetään, onko käyttäjällä oikeus resurssiin vai ei. 

Tietoturvamääritteet (engl. security descriptors), objektin periytyminen (engl. object 

inheritance) ja käyttäjän autentikointi ovat kaikki elementtejä, jotka vaikuttavat objektin 

käyttöoikeuksien kontrollointiprosessiin. [Mic03] 
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Tietoturvamäärite käsittää kaksi pääsynvalvontalistaa, joiden avulla määritetään ja 

tarkkaillaan objektin turvallisuusinformaatiota: harkinnanvarainen pääsynvalvontalista 

(Discretionary Access Control List, DACL) ja järjestelmän pääsynvalvontalista 

(System Access Control List, SACL). Harkinnanvarainen pääsynvalvontalista identifioi 

käyttäjät ja ryhmät, joille on myönnetty oikeudet objektiin. Järjestelmän 

pääsynvalvontalista puolestaan määrittää käyttäjät, joiden onnistuneet tai epäonnistuneet 

pääsyt objektiin auditoidaan. Auditoinnilla tarkoitetaan tapahtumien tarkkailua ja 

kirjaamista järjestelmän lokitietoihin. [Mic03] 

 

Harkinnanvarainen- ja järjestelmän pääsynvalvontalista pitää sisällään 

pääsynvalvontaluetteloita (Access Control Entry, ACE). Pääsynvalvontaluettelo on 

hyvin samankaltainen aiemmin kappaleessa 3.3 esitellyn pääsynvalvontalistan kanssa. 

Pääsynvalvontaluettelossa määritetään minkälaisia käyttötapoja objektilla on ja kenellä 

(subjektilla) on oikeudet niihin. Määritetty oikeus voidaan kohdentaa käyttäjään, 

tietokoneeseen tai ryhmään uniikkien turvatunnisteiden (Security Identifier, SID) 

avulla. Jokaisella tietokone-, ryhmä- ja käyttäjätilillä on oma turvatunnisteensa. Uusi 

objekti perii pääsynvalvontaluettelot vanhemmaltaan. Perinnän avulla objektin, joka 

puurakenteessa toimii vanhempana, turvallisuusmääritteeseen tehdyt muutokset 

periytyvät lapsiobjekteille. Uudet objektit saavat näin automaattisesti 

tietoturvamääritteen, jota voidaan halutessa muokata ja tarkentaa. [Mic03] 

 

Kun käyttäjä kirjautuu toimialueelle, autentikointiprosessissa ohjauspalvelimen LSA 

generoi käyttäjälle valtuustodisteen, johon liitetään käyttäjäkohtainen turvatunniste 

(SID). Valtuustodiste sisältää lisäksi käyttäjänimen, tiedon ryhmistä joihin käyttäjä 

kuuluu sekä näiden ryhmien turvatunnisteet. Subjektin pyytäessä lupaa käyttää objektia 

järjestelmä etsii pääsynvalvontaluetteloista määrityksiä, jotka on kohdennettu subjektin 

valtuustodistuksesta löytyviin turvatunnisteisiin (kuva 13). Pääsynvalvontaluetteloista 

voi löytyä useita subjektille kohdennettuja määrityksiä, jolloin löydettyjen määrityksien 

mukaiset oikeudet kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Mikäli pääsynvalvontaluetteloista 

ei löydy lainkaan subjektille kohdennettuja määrityksiä, kielletään subjektin pääsy 

objektiin. [Mic03] 
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Kuva 13. Auktorisointi prosessi [Mic03]. Subjekti voi olla esimerkiksi käyttäjä ja objekti tiedosto. 

 

Vaikka Active Directory -hakemistopalvelun auktorisointimalli pohjautuu DAC-malliin, 

voidaan sen ajatella olevan myös roolipohjainen. Kappaleessa 3.4.3 todettiin, että 

Ryhmät ovat käyttäjien muodostamia joukkoja, mutta ryhmä ei ole joukko oikeuksia 

sekä Rooli puolestaan sisältää joukon käyttäjiä sekä joukon oikeuksia. Active Directory 

-hakemistopalvelussa roolipohjaisuus sekoittuu auktorisointimalliin kahden erityyppisen 

ryhmän avulla. Tiliryhmä (engl. account group) on ryhmä, joka sisältää käyttäjien tai 

tietokoneiden tilejä. Tiliryhmä ei kuitenkaan sisällä oikeuksia kuten resurssiryhmä 

(engl. resource group), joka on ryhmä jolle on myönnetty tietyt oikeudet resurssiin. 

Tällöin resurssiryhmään kuuluvilla tileillä (käyttäjät tai tietokoneet) on resurssiryhmän 

määrittelemät oikeudet resurssiin, aivan kuten roolipohjaisessa mallissa on esitetty. 

Resurssiryhmän voidaan siis ajatella olevan rooli. Tiliryhmä voi kuulua 

resurssiryhmään, jolloin tiliryhmään kuuluvat saavat resurssiryhmän määrittelemät 

oikeudet. [Coy03], [Mic03] 
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5.5  Ohjelmointirajapinnat 

Active Directory -hakemistopalvelun kyky toimia heterogeenisen ympäristön 

integraatiopisteenä perustuu sen tukemiin avoimiin protokolliin kuten LDAP ja 

Kerberos sekä ohjelmointirajapintoihin. Näitä ohjelmointirajapintoja hyödyntämällä 

sovelluskehittäjät voivat liittää sovelluksensa osaksi Active Directory -ympäristöä. 

Active Directory –palvelurajapinnat (Active Directory Service Interfaces, ADSI) 

mahdollistavat sovelluksen keskustelun ohjauspalvelimen kanssa. Tietoturvapalvelujen 

rajapinta (Security Support Provider Interface, SSPI) puolestaan tarjoaa rajapinnan 

yleisen Windows-tietoturvamallin hyödyntämiseen. 

 

5.5.1  Active Directory -palvelurajapinnat 

Active Directory –palvelurajapinnat on COM-pohjainen (Component Object Model) 

joukko rajapintoja, joiden avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa Active Directory        

-hakemistopalvelun kanssa. Rajapintojen avulla asiakasohjelma voi keskustella suoraan 

hakemiston objektin kanssa kuten kuvassa 14 on esitetty. Ylläpitäjät voivat 

automatisoida erilaisia toimenpiteitä kuten käyttäjien ja ryhmien lisäyksiä sekä 

resurssien oikeuksien muutoksia. ADSI-rajapintoja hyödyntävä sovellus voidaan 

kirjoittaa muun muassa Java-, Visual Basic- tai C/C++ -kielillä. [Mic99a] 

 
 

 
 
Kuva 14. ADSI-arkkitehtuuri. [Mic99a] 
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5.5.2  Tietoturvapalvelujen rajapinta 

Tietoturvapalvelujen rajapinta on Windows-ohjelmointirajapinta, jolla on tarkoitus 

tuottaa integroituja tietoturvapalveluja autentikoinnin, viestin eheyden ja salauksen sekä 

QoS:n (Quality of Service) tuottamiseksi. SSPI-rajapinta tarjoaa yhteisen rajapinnan 

kuljetuskerroksen sovellusten (esim. RPC) ja autentikointiprotokollien (esim. Kerberos) 

välille. SSPI tarjoaa hajautetuille sovelluksille mekanismin, jolla ne voivat hyödyntää 

jotakin saatavilla olevaa autentikointiprotokollaa ilman tietämystä 

autentikointiprotokollan yksityiskohdista. [Mic99b]. Kuvassa 15 on kuvattuna kaikki 

SSPI:n kanavat, joita käyttämällä sovelluskehittäjät voivat tehdä hajautettuja 

sovelluksia: 

• Perinteisen socket-rajapinnan kautta voidaan kutsua SSPI rutiineja ja 

implementoida sovellusprotokollaan SSPI-liitännäisiä tietoturvaominaisuuksia. 

• DCOM-rajapinta (Distributed Component Object Model) käyttää SSPI:n 

tietoturvaominaisuuksia RPC-kutsujen kautta. 

• WinSock 2.0 -rajapinta on laajennus perinteiseen socket-rajapintaan. 

• WinInet -rajapinta on suunniteltu tukemaan internet-protokollia. [Mic99b] 

 

 

 
 

Kuva 15. SSPI ja Windows-tietoturvamalli. [Mic99b] 
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6  ORACLEN TIETOKANNAT 

Oraclea pidetään turvallisena tietokantapalvelimena erityisesti Linux- ja Unix- 

alustoilla. Oraclen tietokanta-arkkitehtuuri muodostuu tietokannasta ja instanssista 

(engl. instance). Tietokanta käsittää fyysisen tallennetun datan ja instanssi muodostuu 

Oraclen järjestelmäprosesseista sekä käyttäjäprosesseista. Kuva 16 esittää arkkitehtuuria 

yksinkertaisimmillaan. Tietokanta on tiedosto palvelimen levyllä tai palvelimelle 

liitetyllä levyalueella. Instanssi on väliaikainen looginen muistialueista ja prosesseista 

koostuva kokonaisuus. Instanssi voi kytkeytyä vain yhteen tietokantaan, mutta yhdellä 

tietokannalla voi olla useampi instanssi. Käyttäjä lähettää instanssille pyynnön, jonka 

perusteella instanssi välittää pyynnön mukaiset tiedot käyttäjälle. [Elm00], [Gre04] 

 

 
   Kuva 16. Oraclen tietokanta-arkkitehtuuri. [Gre04] 

 

6.1  Verkkorajapinta 

Oraclen käyttämä verkkorajapinta, Oracle Net, tunnettiin aiemmin Oracle8-

tietokantojen yhteydessä nimellä Net8 ja sitä aikaisemmissa tietokantaversioissa nimellä 

SQL*Net. Oracle Net kykenee toimimaan useiden protokollien päällä, mutta nykyisin 

TCP/IP-protokolla on sen käytetyin alusta. Oraclen tietokannat perustuvat 

asiakas/palvelin -arkkitehtuuriin. Asiakkaan ottaessa yhteyttä tietokantaan kuvan 17 

mukaisesti, yhteyden vastaanottaa kuuntelija (Oracle Net Listener), jonka tehtävänä on 
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luoda asiakkaan ja tietokannan välille yhteys. Tällöin instanssiin syntyy istunto, jonka 

jälkeen asiakas ja instanssi keskustelevat suoraan toisilleen ilman kuuntelijaa. Oraclen 

tietokantojen yhteydessä voidaan toteuttaa myös monikerroksista (engl. multi-tier) 

yhteysarkkitehtuuria. Monikerroksisessa yhteysarkkitehtuurissa tietokannan asiakkaana 

toimii sovelluspalvelin, johon varsinainen asiakas on yhteydessä. Tällöin 

sovelluspalvelin operoi niin sanotun keskikerroksen (engl. middle-tier) roolissa. [Gre04] 

 

 
             Kuva 17. Yhteyden muodostaminen tietokantaan kuuntelijan avulla. [Gre04] 

 

Ennen yhteydenottoa kuuntelijaan, asiakkaan on selvitettävä kuuntelijan IP-osoite sekä 

sen kuunteleman portin numero (yleensä 1521). Kuuntelijan yhteystietojen 

selvittämiseksi asiakkaalla on kolme vaihtoehtoista tapaa: lokaali nimen selvitys, Oracle 

nimipalvelu (Oracle Names service) sekä hakemistopalvelu (Oracle Internet Directory). 

Oracle nimipalvelussa käytetään erillistä palvelinta, jolta asiakas kysyy halutun 

kuuntelijan yhteystietoja. Asiakas voi myös hyödyntää yrityksen hakemistopalvelua 

kysymällä kuuntelijan yhteystietoja hakemistopalvelulta avoimen LDAP-rajapinnan 

avulla. Lokaalissa nimenselvityksessä yhteystiedot on talletettuina järjestelmän 

lokaaliin tiedostoon (TNSNAMES.ORA). [Gre04] 
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6.2  Tietoturvan hallinta 

Oraclen tietokannoissa tietoturvan hallinta tapahtuu tyypillisesti kolmella eri tasolla: 

1. Tietokantatasolla. 

2. Käyttöjärjestelmätasolla. 

3. Tietoliikennetasolla. 

 

Tietokantatasolla tietoturvamäärityksillä kontrolloidaan käyttäjän pääsyä tietokantaan 

sekä asetetaan käyttäjälle rajoituksia tietokannan käytön suhteen. 

Käyttöjärjestelmätasolla puolestaan kontrolloidaan tietokantakäyttäjien oikeuksia 

tietokantaan liittyviin tiedostoihin. Yleensä vain tietokannan ylläpitäjillä on oikeuksia 

tietokannan tiedostoihin. Tietoliikennetason tietoturvan hallintaan käytetään Oracle Net 

-verkkorajapintaa, jonka avulla voidaan muun muassa implementoida vaihtoehtoisia 

autentikointimenetelmiä. [Gre04] 

 

6.2.1  Autentikointi 

Oraclen tietokantakäyttäjän autentikointi voidaan suorittaa kaikilla kolmella tietoturvan 

hallinnan tasoilla riippuen mille tasolle käyttäjä on määritelty. Jos kyseessä on niin 

kutsuttu sisäinen tietokantakäyttäjä, on käyttäjä määritelty tietokannassa kyseisen 

tietokannan lokaaliksi käyttäjäksi. Tällöin käyttäjän autentikoinnissa käytetään 

käyttäjätunnus-salasana-menetelmää ja autentikoinnin suorittaa itse tietokanta. 

Estääkseen heikoimpien salasanojen käytön Oracle tietokannan sisäinen 

hallintajärjestelmä varmistaa, että käyttäjän salasana on vähintäänkin neljän merkin 

pituinen, eri kuin käyttäjätunnus, ei täsmää tietokannan sisäisessä sanalistassa olevien 

yksinkertaisten sanojen kanssa ja lisäksi salasanan on erottava edellisestä salasanasta 

ainakin kolmen merkin osalta. [Gre04], [Iye03], [Ora05b]. Oraclen salasanojen suojaus 

ei kuitenkaan ole erityisen vahva. Sen totesivat Sans Instituten Joshua Wright ja 

Lontoon yliopiston Royal Holloway Collegessa toimiva Carlos Sid 18.9.2005 

julkaisemassaan tutkimuksessa [Wri05]. Tutkijat löysivät keinon kaivaa esille Oraclen 

vahvatkin salasanat tekstimuodossaan muutamassa minuutissa.  
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Tietokannan lisäksi käyttäjän autentikointi voidaan suorittaa käyttöjärjestelmätasolla. 

Tällöin käyttöjärjestelmästä löytyvä käyttäjä määritellään tietokannassa ulkoiseksi 

(engl. external) käyttäjäksi. Kun käyttäjä kirjautuu lokaaliin käyttöjärjestelmään, jonka 

päällä tietokantaa ajetaan, on hänellä tämän jälkeen vapaa pääsy tietokantaan. 

Tietokanta luottaa, että käyttäjä on autenttinen. Käyttöjärjestelmätason autentikointi on 

myös mahdollista toteuttaa siten, että tietokanta luottaa muihinkin kuin lokaaliin 

käyttöjärjestelmään. Tässä tapauksessa johonkin verkosta löytyvään käyttöjärjestelmään 

kirjautunut käyttäjä pääsee vapaasti tietokantaan, koska tietokanta luottaa kyseisen 

etäkäyttöjärjestelmän suorittamaan autentikointiin. Kyseinen käyttötapa on erittäin 

turvaton, eikä Oracle suosittele sen käyttämistä. [Ora05b] 

 

Kolmantena autentikoinnin tasona Oraclen tietokannoissa käytetään tietoliikennetason 

autentikointia. Käytännössä tietoliikennetason autentikointi toteutetaan määrittelemällä 

käyttäjä tietokannassa globaaliksi (engl. global) käyttäjäksi, joka käyttää Oracle Internet 

Directory -hakemistopalvelun (OID) käyttäjätiliä. Oracle Internet Directory on 

LDAPv3-pohjainen hakemistopalvelu, jonka avulla parannetaan Oracle-tietokantojen 

skaalautuvuutta, saatavuutta ja tietoturvaa. Käyttäjän kirjautuessa tietokantaan, 

autentikointi ohjataan tietokannasta hakemistopalveluun, joka suorittaa autentikoinnin 

määritellyllä autentikointimenetelmällä. Tietoliikennetason autentikointia voidaan 

suorittaa myös käyttäjille, jotka on määritetty tietokannassa ulkoisiksi. [Iye03], 

[Ora05c] 

 

6.2.2  Auktorisointi 

Käyttäjän kirjauduttua onnistuneesti tietokantaan kontrolloidaan tämän toimia 

oikeuksien avulla. Oraclen tietokannoissa oikeuksilla tarkoitetaan lupaa suorittaa tiettyjä 

SQL-lauseita. Oikeus voi olla koko järjestelmän laajuinen tai kohdennettu tiettyyn 

tietokannan skeemaobjektiin (engl. schema object), tauluun, näkymään tai proseduuriin. 

Rooleilla puolestaan tarkoitetaan nimettyjä oikeuksien muodostamia ryhmiä. Käyttäjä 

voidaan liittää yhteen tai useampaan rooliin, jolloin hän saa oikeudet suorittaa roolien 

määrittämien oikeuksien mukaisia SQL-lauseita. [Gre04], [Hal03] 
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Oraclen tietokannoissa käyttäjille myönnetään profiili, jonka avulla määrätään 

käyttäjäkohtaiset rajat järjestelmäresurssien käytölle. Tällaisia järjestelmäresursseja ovat 

muun muassa yhtäaikaisten istuntojen määrä sekä istuntokohtainen prosessoriaika. 

Lisäksi profiililla luodaan tietokannan sisäiselle käyttäjälle salasanapolitiikka, jonka 

avulla voidaan määritellä muun muassa salasanan vaihtoväli sekä perättäisten 

epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrä ennen käyttäjätunnuksen lukitsemista. 

Profiilia voidaan pitää eräänlaisena roolina, joka kohdentuu järjestelmäresursseihin ja 

salasanapolitiikkaan. [Hal03] 

 

6.2.3  Tietoturvan laajennos 

Oraclen tietoturvan laajennos (Oracle Advanced Security Option, ASO) tarjoaa 

parannettua tietoturvaa Oraclen tietokantakäyttäjien autentikointiin sekä mahdollistaa 

verkkoliikenteen kokonaisvaltaisen salauksen. Laajennos tukee useita salausalgoritmeja, 

kuten AES- (Advanced Encryption Standard) ja DES-algoritmien (Data Encryption 

Standard) eri versioita. Tiedonsiirron eheyden varmistamiseksi laajennoksessa on 

mahdollisuus käyttää MD5- (Message-Digest version 5) ja SHA-algoritmeja (Secure 

Hash Algorithm). Tietoturvan laajennos tukee myös useita autentikointimenetelmiä 

[Gre04]: 

1. Kerberos. 

2. Cybersafe. 

3. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). 

4. DCE (Distributed Computing Environment). 

 

RADIUS-autentikointimenetelmä mahdollistaa kolmannen osapuolen 

autentikointilaitteiden, kuten älykorttien, implementoinnin osaksi autentikointia. 

Käytettäessä julkisen avaimen infrastruktuurin (PKI) menetelmiä digitaaliset 

sertifikaatit tallennetaan Oracle Wallet -ohjelmistoon, joka on eräänlainen säiliö, johon 

voidaan turvallisesti tallettaa digitaalisia sertifikaatteja. [Gre04] 
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6.3  Ohjelmointirajapinnat 

Oraclen tietokannoista löytyy kaksi pääasiallista ohjelmointirajapintaa, Oracle-

pyyntörajapinta (Oracle Call Interface, OCI) ja Java-tietokantayhteys (Java Database 

Connectivity, JDBC). Molempia rajapintoja käyttäen voidaan kehittää sovelluksia, jotka 

kykenevät suorittamaan SQL-lauseita tietokannassa. JDBC-rajapinta on täysin sidottu 

Java-ohjelmointikieleen, kun OCI-rajapinnan sovelluksia voidaan tehdä C/C++              

-kielillä. 

 

6.3.1  Oracle-pyyntörajapinta 

Oracle-pyyntörajapinta on ohjelmointirajapinta, jota käyttäen sovellukset voivat 

muodostaa yhteyden Oraclen tietokantaan ja suorittaa tietokannassa SQL-lauseita. OCI-

rajapinnan avulla tietokantaa voidaan manipuloida C/C++ -kielillä, koska OCI tukee 

C/C++ -kielten tietotyyppejä, syntaksia sekä semantiikkaa. OCI-rajapinnan avulla 

voidaan yhdistää ei-proseduraalinen SQL-kieli proseduraalisiin C/C++ -kieliin. Tämän 

ansiosta OCI-rajapinta on erittäin suorituskykyinen, skaalautuva sekä monisäikeisyyttä 

tukeva. OCI-rajapintaa hyödynnetäänkin usein sovelluksissa, jotka vaativat 

suorituskykyä. [Mel03] 

 

6.3.2  Java-tietokantayhteys 

Java-tietokantayhteys on standardi rajapinta, jota käyttäen Java-sovellukset voivat 

muodostaa yhteyden Oraclen tietokantoihin. JDBC-yhteys Oraclen tietokantaan voidaan 

muodostaa käyttäen neljää erilaista JDBC-ajuria [Han03]: 

1. Ohut ajuri (engl. thin driver). 

2. OCI-ajuri (engl. OCI driver). 

3. Palvelinpään ohut ajuri (engl. server-side thin driver). 

4. Palvelinpään sisäinen ajuri (engl. server-side internal driver). 
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JDBC-ajurien arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 18. Ohut ajuri on asiakaspään JDBC-

ajuri, joka 100 % puhdasta Java-kieltä. Ohuen ajurin avulla yhteys Oraclen tietokantaan 

voidaan muodostaa suoraan sovelluksesta tai sovelmasta (engl. applet), ilman tarvetta 

Oraclen asiakasohjelmalle. Yhteys toteutetaan Java-socketin päällä TCP/IP-protokollaa 

käyttäen. OCI-ajuri on myös asiakaspään ajuri, mutta se käyttää Oraclen 

asiakasohjelmaa tietokantayhteyksiin. OCI-ajuri on kirjoitettu C- ja Java-kielillä. Se 

muuntaa JDBC-pyynnöt Oraclen OCI-rajapinnan kutsuiksi. [Han03] 

 

 
Kuva 18. JDBC-ajurien arkkitehtuuri. [Han03] 

 

Palvelinpään ohut ajuri on kuten asiakaspään ohut ajuri, mutta se on tarkoitettu 

sovelluksille, joita ajetaan Oraclen tietokantapalvelimella. Ajuria käyttäen sovellus voi 

muodostaa toisenkin istunnon joko lokaaliin- tai etätietokantaan. Kyseistä ajuria 

käytettään yleisesti sovelluksissa, joilla on tarve keskustella kahden tietokannan kanssa. 

Palvelinpään sisäistä ajuria käyttävää sovellusta ajetaan myös tietokantapalvelimella. 

Ajuria käyttävä sovellus voi kuitenkin luoda vain yhden istunnon lokaaliin tietokantaan. 

Yleisesti ajuria hyödynnetään sovelluksissa, jotka suorittavat tietokannalle tallennettuja 

Java-proseduureja. [Han03] 
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7  KAUKAAN INFRASTRUKTUURI 

UPM-Kymmene käyttää Microsoft Active Directory 2003 -hakemistopalvelua koko 

konsernin laajuisesti valtaisan käyttäjä- ja laitemäärän hallitsemiseksi. Kaikki objektit 

kuuluvat yhteiseen toimialueeseen nimeltä griffin. Toimialueesta on muodostettu 

looginen rakenne alue- ja yksikkökohtaisten säilövien organisaatioyksikkö-objektien 

(OU) avulla. Kaukaan organisaatioyksikön alta löytyy noin 1600 käyttäjätiliä ja 900 

tietokonetiliä (800 työasemaa ja 100 palvelinta).  Implementoimalla vain yksi toimialue 

Active Directory -hakemistopalveluun, on haluttu keskittää objektit ja standardisoida 

Active Directory -hakemistopalvelun rakenne. Samalla on päästy eroon useiden 

toimialueiden välisten luottosuhteiden hallinnoinnista. UPM-Kymmenen 

tietoverkkoinfrastruktuurista löytyy muitakin toimialueita, mutta ne on jätetty Active 

Directory -hakemistopalvelun ulkopuolelle. Kaukaalla UNIX- ja Linux-järjestelmiä ei 

ole liitetty griffin-toimialueeseen, koska vanhemmat UNIX- ja Linux-järjestelmät eivät 

tue liityntää Active Directory -toimialueeseen. Sen sijaan ne kuuluvat omaan DNS-

nimiavaruuteen kaukas.upm-kymmene.com. 

 

7.1  Tietojärjestelmät 

Kaukaalla toimivien tietojärjestelmien tietokantoina käytetään ainoastaan Oraclen 

tietokantoja. Kaukaan tietohallinto perustelee valintaa luotettavuus- ja tehokkuussyillä. 

Oracle-tietokannoista käytetään versioita 8, 9 ja 10g (tarkemmin versiot 8.1.7.2-

10.1.0.4) ja ne toimivat Linux Red Hat-, HP-UX- tai Windows 2003 -alustalla. Oraclen 

tietokantoja hyödyntäviä tietojärjestelmiä on Kaukaalla 11. Näitä ovat muun muassa 

sellutehtaan laatujärjestelmä Kasel, paperitehtaan tehdasjärjestelmä Millman sekä 

hallinnon henkilöstöjärjestelmä HHinfo. Kaikkien Kaukaalla toimivien 

tietojärjestelmien yhteenlaskettu käyttäjämäärä on arviolta 400-500 henkilöä. Käyttäjät 

työskentelevät Windows XP -työasemilla tai Windows Terminal Server                          

-päätepalvelimen välityksellä. Sovellukset käyttävät tietokantayhteyteen Oraclen 

asiakasohjelman versioita 8 ja 9. Kuuntelijan osoitetietojen selvitykseen 

asiakasohjelmat käyttävät lokaalia nimen selvitystä, eli yhteystiedot löytyvät 

tietokoneen paikallisella kiintolevyllä sijaitsevasta TNSNAMES.ORA -tiedostosta. 
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7.2  Käytettyjä autentikointimalleja 

Nykyisellään Kaukaan tietokantakäyttäjien autentikointiin tai auktorisointiin ei ole 

olemassa yhtenäistä hallittavaa menetelmää tai käytäntöä. Tietokannoissa käytetään 

joko henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia tai yhteiskäyttötunnuksia. Molemmissa 

tapauksissa käyttäjätunnus on määritetty tietokannan sisäiseksi ja autentikointi tapahtuu 

tietokannassa käyttäjätunnus-salasana-menetelmää käyttäen. Tietokantakäyttäjien 

auktorisointi tapahtuu tietokantakohtaisesti kyseiseen tietokantaan määritettyjen roolien 

avulla. Ylläpitäjät joutuvat siis hallitsemaan tietokantakäyttäjien rooleja hajautetusti. 

Yhteiskäyttötunnuksella kirjauduttaessa tietokantaan käyttäjätunnuksen rooli 

määritetään istuntokohtaisesti. Yleensä yksilöllisellä käyttäjällä on tietokannassa oma 

roolinsa, joka myönnetään yhteiskäyttötunnukselle istunnon aluksi. Prosessissa, jossa 

käyttäjä kirjautuu tietojärjestelmään ja sitä kautta tietokantaan, käytetään kolmea 

toisistaan poikkeavaa mallia. 

 

Yksi käytetyistä malleista on esitetty kuvassa 19. Sovellus kysyy käynnistyksen 

yhteydessä käyttäjältä Active Directory -hakemistopalvelun käyttäjätilin mukaisia 

kirjautumistietoja (käyttäjätunnus-salasana). Sovellus käynnistää verkkolevyllä 

sijaitsevat skriptin, jolle se välittää parametreina käyttäjän syöttämät kirjautumistiedot. 

Verkkolevy, jossa skripti sijaitsee, liitetään jokaiseen työasemaan kirjautumisen 

yhteydessä (kuvan 19 vaihe 1). Polku skriptiin on määritetty sovelluksen lähdekoodissa, 

jolloin vain sovellus on tietoinen skriptin tarkasta sijainnista. Skripti suorittaa 

komentorivipohjaisen Windows-verkkotyökaluihin kuuluvan net use -komennon, jolla 

tietokoneeseen liitetään tai siitä irrotetaan komennossa määritetty verkkoresurssi 

(levyjako). Skripti liittää tietokoneeseen levyjaon käyttämällä komennon parametreina 

sovellukselta saatuja käyttäjän syöttämiä kirjautumistietoja. Verkkoresurssia liitettäessä 

autentikoidaan liitäntäpyynnön tekijä Kerberoksella (kuvan 19 vaiheet 2 ja 3): 

toimialueen ohjauspalvelimelle lähetetään autentikointipyyntö, jonka jälkeen 

ohjauspalvelimelta pyydetään verkkoresurssiin oikeuttavaa palvelutikettiä. Skripti 

palauttaa sitä kutsuneelle sovellukselle tiedon siitä, onnistuiko levyjaon liittäminen 

annetulla käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmällä. 
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Mikäli skripti palauttaa tiedon, jonka mukaan levyjaon liittäminen onnistui, tulkitsee 

sovellus käyttäjän autenttiseksi. Tämän jälkeen se muodostaa Oraclen asiakasohjelmaa 

käyttäen tietokantayhteyden yhteiskäyttötunnuksella, jonka salasana on upotettu 

sovelluksen lähdekoodiin (kuvan 19 vaihe 4). Sovellus liittää käyttäjän tunnuksen 

tietokantayhteyden parametriksi. Yhteiskäyttötunnuksen aloittaessa istuntoa määrätään 

sille parametrina saadun käyttäjätunnuksen mukainen rooli.  

 

 
 
Kuva 19. Yksi nykyisin käytetyistä tietokantakäyttäjien autentikointimalleista. 
 

Toinen Kaukaalla käytettävä tietojärjestelmien autentikointimalli on edellä esitettyä 

mallia huomattavasti suoraviivaisempi. Kuten edellisessä niin tässäkin mallissa 

käytettävä sovellus kysyy käynnistyksen yhteydessä käyttäjältä kirjautumistiedot. 

Mallissa kirjautumistiedoilla tarkoitetaan tietokantaan sisäiseksi määritetyn 

käyttäjätunnuksen mukaista käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmää. Sovellus muodostaa 

tietokantayhteyden, jossa käyttäjä autentikoidaan tietokannassa hyödyntämällä käyttäjän 

sovellukselle syöttämiä kirjautumistietoja. 
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Viimeinen käytetyistä malleista eroaa aikaisemmin esitellyistä siinä, ettei käyttäjän 

tarvitse syöttää lainkaan kirjautumistietoja. Mallissa käyttäjien Windows-profiileihin on 

tallennettu pikakuvake, johon on salattu valmis käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmä. 

Pikakuvake luo pääteistunnon Terminal Server -palvelimelle Active Directory                

-hakemistopalveluun määritetyllä yhteiskäyttöön tarkoituksella käyttäjätunnuksella 

(kuva 20 vaihe 1). Kirjauduttaessa Terminal Server -palvelimelle käyttäjä 

autentikoidaan Kerberosta käyttäen (kuva 20 vaihe 2).  Kirjautumisprosessin yhteydessä 

suoritetaan toimintoja, joilla avataan tarvittavat sovellukset ja tietokantayhteydet. 

Sovellukset käyttävät tietokantayhteyksiin joko lähdekoodiin tai pikakuvakkeeseen 

upotettuja käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmiä (kuva 20 vaihe 3).  

 

 

Kuva 20.  Kaukaalta löytyvä tietokantakäyttäjien autentikointimalli. 

 
Nykyisin käytettävät mallit ovat hajautettuja ja kokonaisuutena vaikeasti hallittavia. 

Malleissa suoritetaan sekä Active Directory -hakemistopalvelun käyttäjien 

autentikointia Kerberoksella että tietokannassa määrättyjen käyttäjien autentikointia 

käyttäjätunnus-salasana-menetelmällä. Sekalaiset ja toistuvat autentikointitapahtumat 

sekä lukuisat yhteiskäyttötunnukset tekevät käyttäjätunnusten hallinnoinnista 
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ylläpitäjille työlään ja vaikeasti hallittavan. Tietokantakäyttäjien auktorisointi tapahtuu 

hajautetusti ja tietokantakohtaisesti. Auktorisointia hallitaan tietokantaan kohdistettujen 

SQL-lauseiden avulla tarkoitukseen soveltuvia työkaluja käyttäen. Tietoturvankin osalta 

ympäristöstä löytyy huomautettavaa. Sovelluksiin ja pikakuvakkeisiin upotetut 

käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmät ovat riskitekijöitä, eivätkä skriptien pohjalle 

rakentuvat autentikoinnin menetelmät ole erityisen luotettavia.  

 

7.3  Tavoitteita 

Kaukaan tietohallinnossa haluttiin tutkia mahdollisuuksia nykyisten tietojärjestelmissä 

käytettyjen autentikointi- ja auktorisointimallien kehittämiseksi. Tietokantakäyttäjien 

autentikoinnista haluttiin selkeämpi ja suoraviivaisempi tapahtuma, jota voidaan hallita 

keskitetysti Active Directory -hakemistopalvelun ohjauspalvelimelta. Myös 

auktorisoinnin osalta haluttiin tutkia keinoja sen keskittämiseksi Active Directory          

-hakemistopalveluun. Ylimääräisistä tietokannoissa määritetyistä käyttäjätunnuksista 

haluttiin päästä eroon ja sen sijaan hyödyntää käyttäjien Active Directory -tunnuksia. 

Kirjautumisprosessin osalta haluttiin selvittää mahdollisuuksia redusoidun 

kirjautumismallin toteuttamiseksi siten, että määrättyihin tietokantoihin kirjauduttaisiin 

Kerberoksella. Käytännössä tämä tarkoitti tietokantakäyttäjien tunnusten määrittämistä 

ulkoisiksi ja sitä kautta autentikoinnin keskittämistä toimialueen ohjauspalvelimelle. 

Nykyisin käytetyt mallit tietokantakäyttäjien autentikointiin ja auktorisointiin eivät täytä 

SOX-lainsäädännön vaatimuksia. Tutkimuksissa on huomioitava, että alla listatut SOX-

lainsäädännön asettamat vaatimukset täyttyvät autentikoinnin ja auktorisoinnin osalta: 

• Yrityksen on varmistettava, että infrastruktuuri tukee turvallista identiteetin 

hallintaa kuten vahvaa autentikointia ja politiikkapohjaista auktorisointia. 

• Arkaluontoisen informaation eheys on taattava muun muassa käyttämällä tiedon 

salausta. 

• Arkaluontoiseen informaatioon kohdistuvia toimintoja on auditoitava. [Pab04]  
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8  RATKAISUMALLIT 

Työn tutkimuskohteiksi löydettiin kolme soveltuvuudeltaan eritasoista kaupallista 

tuotetta. Tuotteita tutkittiin vaatimusten, kustannusten sekä toteutuksen vaativuuden 

näkökulmista. Kaupallisten tuotteiden lisäksi tutkimuksia kohdennettiin teoriassa 

kehitettyihin omiin ratkaisumalleihin, joiden avulla pyritään saavuttamaan kappaleessa 

7.3 esitetyt tavoitteet. Ratkaisumallien testaamiseksi alkuperäisenä tarkoituksena oli 

rakentaa osittain Kaukaan infrastruktuuria vastaava testiympäristö. Tutkimusten 

edetessä kuitenkin ilmeni, ettei testiympäristön rakentamiseksi ole käytettävissä riittäviä 

resursseja. Tästä johtuen ratkaisumallien testaaminen toteutettiin mahdollisuuksien 

mukaan todellisessa toimintaympäristössä. Ratkaisumalleista tehdyt havainnot 

perustuvat osaltaan teoriassa kerättyihin tietoihin. 

 

8.1  Oraclen identiteetin hallinta 

Oraclen identiteetin hallinta (Oracle Identity Management, OIM) on identiteetin ja 

oikeuksien hallintaan tarkoitettu konsepti. Sen tarkoituksena on turvata infrastruktuurin 

sisältämä informaatio, tietojärjestelmät sekä sovellukset luvattomalta käytöltä. OIM 

voidaan integroida useisiin infrastruktuureihin riippumatta käytetyistä sovelluksista, 

hakemistopalveluista tai käyttöjärjestelmäalustoista. OIM muodostuu kahdesta 

toisistaan riippumattomasta komponentista: Oracle Advanced Security Option (ASO) ja 

Oracle Directory Integration Platform (DIP). Autentikoinnissa käytetään ASO:a ja 

käyttäjätunnusten hallinnointiin sekä auktorisointiin DIP:a. [Mes04]. 

Käyttökustannukset määräytyvät siten, että DIP:n lisenssi maksaa 13.000 � ja ASO:n 

8.500 �/palvelinprosessori [Ora05a]. Jokainen tietokantapalvelin tarvitsee oman ASO:n 

lisenssin, mutta DIP:n lisenssejä konseptissa tarvitaan vain yksi riippumatta käytettyjen 

tietokantojen määrästä. 
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8.1.1  Toimintaperiaate 

OIM rakentuu kuvan 21 mukaisesti. DIP-komponentissa käytetään Oracle Application 

Server -alustalla ajettavaa Oracle Internet Directory -hakemistopalvelua (OID). 

Tietokannassa käyttäjä määritellään globaaliksi, joka tarkoittaa OID-hakemistopalvelun 

käyttäjää. OID ja Active Directory synkronoivat keskenään siten, että 

hakemistopalveluissa olevat käyttäjätiedot yhtenevät. DIP:n synkronointipalvelun avulla 

Active Directory -hakemistopalveluun tehdyt muutoksen välittyvät OID-

hakemistopalveluun ja toisinpäin. Provisiointipalvelu huolehtii, että OID-

hakemistopalvelussa käyttäjiin tehdyt muutokset välittyvät tietokantaan. Tällä tavoin 

tietokannan käyttäjiä koskevat muutokset välittyvät Active Directory                              

-hakemistopalvelusta aina tietokantaan saakka. Tämä mahdollistaa tietokannan 

käyttäjätunnusten luonnin sekä auktorisoinnin hallinnoinnin Active Directory                 

-hakemistopalvelusta käsin. [Mes04] 

 

 
Kuva 21. Oraclen identiteetin hallinta. 
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Kuvan 21 piirroksessa käyttäjien autentikointi suoritetaan ASO:n avulla Kerberosta 

käyttäen. Käyttäjä autentikoidaan ohjauspalvelimella tämän kirjautuessa toimialueelle. 

Käyttäjätunnuksen nimi tietokannassa muodostuu Active Directory -hakemistopalvelun 

käyttäjätunnuksesta ja toimialueen nimestä, joiden väliin lisätään "@"-merkki (esim. 

vikinnun@GRIFFIN-DOMAIN.NET). Muodostettaessa Oracle Net -yhteyttä 

tietokantaan asiakasohjelma ja tietokanta keskustelevat ja sopivat mitä autentikoinnin 

menetelmää käytetään. Mikäli menetelmäksi on määritetty Kerberos, tietokantapalvelin 

pyytää asiakasohjelmalta palvelutikettiä. Asiakasohjelma noutaa palvelutiketin 

toimialueen ohjauspalvelimelta ja toimittaa sen tietokantapalvelimelle, joka purkaa 

tiketin avainsäilöön (engl. keytab) tallennetulla salaisella avaimellaan. Todettuaan 

palvelutiketin olevan validi palvelin luottaa siihen, että käyttäjä on autenttinen. Tämän 

jälkeen tietokannasta tarkastetaan, onko kyseisellä käyttäjällä oikeuksia tietokantaan. 

Mikäli käyttäjällä on riittävät oikeudet, käyttäjä päästetään sisään. Muussa tapauksessa 

pääsy evätään. [Kar03], [Mes04] 

 

8.1.2  Käyttöönotto ja testitulokset 

Kaukaan sellutehtaan laatujärjestelmä Kasel on siirtymässä vanhalta UNIX-alustalta 

uudelle tehokkaammalle Linux-alustalle. Uuteen järjestelmään implementoidaan OIM-

konseptin mukainen käyttäjien autentikointimalli. DIP-alusta jätetään testien 

ulkopuolelle lähinnä siksi, että tuotantokäytössä Oraclen tuotteista joudutaan 

maksamaan täysi lisenssimaksu, jolloin ratkaisumallin testauskulut nousevat liian 

suuriksi. Testaaminen kohdennetaan ASO:n käyttöönottoon ja sitä kautta 

tietokantakäyttäjien Kerberos-autentikointiin. 

 

Uusi Kasel-laatujärjestelmä käyttää tietokantanaan Red Hat Enteprise Linux 3.0             

-alustalla toimivaa Oraclen 10g -tietokantaa (10.1.0.4.0). Yhteydenmuodostus 

tietokantaan tapahtuu Terminal Server -päätepalvelimelta, johon asennettiin Oraclen 

asiakasohjelman versio 10g (10.1.0.2.0). Niin tietokannan kuin asiakasohjelmankin 

asennuksen yhteydessä valittiin asennettaviin komponentteihin ASO. Kerberos-

autentikoinnin käyttöönottamiseksi asiakasohjelma sekä tietokanta konfiguroitiin 

liitteessä 1 esitettyjen tiedostolistausten mukaisesti. Tiedosto sqlnet.ora liittyy Oraclen 
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asiakasohjelman ja tietokannan konfiguraatioihin ja tiedostot krb5.conf ja krb5.realms 

liittyvät Kerberos-protokollan toiminnan määrityksiin. Kaikki kolme 

konfiguraatiotiedostoa löytyvät sekä tietokantapalvelimelta että asiakasohjelmaa 

käyttävältä päätepalvelimelta. 

 

Kerberos-autentikoinnin seuraavassa vaiheessa griffin-toimialueen ohjauspalvelimelle 

luodaan Oracle-tietokantaa vastaava palvelu (engl. service principal). Tähän 

tarkoitukseen toimialueelle luodaan uusi käyttäjätili, joka nimetään 

tietokantapalvelimen nimen mukaisesti (esim. L05LNX04). Windows Server 2003         

-tukityökaluihin kuuluvalla ktpass.exe hyötyohjelmalla muokataan käyttäjätilin 

mukaista palvelun nimeä kuvaamaan tietokantaa (esim. oracle/L05LNX04) ja samalla 

tallennetaan käyttäjätilin (ts. tietokantapalvelimen) salainen avain avainsäilöön (engl. 

keytab). Avainsäilö on tiedosto, joka siirretään tietokantapalvelimelle SCP-yhteyttä 

(Secure Copy) käyttäen ja tallennetaan palvelimen levylle. 

 

Autentikoinnin testaamiseksi Kasel-laatujärjestelmän tietokantaan luotiin ulkoiseksi 

määritettyjä käyttäjiä, jolloin vastuu autentikoinnin suorittamisesta jää 

tietoliikennetasolla toimivalle ASO:lle. Käyttäjiä ei määritetty globaaleiksi, koska 

järjestelmässä ei käytetty DIP-alustaa. Oracle Net -yhteyttä tietokantaan testattiin 

SQLPlus- ja TOAD-ohjelmistoilla Oracle asiakasohjelman versiota 10g käyttäen. 

Yhteys tietokantaan saatiin muodostettua onnistuneesti toimialueelle kuuluvalta 

työasemalta. Sen sijaan yhteyden muodostus toimialueelle kuulumattomasta 

työasemasta ei onnistunut. 
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8.2  Windows-natiivi autentikointiadapteri 

Windows alustalla ajettaviin Oracle-tietokantoihin ja asiakasohjelmiin asennetaan 

oletuksena niin kutsuttu Windows-natiivi autentikointiadapteri (Windows Native 

Authentication Adapter, WNA). Sen käyttämisestä ei aiheudu lisäkustannuksia, sillä sen 

käyttöön ei tarvita erillistä lisenssiä. WNA mahdollistaa Oracle-tietokannan käsittelyn 

Active Directory -hakemistopalvelun objektina. WNA:n skaalautuvuutta rajoittavana 

tekijänä on sen alustariippuvuus. Sitä voidaan hyödyntää vain Windows-alustalla 

toimivien Oraclen tietokantojen kohdalla. 

 

8.2.1  Toimintaperiaate 

WNA:n toimiperiaate perustuu ajatukseen, jossa Oracle-tietokanta on kuin mikä tahansa 

Active Directory -hakemistopalvelun objekti. Tietokantaa ja sen käyttäjätunnuksia 

hallinnoidaan tällöin Active Directory –tasolla. Kun Oracle-tietokanta on objekti Active 

Directory -hakemistopalvelussa, voidaan sille määrittää halutut käyttöoikeudet. 

Tietokantaan kohdistuva yhteydenmuodostus tulkitaan objektiin kohdistuvana 

pyyntönä. Tällöin pyynnön tekijä, eli käyttäjä, autentikoidaan Kerberoksella ja hänen 

oikeuksiaan voidaan kontrolloida Active Directory -hakemistopalvelun tasolta. 

Tietokantaobjektin lisäksi Active Directory -hakemistopalveluun voidaan luoda nimen 

selvitykseen tarkoitettu objekti, johon talletetaan tietokantojen kuuntelijoiden 

yhteystietoja. Kyseistä objektia hyödyntäen asiakasohjelma voi kysyä tarvitsemansa 

kuuntelijan yhteystiedot toimialueen ohjauspalvelimelta. [Keh04] 

 

8.2.2  Käyttöönotto ja testitulokset 

WNA-adapterin käyttämiseksi Active Directory -hakemistopalveluun on luotava 

tarvittavat objektit kuten tietokanta. Näiden objektien luomisessa tarvitaan oikeuksia, 

jotka on myönnetty UPM-Kymmenessä vain muutamalle toimialueen käyttäjälle 

(ylläpitäjälle). Työkiireisiin vedoten yksikään tarvittavat oikeudet omaava käyttäjä ei 

luonut tarvittavia objekteja Active Directory -hakemistopalveluun. Tämän seurauksena 

WNA-adapterille ei voitu suorittaa käytännön tason testauksia.  
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8.3  Microsoftin identiteetin integrointipalvelin 

Microsoftin identiteetin integrointipalvelimen (Microsoft Identity and Integration 

Server, MIIS) avulla tiedon ylläpito keskitetään yhteen pisteeseen heterogeenisissa 

ympäristöissä. MIIS-palvelimelta keskitetty tieto replikoidaan muihin järjestelmiin 

konnektorien (engl. management agent) avulla. MIIS huolehtii, että yhdessä ympäristön 

osassa tapahtuvat muutokset käyttäjään päivittyvät kaikkiin tarvittaviin kohteisiin. 

MIIS-ohjelmisto toimii Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmän päällä ja tarvitsee 

tiedontallennukseen Microsoft SQL -palvelimen. Kustannukset MIIS:n osalta 

muodostuvat siten, että MIIS-ohjelmisto maksaa 21000 �/palvelinprosessori ja 

tarvittava SQL Server (standard edition) 4000 �/palvelinprosessori. [Mii04], [Mii05] 

 

8.3.1  Toimintaperiaate 

MIIS-ratkaisumallin toiminta ja sen komponentit ovat esitettyinä kuvassa 22. 

Ratkaisumalli on jokseenkin samankaltainen OIM:n kanssa. MIIS-palvelin synkronoi 

itsensä Active Directory -hakemistopalvelun kanssa LDAP-rajapinnan avulla. 

Tietokantakäyttäjän salasanan muuttuminen Active Directory -hakemistopalvelussa 

synkronoituu MIIS-palvelimelle. Tällöin tietokantakonnektori muodostaa Oracle-

tietokantaan yhteyden tietokannan ylläpitäjän tunnuksilla ja muokkaa kyseessä olevan 

käyttäjän tietoja SQL-lauseilla. Tämän seurauksena Oracle-tietokannassa olevan 

käyttäjätunnuksen salasanasta saadaan yhteneväinen Active Directory                   

-hakemistopalvelun uuden salasanan kanssa. [Mic03c], [Mii05] 

 

MIIS-ratkaisumallissa käyttäjä on määritetty tietokannan sisäiseksi käyttäjäksi, jolloin 

käyttäjän autentikointi tapahtuu tietokannassa. Kertakirjautumisen sijaan MIIS-

ratkaisumalli perustuu salasanojen synkronointiin. Eli MIIS ei varsinaisesti integroi 

ympäristöä vaan synkronoi sen eri osia. Tietokantakäyttäjien auktorisointiin MIIS 

kuitenkin tarjoaa oivan tavan. Ohjelmoitavien konnektorien avulla tietokantakäyttäjien 

rooleja voidaan muokata Active Directory -hakemistopalvelusta löytyvän käyttäjätilin 

tietojen mukaisesti. 
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Kuva 22. Microsoftin identiteetin integrointipalvelin. 

 

8.3.2  Käyttöönotto ja testitulokset 

MIIS-ratkaisumallia ei työssä päästy testaamaan lainkaan. MIIS- ja SQL Server             

-lisenssikustannukset pelkkään testikäyttöön olivat turhan korkeat. Kyseisen 

ratkaisumallin toimivuus jää siis käytännön osalta testaamatta. UPM Kymmenen WIS-

ryhmällä (Workstation Infrastructure Service) on lähitulevaisuudessa tarkoitus tutkia 

MIIS:n mahdollisuuksia toimia käyttäjätietojen synkronointipalveluna eri 

tietojärjestelmien välillä. Tämän tutkimuksen kautta UPM Kymmene saanee 

informaatiota kyseisen tuotteen toiminnasta ja kyvystä toimia synkronointipalveluna. 
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8.4  Omat ratkaisut 

Työssä tutkittiin mahdollisuuksia autentikoinnin ja auktorisoinnin keskittämiseksi 

Active Directory -hakemistopalveluun ympäristöstä löytyvien ohjelmointirajapintojen 

avulla. Tutkimus jaettiin autentikoinnin ja auktorisoinnin osalta omiksi 

tutkimusalueiksi. Kertakirjautumisen toteuttamiseksi tutkittiin kahta teoriatasolla 

kehitettyä autentikoinnin menetelmää. Ensimmäinen menetelmä perustui sovellukseen, 

joka toimii tietokantapalvelimella Oraclen tietoturvan laajennoksen (ASO) tavoin 

Oracle Net -verkkorajapintaa käyttäen. Toisessa menetelmässä tietokantapalvelimella 

toimiva sovellus yritti hyödyntää vaihtoehtoista autentikointikanavaa Oracle Net                       

-verkkorajapinnan sijaan. Auktorisoinnin osalta tutkimus keskittyi sovellukseen, jonka 

avulla tietokannan auktorisointi voidaan hallitusti keskittää Active Directory                  

-hakemistopalveluun. 

 

8.4.1  Autentikointimenetelmä 1 

Oraclen lisenssipolitiikassa ASO:n kustannukset määräytyvät käytettävien 

palvelinprosessorien mukaan. Asiakasohjelma on sen sijaan ilmainen ja sisältää ASO:n, 

jolloin sen käyttö asiakasohjelmissa on ilmaista. Tällä perusteella katsottiin aiheelliseksi 

tutkia mahdollisuutta kehittää tietokantapalvelimelle sovellus, joka naamioituu 

tietokannan ASO:ksi. Sovelluksen avulla hyödynnettäisiin asiakasohjelman kykyä 

käyttää Kerberos-protokollaa autentikoinnissa.  

 

Sovellus toimii teoriassa kuvan 23 mukaisesti. Se kuuntelee TCP-porttia, joka on 

määritetty asiakasohjelman yhteyskuvaajassa tietokannan kuuntelijan portiksi. 

Tietokantayhteyden saapuessa porttiin sovellus selvittää, onko yhteydenpyytäjän 

käyttäjätunnus määritetty tietokannassa ulkoiseksi vai sisäiseksi. Jälkimmäisessä 

tapauksessa yhteys ohjataan tietokannan kuuntelijan TCP-porttiin ja käyttäjä 

autentikoidaan tietokannassa. Ulkoisen käyttäjän kohdalla pyydetään Oracle-

asiakasohjelmalta palvelutikettiä, jonka asiakasohjelma puolestaan pyytää toimialueen 

ohjauspalvelimelta. Sovellus tarkistaa, onko asiakasohjelma toimittama palvelutiketti 
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validi. Mikäli näin on, edelleen ohjataan käyttäjän yhteys kuuntelijan TCP-porttiin. 

Koska käyttäjä on määritelty ulkoiseksi, ei käyttäjää autentikoida enää tietokannassa. 

 

 
Kuva 23. Autentikointimallin teoreettinen mallinnus. Tietokantapalvelin on suojattu palomuurilla 

siten, ettei kuuntelija voi vastaanottaa muita kuin sovelluksen välittämiä yhteyspyyntöjä. 

 

Tutkimuksen aluksi rakennettiin testiympäristö, jonka avulla pyrittiin selvittämään 

ASO:n yksityiskohtaisempi toimintatapa. Ympäristöön asennettiin Oracle10g-tietokanta 

Red Hat Enterprise Linux 3 -alustalle. ASO konfiguroitiin käyttämään Kerberos-

protokollaa autentikoinnissa kuten aiemmin kappaleessa 8.1.2 esiteltiin. Kun 

tietokantakäyttäjien Kerberos-autentikointi saatiin toimimaan, ryhdyttiin analysoimaan 

verkkoliikennettä Ethereal-protokolla-anlysaattorilla [Eth05]. Liitteessä 2 on 

ruutukaappaus Ethereal-protokolla-anlysaattorin tekemästä 

verkkoliikennekaappauksesta, jossa asiakas lähettää dataa palvelimelle. Liitteen 2 

kuvasta nähdään yhteydenmuodostuksen alkuvaiheessa liikkuvan datan sisältöä, joka 

kuvailee yhteysparametreja: 

• HOST, tietokantapalvelimen nimi 

• PORT, kuuntelijan porttinumero 

• SERVICE_NAME, tietokannan instanssin nimi 
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• CID, asiakkaan käyttämä sovellus 

• HOST, asiakkaan työaseman nimi 

• USER, asiakkaan tietokoneelle kirjautuneen käyttäjän tunnus 

 

Verkkoliikenneanalyysin perusteella havaittiin, että jokaisen tietokantayhteyden 

muodostuessa asiakas välittää tietokantapalvelimelle yllä mainitut yhteysparametrit. 

Tietokantaan muodostetussa yhteydessä käyttäjätunnus sekä salasana välitetään 

salattuina ennen yhteysparametrien toimittamista. Salauksesta johtuen ei ole mahdollista 

toteuttaa sovellusta, joka kykenee erottamaan tulevasta tietokantayhteydestä, onko 

yhteyden muodostava käyttäjä tietokannassa ulkoinen vai sisäinen. Tästä johtuen 

sovelluksen toimintaa joudutaan muokkaamaan siten, että autentikoidaan 

tietokantayhteyden USER-parametrin määrittämä käyttäjä. Kyseinen parametri kertoo 

käyttäjätunnuksen, jolla asiakasohjelmaa suorittavaan käyttöjärjestelmään on 

kirjauduttu. Toisin sanoen sovellus autentikoi jokaisen asiakkaan tietokoneelle 

kirjautuneen käyttäjän, vaikka asiakas muodostaisi yhteyden tietokannan sisäiseksi 

määritettynä käyttäjänä. Tässä tapauksessa tapahtuu kaksi autentikointitapahtumaa, 

mutta koska ensimmäinen autentikointi suoritetaan Kerberosta käyttäen se ei näy 

käyttäjälle. 

 

Kyseinen ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi tapauksissa, joissa tietokantaan 

yritetään kirjautua ylläpitäjänä. Tällöin autentikoidaan myös asiakkaan tietokoneelle 

kirjautunut käyttäjä, joka yrittää kirjautumista ylläpitäjän käyttäjätunnuksilla. Toisaalta 

ominaisuus on ongelma. Active Directory -toimialueelle kuulumattomasta Linux-

palvelimesta ei pystytä muodostamaan yhteyttä tietokantaan, koska toimialueelle 

kuulumaton objekti ei voi autentikoitua Kerberosta käyttäen. Tällöin 

tietokantapalvelimien välinen tiedonsiirto ei ole mahdollista, ennen kuin molemmat 

palvelimet ovat liitettyinä Active Directory -toimialueelle. Kuten jo aiemmin on todettu, 

vanhempien Linux- ja UNIX-järjestelmien liittäminen Active Directory -toimialueeseen 

ei ole mahdollista. Kaukaalla suoritetaan jonkin verran tietokantojen välistä 

tiedonsiirtoa Oracle Net -rajapinnan kautta, jolloin sovellus ei skaalaudu tukemaan tätä 

toimintoa. 
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8.4.2  Autentikointimenetelmä 2 

Koska Oracle Net -verkkorajapinnassa salataan autentikoinnin kannalta oleellista tietoa, 

otettiin toisen menetelmän lähestymiseen hiukan erilainen teoriatason näkökulma. 

Menetelmässä tutkittiin mahdollisuutta luoda käyttäjän autentikointia suorittava 

sovellus, joka onnistuneen autentikoinnin jälkeen edelleen välittää asiakkaan yhteyden 

tietokannan kuuntelijalle aivan kuten edellisessäkin menetelmässä. Edellisestä 

menetelmästä poiketen käyttäjän autentikointiin pyrittiin etsimään vaihtoehtoinen 

kanava Oracle Net -verkkorajapinnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa menetelmää, jossa 

Oracle-asiakasohjelmalta tuleva yhteys pysäytetään sovelluksessa ja autentikoidaan 

käyttäjä toista tietoliikennekanavaa käyttäen kuten kuvassa 24 on esitetty.  

 

 
Kuva 24. Toisen tutkitun autentikointimallin teoreettinen rakenne. 

 

Sovellus kuuntelee tiettyä porttia, joka on määritelty asiakasohjelman yhteyskuvaajassa 

kyseisen tietokannan kuuntelijan TCP-portiksi. Tietokantayhteyden saapuessa porttiin 

sovellus poimii yhteydenmuodostuksen ensimmäisestä datalähetyksestä määritetyn 

käyttäjätunnuksen. Mikäli kyseessä on tietokannan sisäinen käyttäjä, ohjataan yhteys 

suoraan tietokannan kuuntelijan TCP-porttiin. Ulkoisen käyttäjän tapauksessa sovellus 

siirtää yhteyden odottamaan. Tämän jälkeen sovellus hyödyntää työaseman SSPI-
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rajapintaa ja lähettää työasemalle pyynnön (esimerkiksi RPC-kutsun), jossa pyydetään 

käyttäjältä palvelutikettiä. Käyttäjän työasema (käyttöjärjestelmä) pyytää palvelutikettiä 

toimialueen ohjauspalvelimelta ja saatuaan palvelutiketin toimittaa sen sovellukselle. 

Sovellus tarkistaa, onko palvelutiketti validi. Jos käyttäjä on autenttinen, niin asiakkaan 

odottamaan asetettu tietokantayhteys välitetään kuuntelijan TCP-porttiin. 

 

Tässä menetelmässä törmätään samaan ongelmaan kuin edellisessä: ensimmäisestä 

datalähetyksestä ei saada selville käyttäjätunnusta eikä voida selvittää onko kyseessä 

tietokannan ulkoinen vai sisäinen käyttäjä. Vieläkin suurempi ongelma menetelmässä 

on sen altistuminen hyökkäykselle, jossa hyökkääjä väärentää IP-osoitteensa. Tällöin 

hyökkääjä voi muodostaa Oracle Net  -yhteyden sovellukseen väärennetystä IP-

osoitteesta toisen käyttäjän tunnuksella. Sovellus lähettää autentikointipyynnön 

väärennettyyn IP-osoitteeseen. Jos IP-osoitteen määrittelemässä aidossa työasemassa on 

kirjautuneena käyttäjä, jonka tunnuksella hyökkääjä pyrkii tietokantaan, toteaa sovellus 

käyttäjän autenttiseksi. Näin hyökkääjä pääsee varsin helposti tietokantaan. 

 

8.4.3  Auktorisointimenetelmä 

Kuva 25 esittää teoriassa kehitettyä sovellusta, jonka avulla tietokantakäyttäjien 

auktorisointi pystyttäisiin hoitamaan Active Directory -hakemistopalvelusta käsin. 

Sovellus toimii erillisellä palvelimella eräänlaisena synkronoijana. Teoriassa 

sovelluksen on tarkoitus toimia siten, että OCI-rajapintaa käyttäen se hakee tiedot 

tietokannan ulkoisista käyttäjistä ja heidän rooleistaan. Tämän jälkeen sovellus suorittaa 

ADSI-rajapinnan kautta hakuja Active Directory -hakemistopalveluun selvittääkseen, 

mihin ryhmiin tietokannan ulkoiset käyttäjät kuuluvat. Mikäli käyttäjä kuuluu ryhmiin, 

jotka eivät vastaa hänen rooliaan tietokannassa, muutetaan käyttäjän rooleja OCI-

rajapinnan kautta vastaamaan näitä ryhmiä. Kyseinen toimenpide suoritetaan ajastetusti 

tietyin väliajoin. Tietokannan roolien ja Active Directory -hakemistopalvelun ryhmien 

nimet voisivat olla yhtäläiset, jolloin niiden vastaavuudet olisivat selkeästi tulkittavissa. 
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Kuva 25. Oracle-tietokantakäyttäjien auktorisoinnin suorittaminen Active Directory 

-hakemistopalvelusta käsin. 

 

OCI-rajapinnan avulla C/C++ -kielinen sovellus voi suorittaa tietokantaan SQL-

kyselyjä [Mel03]. Hyvinkin yksinkertaisella kyselyllä sovellus saisi tietoonsa 

tietokantaan määritetyt ulkoiset käyttäjät ja heidän roolinsa. Vastaavasti ADSI-

rajapinnan kautta sovelluksen on mahdollista suorittaa kysely Active Directory              

-hakemistopalvelun luetteloon (Global Catalogue) ja valmiiden C/C++ -metodien avulla 

sovellus voisi saada tiedot käyttäjän ryhmistä [Msd05]. 

 

Tietoturvan kannalta ongelmaksi muodostuu OCI- ja ADSI-rajapinnoissa käytettävien 

käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi. Käytännössä käyttäjätunnukset ja 

salasanat on tallennettava ohjelmakoodiin tai syötettävä sovellukselle parametreina 

käynnistyksen yhteydessä. Kolmas ongelma kyseisessä mallissa on sen asynkronisuus: 

koska tietokannan käyttäjien roolit päivitetään ajastetusti tietyin väliajoin, ilmenee 

ajanjaksoja, jolloin tietokannan roolit eivät vastaa Active Directory -hakemistopalvelun 

ryhmiä. 

Tietokantapalvelin 

Synkronointipalvelin 

 AD:n ohjauspalvelin 

Sovellus 

Oracle 
Client 

Oma 
sovellus 

Oracle Net –rajapinta 
tietokantaan 

ADSI 

 OCI 

Käyttäjä 
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9  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suurimmaksi ongelmaksi työn edetessä ilmeni kaupallisten tuotteiden testaaminen ja 

sitä kautta niiden kattava analysointi. Tuotteiden soveltuvuutta Kaukaan tietohallinnon 

tarpeisiin jouduttiin analysoimaan osittain teoreettiselta pohjalta. Oman ratkaisumallin 

toteuttamiseen tähtäävien tutkimusten taustalla oli toive taloudellisten kustannusten 

minimoinnista. Mikäli ympäristöön pystyttäisiin toteuttamaan oma sovellus, syntyisi 

merkittäviä säästöjä kaupallisiin tuotteisiin verrattaessa. Toisaalta, vaikka oman 

ratkaisun toteuttaminen olisikin mahdollista, se tuskin tuottaisi pitkällä tähtäimellä 

skaalautuvaa mallia. Muutokset Oracle Net -verkkorajapinnassa tai muissa sovelluksen 

käyttämissä rajapinnoissa vaatisivat sovelluksen päivittämistä sekä testaamista 

tulevaisuudessa. Tästä johtuen kaupalliset ratkaisut lienevät turvallisempia 

tulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta. 

 

Tutkituista kaupallisista tuotteista parhaiten tarkoitukseen sopii Oraclen identiteetin 

hallinta, jota käyttämällä niin Linux- kuin Windows-alustallakin toimivien tietokantojen 

käyttäjien autentikointi ja auktorisointi saadaan keskitettyä Active Directory                   

-hakemistopalveluun. Windows-alustalla toimivien Oraclen tietokantojen osalta 

autentikointi ja auktorisointi voidaan keskittää Active Directory -hakemistopalveluun 

myös Oraclen Windows-natiivin autentikointiadapterin avulla. Tällöin vältytään 

taloudellisilta panostuksilta ja saavutetaan OIM-ratkaisua vastaavat hyödyt helposti. 

Molemmat tuotteet edistävät nykyisin käytössä olevien menetelmien tietoturvaa ja 

täyttävät UPM-Kymmene Oyj:tä koskevassa SOX-lainsäädännössä esitetyt tietoturvan 

vaatimukset. 

 

MIIS-ratkaisu ei puolestaan täyttänyt asetettuja vaatimuksia autentikoinnin osalta. Sen 

avulla ei voida toteuttaa Kerberoksen kaltaista kertakirjautumismallia, eikä sen avulla 

pystytä hyödyntämään vahvempia autentikoinnin menetelmiä. Lisäksi sen 

toimintaperiaate, jossa tietokantakäyttäjien salasanat synkronoidaan, on tietoturvan 

osalta kyseenalainen. Auktorisointiin MIIS sen sijaan tarjoaa varsin käytännöllisen 

menetelmän ohjelmoitavien konnektorien ansiosta. Kyseisen tuotteen hankkiminen 

pelkästään tietokantakäyttäjien auktorisointiin ei ole kuitenkaan perusteltua. 
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Oman ratkaisumallin osalta tutkimuksissa päädyttiin tulokseen, jonka mukaan oman 

turvallisen ja toimivan autentikointimallin toteuttaminen ympäristöstä löytyvien 

ohjelmointirajapintojen avulla on mahdotonta. Oracle Net -verkkorajapinnan protokolla-

analyysi osoitti, ettei kyseistä rajapintaa hyödyntäviä sovelluksia voi kehittää ilman 

avointa lähdekoodia. Protokolla-analyysin tuloksien mukaan, ei tietokantayhteydestä 

kyetä selvittämään käyttäjätunnusta, koska se välitetään tietokannalle salattuna. 

Kappaleessa 2 puolestaan todettiin: Autentikointi koostuu kahdesta vaiheesta: 

ensimmäisessä vaiheessa henkilö väittää olevansa henkilö X ja toisessa vaiheessa 

varmistetaan, että henkilö todella on väittämänsä henkilö X. Käyttäjää on mahdoton 

autentikoida, jos ei tiedetä kuka hän väittää olevansa. Tämä on juuri se ongelma, joka 

teki oman sovelluksen kehittämisestä mahdottoman. 

 

Tietokantakäyttäjien auktorisointiin sen sijaan voidaan kehittää sovellus, jonka avulla 

Oracle-tietokantojen auktorisointi voidaan keskittää Active Directory                              

-hakemistopalveluun. Tätä johtopäätöstä tukevat tutkimustulokset Oraclen JDBC- ja 

OCI- sekä Active Directory -hakemistopalvelun ADSI-ohjelmointirajapintoihin. 

Sovelluksessa tarvittavien toimintojen toteuttamiseen rajapinnoista löytyy valmiit 

metodit, joiden hyödyntäminen on verrattain helppoa. Mikäli Kaukaalla päädytään 

toteuttamaan tietokantakäyttäjien auktorisointimalli, jossa hallinnointi keskitetään 

Active Directory -hakemistopalveluun, on näiden ohjelmointirajapintojen 

hyödyntäminen varteenotettava toteutustapa. 

 

Tutkimusten aikana kävi kuitenkin ilmi, että tietokantakäyttäjien auktorisoinnin 

keskittämisen hyöty on olematon. Kaukaalla toimivien tietokantaylläpitäjien kanssa 

käytyjen keskustelujen perusteella tietokantakohtaisista ylläpitotoimista käyttäjien 

auktorisointi muodostaa hyvin pienen osan. Uusien käyttäjien lisääminen tietokantaan 

tapahtuu lokaalista tietokannasta käsin ja samassa yhteydessä käyttäjille myönnetään 

heidän sillä hetkellä tarvitsemansa roolit. Näihin rooleihin muutoksia tapahtuu 

suhteellisen harvoin, lähinnä organisaation rakenteen tai käyttäjän henkilökohtaisen 

työnkuvan muuttuessa. Todellinen hyöty hallinnoin keskittämisestä saavutettaisiin, jos 

käyttäjätunnuksien lisääminen tietokantaan voitaisiin automatisoida tapahtuvaksi Active 

Directory -hakemistopalvelussa tehtyjen toimenpiteiden välityksellä. Auktorisoinnin 
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keskittäminen Active Directory -hakemistopalveluun ei siis juurikaan vähennä 

ylläpitäjien lokaaleihin tietokantoihin kohdistuvaa työn määrää. Lisäksi hallittavuuden 

kannalta ongelmaksi voi ilmetä tarvittava uusien ryhmien määrä Active Directory          

-hakemistopalvelussa. Yhdessä tietokannassa voi olla parhaimmillaan 11 erilaista 

roolia, joka tarkoittaa, että Active Directory -hakemistopalveluun on lisättävä 11 uutta 

ryhmää tietokantaa kohden. 

 

Työn tutkimuksissa ja kokeellisissa testeissä havaittiin, että käytännössä Kerberos-

autentikoinnin implementointi heterogeenisen ympäristöön on vaativaa ja tietyissä 

tapauksissa jopa mahdotonta. Lisäksi Kerberos on hyvin herkkä reagoimaan 

muutoksiin, sillä hyvinkin pienet ja merkityksettömältä tuntuvat muutokset 

konfiguraatiotiedostoihin saattoivat johtaa tilanteeseen, jossa Kerberos-autentikointi ei 

enää toiminut. Monesti tämä tapaisten virhetilanteiden selvittämiseen saattoi kulua 

päiviä. Tietoturvan näkökulmasta Kerberos autentikointiin perustuvaa 

kertakirjautumismallia voidaan pitää osaltaan kyseenalaisena. Kaikkien käyttäjälle 

määriteltyjen oikeuksien saaminen yhdellä kirjautumistapahtumalla altistaa 

infrastruktuurin tilanteisiin, joissa kyseistä ominaisuutta voidaan väärinkäyttää. 

Lukitsematon työasema tai mahdollinen istunnon kaappaus ovat uhkakuvia, joita on 

syytä tarkoin analysoida ennen täydellisen kertakirjautumismallin toteuttamista. 

 

Kaukaan infrastruktuuriin on suositeltavaa toteuttaa redusoidun kirjautumisen mukainen 

autentikointimalli, jossa tiettyjen tietojärjestelmien autentikointi toteutetaan 

Kerberoksella. Yhtiön toiminnan kannalta arkaluontoista informaatiota sisältävien 

tietojärjestelmien käyttäjäautentikointiin on syytä harkita vaihtoehtoisia vahvan 

autentikoinnin tai hybridi-arkkitehtuurin menetelmiä. Redusoidun kirjautumismallin 

implementoinnin vaatimukset on huomioitava jo tietojärjestelmien suunnitteluvaiheessa. 

Tämä vaatii tietojärjestelmän toimittajan informoimista riittävän ajoissa. Tehokkuutta, 

suorituskykyä ja luotettavuutta vaativat Oracle-tietokannat kannattaa pitää 

tulevaisuudessakin Linux-alustalla. Näiden tietokantojen käyttäjien autentikointi tulee 

toteuttaa hyödyntämällä Oraclen tietoturvan laajennoksen tarjoamia vahvempia 

autentikoinnin menetelmiä. Alemman prioriteetin tietokannat kannattaa toteuttaa 

Windows-alustalle, jolloin autentikointia ja auktorisointia voidaan tehostaa käyttämällä 
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Oraclen Windows-natiivia autentikointiadapteria ilman taloudellisia kustannuksia. 

Linux-alustalla toimivien Oracle tietokantojen käyttäjien auktorisoinnissa kannattaa 

pysytellä nykyisessä toimintamallissa, sillä keskittämisellä Active Directory                   

-hakemistopalveluun ei saavuteta niin suuria ylläpitäjien työmäärien vähennyksiä tai 

helpotuksia, että sen toteuttaminen kannattaisi. Oraclen asiakasohjelmien nimenselvitys 

sen sijaan kannattaa keskittää Active Directory -hakemistopalveluun lokaalin 

nimenselvityksen sijaan. Näin tietokantojen nimitietojen muutosten kontrollointi 

keskittyy yhteen hallittuun pisteeseen.  
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10  YHTEENVETO 

Diplomityössä tutkittiin mahdollisuuksia Oracle-tietokantakäyttäjien autentikoinnin ja 

auktorisoinnin keskittämiseksi Active Directory –hakemistopalveluun. Keskittäminen 

toisi parempaan ympäristön hallittavuutta sekä helpotuksia ylläpitäjien ja käyttäjien 

jokapäiväiseen työhön. Lisäksi nykyinen ympäristö ja käytetyt autentikoinnin 

menetelmät eivät vastaa SOX-lainsäädännön vaatimuksia tietokantakäyttäjien 

tietoturvaan liittyen. Työssä tutkittiin ja vertailtiin tarkoitukseen sopivia kaupallisia 

ratkaisuja sekä mahdollisuutta kehittää tarpeita vastaava oma sovellus ympäristöstä 

löytyvien ohjelmointirajapintojen avulla. 

 

Työn edetessä esiin tullut seikka, jonka mukaan tietokantakäyttäjän auktorisoinnin 

keskittäminen Active Directory -hakemistopalveluun ei tuo ylläpitäjille merkittäviä 

hyötyjä, johti siihen lopputulokseen ettei auktorisointiin tarkoitettuja ratkaisuja tarvita. 

Tämä tosiseikka ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut tutkittujen ratkaisujen 

paremmuuteen. Tutkituista kaupallisista ratkaisuista käyttökelpoisiksi ja vaatimukset 

täyttäviksi osoittautuivat Oraclen identiteetin hallinnan osana toimiva tietoturvan 

laajennos (Advanced Security Option) sekä Oraclen Windows-natiivi 

autentikointiadapteri. 

 

Edellä mainittujen tuotteiden avulla Oracle-tietokantojen käyttäjien autentikointi 

voidaan keskittää Active Directory -hakemistopalveluun turvallisesti SOX-

lainsäädännön vaatimukset täyttäen. Oraclen tietoturvan laajennos voidaan 

implementoida tietokannoille alustasta riippumatta, kun taas Windows-natiivi 

autentikointiadapteri toimii vain Windows-alustalla. Käyttämällä molempia tuotteita 

Kaukaan tietojärjestelmäympäristöstä voidaan kehittää turvallinen ja helposti hallittava. 

Hallittavuus heijastuu myös käyttäjille, sillä parhaimmassa tapauksessa heidän ei 

tarvitse käyttää kuin yhtä käyttäjätunnusta riippumatta siitä, ovatko he kirjautumassa 

toimialueelle tai johonkin Kaukaan tietojärjestelmistä. 
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Työssä tehdyt tutkimukset ympäristöstä löytyviin ohjelmointirajapintoihin ja sitä kautta 

mahdollisuuteen kehittää oma sovellus vastaamaan autentikoinnin ja auktorisoinnin 

vaatimuksia johtivat yksiselitteiseen tulokseen. Tuloksen mukaan autentikoinnin 

keskittämiseksi Active Directory -hakemistopalveluun ei ympäristöstä löydy tarvittavia 

ohjelmointirajapintoja. Auktorisointi sen sijaan voidaan keskittää käyttämällä Oracle-

tietokantojen OCI- tai JDBC-ohjelmointirajapintoja sekä Active Directory                      

-hakemistopalvelun ADSI-rajapintaa. Koska Kaukaan tietohallinnon tarpeet tarkentuivat 

koskemaan vain tietokantakäyttäjien autentikointia, ei auktorisointia suorittavalle 

sovellukselle ilmennyt kehitystarvetta. 



 80 

LÄHTEET 

[And03]  Anderson, Paul. Authentication Models Explained: A background to  

single-sign-on issues for the University of Edinburgh. University of 

 Edinburgh [pdf-dokumentti]. 2003 [viitattu 19.10.2005]. Saatavissa: 

http://www.ucs.ed.ac.uk/ucsinfo/cttees/citc/work/authdirwg/explain.pdf 

 

[All03] Allen, Robbie. Active Directory. O'Reilly & Associates, Inc. 2003. 

 

[Bas03] Basin, David. Access Control and Security Policies. Information Security 

 Material. Swiss Federal Institute of Technology Zurich [luentokalvot]. 

 2003 [viitattu 1.9.2005]. Saatavissa: 

 http://www.infsec.ethz.ch/education/ws0304/infsec_material 

 

[Bio05] Biometric Recognition and Authentication Systems. [www- tuotedokumentti]. 

Hitachi. 2005 [viitattu: 21.11.2005]. Saatavissa: 

 http://www.hitachi.ca/Apps/hitachicanada/content.jsp?page=forbus/security 

/security/biometric/index.html&path=jsp/hcl/hcl/en/ 

 

[Cer05] CERT-FI. Tietoturvan tilannekatsaus 3/2005. Viestintävirasto 

[pdf-dokumentti]. 2005 [viitattu: 25.11.2005]. Saatavissa: 

 http://www.ficora.fi/suomi/document/CERT-FI_tilannekatsaus_3-2005.pdf 

 

[Coy96] Coyne, Edward. Role-Based Access Control Models. IEEE Computer, 

 Osa 29, Numero 2. 1996, sivut 38-47. 



 81 

[Efo03] (Tekijä tuntematon). Authentication Architectures, Technologies, and 

 Commercial Implementations. eForce [pdf-dokumentti].  

2003 [viitattu: 5.9.2005]. Saatavissa: 

http://www.eforceglobal.com/pdf 

/Whitepapers/eFORCE_WP-Auth_Architectures.pdf 

 

[Elm00] Elmasri Ramez. Fundamentals of Database Systems. Addison-Wesley. 

 2000. 

 

[Eth05] Ethereal. [www-tuotedokumentti]. 2005 [viitattu: 9.12.2005]. Saatavissa: 

 http://www.ethereal.com/ 

 

[Fer03] Ferraiolo, David. Role-Based Access Control. Artech House, Inc. 2003. 

 

[Fle98] Fleming, Michael. Single-Sing-On and the System Administartor. 

 Proceedings of the Twelfth Systems Administration Conference (LISA 

 '98), Boston, Massachusetts, USA. 6.-11. joulukuuta 1998, sivut 63-86. 

 

[Fur00] Furnell, S.M. Authentication and Supervision: A Survey of User Attitudes. 

 Computers & Security, Numero 19. 2000, sivut 529-539. 

 

[Gag03] Gagne, Marcel. LINUX - Järjestelmänhaltijan käsikirja. IT Press. 2003. 

 

[Gar03] Garman, Jason. Kerberos The Definitive Guide. O'Reilly & Associates, 

 Inc. 2003. 

 

[Gre04] Greenwald, Rick. Stackowiak, Robert. Stern, Jonathan. Oracle essentials. 

 O'Reilly & Associates, Inc. 2004. 



 82 

[Hal03] Hale, Laurel. Oracle Database Security Guide, 10g Release 1 (10.1). Oracle 

Corporation [pdf-dokumentti]. 2003 [viitattu: 5.12.2005]. Saatavissa: 

 http://koko.offis.uni-oldenburg.de/ORADOC10g/network.101/b10773.pdf 

 

[Hay00]  Hayes, Jess. Policy-based Authentication and Authorization: Secure Access to 

the Network Infrastructure. 16th Annual Computer Security Applications 

Conference (ACSAC) , New Orleans, Louisiana, USA. 11-15 joulukuuta 

2000, sivut 328 – 333. 

 

[Hou02]  Housley, Russell. Internet X.509 Public Key Infrastructure, RFC 3280. 2002 

[viitattu: 24.11.2005]. Saatavissa: 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt?number=3280 

 

[How95] Howes, Tim. The LDAP Application Program Interface, RFC 1823. 

1995 [viitattu: 23.11.2005]. Saatavissa: 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1823.txt?number=1823 

 

[Iye03] Iyer, Sudha. User Models and Authentication Modes in Oracle Database 

 10g. Oracle Corporation [pdf-dokumentti]. 2003 [viitattu:1.12.2005]. 

 Saatavissa: http://www.oracle-10g-buch.de 

/Whitepapers/TWP_Security_UserModels_10gR1_1103.pdf 

 

[Keh04] Keh, Alex. Using Oracle with Microsoft Active Directory. Oracle 

 Corporation [pdf-dokumentti]. 2004 [viitattu:8.12.2005]. Saatavissa: 

 http://www.oracle.com/technology/tech/windows/wp 

/Oracle_with_Active_Directory_TWP.pdf 

 

[Kiv04] Kivimäki, Jyrki. Active Directory Verkonhallinta. IT Press. 2004. 



 83 

[Koh93] Kohl, John. The Kerberos Network Authentication Service (V5), 

RFC 1510. 1993 [viitattu: 23.11.2005]. Saatavissa:  

http://www.ietf.org/rfc/rfc1510.txt?number=1510 

 

[Lda02] (Tekijä tuntematon). LDAP Directory Services. IDRBT [pdf-dokumentti]. 

 2002 [viitattu 28.10.2005]. Saatavissa: 

 http://idrbtca.org.in/Download/Directory%20services.pdf 

 

[Lon04]  Loney, Kevin. Oracle Database 10g: The Complete Reference. 

Oracle Press. 2004. 

 

[Lyl01]  Lyle, Michael. Attacks and Countermeasures - A Study of Network Attack 

Classes and Security Components to Protect Against Them. 

 Recourse Technologies, Inc [pdf-dokumentti]. 2001 [viitattu: 12.9.2005]. 

Saatavissa: http://www.securitytechnet.com/resource/rsc-center 

/vendor-wp/recourse/Attacks.pdf 

 

[McD02] McDaniel, Patrick. Authentication: The Internet Encyclopedia. 

John Wiley and Sons, Inc. 2002. 

 

[Mel03] Melnick, Jack. Oracle Call Interface Programmer's Guide, 10g Release 1 

 (10.1). Oracle Corporation [pdf-dokumentti]. 2003 [viitattu: 7.12.2005]. 

 Saatavissa: http://www.drops.offis.uni-oldenburg.de 

/ORADOC10g/appdev.101/b10779.pdf 

 

[Mes04] Mesaros, Michael. Oracle Identity Management: Integration with 

 Windows. Oracle Corporation [pdf-tuotedokumentti]. 2004. Saatavissa: 

 http://www.oracle.com/technology/tech/windows/wp/ow2004 

/Oracle_ID_mgmt_Windows.pdf 



 84 

[Mic03a] Microsoft Corporation. Windows Server 2003 Technical Reference - Logon 

and Authentication Technologies. 2003 [viitattu: 29.11.2005]. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003 

/library/TechRef/f330f9c6-c1e6-41c2-8295-8427332995f6.mspx 

 

[Mic03b] Microsoft Corporation. Windows Server 2003 Technical Reference - 

 Authorization and Access Control Technologies. 2003 [viitattu: 29.11.2005]. 

Saatavissa: 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library 

/TechRef/f330f9c6-c1e6-41c2-8295-8427332995f6.mspx 

 

[Mic03c] Microsoft Corporation. Integration Server 2003 - Classic Metadirectory 

 Scenario and Walkthrough [word-dokumentti]. 2003. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=15032653

 -D78E-4D9D-9E48-6CF0AE0C369C&displayLang=en&oRef= 

 

[Mic04] Microsoft Corporation. Solution Guide for Windows Security and 

 Directory Services for UNIX. Versio 0.9. 2004. 

 

[Mic05] Microsoft Corporation. Windows Server 2003 Technical Reference - Access 

control in Active Directory. 2005 [viitattu: 29.11.2005]. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003 

/library/ServerHelp/2f98f5b2-5e7e-4ff3-83a9-c32cf2332921.mspx 

 

[Mic99a] Microsoft Corporation. Microsoft® Active Directory Service Interfaces: 

 ADSI Open Interfaces for Managing and Using Directory Services. 

[word-dokumentti]. 1999 [viitattu: 5.12.2005]. Saatavissa: 

 http://download.microsoft.com/download/2/a/6 

/2a67db42-8154-47a5-a905-2bf2fabc1803/adinterface.doc 



 85 

[Mic99b] Microsoft Corporation. The Security Support Provider Interface. 

[word-dokumentti]. 1999 [viitattu: 5.12.2005]. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/windows2000/docs/sspi2000.doc 

 

[Mii04]  MIIS 2003 How to Buy. [www-tuotedokumentti]. Microsoft Corporation. 

 2004 [viitattu: 28.10.2005]. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/windowsserversystem/miis2003/howtobuy 

/default.mspx 

 

[Mii05] MIIS 2003 Product Overview. [www-tuotedokumentti]. Microsoft 

 Corporation. 2005 [viitattu: 28.10.2005]. Saatavissa: 

 http://www.microsoft.com/windowsserversystem/miis2003/evaluation 

/overview/default.mspx 

 

[Mro01] Mrozowski, Paul. RCS Solutions, Inc [pdf-dokumentti]. 2001  

[viitattu: 5.12.2005]. Saatavissa: http://www.kirtlandsys.com/misc 

/Taking%20Advantage%20of%20ADSI.pdf 

 

[Msd05] Microsoft MSDN Library. Platform SDK: Active Directory Service 

 Interfaces. Microsoft Corporation. 2005 [viitattu: 22.12.2005]. Saatavissa: 

 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library 

/en-us/adsi/adsi/iadsuser_groups.asp 

 

[Ora05a] Oracle Price Lists. [www-tuotedokumentti]. Oracle Corporation. 2005 

 [viitattu: 28.10.2005]. Saatavilla: 

 http://www.oracle.com/corporate/pricing/pricelists.html. 



 86 

[Ora05b] (Tekijä tuntematon). Oracle Database Security Checklist. Oracle 

 Corporation [pdf-dokumentti]. 2005 [viitattu: 1.12.2005]. Saatavilla: 

 http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf 

/twp_security_checklist_db_database.pdf 

 

[Ora05c] (Tekijä tuntematon). Oracle Internet Directory. [pdf-tuotedokumentti]. 

 Oracle Corporation. 2005 [viitattu: 1.12.2005]. Saatavissa:  

 http://www.oracle.com/technology/products/oid/pdf 

/directory_datasheet_10gr2.pdf 

 

[Pap04] Papray, Uday. Sarbanes-Oxley Act: The Impact on IT Security [www-

 dokumentti]. 2004 [viitattu: 8.12.2005]. Saatavissa: 

 http://www.certmag.com/articles/templates 

/cmag_department_sec.asp?articleid=789&zoneid=43 

 

[Per03] Perry, Elizabeth. Oracle Database JDBC Developer's Guide and 

 Reference, 10g Release 1 (10.1). Oracle Corporation [pdf-dokumentti]. 

 2003 [viitattu: 5.12.2005]. Saatavissa: 

http://download-west.oracle.com/docs/cd/B13789_01/java.101/b10979.pdf 

 

[Pet02] Petchatnikov, Dmitri. Design of User Authentication System for Multi-

 Operator Wireless LANs. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2002. 

 

[Pin02] Pinkas, Benny. Securing Passwords Against Dictionary Attacks. 

 Conference on Computer and Communications Security, Washington, DC, 

 USA. 18-22 Marraskuuta 2002, sivut 161-170. 

 

[Rob02] Roback, Ed. Identification and Authorization. WindowsSecurity.com   

[pdf-dokumentti]. 2002 [viitattu: 12.9.2005]. Saatavissa: 

 http://security.isu.edu/pdf/nistiadraft.pdf 



 87 

[Rsa05] RSA SecurID Authentication: Features and Benefits.  

[www-tuotedokumentti]. RSA Security. 2005 [viitattu 12.9.2005]. 

Saatavissa: http://www.rsasecurity.com/node.asp?id=1309 

 

[Sal02] Salakoski, Isto. LDAP - Lightweight Directory Access Protocol, 

 Seminaariraportti. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos. 

 13.3.2000 Helsinki. 

 

[San01] Sandhu, Ravi. Future Directions in Role-Based Access Control Models. 

 Information Assurance in Computer Networks: Methods, Models, and 

 Architectures for Network Security, International Workshop MMM-ACNS, 

Pietari, Venäjä. 21.-23. Toukokuuta 2001, sivut 22-26. 

 

[Sch04] Schneier, Bruce. Sensible Authentication. ACM Queue, Osa 1, 

Numero 10. Helmikuu 2004, sivut 74-78. 

 

[Sig01] Comparision of Strong Authentication Systems and Technologies. 

[www-tuotedokumentti]. Signify. 2001 [viitattu 9.9.2005]. 

Saatavissa: http://www.signify.net/collateral/marketing 

/Comparison-of-Strong-Authentication-Techniques.pdf 

 

[Smi02] Smith, Richard E. Authentication from Password to Public keys. 

Addison-Wesley. 2002. 

 

[Str03] Strohm, Richard. Oracle Identity Management Concepts and Deployment 

 Planning Guide 10g (9.0.4) for Windows or UNIX. Oracle Corporation. 

 2003. 



 88 

[Tag00] Tagg, Gary. Implementing a Kerberos Single Sign-on infrastructure. 

 Information Security Bulletin, Tagg Consulting Ltd [pdf-dokumentti]. 

 Marraskuu 2000 [viitattu: 21.10.2005]. 

Saatavissa: http://www.tagg-consulting.co.uk/kerberos.pdf 

 

[Wah97a] Wahl, Mark. LADPv3 Distinguished Names, RFC 2253.  

1997 [viitattu: 23.11.2005]. 

Saatavissa: http://www.ietf.org/rfc/rfc2253.txt?number=2253 

 

[Wah97b] Wahl, Mark. Lightweight Directory Access Protocol (v3), RFC 2251. 

1997 [viitattu: 23.11.2005]. 

Saatavissa: http://www.ietf.org/rfc/rfc2251.txt?number=2251 

 

[Wei92] Weider, Chris. Technical Overview of X.500, RFC 1309. 

1992 [viitattu: 23.11.2005]. 

Saatavissa: http://www.ietf.org/rfc/rfc1309.txt?number=1309 

 

[Wri05] Wright, Joshua. Cid, Carlos. An Assessment of the Oracle 

 Password Hashing Algorithm. SANS Institute [pdf-dokumentti]. 

2005 [viitattu: 1.12.2005]. 

Saatavissa: http://www.sans.org/rr/special/index.php?id=oracle_pass



LIITE 1. ASO:n konfigurointitiedostot 
 

SQLNET.ORA (asiakas) 
 
NAMES.DIRECTORY_PATH=(TNSNAMES) 
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(kerberos5) 
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=mama 
SQLNET.KERBEROS5_CONF=c:\krb5\krb5.conf 
SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=true 
SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT:// 
 
 
SQLNET.ORA (palvelin) 
 
NAMES.DIRECTORY_PATH=(TNSNAMES) 
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(kerberos5) 
SQLNET.AUTHENTICATION_KERBEROS5_SERVICE=mama 
SQLNET.KERBEROS5_CONF=/etc/krb5.conf 
SQLNET.KERBEROS5_CONF_MIT=true 
SQLNET.KERBEROS5_KEYTAB=/etc/krb5.keytab 
 
 
KRB5.CONF (asiakas ja palvelin) 
 
[libdefaults] 
 default_realm = GRIFFIN-DOMAIN.NET 
 default_tgs_enctypes = des-cbc-md5 
 default_tkt_enctypes = des-cbc-md5 
 default_etypes = des-cbc-md5 
 default_etypes_des = des-cbc-md5 
  
[realms] 
GRIFFIN-DOMAIN.NET = { 
 kdc = l05srv02.griffin-domain.net:88 
} 
[domain_realm] 
.griffin-domain.net = GRIFFIN-DOMAIN.NET 
griffin-domain.net = GRIFFIN-DOMAIN.NET 
.kaukas.upm-kymmene.com = GRIFFIN-DOMAIN.NET 
kaukas.upm-kymmene.com = GRIFFIN-DOMAIN.NET 
 
 
KRB5.REALMS (asiakas ja palvelin) 
 
.griffin-domain.net GRIFFIN-DOMAIN.NET 
.kaukas.upm-kymmene.com GRIFFIN-DOMAIN.NET 



LIITE 2. Ethereal-protokolla-analysaattorin kaappaus. 

 


