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1 JOHDANTO
Teosten levittäminen digitaalisessa muodossa internetissä on helpompaa, nopeampaa, yleisempää ja laajempaa kuin perinteisiä jakelutapoja ja -kanavia käyttämällä [BlC01], kun taas
tekijänoikeuksien tehokas valvonta, teosten käyttömaksujen kerääminen ja teosten luvattoman
kopioinnin estäminen on hankalaa. Digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta (engl. Digital
Rights Management, DRM) on yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään muun muassa sopimaan
käyttöoikeuksista teoksen ostajan ja myyjän välillä sekä rajoittamaan teosten tallentamista ja
kopiointia. Toimivien, luotettavien ja tehokkaiden DRM-menetelmien puute on yksi pääsyistä, jonka takia elokuva- ja levy-yhtiöt sekä muut julkaisijat eivät käytä internetiä teostensa
jakelukanavana [ScK04].
Nykyisten DRM-menetelmien ja kopiosuojausten vakavimpiin heikkouksiin kuuluu analogisen aukon ongelma, joka on ylitsepääsemätön. Sen seurauksena minkä tahansa digitaalisen,
suojatun teoksen kopiointisuojaukset ovat kierrettävissä ja teos on tallennettavissa suojaamattomaan digitaaliseen muotoon [ScK04]. DRM-järjestelmien monimutkaisuudesta johtuva
toteutuksen korkea hinta ja käytön hankaluus nostavat tuotteiden hintaa ja rajaavat teosten
käyttöä esimerkiksi vain tietyille toistolaitteille [ArH05, Fel03, MHB03, Mic05, PCT04].
Tämä heikentää järjestelmien yleistä hyväksyntää kuluttajien keskuudessa. Lisäksi tekijänoikeuksien perinteisestä, tiukasta valvonnasta aiheutuu sekä teoksen tekijälle että kuluttajalle
tiedon jakamisen ja teosten jatkokäytön esteitä, joihin kuuluvat muiden muassa julkaisu- ja
käyttösopimusten tekemisen hitaus, hankaluus ja korkea hinta, joiden merkitys on paljastunut,
korostunut ja muuttunut avoimen internetin käytön yleistyttyä.
Tässä tutkielmassa hahmoteltavan WARP-järjestelmän (Works, Authors, Royalties and
Payments) tavoitteena on löytää tietoteknisiä ratkaisuja, joilla teosten tekijöiden, kuluttajien ja
kustantajien sekä tutkijoiden ja yhteiskunnan osin ristiriitaiset edut [Gui07] voidaan turvata
oikeudenmukaisella ja käytännöllisellä tavalla internetissä. WARP perustuu julkaistavien digitaalisten teosten kansainväliseen rekisteröintiin sekä teosten kopiointikertojen automaattiseen laskentaan ja käyttömaksujen tilitykseen oikeuksien omistajille. Tällaisen järjestelmän
skaalautuvuus maailmanlaajuiseksi vaatii tehokkaita toteutustapoja. Lisäksi järjestelmältä
vaaditaan, että sen käyttö on kohtuullisen helppoa ja edullista sekä sisällön tuottajille että
käyttäjille.
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Tekijänoikeuksista huolehtimista hankaloittaa nykyisin se, että edunvalvontajärjestöjä on runsaasti, jolloin eri teostyyppien, kuten piirrosten, valokuvien, musiikin, pelien tai kirjojen tekijöiden etuja valvovat eri järjestöt. Usein käyttölupien hankinta yhdenkin teoksen erityyppiselle käytölle, kuten esittämiselle, tallentamiselle, kääntämiselle tai uudelleenjulkaisemiselle, vaatii työlästä selvittämistä ja yhteydenpitoa useisiin eri tahoihin. WARPissa tavoitellaan järjestelmää, joka sopii mahdollisimman monelle eri teostyypille, jolloin tekijänoikeuksia voidaan hoitaa nykyistä keskitetymmin, yhtenäisemmin ja helpommin – samalta luukulta, kevyemmällä selvitystyöllä ja nopeammalla, automatisoidulla hallinnoinnilla.
Tiukkaan oikeuksien hallintaan ja kopioinnin estoon perustuva nykyinen järjestelmä ei toimi
tyydyttävästi tekijän, tuottajan eikä kuluttajan kannalta. Tarvitaan uudentyyppisiä, avoimempia ratkaisuja ja järjestelmiä, jotka eivät estä tai rajoita teosten käyttöä ongelmallisilla kopiosuojauksilla, eivätkä rankaise elokuvien ja musiikin ystäviä ja muita teosten käyttäjiä haasteilla tuomioistuimiin, vaan kannustavat sisällön tuottamiseen ja käyttämiseen siten, että sekä
teosten tekijät että mahdolliset kustantajat saavat käytetyistä teoksista kohtuullisen korvauksen. WARP-järjestelmässä kuluttaja maksaa käyttämistään teoksista veroluontoisella korvauksella, mutta ei joudu maksamaan kopiointisuojauksista, jotka rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan nauttia teoksesta haluamallaan tavalla, käytössään olevalla laitteistolla.
Tämä tutkielma esittää myös ratkaisumalleja [Blo70, KaR87, Mao01], joiden avulla suunniteltu, uusi järjestelmä voidaan toteuttaa tehokkaasti, siten että se myös skaalautuu maailmanlaajuiseksi. Esitettyjen ideoiden toimivuutta testataan laskennallisesti ja internet-sisällön empiirisellä frekvenssianalyysilla. Työssä verrataan uuden järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia vallitseviin käytäntöihin tekijänoikeuksien puolustamisessa.
Luvussa 2 käsitellään nykyiset tekijänoikeuksien teknisen valvonnan ongelmat ja esitetään
vallitsevaa järjestelmää luonteeltaan avoimempi vaihtoehto taloudellisten tekijänoikeuksien
toteuttamiseksi internetissä. Luvussa 3 suunnitellaan tähän tarkoitukseen uusi informaatiojärjestelmä ja sen osat yleisellä tasolla, ja luvussa 4 esitetään järjestelmän tehokkaita toteutustapoja. Luvussa 5 arvioidaan suunnitellun tietojärjestelmän toteutettavuutta ja käyttöönoton
hyötyjä, haittoja, riskejä sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Luvussa 6 tehdään yhteenveto
tutkielman tärkeimmistä tuloksista ja ehdotetaan jatkotutkimuksen kohteita.
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2 ONGELMA JA TAVOITTEET
Kirjallisen, taiteellisen, teollisen tai muun vastaavan teoksen luojalle kuuluvat tekijänoikeudet, joilla tarkoitetaan muun muassa yksinoikeutta teokseen, sen julkaisuun, jakeluun ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Tekijänoikeudet on turvattu useilla kansainvälisillä sopimuksilla ja
kansallisilla laeilla. Internetin rajusti kasvaneen käytön ja levinneisyyden myötä myös teosten
luvaton kopiointi on merkittävästi lisääntynyt ja muuttunut laajamittaiseksi. Tekijänoikeuksien tehokas valvonta sitä vastoin on vaikeutunut vertaisverkkotekniikan ja salattujen tietoliikenneyhteyksien takia. Koko yhteisöä tyydyttävän kompromissiratkaisun löytäminen tekijänoikeuksien ja -korvausten kentällä vaatii teosten tekijöiden, käyttäjien ja kustantajien tarpeiden tunnistamista, priorisointia ja tasapainottamista.
WARP-järjestelmän toimintamalli on lähes vastakohta vanhalle, perinteiselle lähestymistavalle: julkaistavaksi tarkoitettuja teoksia ei yritetä vahvasti suojata tai niiden levitystä
tietoverkoissa rajoittaa, vaan sisällön tuottamiseen, laajaan kopiointiin ja käyttöön päinvastoin
kannustetaan. Teosten kopioinnista internetissä maksetaan teosten tekijöille käyttökorvauksia,
jotka rahoitetaan veroluontoisen tietoliikennemaksun muodossa. Reilulla tavalla toteutettuna
tämä toimintamalli palvelee sekä teosten käyttäjien että oikeuksien omistajien etuja – kuluttajat ja muut teosten käyttäjät saavat yhä laajemman valikoiman teoksia helposti ja vaivatta
käytettävikseen, kun taas teosten tekijät ja kustantajat saavat kohtuullisia korvauksia teostensa
käytöstä.

2.1 Internet-ajan tekijänoikeudet ja lainsäädäntö
Tekijänoikeudet syntyvät teoksen luojalle, luonnolliselle henkilölle, automaattisesti ja välittömästi, kun teos on tallennettu jossakin muodossa fyysiselle medialle [Ber79]. Tekijänoikeudet
eivät suojaa ideaa tai ajatusta, vaan sen ilmentymää fyysisessä muodossa, kuten kirjana,
sävellysteoksena, tietokoneohjelmana tai valokuvana. Suoja on voimassa rajoitetun ajan, esimerkiksi 50–120 vuotta tekijän kuolemasta, minkä jälkeen teos on yleistä omaisuutta.
Tekijän taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta tuottaa teoksesta kopioita ja saattaa ne
yleisön saataville. Nämä oikeudet tekijä voi halutessaan siirtää toiselle osapuolelle, kuten
työnantajalle, kustantajalle, levy-yhtiölle, edunvalvontajärjestölle tai muulle yritykselle tai
yhteisölle. Useissa maissa tekijänoikeuksiin kuuluvat myös moraaliset oikeudet, kuten isyysoikeus ja kunnioittamisoikeus, jotka eivät ole siirrettävissä ja ovat luovutettavissa vain osin.

4
Tekijänoikeuksista säädetään tarkemmin kansallisilla laeilla, jotka noudattelevat niiden kansainvälisten sopimusten sisältöä, joihin kukin yksittäinen valtio on sitoutunut. Näistä keskeisimpiä ovat YK:n alaisen Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n Bernin sopimus
[Ber79], Maailman kauppajärjestön WTO:n TRIPS-sopimus [Agr94], WIPO Copyright
Treaty (WCT) [WIP96a] ja WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) [WIP96b].
Taulukkoon 2.1 on koottu keskeisimmät kansainväliset tekijänoikeussopimukset, niihin sitoutuneiden valtioiden lukumäärät ja sopimuksia hallinnoivat järjestöt.
Teosten levitykseen tietoverkoissa liittyvät WCT ja WPPT pantiin täytäntöön Yhdysvalloissa
vuonna 1998 (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ja säädettiin direktiiviksi Euroopan
unionissa vuonna 2001 (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council
of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
information society, josta käytetään myös lyhyempää nimeä EU Copyright Directive, EUCD).

Hallinnoiva
järjestö

1886–1979

Sitoutuneita
valtioita
163 kpl

TRIPS [Agr94]

1994

151 kpl

WTO

WCT [WIP96a]

1996

64 kpl

WIPO

WPPT [WIP96b]

1996

62 kpl

WIPO

Kansainvälinen sopimus
Bernin sopimus [Ber79]

Luotu

WIPO

Taulukko 2.1: Keskeisimmät kansainväliset tekijänoikeussopimukset
maaliskuussa 2008 [WIP08, WTO08].

Bernin sopimuksesta on tullut tekijänoikeuksien perussopimus, johon viitataan useissa muissa
sopimuksissa ja jonka pohjalta uusia sopimuksia kehitetään. Kuva 2.2 havainnollistaa Bernin
sopimuksen ja sitä kautta tekijänoikeuksien tunnustamisen yleismaailmallisuutta. Maaliskuussa 2008 sopimuksen piirissä oli 163 valtiota maailman 193:sta kansainvälisesti, yleisesti
tunnustetusta valtiosta.
Internet-ajan (1990- ja 2000-luku) lakiuudistuksissa on nähtävissä selvä suuntaus laajentaa ja
tiukentaa teosten suojaa tekijänoikeuksien omistajien etujen turvaamiseksi. Esimerkiksi WCT
ilmaisee eksplisiittisesti tekijänoikeuksien koskevan perinteisten kirjallisten ja taiteellisten
teosten lisäksi myös tietokoneohjelmia ja tietokantoja sekä kieltää teknisten kopiosuojausten,
kuten DRM-järjestelmien (engl. Digital Rights Management), kiertämisen [WIP96a]. Tekijänoikeuksien voimassaoloa on viime vuosikymmeninä toistuvasti pidennetty, esimerkiksi
Euroopassa 70 vuoteen [Cou93] ja Yhdysvalloissa 70–120 vuoteen [Son98].
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Tekijän yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä ei ole ehdoton, sillä kansainvälisiin tekijänoikeussopimuksiin liittyy yleensä mahdollisuus säätää oikeuksiin kansallisia poikkeuksia. Ehdot tunnetaan Bernin kolmivaiheisena testinä (Berne three-step test) [Ber79], joka sanelee,
että poikkeukset ja rajoitukset:
1. saavat koskea vain määrättyjä erityistapauksia,
2. eivät saa estää teoksen normaalia käyttöä ja
3. eivät saa kohtuuttomasti haitata tekijän oikeutettuja etuja.

Kuva 2.2: Bernin sopimukseen sitoutuneet 163 maata [WIP08].

Yhteiskunnallisesti tärkeitä tai muuten erityisen suojan arvoisiksi koettuja teosten käyttötilanteita varten tekijänoikeuslakeihin on säädetty poikkeuksia, kuten sitaattioikeus, käyttöoikeus opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä oikeus kääntää teoksia sokeainkirjoitukselle ilman tekijän erillistä lupaa.

2.2 Nykyisen edunvalvonnan ja DRM-järjestelmien ongelmat
Vallitsevilla tekijänoikeuksilla on pitkät, kirjapainotaidon keksimisen aikakaudelle ulottuvat
perinteet. Oikeuksien alkuperäisenä tavoitteena oli kannustaa kirjojen kirjoittamiseen, mutta
myöhemmin ne ovat kehittyneet oikeuksienomistajien taloudellisten etujen suojaamisen välineiksi [ArH05].
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Oikeuksien valvonta on pitkälti perustunut teosten fyysisen monistamisen hallintaan ja rajoittamiseen. Tämä näkyy vielä nykyisinkin veroluontoisissa hyvitysmaksuissa (joita aiemmin
kutsuttiin kasettimaksuiksi), joita peritään monissa maissa muun muassa DAT-kaseteista, CDja DVD-aihioista, MP3-soittimista, kiintolevyllisistä digisovittimista ja muista tallennusvälineistä, joille teoksia voidaan kopioida. Hyvitysmaksuja käytetään ainakin Yhdysvalloissa,
Saksassa, Kanadassa, Ruotsissa ja Suomessa. Käytäntöä on kritisoitu muun muassa siitä, että
se a) ei jaa korvauksia kaikille tekijöille, joiden töitä kopioidaan, b) verottaa myös heitä, jotka
tallentavat tekijänoikeusvapaata tietoa, c) kohtelee eri tallennusmedioita eriarvoisesti sekä
d) koskee vain erikseen lueteltuja medioita, jolloin lakia jatkuvasti kierretään tallentamalla
teokset uudelle medialle, jota hyvitysmaksu ei vielä koske [Enq04, KiP05]. Järjestelmän
toimivuutta heikentää sekin, että tallennusvälineitä voi nykyisin helposti tilata internetin
kautta maasta, jossa hyvitysmaksu ei ole käytössä.
Julkaistujen teosten tekijänoikeuksien ja korvauskäytäntöjen selvittäminen on työlästä ja hidasta, mikä käytännössä vähentää mahdollisuuksia käyttää teoksia tai niiden osia siten, että
niistä maksetaan oikeutettu, kohtuullinen korvaus tekijöille, vaikka siihen olisi haluja – esimerkiksi hankittaessa musiikkia videoteoksen ääniraidalle tai kuvitettaessa WWW-sivua tai
kirjaa. Vaikka teoksen oikeuksien omistajan yhteystiedot löytyisivät, saattaa käyttöluvan hankinta kestää niin pitkään, että se raha- ja aikaresurssien rajallisuuden takia käytännössä estää
monipuolisen ja runsaan kuvituksen, musiikin yms. käytön monessa hankkeessa [ArE97]. Internetin ja tietoyhteiskunnan valtit – nopeus, helppous, tehokkuus – eivät tässä toteudu, vaan
pikemminkin romuttuvat. Hidas sopimusmenettely hankaloittaa jo tehdyn työn ja tuotetun
kulttuurisen pääoman yhteiskunnallisesti järkevää hyödyntämistä, tiedon laajaa levittämistä ja
teosten tehokasta jatkokäyttöä. Uusi WARP-järjestelmä sitä vastoin tuottaa automaattisesti
teosten tekijöille rahallisia korvauksia, kun heidän teoksiaan käytetään, kopioidaan ja uudelleenjulkaistaan internet-sivustoilla, ilman sopimustarvetta. Tekijän tarvitsee puuttua asiaan
vain, jos hän havaitsee teostaan käytettävän hänen kirjallista, taiteellista tai ammatillista arvoaan loukaten tai muulla vastaavalla asiattomalla tavalla, jota hän ei halua sallia.
Nykyinen, vahva suojausperinne kulminoituu DRM-järjestelmissä (engl. Digital Rights Management), jotka perustuvat teosten käytön tekniseen rajoittamiseen [Fel03]. Esimerkiksi internetin verkkomusiikkikaupat myyvät teoksia muodossa, jossa niitä voi kuunnella vain tietyn
valmistajan laitteistolla tai muilla tavoin rajoitetusti. Nykyiset DRM-järjestelmät eivät tarjoa
käyttäjälle täyttä vapautta valita, missä ja millä laitteistolla hän kuuntelee teosta, johon hän on
ostanut käyttöoikeuden. Monia muitakin laillisia käyttötapoja, kuten varmuuskopioiden ottamista, on vastaavalla tavalla rajoitettu, hankaloitettu tai suorastaan estetty [ArH05].
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DRM-järjestelmillä suojattujen teosten lukeminen, katselu tai kuuntelu vaatii käyttäjältä
käyttösopimuksen tekemistä teoksen tekijän tai myyjän kanssa sekä sopimuksen hyväksymistä ja siihen sitoutumista, mikä eroaa oleellisesti toimintatavasta, johon kuluttajat ovat tottuneet perinteisten teoskappaleiden kohdalla [JaS05]. Kun käyttäjä hankkii paperisen kirjan
luettavakseen tai tavallisen CD-levyn kuunneltavakseen, hänen ei tarvitse solmia sopimusta.
Eri laitevalmistajilla, kustantajilla ja sisällöntuottajilla on omia, keskenään yhteensopimattomia DRM-järjestelmiä, mikä tuo suojatun sisällön käyttöön kuluttajan näkökulmasta ylimääräistä hankaluutta ja vaivaa. Lisäksi DRM-järjestelmät ovat teknisesti monimutkaisia ja raskaita, joten niiden toteuttaminen ja jatkuva hallinta tuottaa kuluja, jotka siirtyvät teosten hintoihin, kuluttajan maksettavaksi. Viallisesta DRM-järjestelmästä, joka aiheuttaa käyttäjälle
haittaa, saattaa tulla järjestelmää käyttävälle yrityksellekin sekä taloudellisesti että imagollisesti kallis lasku, kuten Sony BMG:n kohuttu rootkit-kopiosuojaustapaus osoitti [Son08].
Ylitsepääsemätön heikkous DRM-järjestelmissä on, ettei yksikään niistä ole niin tehokas ja
toimiva, että se pystyisi luotettavasti havaitsemaan ja erottelemaan teoksen laillisen ja laittoman käytön tai estämään teoksen luvattoman kopioinnin – eli suoriutumaan niistä tehtävistä,
joihin se on suunnattu tai joiden sen odotetaan hoitavan [Fel03]. Kaikissa digitaalisten teosten
kopiointisuojauksissa on perustavanlaatuinen aukko, ns. analoginen reikä (engl. the analog
hole tai analog reconversion problem) [Cla02]. Jokainen teos, joka on tarkoitettu ihmisen
luettavaksi, katseltavaksi tai kuunneltavaksi, on muutettava teoksen esitysvaiheessa ihmisen havaittavissa olevaan, analogiseen muotoon – esimerkiksi kuvaksi tietokoneen näytölle
tai ääneksi, joka toistetaan kuulokkeiden tai kaiuttimien avulla. Tässä vaiheessa elokuva voidaan kuvata kameralla näytöltä, musiikkikappale äänittää mikrofonilla esitystilassa tai
muulla tavalla tallentaa teos uudelleen joko suoraan digitaaliseen muotoon tai myöhemmin
digitoitavaksi. Näin voidaan kopioida mikä tahansa teknisesti suojattukin teos suojaamattomaan, digitaaliseen muotoon, minkä jälkeen ei ole teknisiä esteitä kopioida teosta tehokkaasti
eteenpäin tietoverkoissa.
Tekijänoikeuksien suojaamia teoksia on jo pitkään ollut avoimessa internetissä laajasti saatavilla – musiikkia MP3-tiedostojen muodossa ja elokuvia DivX-muodossa, noudettavissa esimerkiksi tavallisella WWW-selaimella. Suomalaisen tekijänoikeusjärjestö Teoston tilaaman,
digitaalista tallentamista ja median käyttöä vuonna 2007 kartoittavan tutkimuksen mukaan
98 % vastaajista (n=1042) oli kopioinut musiikkia kiintolevylle, MP3-soittimelle, CD-aihiolle
tai muulle tallennusmedialle [Dig07]. Vastaajista 51 % ilmoitti tehneensä näin viimeksi kuluneiden 2 päivän aikana. Kaikesta tallennetusta musiikista 55–59 % ja tietokoneelle tallennetusta musiikista jopa 67 % on tutkimuksen mukaan peräisin internetistä. Elokuvien ja tv-oh-
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jelmien osalta luvut ovat samansuuntaisia: internet on tallennettavan materiaalin ensisijainen
lähde. Tutkittavat olivat suositun IRC-Galleria-verkkoyhteisön pääosin 12–26-vuotiaita jäseniä, joten tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestöön. Tutkimus antaa kuitenkin selviä
viitteitä siitä, että internet on jo merkittävä teosten lähde nuorille ja tulevaisuudessa todennäköisesti ensisijainen kanava, josta musiikkia, elokuvia ja muuta sisältöä tullaan hankkimaan.
Internetin alkuajoista asti avoimuus ja vapaus ovat olleet kiinteä osa maailmanverkon luonnetta, mikä mahdollisti sen nopean, globaalin leviämisen 1990-luvulla henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä ja halvetessa kuluttajahintaisiksi. 2000-luvulla internetistä tuli länsimaissa koko kansan viestintäväline ja myös sen yhteiskunnallinen merkitys huomattiin – alettiin puhua tietoyhteiskunnasta. Internetin käyttäjät ovat yhä enemmän yhteydessä kotimaansa
ulkopuolelle, käyvät ulkomaisilla WWW-sivuilla ja keskustelukanavilla, lähettävät sähköpostia sekä tilaavat palveluja ja tavaroita verkkokaupoista. Kun kulttuuripiirit ja toiminta-alueet
näin laajenevat, maantieteelliset ja valtakunnalliset rajat menettävät jatkuvasti merkitystään.
Valtaosa aineistoista – myös tekijänoikeuksien alaisista teoksista – joita tavalliset kansalaiset
noutavat internetistä, on verkossa vapaasti saatavilla, ilman erillistä sivusto- tai teoskohtaista
maksua. Nykyisin käyttäjät maksavat teknisestä internet-yhteydestä, eivät juurikaan sisällöstä.
Teoston tutkimuksessa jopa 57 % vastaajista ilmoitti, etteivät he koskaan ole ostaneet musiikkitiedostoja, elokuvia tai tv-ohjelmia [Dig07]. Otanta ei tosin kovin hyvin kata luottokorteilla
verkko-ostoksia käyvää aikuisväestöä, koska vastaajat olivat pääosin nuoria.
Luvattoman internet-kopioinnin vaikutuksista esimerkiksi kansainväliseen levymyyntiin on
ristiriitaisia tietoja: Musiikkiteollisuuden edustajat sekä osa tutkijoista ja tekijänoikeuksien
puolustajista väittävät kopioinnin johtavan myynnin vähentymiseen [PeW03, Siw07], kun
taas esimerkiksi Harvardin ja Kansasin tutkijat ovat mitanneet nollavaikutuksen [ObS07].
Lontoon yliopistossa on todettu, että Kanadassa vertaisverkkojen aktiiviset käyttäjät ostavat
muita enemmän musiikkia [AnF07].
Jotkin aiemmin kielteisesti internet-kopiointiin suhtautuneet tutkijat, esimerkiksi Martin Peitz
ja Patrick Waelbroeck [PeW06], ovat lieventäneet kantojaan tai näkevät kopioinnin jopa
edesauttavan teosten tekijöiden ja oikeuksienomistajien etuja. He selittävät ilmiötä sillä, että
kuluttajat haluavat kuunnella ilmaisia näytteitä musiikista ennen ostopäätöksen tekoa ja ovat
sen jälkeen varmempia ostajia, koska ovat pystyneet ennakkokuuntelulla löytämään parhaiten
omaa makuaan vastaavat kappaleet. Tämä vastaa intuitiivista käsitystä siitä, että asiakas
haluaa mieluummin tietää, mitä hän on hankkimassa kuin "ostaa sikaa säkissä", joten selitys
on todennäköisesti yleistettävissä myös muihin digitaalisiin teoksiin ja niiden hankintaan.
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Internetin käytön voimakkaan kasvun myötä levy-yhtiöt, tekijänoikeusjärjestöt, kustantajat ja
muut oikeuksien omistajat ovat käyneet yhä rajumpaan taistoon turvatakseen oikeuksiaan.
Levy-yhtiöt ovat haastaneet kuluttajia oikeuteen teosten luvattomasta internet-kopioinnista.
Tiukennettujen tekijänoikeuslakien nojalla langetetut tuomiot ovat toimineet pelotteina, vähentäneet julkisten WWW-sivujen kautta avoimesti tehtyä kopiointia sekä ajaneet kuluttajat
käyttämän vertaisverkkoja ja teknisesti salattuja yhteyksiä. Luvaton toiminta jatkuu piilossa,
jolloin sitä on vielä aiempaa vaikeampaa valvoa tai hallita – puhumattakaan siitä, että teosten
tekijät saisivat kohtuullisia korvauksia töistään.

2.3 Teosten vapaa jakelu internetissä
Internet mediana on mahdollistanut tiedon ja teosten globaalin etsinnän, löytämisen ja käytön
helposti, nopeasti ja ennennäkemättömässä laajuudessa. Suomessa internet on vuonna 2007
nuorten keskuudessa tiedotusvälineenäkin jo ohittanut television sekä mieluisuudessa että tärkeydessä [Nuo07]. Mediasisällöstä on tullut arkista kulutustavaraa, jota etenkin nuoret käyttäjät ovat jo tottuneet noutamaan kätevästi ja vaivattomasti tietoverkosta. Teosten myyjien on
yhä vaikeampaa perustella uskottavasti, miksi asiakkaan pitäisi erityisesti maksaa tuotteista ja
palveluista, joiden hankinta, käyttöönotto ja käyttö on tarkoituksella tehty hankalammaksi
kuin on välttämätöntä – ja mihin käyttäjät ovat jo tottuneet. Monet kuluttajat tietävät jo varmuudella, omasta kokemuksesta, että internetin avulla on mahdollista saada tai ottaa teos helposti käyttöön. Tästä syystä on epätodennäköistä, että järjestelmät, jotka nostavat teosten
hintaa tai merkittävästi hankaloittavat teosten ostoa ja käyttöä, voisivat pitkän päälle menestyä ja saada tulevaisuudessa kuluttajien laajan hyväksynnän.
Teoksia, joita käyttäjät haluavat, digitoidaan ja siirretään internetiin – riippumatta siitä, onko
tämä luvallista vai ei. Internetiin laitetun materiaalin täydellinen poistaminen maailmanverkosta on hankalaa niissäkin tapauksissa, joissa julkaisu on tehty luvatta. WARP tarjoaa uuden
toimintamallin, joka toimii ja auttaa selviämään nykyistä paremmin siitäkin vallitsevasta
tilanteesta, että teoksia käytetään ja kopioidaan laajasti, lupia kysymättä.
Informaatioteknologiaan erikoistunut tutkimusyhtiö IDC arvioi maaliskuussa 2008 EMC:n
rahoittamassa tutkimuksessa, että yksityishenkilöt luovat noin 70 % kaikesta digitaalisesta
informaatiosta [Gan08]. Tavallisista sisällön käyttäjistä ja kuluttajista on tullut myös merkittäviä sisällön tuottajia – ja viidakkorummun tavoin toimivia teosten suosittelijoita, arvostajia ja
arvostelijoita. Heidän tuottamaansa sisältöä kutsutaan UGC:ksi, User-generated content, tai
CGM:ksi, Consumer Generated Media. Sisällöntuotannon yhteiskunnallinen kulttuuri- ja
mediakentän muutos näkyy yksityishenkilöiden ja harrasteryhmien lukuisina WWWkotisivuina, blogeina, Wikipedia-artikkeleina, valokuva-albumeina ja YouTube-videoina.
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Teosten vapaa jakelu julkisessa tietoverkossa on käytännössä jo toteutettu, joten tehtäväksi
jää luoda järjestelmä, jossa teosten oikeuksien omistajille maksetaan korvauksia heidän teostensa tosiasiallisesta kopioinnista internetissä. Kun teosten rekisteröinti automatisoidaan ja
järjestelmä rakennetaan sellaiseksi, että kuka tahansa voi ilman raskasta byrokratiaa rekisteröidä teoksensa julkaistavaksi, järjestelmä palkitsee myös ne henkilöt, jotka eivät tuota sisältöä päätoimisesti tai ammattimaisesti. Uuden järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa – ei
vain periaatteessa, vaan myös käytännössä – korvaukset kaikille arvokkaan sisällön tuottajille.
Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on, että myös he, jotka nykyisin jäävät täysin hyvityksittä, saavat tulevaisuudessa niin halutessaan rahallisia korvauksia tekemistään teoksista.

2.4 Sisällöntuotannon rahoittaminen tietoliikennemaksuilla
Tekijänoikeuksien valvonnan menetelmistä ja käytännöistä sekä niiden tehokkuudesta ja hyväksyttävyydestä vallitsee runsaasti erimielisyyttä, kuten luvussa 2.2 todettiin, mutta siitä ollaan laajasti yhtä mieltä, että teosten tekijöille kuuluu korvaus heidän tekemästään työstä.
WARP pureutuu ydinkysymykseen: miten teosten käyttökorvaukset kerätään ja tilitetään teosten omistajille toimivalla, helpolla ja oikeudenmukaisella tavalla?
Perustavoite käyttö- ja hyvitysmaksujen keräämisessä on, että ne kohdistetaan vain heihin,
jotka tuotteita tai palveluja käyttävät. Yksittäisten teosten käyttöön perustuva käyttömaksujen
periminen on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi, koska maksutoimenpide vaatii joka teoksen kohdalla käyttäjältä eli asiakkaalta aktiivisuutta ja työtä, mikä saattaa karkottaa hänet,
ellei hänellä ole erityisen vahvaa teoksen käyttötarvetta. Vuosi- tai kuukausiveloitukseen perustuvien palvelujen ongelmana on taas se, että käyttäjä joutuu pitemmäksi aikaa sitoutumaan
ja sijoittamaan rahansa tiettyyn yritykseen tai palveluun ja sen tarjoamaan teosvalikoimaan,
mikä ymmärrettävästi nostaa kaupanteon kynnystä.
Korkean sitoutumiskynnyksen ongelmaa ei ole vapaaehtoisiin maksuihin perustuvissa järjestelmissä, joissa teoskohtaisia käyttömaksuja suoritetaan esimerkiksi PayPal-maksujärjestelmällä [Pay08]. Tällaiset järjestelmät soveltuvat hyvin lahjoitusten ja hyväntekeväisyyden
kaltaiseen varainkeruuseen, jossa käyttäjä on motivoitunut rahallisen tuen antamiseen ja on
erityisen halukas luopumaan varoistaan, mutta yleiseksi välineeksi käyttömaksujen keräämiseen niistä ei ole, sillä jos kuluttajille annetaan mahdollisuus saada jotakin ilmaiseksi tai
pientä maksua vastaan, useimmat kuluttajat valitsevat ilmaisen vaihtoehdon – vaikka maksaminen tehtäisiin helpoksi.
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Nagware-ohjelmiksi kutsutut, ilmaista koekäyttöä tarjoavat shareware-ohjelmat näyttävät jatkuvasti maksukehotuksia ja yrittävät näin saada yhä useamman koekäyttäjän maksamaan ohjelman rekisteröidystä versiosta, josta ohjelman käyttöä häiritsevät viestit on poistettu.
Tällaisia ohjelmia tehdään, koska vapaaehtoisia maksuja suorittaa vain pieni murto-osa ohjelmien todellisista käyttäjistä. Vaarana tässä toimintamallissa on, että käyttäjä ärsyyntyy maksukehotuksista niin paljon, että hän luopuu ohjelman käytöstä, ennen kuin hän on ehtinyt kokeilla ohjelmaa perusteellisesti. Samalla käyttäjälle saattaa jäädä hyvin kielteinen, huono
kokemus ja mielikuva nalkuttavasta ohjelmasta.
Tämän tutkielman tavoitteena on suunnitella järjestelmä, jossa teosten käyttömaksut saadaan
kerättyä siten, että se vaatii teosten käyttäjiltä mahdollisimman vähän työtä, eikä järjestelmän
toimivuus perustu tai nojaa kuluttajien hyvään tahtoon, omatuntoon tai oikeustajuun. Teosten
omistajat rekisteröivät itsensä ja järjestelmän piirissä julkaistavat teokset, jotka laitetaan internetiin vapaasti kopioitaviksi. Käyttäjät puolestaan maksavat kaikesta internet-liikenteestä
tietoliikennemaksua. Tällöin käyttömaksut kohdistuvat ja rajoittuvat heihin, jotka käyttävät
internetiä.
Veroluontoinen tietoliikennemaksu voidaan kerätä esimerkiksi lakisääteisenä osana siitä tuotehinnasta, jolla internet-palveluntarjoajat myyvät internet-yhteyspalvelujaan. Näin teosten
käyttömaksujen suorittaminen saadaan käyttäjän näkökulmasta täysin automaattiseksi eli
mahdollisimman helpoksi. Riittää, että käyttäjä lataa itselleen teoksen tai nettisivun, joka sisältää teoksen. Internet-yhteysmaksun suuruus voi määräytyä yhteyden käytön mukaan eli
esimerkiksi asiakkaalle luvatun ja myydyn siirtokapasiteetin, asiakkaan siirtämien tavujen lukumäärän tai yhteyden käyttöajan tai käyttökauden mukaan – tai millä tahansa muulla tavalla,
jonka yritykset ja niiden asiakkaat eli markkinat määräävät.
Vastaavalla tavalla teosten käytöstä voidaan maksaa kopioitujen teostiedostojen lukumäärän
ja koon mukaan korvauksia, jotka perustuvat teostiedostojen mitattuihin, todellisiin kopiointikertoihin. Korvausjärjestelmä voidaan suunnitella esimerkiksi sellaiseksi, että verkkosivulle
kirjoitetusta lyhyehköstä viestistä saa pienen korvauksen kopiointia kohden, isoista musiikkitiedostoista enemmän ja kalliiden tuotantokustannusten suosituista elokuvista suuria summia.
Hyvää ja suosittua sisältöä kopioidaan paljon, joten sen tuottamisesta palkitaan suurilla korvaussummilla. Huonosta tai vain pientä kohderyhmää kiinnostavasta sisällöstä kertyy pienempiä korvauksia. Näin järjestelmä tuottaa korvauksia, jotka määräytyvät ja jakautuvat
markkinatalouden periaatteiden, kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti.
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3 GLOBAALIN JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU:
WARP
Uusi järjestelmä vaatii toimiakseen tietokannan, johon rekisteröidään ja tallennetaan kaikki
järjestelmän piirissä julkaistavat teokset, niiden tekijät ja oikeuksienhaltijat sekä heidän pankkiyhteystietonsa. Koska teoksella voi olla useita tekijöitä tai muita oikeuksienhaltijoita, tallennetaan myös teokseen liittyvät jakoperusteet ja -prosentit, joilla teoksen käyttökorvaukset
jaetaan eri osapuolille. Kunkin teoksen käyttöä mitataan laskemalla, kuinka monta kertaa teosta on siirretty internetissä, ja tämä tieto tallennetaan tietokantaan käyttökorvausten tilittämistä varten. Uuden järjestelmän nimi, WARP – Works, Authors, Royalties and Payments eli
Teokset, Tekijät, Käyttökorvaukset ja Tilitykset, kiteyttää järjestelmän keskeisimmän tietosisällön, tarkoituksen ja tehtävän.

3.1 Teokset, tekijät ja rahanjako tietokantaan
Edellytys teosten kopiointimääriin perustuvien käyttömaksujen tilitykselle on, että sekä järjestelmän piiriin halutut teokset että niiden oikeuksien omistajat rekisteröidään järjestelmään
ja omistajille annetaan mahdollisuudet ylläpitää tietojaan. Tarkoitukseen voidaan käyttää mitä
tahansa laajasti yleistyneitä ja vakiintuneita internet-tekniikoita, kuten tavallista WWWselainta, rekisteröintilomaketta, tunnus-salasanaparia sekä todennettua ja salattua yhteyttä.
Kuvan 3.1 rakennekaaviossa on esitetty tärkeimmät teoksiin ja niiden oikeuksien omistajiin
liittyvät tiedot, joita WARP-järjestelmässä käsitellään. WARPin toteutus edellyttää tehokkaan
tietokannanhallintajärjestelmän käyttöä. Tässä ja muissa tämän tutkielman kaavioissa esitetään ne WARPin osat ja tiedot, jotka helpottavat järjestelmän yleisen toimintatavan hahmottamista. Tällä valinnalla ei ole tarkoitus sulkea pois mahdollisuutta lisätä myöhemmin järjestelmään muita hyödyllisiä tietoja ja ominaisuuksia sen toteutusvaiheessa.
Omistaja on tekijä tai muu teoksen oikeuksien omistaja, joka rekisteröityy WARP-järjestelmään. Kullekin omistajalle annetaan uniikki Asiakasnumero, joka yksilöi omistajan. Omistaja
voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai oikeushenkilö, kuten yritys tai yhdistys. Järjestelmää on suojattava automatisoituja hyökkäyksiä vastaan esimerkiksi käyttämällä vakiintuneita CAPTCHA-menetelmiä (Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and Humans Apart) ja rajoittamalla teosten rekisteröinnin lukumäärää per aikayksikkö.
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Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä Salasana tarvitaan, kun omistaja asioi sähköisesti WARPjärjestelmässä. Sekä Käyttäjätunnus että Asiakasnumero ovat uniikkeja ja yksilöiviä, mutta
eroavat toisistaan siten, että asiakasnumero on pysyvä, eikä koskaan vaihdu, kun taas käyttäjätunnus ja salasana ovat omistajansa vaihdettavissa. Nimi, Postiosoite ja Sähköpostiosoite
ovat käyttömaksutilityksiä, raportointia ja muuta viestintää varten. Kaikki luetellut tiedot ovat
pakollisia. Järjestelmään rekisteröitynyttä oikeuksien omistajaa kutsutaan myös WARPjärjestelmän omistaja-asiakkaaksi.

Teos

Omistaja
Asiakasnumero: String
Käyttäjätunnus: String
Salasana: String
Nimi: String
Postiosoite: String
Sähköpostiosoite: String
Pankkitilinumero: String

Hallinnoiva omistus
1

Tunniste: String
Nimi: String

0..*

1

Käyttömaksun jako

1

Teoksen ilmentymä

1
1..*
Käyttömaksun saaja

0..*

Jakoperuste
Peruste: String
Maksuprosentti: Real

Teostiedosto
1..*

Tiiviste: String
Rekisteröintiaika: DateTime
Julkaisuaika: DateTime
Versio: String
Pituus: Integer
Sisältö: BinaryLargeObject

Kuva 3.1: WARPin rakennekaavio – Teos, omistaja
ja käyttömaksujen saajat.

Pankkitilinumeron käyttö takaa tietyllä varmuudella myös rekisteröijän henkilöllisyyden tai
ainakin sen, että mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa pankkitilinumero johtaa huijarin jäljille. Teoksen rekisteröinnin yhteydessä vaaditaan, että omistaja-asiakkaalla on tili sellaisessa
pankissa, joko omassa kotimaassaan tai ulkomailla, johon voidaan kohdistaa kansainvälistä
rahaliikennettä ja sen valvontaa.
Vuonna 2008 merkittävimmät kansainväliset pankkitilinumerojärjestelmät ovat eurooppalaisten rahalaitosten käyttämä ISO 13616 -standardiin [ISO07] perustuva IBAN (International
Bank Account Number) [IBA08] sekä sen rinnalla vanhempi, myös Euroopan ulkopuolella
käytössä oleva SWIFT-järjestelmä, joka määrittelee ISO 9362 -standardiin [ISO94] perustuvat BIC-koodit (Bank Identification Code), joilla pankit tunnistetaan ja yksilöidään maailmanlaajuisesti. EU- ja ETA-alueiden sisällä IBAN- ja BIC-koodien käyttäminen on jo sää-
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detty pakolliseksi kansainvälisessä rahaliikenteessä [EPC05]. Terrorismin ja muun kansainvälisen rikollisuuden vastaisen yhteistyön ja globalisoituvan kaupan tehostamisen nimissä kehitys tulee todennäköisesti olemaan samansuuntaista muuallakin maailmassa. Tämä kansainvälisen rahaliikennejärjestelmien standardointi ja yhtenäistyminen yksinkertaistaa ja helpottaa
WARP-järjestelmässä korvausten maksamista teosten omistajien ja tekijöiden pankkitileille.
Kukin Teos rekisteröidään sen käyttöä hallinnoivalle taholle, jota kuvaa Omistajan Hallinnoiva omistus -suhde teokseen. Yleensä tämä taho on teoksen tekijä tai ryhmätöissä yksi tekijöistä, yleensä työn päätekijä. Yhdellä omistajalla voi olla useita rekisteröityjä teoksia,
mutta kullakin teoksella on vastuullinen, hallinnoiva omistaja, pääomistaja, joka tekee teokseen ja sen käsittelyyn liittyvät, WARP-järjestelmän omistaja-asiakkaalle kuuluvat päätökset
ja toimet järjestelmän piirissä. Pääomistaja voi olla mikä tahansa oikeussubjekti, kuten
yksityishenkilö, kuolinpesä tai oikeushenkilö, henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä,
kauppa- tai siviilioikeudellinen yhteisö, kuten osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö – tai
julkisyhteisö, kuten valtio, kunta tai seurakunta.
Jos teoksella on useita tekijöitä tai muita omistajia tai edunsaajia, on pääomistajan määriteltävä teoksen internet-jakelusta syntyvien käyttökorvausten jako. Kutakin teosta ja sen käyttömaksun saajaa varten tehdään Jakoperuste, jolla Teos ja maksun saaja eli Omistaja liitetään
toisiinsa. Jakoperusteen Maksuprosentti ilmaisee, kuinka suuri osuus jakoperusteeseen liittyvän teoksen käyttömaksuista maksetaan teoksen kyseiselle osaomistajalle. Peruste kertoo
jaon syyn tai luonteen. Se voi olla esimerkiksi "säveltäjä", "sanoittaja", "rahoittaja" tai "lahjoitus". Kukin jakoperuste liittyy Käyttömaksun jako -suhteella tasan yhteen teokseen ja yhteen omistajaan, Maksun saaja. Yhteen teokseen liittyvien, mahdollisesti useiden, jakoperusteiden yhteenlaskettujen maksuprosenttien summan on oltava 100. Teoksen pääomistaja voi
lahjoittaa teoksestaan saamistaan korvauksista osan tai vaikka 100 prosenttia haluamalleen
edunsaajalle, kunhan tämä on rekisteröitynyt WARP-järjestelmän omistaja-asiakkaaksi.
Uusi Teos syntyy WARP-järjestelmään, kun ensimmäinen siihen liittyvä Teostiedosto toimitetaan ja rekisteröidään järjestelmään. Tämän tekee teoksen pääomistaja eli yleensä teoksen
tekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja. WARP tuottaa teokselle rekisteröinnin yhteydessä
yksilöivän Tunnisteen. Teoksen Nimi on selväkielinen nimi, jota käytetään ihmisille suunnatuissa palveluissa, viesteissä ja raporteissa. Teos voi olla kirjallinen, kuvallinen, musiikillinen,
ohjelmallinen tai minkä tahansa muun tyyppinen, kunhan se on julkaistavissa digitaalisessa
muodossa, tiedostona, joka on jaeltavissa internetissä.
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Teoksen ilmentymä -suhde kuvaa, että Teostiedosto on teoksen digitaalinen ilmentymä. Sama
teos voidaan rekisteröidä ja julkaista useammassa eri muodossa, esimerkiksi eri tiedostomuodoissa, kuten .jpg, .png, .tiff (kuvat), .txt, .doc, .odt (tekstit), .mp3, .wma., .mid (musiikki),
.avi, .mpg, .flc (videot), .html, .php, .asp (verkkosivut), .exe, .dmg, .iso (ohjelmistot), .zip, .tgz
ja .arj (tiivistetyt). Esimerkiksi tietokoneohjelmasta voidaan rekisteröidä uusia teostiedostoja
sitä mukaa kuin ohjelmasta kehitetään ja julkaistaan uusia versioita. Pääomistaja voi kuvailla
teoksen versiota teostiedoston Versio-ominaisuuden avulla.
Saman teoksen eri versiot eli eri teostiedostot jakavat yhteisen Teos-tunnisteen, mutta saavat
kukin WARP-järjestelmältä oman Tiiviste-tunnisteensa. Teostiedoston koko Sisältö yksilöi
takuuvarmasti tiedoston, mutta koska teostiedostot voivat olla pitkiä, koko tiedoston sisällöstä
lasketaan hyvällä hajautusfunktiolla käytännöllisempi, lyhyempi Tiiviste, jota käytetään teostiedoston yksilöivänä tunnisteena. Pituus ilmaisee teostiedoston koon tavuina.
WARPin globaalista luonteesta johtuen järjestelmältä on vaadittava, että sen piiriin voidaan
rekisteröidä miljardeja teoksia. Teostiedostojen tunnisteiden yhteentörmäyksien välttämiseksi
on käytettävä yleisessä käytössä testattuja ja hyväksi havaittuja hajautusalgoritmeja, kuten
SHA-256 tai SHA-512 [FIP02], ja riittävän pitkiä tiivisteitä. Kun kokonaislukujen joukosta
[1, h] valitaan sattumanvaraisesti n kappaletta lukuja (n ≤ h), on todennäköisyys Pc, että tapahtuu vähintään yksi törmäys eli vähintään kaksi valittua lukua ovat samat:
n −1

Pc (n, h) =

∏
i =1

−
⎛ i⎞
⎜1 − ⎟ ≈ 1 − e
⎝ h⎠

n ( n −1)
2h

Odotusarvo ΕNc törmäyksien kokonaislukumäärälle Nc voidaan laskea kaavalla:
n

ΕN c (n, h) =

∑
i =1

n
⎡ ⎛ h − 1 ⎞ i −1 ⎤
1
h
−
⎛
⎞
⎢1 − ⎜
⎟ ⎥ = n−h+h⎜
⎟
⎝ h ⎠
⎢⎣ ⎝ h ⎠ ⎥⎦

Kun käytetään tiivisteitä tasaisesti hajauttavaa hajautusfunktiota ja tiivisteen pituus on B bittiä, mikä vastaa h:n arvoa 2B eli kokonaislukujoukkoa [1, 2B], lähestyy odotusarvo lukumäärälle tiivisteitä, joita voidaan luoda ennen ensimmäistäkään törmäystä, lukua 2B/2. Jos tiivisteen pituudeksi valitaan 512 bittiä eli 64 tavua, on ensimmäinen tiivisteiden törmäys odotetta-
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vissa vasta, kun 2256 ≈ 1077 teostiedostoa on rekisteröity. Luku on suuruudeltaan lähellä maailmankaikkeuden molekyylien arvioitua lukumäärää, mikä tarkoittaa, että WARPiin rekisteröitävien teostiedostojen lukumäärä jää pieneen murto-osaan tästä luvusta ja näin ollen törmäysten määrä pysyy pienenä.
Koska eri teostiedostojen tiivisteiden törmäykset ovat äärimmäisen harvinaisia tapahtumia,
kaikki tiivisteiden törmäykset voidaan hoitaa hylkäämällä rekisteröinti ja antamalla virheilmoitus, jossa kerrotaan, että teostiedosto on jo rekisteröity, mikä on odotettavasti yleisin syy
törmäykselle, kun sama tiedosto epähuomiossa yritetään rekisteröidä useampaan kertaan. Hylkäämisellä estetään tällaiset tuplarekisteröinnit. Tämä menettely ei estä rekisteröimästä samasta teoksesta useita eri versioita, vaan estää ainoastaan täsmälleen samansisältöisen teostiedoston rekisteröinnin useampaan kertaan.
Suositeltavaa on, että uusi teos rekisteröidään, ennen kuin teos julkaistaan muualla, jolloin
Rekisteröintiaika, jonka WARP liittää teostiedostoon, toimii tehokkaana apuna mahdollisissa
teosten isyyskiistoissa. Se taho, jonka nimiin teos on ensin rekisteröity, on yleisesti ottaen
teoksen omistaja. Useimmat väärinkäytökset tulevat ilmi ja ovat ratkaistavissa helposti
pelkästään tämän tiedon avulla, ennen kuin teosten käytöstä on maksettu käyttömaksuja, jotka
olisivat päätyneet väärälle taholle. Poikkeustapauksissa edessä on perinteinen omistuskiista ja
sen mukaiset etenemistavat.
Julkaisuaika ilmaisee ajankohdan, jolloin teostiedosto julkaistaan tai on ensimmäisen kerran
julkaistu. Jos pääomistaja ei teostiedoston rekisteröinnin yhteydessä ilmoita eri julkaisuaikaa,
merkitään julkaisuajaksi teostiedoston Rekisteröintiaika. Jos pääomistaja ilmoittaa julkaisuajaksi tulevaisuudessa olevan ajankohdan, tulkitaan tämä siten, että teos rekisteröidään
WARPiin etukäteen, ennen julkaisua, eikä sitä saa julkaista ennen ilmoitettua ajankohtaa. Julkaisuaika voi olla pitkälläkin menneisyydessä, kun kyse on aiemmin julkaistusta teoksesta,
joka rekisteröidään WARPiin jälkikäteen.

3.2 Verkkoliikenteen tosiaikainen analysointi
Jotta teoksista voidaan maksaa niiden käyttömääriin perustuvia korvauksia teosten omistajille,
teosten siirto internetissä on havaittava ja teosten kopiointimääristä pidettävä kirjaa. Vaihtoehtoina on sijoittaa tämä havainnointi joko teoksen yksittäisten käyttäjien laitteistoille tai
kauemmas niistä.
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Havainnoinnin lähelle sijoittamisen etu on laskennan tehokas hajautus, mutta samalla se on
ongelma, koska se vaatisi ohjelmien pakkoasennusta ja suorittamista kuluttajien tietokoneilla.
Tämä on niiden valtavan lukumäärän ja heterogeenisuuden takia jo teknisestikin haastava ja
suuria riskejä sisältävä tehtävä, puhumattakaan käytännön ongelmista saada tälle menettelylle
kattavaa kuluttajien hyväksyntää ja osallistumista.
Kuvassa 3.2 esitetty WARPin osa on suunniteltu
runkoverkkoon tai internet-operaattoreiden tasolle. Koska näillä tasoilla siirretään valtavia

Teoksen ilmentymä

tietomääriä jatkuvina tietovirtoina, voidaan tietoliikenteen sisällöstä käytännössä puskuroida ker-

Teostiedosto

rallaan vain lyhyehköjä pätkiä, joiden avulla

Rekisteröintinumero: String
Rekisteröintiaika: DateTime
Versio: String
Tiiviste: String
Pituus: Integer
Sisältö: BLOB

teokset on pystyttävä tunnistamaan.
Origrammi (< lat. oriundus, olla lähtöisin / peräisin jostakin) on teostiedoston sisällöstä ohjelmallisesti valittava, omaperäinen osa, joka suhteellisen hyvin erottaa teostiedoston muista teostiedostoista ja muusta internetissä liikkuvasta tiedosta. Origrammin pituus on esimerkiksi 128,

1
Origrammi
3..*

Osatunniste
Origrammi: String
Versio: Integer
Tila: Integer
Osa: Integer
Osia: Integer
Hyllytetty: Date

256 tai 512 merkkiä eli huomattavasti lyhyempi
kuin

koko teostiedoston pituus. Origrammeja

1
Havaittu
0..*

käytetään teoksen havaitsemiseen jatkuvista tietoliikennevirroista. Origrammeja ja niiden valintaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.
Kustakin teostiedostosta valitaan vähintään kolme
origrammia eri puolilta teostiedostoa, jotta voidaan

Tiedonsiirtohavainto
Päivämäärä: Date
Havaintoja: Integer
Kirjattu: Integer

Kuva 3.2: WARPin rakennekaavio, Osatunnisteet.

luotettavasti havaita ja laskea kokonaisten teostiedostojen siirtämistä tietoverkossa ja samalla tunnistaa siirretty teos lyhyiden origrammien
avulla siten, että origrammit yhdessä, yhdistelmänä, yksilöivät siirretyn teoksen. Yksittäinen,
teostiedoston sisältämä origrammi on tällöin teostiedoston Osatunniste.
Kukin Osatunniste sisältää tiedon siitä, millainen osa teostiedostosta sen Origrammi on: Osia
on kokonaisluku, joka ilmaisee, kuinka moneen tarkasteluosaan teostiedosto on origrammeja
poimittaessa jaettu. Osa kertoo, monennestako tarkasteluosasta juuri kyseinen Origrammi on
poimittu. Tällä menettelyllä mahdollistetaan järjestelmän dynaamisuus – osatunnisteina käy-
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tettäviä origrammeja voidaan tarpeen mukaan vaihtaa tai niiden lukumäärää voidaan lisätä,
teoskohtaisesti, esimerkiksi jos jokin origrammi myöhemmin osoittautuu tai muuttuu sellaiseksi, ettei se enää tehokkaasti yksilöi teostiedostoa. Osatunnisteen Versio on kokonaisluku,
joka kertoo, monenteenko teostiedostolle luotuun origrammijoukkoon kyseinen origrammi
kuuluu. Näin eri ajankohtina luodut origrammit voidaan aina erottaa toisistaan.
Osatunnisteen Tila ilmaisee, onko kyseinen origrammi aktiivisessa käytössä, poistettu käytöstä vai vasta ehdolla käytettäväksi teostiedostojen tunnistamisessa. Hyllytetty kertoo päivämäärän, jolloin kyseinen origrammi on poistettu aktiivisesta käytöstä. Tämä tieto mahdollistaa myöhemmin erittäin vanhojen origrammien poistamisen järjestelmästä, jos niiden säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Tutkaimille lähetetään tiedot vain aktiivisessa käytössä olevista
origrammeista, joita tutkaimet käyttävät teosten kopiointien havaitsemisessa.
Origrammeja, jotka on poistettu aktiivisesta käytöstä, ei pidä heti tuhota järjestelmästä, sillä
ne sisältävät arvokasta tietoa: Jos origrammi on hyllytetty siitä syystä, että se aiheuttaa runsaasti virheellisiä, myöhemmin hylättäviä origrammihavaintoja (ks. luku 4.2), sen pitämisellä
samassa tietokannan taulussa aktiivisten origrammien kanssa voidaan estää saman, teoksen
yksilöintitehtävänsä huonosti täyttävän origrammin uudelleenvalinta teostiedoston osatunnisteeksi. Näin säilytetään ja hyödynnetään tehokkaasti tieto huonoista origrammeista.
On myös huomioitava, että kun teostiedostojen tunnistamiseksi luodaan uusia origrammeja,
tieto niistä ei välittömästi propagoidu eli välity kaikille WARP-järjestelmän osille, vaan jonkin aikaa järjestelmän on järkevintä hyväksyä tiettyyn teokseen liittyvät sekä uudet että aktiivisesta käytöstä poistetut origrammit, jotta teosten käyttöhavaintoja ei jää kirjaamatta. Tässä
yhteydessä Hyllytetty-päivämäärä mahdollistaa viikon, kuukauden tai muun sopivan määräajan käytön vanhojen origrammien hyväksymisessä.
Tiedonsiirtohavainto on osatunnisteeseen liitettävä tieto, joka kertoo siihen liittyvästä origrammista tehdyistä havainnoista verkkoliikenteessä. Päivämäärä ilmaisee päivän tarkkuudella, milloin origrammi on havaittu. Havaintoja on lukumäärä, joka ilmaisee, kuinka monta
kertaa kyseinen origrammi on havaittu kyseisenä päivänä. Kirjattu-tieto liittyy teosten käyttömaksujen kirjanpitoon ja tilitykseen, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.
Jotta vältytään eri maissa noudatettavien ajanlaskujen tuomilta ongelmilta tietojenkäsittelyssä,
WARP-järjestelmässä käsiteltävien ja vertailtavien päivämäärien ja aikojen on perustuttava
ajanlaskuun ja aikavyöhykkeeseen, joka on suurin piirtein, esimerkiksi puolen tunnin tark-
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kuudella, samassa ajassa kuin kansainvälinen koordinoitu yleisaika (UTC) tai Greenwichin
aika (GMT), joista käytetään myös nimitystä Zulu-aika. Tiedot on tallennettava ja välitettävä
järjestelmän eri osien välillä ISO 8601 -standardin [ISO04] mukaisessa, vakiopituisessa muodossa yyyymmdd (päivämäärät) tai yyyymmddThhmmssZ (päivämäärän ja kellonajan yhdistelmät). WARPissa ei tarvita minuutintarkkaa kirjanpitoa tiedostojen siirroista, joten valinta
UTC:n ja GMT:n välillä on vapaa – WARP sallii useiden minuuttien epätarkkuutta kelloissa.
Kuva 3.3 esittää WARPin sen järjestelmäosan rakennetta, joka on tarkoitettu verkkoliikenteen
tosiaikaiseen analysointiin ja teostiedostojen osatunnisteiden eli origrammien siirron havaitsemiseen ja siirtohavaintojen kirjanpitoon. Havain on järjestelmän osa, joka lähettää, vastaanottaa tai välittää origrammitietoja ja kerää niistä tehtyjä origrammihavaintoja. Koska havainnot origrammien siirtämisestä on tehtävä hajautetusti siellä, missä tieto liikkuu internetissä, on
havaimia oltava runsaasti eri puolilla verkkoa.

Havaimet

Originaattori

Origrammitiedot

Origrammitiedot

Origrammihavainnot

Origrammihavainnot

Välitin B

Välitin A

Origrammihavainnot

Origrammihavainnot
Origrammitiedot

Origrammihavainnot
Origrammitiedot

Tutkain 1

C, D, ...

Origrammitiedot
Origrammihavainnot

Origrammitiedot

Tutkain 3

←011010101100011000110111…

4, 5, ...

←0101110011011110101110…

Tutkain 2
←100001010110101010101010110111010010111100010101110111001110010110110110010101011011…

Kuva 3.3: Hajautettu järjestelmä origrammien jakeluun ja
havaintotietojen keräämiseen ja kokoamiseen.
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Havaimet muodostavat hajautetun, syklittömän, hierarkkisen rakenteen, jonka huipulla, ylimpänä osana on juurisolmu Originaattori (engl. Originator). Kullakin havaimella on tasonumero, joka kertoo, kuinka kaukana eli kuinka monen yhteyden päässä havain on originaattorista, joka on tasolla 0. Lehtisolmun asemassa oleva havain on Tutkain (engl. Monitor), joka
tutkii jatkuvaa tietovirtaa tietoverkon tietyssä pisteessä havaiten siellä esiintyviä origrammeja.
Tutkaimen ja originaattorin välissä oleva havain on Välitin. Lähinnä juurta sijaitsevien välittimien tasonumero on 1, seuraavalla tasolla niiden alapuolella olevien välittimien tasonumero
on 2 ja niin edelleen. Havaimet jakavat tiedot rekisteröityjen teostiedostojen aktiivisessa käytössä olevista origrammeista oman toiminta-alueensa alempana hierarkiassa sijaitseville
muille havaimille.
Tutkain havaitsee origrammit tietoverkon tietovirrasta, pitää kirjaa kustakin origrammista tekemiensä havaintojen lukumäärästä ja välittää nämä Origrammihavainnot määräajoin Välittimelle. Origrammihavainnot koostuvat päivämäärästä, jolloin havainnot on tehty sekä kahdesta, keskenään yhtä monta alkiota sisältävästä vektorista (taulukosta), joista toinen sisältää
origrammit ja toinen niiden esiintymiskertojen lukumäärän eli frekvenssin. Samaan
Origrammihavainnot-pakettiin kuuluu myös tiiviste, jota käytetään sekä paketin tunnisteena
että paketin tietosisällön tarkisteena. Tiivisteen perusteella havainnot vastaanottava havain
pystyy tiedonsiirtovirheiden ja paketin jälleenlähetysten yhteydessä havaitsemaan, onko se jo
aiemmin vastaanottanut ja käsitellyt kyseisen havaintopaketin vai ei.
Tutkaimen erityispiirteitä ovat: a) se ainoastaan vastaanottaa origrammitietoja, ei välitä niitä
eteenpäin alempana hierarkiassa oleville havaimille ja b) se ainoastaan lähettää havaintotietoja ylempänä oleville havaimille, ei vastaanota niitä alemmilta tasoilta. Vastaavalla tavalla
Originaattori on havaimen erikoistapaus, joka ei vaihda tietoja yläpuolellaan olevien havaimien kanssa (määritelmän mukaan originaattorin yläpuolella ei ole havaimia).
Origrammihavaintoja tietoliikenteestä tekevän ja käsittelevän WARPin osan rakenne voidaan
kiteyttää seuraavasti: Hierarkian huipulla on Originaattori, joka jakaa origrammitiedot ja
kokoaa origrammihavainnot keskitettyyn tietokantaan, minkä tuloksena syntyy globaali
kokonaistilasto origrammeista tehdyistä havainnoista. Tutkain on verkkoliikennettä tutkiva
lehtisolmu, joka tuottaa origrammihavaintoja. Välittimet muodostavat välikerroksen, joka
välittää origrammitietoja ja -havaintoja Originaattorin ja tutkainten välillä.
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Järjestelmää voidaan skaalata dynaamisesti välikerroksen korkeutta säätelemällä eli
havaimien tasoja ja lukumäärää lisäämällä tai vähentämällä. Jos a on välittimien asiakkaiden
eli lapsisolmujen lukumäärä (ja samalla välittimien lukumäärä tasolla 1), on suurin mahdollinen lehtisolmujen eli tutkainten lukumäärä n tasolla t (t ≥ 2):

n(t ) = a t
Vaikka kullakin välittimellä olisi hierarkiassa alapuolellaan vain 26 havainta palveltavanaan,
saadaan jo tasolla 7 n(7) = 267 = 8 031 810 176 eli noin 8 miljardia tutkainta palveltua. Määrästä riittäisi oma tutkain maailman jokaiselle elävälle ihmiselle.
Välitin vastaanottaa ja kerää havaintotietoja useammalta tutkaimelta tai alempana hierarkiassa
sijaitsevilta välittimiltä, yhdistää tiedot ja välittää ne isoina erinä hierarkiassa yläpuolellaan
olevalle havaimelle, mikä vähentää tietoliikenteen määrää hierarkian ylätasoilla. Kunkin havaimen on nimittäin vastaanotettava origrammihavaintoja vain omaa tasoaan yhtä tasoa
alemmilta havaimilta. Kukin havain kokoaa ja tiivistää tietoa laskemalla yhteen eri tutkaimilta
tai hierarkiassa itseään alemmilta välittimiltä peräisin olevat origrammihavainnot ja välittää
laskennan tulokset tasan yhdelle, hierarkiassa yläpuolellaan olevalle havaimelle. Tämä ratkaisu vähentää merkittävästi siirrettävän tiedon määrää ja edesauttaa kahta tavoitetta: 1) järjestelmästä voidaan rakentaa hyvin skaalautuva ja 2) voidaan vaalia käyttäjien yksityisyyttä
liittyen siihen, mitä teoksia kukin yksittäinen käyttäjä on kopioinut verkosta.
Originaattori tai erillinen havaintotietojen siirtokomponentti vie Originaattorin välittimiltä
saamat havainnot eli frekvenssitiedot tietokantaan. Kustakin frekvenssitiedosta tehdään Tiedonsiirtohavainto, johon liittyy Origrammi ja havainnon Päivämäärä, joiden yhdistelmä toimii tunnisteena. Havaintoja-arvoksi asetetaan kyseisen origrammin havaittu frekvenssi ja
Kirjattu-arvoksi nolla. Jos samalla tunnisteella on jo kirjattu aiemmin tehtyjä havaintoja, ei
luoda uutta Tiedonsiirtohavainto-kirjausta, vaan kasvatetaan olemassaolevan kirjauksen vanhaa Havaintoja-arvoa uudella frekvenssillä. Jos mikään Osatunniste ei täsmää havaintotiedon
origrammiin, havaintotieto hylätään virheellisenä.
Järjestelmän verkkomainen luonne mahdollistaa vikasietoisuutta, joka perustuu siihen, että
tutkaimet eivät ole riippuvaisia yksittäisistä välittimistä tai niiden toiminnasta. Tutkain voi
pyytää ja vastaanottaa origrammitietoja miltä tahansa, yhtä tasoa itseään ylempänä olevalta
havaimelta ja toimittaa vastaavasti havaintotietonsa mille tahansa, yhtä tasoa ylempänä olevalle havaimelle. Tutkain voi myös vaihtaa havainta, jonka kanssa se vaihtaa tietoja, tai pyy-
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tää origrammitietoja eri havaimelta kuin mille se toimittaa omat havaintotietonsa. Sama koskee Välittimiä. Nekin voivat valita havaimet, joiden kanssa ne viestivät. Tason 1 havaimien
yläpuolella hierarkiassa on vain Originaattori, minkä takia niiden – toisin kuin muiden havaimien – on kyettävä myös puskuroimaan ja tallentamaan suuria määriä havaintotietoja siltä varalta, että Originaattori on jonkin aikaa poissa toiminnasta.
Hajautuksen ja vikasietoisuuden lisäämiseksi myös keskitetty Originaattori voidaan niin haluttaessa toisintaa, kunhan huolehditaan siitä, että teoksille annetaan eri originaattoreista riippumatta globaalisti yksilöiviä tunnisteita ja eri originaattoreiden keräämät tiedot voidaan tehokkaasti yhdistää teostiedostojen käyttömäärien maailmanlaajuiseksi tilastoimiseksi ja tilittämiseksi. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että eri originaattorit huolehtivat erillisistä maantieteellisistä tai hallinnollista alueista.
Tietojen välityksestä syntyvän tietoverkkorakenteen syklittömyys taataan siten, että havain
välittää Origrammitiedot vain hierarkiassa alaspäin ja vastaavasti Origrammihavainnot vain
hierarkiassa ylöspäin. Havain voi lähettää Origrammihavainnot mille tahansa hierarkiassa
yhtä tasoa havainta itseään ylempänä olevalle havaimelle, mutta valinnan tehtyään se sitoutuu
lähettämään kyseiset Origrammihavainnot vain ja ainoastaan valitsemalleen havaimelle. Vastaanottavan havaimen on kuitattava Origrammihavainnot vastaanotetuiksi, minkä jälkeen lähettävä havain voi tuhota lähettämänsä tiedot omasta muististaan.
Tutkainten on kyettävä tunnistamaan kokonaisia origrammeja, jotka voivat olla pituudeltaan
satoja tavuja. Tästä syystä tutkaimet on sijoitettava tarkkailemaan sellaisen tason tiedonsiirtoprotokollaa, jossa yhteen teostiedostoon liittyvä tietosisältö esiintyy pitkinä tiivistämättöminä
osina, tai tutkaimet on rakennettava siten, että ne kykenevät tietovirran lyhyistä, erillisistä
tiedonsiirtoprotokollan paketeista kokoamaan tutkittavaksi jatkuvan, yhtenäisen, tiivistämättömän tietosisällön osan, joka on vähintään tunnistettaviksi haluttujen origrammien pituinen.
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3.3 Käyttömaksujen maailmanlaajuinen tilitys
Kuva 3.4 esittää teostiedostojen latausten tilastointiin ja käyttökorvausten laskentaan ja tilitykseen liittyvät WARPin osat. Internet-tietoliikenteestä tehdyt tiedonsiirtohavainnot eivät
vielä sellaisinaan riitä yksilöimään ladattua teosta, sillä ne perustuvat havaintoihin yksittäisistä origrammeista, ei niiden yhdistelmistä, jotka ilmaisevat teostiedoston siirtoa.

1
Teoksen ilmentymä

Teostiedosto
Rekisteröintinumero: String
Rekisteröintiaika: DateTime
Versio: String
Tiiviste: String
Pituus: Integer
Sisältö: BLOB

Lataushavainto
Ladattu
1

0..*

Päivämäärä: Date
Latauksia: Integer
Tilastoitu: Boolean

1
Käyttömaksun saaja

Lataushavainto tilastoitu
0..*

0..*

Tilitys

Lataustilasto
Tilitetty: Date
Latauksia: Integer
Tilannepäivä: Date

Tilitetty
1..*

0..*

Päivämäärä: Date
Hyvitys: Currency
Maksettu: Currency
Pankkitilinumero: String

Kuva 3.4: WARPin rakennekaavio – Teosten latausten
tilastointi ja käyttömaksujen tilitys.

Teostiedostojen kopiointimääriin päästään käsiksi, kun osatunnisteisiin liitetyt Tiedonsiirtohavainto-oliot analysoidaan ja niistä synnytetään Lataushavainto-olioita. Tämä tehdään eräajona siten, että käsitellään tiedonsiirtohavainnoista jokainen Päivämäärä erikseen. Eräajo
suoritetaan vasta pari päivää käsiteltävien tiedonsiirtohavaintojen tapahtumapäivän jälkeen,
jotta eri puolilla maailmaa toimivien tutkainten ja välittimien origrammihavainnot ovat ehtineet propagoitua verkon läpi Originaattorin kautta kirjatuiksi tiedonsiirtohavainnoiksi.
Analysoitavan päivän kaikki tiedonsiirtohavainnot käydään läpi ja kunkin origrammin kohdalla katsotaan mihin teostiedostoon se liittyy. Teostiedoston kautta saadaan selville muut kyseisen teostiedoston yksilöivän origrammijoukon yhteenkuuluvat jäsenet eli kyseisen teoksen
ne origrammit, joilla on sama osatunnisteen versionumero kuin juuri käsiteltävänä olevalla
tiedonsiirtohavainnon origrammilla. Tällöin selvillä on se origrammiyhdistelmä Y, joka yksilöi teostiedoston.
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Kuva 3.5 havainnollistaa, kuinka tiedonsiirtohavainnoista koostetaan lataushavaintoja. Käsiteltävän päivän kaikkien tiedonsiirtohavaintojen joukko selataan siten, että siitä valitaan yksi
origrammi kerrallaan, selvitetään origrammia vastaava teostiedosto ja etsitään niiden origrammien joukko Y, joka yksilöi kyseisen teostiedoston. Jokaiselle joukon Y origrammille
lasketaan lataushavainnoiksi muuttamattomien, käyttämättömien havaintojen lukumäärä kaavalla Käyttämättä = Havaintoja - Kirjattu. Käyttämättömien frekvenssien minimi N ilmaisee,
kuinka monta kertaa kyseinen teostiedosto on kokonaisuudessaan kopioitu kyseisenä päivänä.
Jos N > 0, luodaan teostiedostolle uusi Lataushavainto, jonka Päivämäärä-arvoksi asetetaan
käsiteltävä päivä, Latauksia-arvoksi N ja Tilastoitu-arvoksi epätosi.

Y = { JKIZLKAHXUHROD, QCPMDEFGHNGUEO, PI3NVSCLLSDFJF }
TIEDONSIIRTOHAVAINNOT
Päivämäärä
20080312
20080312
20080312
20080312
20080312
...

Havaintoja - Kirjattu

Origrammi
Havaintoja Kirjattu
JKIZLKAHXUHROD
0
7013
FDUWL6VNBIW4KS
9004
2
QCPMDEFGHNGUEO
820
7829
PI3NVSCLLSDFJF
7011
1
MVNOBND5WFEMCS
5
5

Käyttämättä

7013 - 0

7013

7829 - 820
7011 - 1

7009
7010

N = min {7013, 7009, 7010} = 7009
N = 7009
N>0

TIEDONSIIRTOHAVAINNOT
Päivämäärä
20080312
20080312
20080312
20080312
20080312
...

Origrammi
Havaintoja Kirjattu
JKIZLKAHXUHROD
7013
7009
FDUWL6VNBIW4KS
9004
2
QCPMDEFGHNGUEO
7829
7829
PI3NVSCLLSDFJF
7011
7010
MVNOBND5WFEMCS
5
5

0 + 7009
820 + 7009
1 + 7009

LATAUSHAVAINNOT
Teostiedosto
...
3183517915
3183517915
3183517915
...

Päivämäärä Latauksia
20080310
20080311
20080312

6922
7715
7009

Tilastoitu
True
False
False

7009

Kuva 3.5: Tiedonsiirtohavaintojen kirjaaminen lataushavainnoiksi.
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Y:n kunkin yksittäiseen origrammiin ja analysoitavaan päivään liittyvän tiedonsiirtohavainnon
Kirjattu-ominaisuuden arvoa kasvatetaan luvulla N. Tällä ilmaistaan, että kyseisenä päivänä
kopioidun kyseisen origrammin havaittujen esiintymiskertojen lukumäärästä on kirjattu (siirretty, käytetty, muutettu) N kappaletta lataushavainnon muotoon.
Yksittäiset lataushavainnot, joita ei ole vielä tilitetty, kootaan siten, että niistä syntyy yksi
Lataustilasto teostiedostoa kohden. Tilannepäivä kertoo viimeisen päivämäärän, jota vastaavat tiedot ovat mukana koosteessa. Tietoja voidaan koota esimerkiksi viikko- tai kuukausikohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Latauksia kertoo koosteeseen sisältyvien lataushavaintojen kokonaislukumäärän. Lataustilastoa käytetään teosten käytön raportointiin ja teosten käytöstä
syntyvien hyvitysmaksujen tilitykseen.
Tilitys tehdään Omistaja-kohtaisesti, jolloin oikeuksien omistajan kaikista teoksista ja niihin
liittyvistä tilittämättömistä lataustilastoista kertyvät hyvitykset lasketaan yhteen ja merkitään
vastaavien Lataustilasto-olioiden Tilitetty-arvoksi se päivämäärä, jolloin Tilitys tehdään.
Sama päiväys kirjataan myös Tilitys-olion Päivämäärä-arvoksi. Hyvitykset voidaan eritellä
joko Teos- tai Teostiedosto-kohtaisesti. Hyvitys on hyvitysmaksun suuruus, joka ilmaistaan
WARPin sisäisessä rahayksikössä, joksi voidaan valita esimerkiksi euro tai jokin muu kansainvälisesti noteerattu valuutta.
Tilityksen Pankkitilinumero on Omistaja-olion Pankkitilinumero tilityspäivänä. Varsinainen
maksettava rahasumma lasketaan Hyvitys-arvosta siten, että se tarvittaessa muunnetaan Pankkitilinumero-tiedon määräämään rahayksikköön päivän kurssin mukaisesti ja summa kirjataan
Maksettu-arvoksi. Kuvassa 3.4 käytetty Currency-tietotyyppi sisältää sekä rahayksikön että
rahamäärän.
Hyvitysmaksut eivät ole palkkioita, joihin liittyy useissa maissa lainsäädäntöä, joka edellyttää
niiden suorittamista esimerkiksi parin viikon tai kuukauden sisällä. On tärkeää, että hyvitysmaksujen tilitys tehdään – ja rahat maksetaan – vasta paljon myöhemmin kuin havaittu, hyvityksen tuottava teoksen lataus on tapahtunut. Rahoja pidetään järjestelmän sisällä tietty varoaika, jonka pituudeksi voidaan päättää esimerkiksi 1–2 vuotta. Tällä menettelyllä mahdollistetaan se, että muiden luomien teosten omimista ja muita mahdollisia väärinkäytöksiä voidaan havaita – ja niihin on runsaasti aikaa reagoida ja puuttua – ennen kuin rahaa on maksettu. Tämä on oleellista, koska jo maksetun korvauksen takaisinperintä on huomattavan hankalaa, sillä se on tehtävä oikeusteitse tai yhteistyössä korvauksen saajan kanssa. Väärinkäytösten tapauksissa saajan yhteistyöhalu – tai jopa edunsaaja itsekin – saattaa olla kateissa.
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Esimerkiksi varastetun teoksen kopioinnista kertyneet korvaukset voidaan tällä tavoin, kun
väärinkäytöksen on ensin varmistettu tapahtuneen, vaivatta siirtää teoksen oikealle omistajalle, korjaamalla teokseen liittyvä omistajatieto WARPissa. Teoksen oikea omistaja pystyy
näin saamaan hänelle kuuluvat korvaukset jälkikäteenkin itselleen, vaikka luvatonta teoksen
omimista ei heti teoksen vääriin nimiin tehdyn rekisteröinnin yhteydessä huomattaisi. Riittää,
että joko tekijä, hänen edunvalvojansa tai jokin teoksen käyttäjistä jossakin vaiheessa vuoden
tai parin varoajan sisällä havaitsee, että teos on oikeudettomasti omittu tai sitä on levitetty luvatta ja teoksen omistaja tekee tästä ilmoituksen WARPiin. Sen jälkeen asia selvitetään ja hyvitykset siirretään oikealle omistajalle – tai epäselvissä tapauksissa korvausten maksu jäädytetään ja tarvittaessa varoaikaa pidennetään.
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4 TOTEUTUSNÄKÖKOHTIA
Tutkielman tässä osassa esitetään ratkaisumenetelmiä, joilla WARP voidaan toteuttaa luotettavasti ja tehokkaasti. Koska WARPiin on pystyttävä tallentamaan valtavia lukumääriä teoksia, vaatii teosten jatkuva tunnistus tietoliikennevirroista sekä aika- että tilasäästöä teostietoja
tallennettaessa ja käsiteltäessä. Tähän pyritään kehittämällä järjestelmä, joka käyttää tehokkaita Bloomin suodattimia ja Rabin-Karp-tyylisiä liukuhajauttimia.
Erityispiirteenä kehitettävässä ratkaisussa on tapa, jolla digitaalisista teostiedostoista valitaan
omaperäisimmät lyhyehköt osat, origrammit, joista teosten tunnistuksessa käytettävät tiivisteet lasketaan. Origrammeja valitaan kustakin teoksesta useita kappaleita, eri kohdista teosta.
Lopullisten tunnisteosien valinnassa käytetään lisäksi satunnaisuutta. Näiden menetelmien
yhteisvaikutuksesta syntyy ratkaisu, jossa teosten käyttömäärät voidaan laskea, vaikka lyhyiden origrammien käytöstä aiheutuisi törmäyksiä tai järjestelmästä yritettäisiin teknisellä harhautuksella huijata suuria käyttökorvauksia.

4.1 Teosten yksilöinti ja tunnistaminen origrammeilla
Jotta teokset voidaan tehokkaasti havaita ja tunnistaa jatkuvasta tietoliikennevirrasta, on löydettävä ne osat teostiedostoista, jotka sisältävät omaperäisiä osia eli suhteellisen harvinaisia
tavujonoja. Tämä tieto tuotetaan analysoimalla laajasti internet-liikennettä ja tekemällä sen
sisältämistä n-grammeista frekvenssianalyysi.
N-grammi tarkoittaa tässä tutkielmassa jonoa, joka muodostuu n kappaleesta 8-bittisiä tavuja,
jotka esiintyvät peräkkäin tietoliikennevirrassa tai esimerkiksi teostiedostossa, jota on tarkoitus levittää internetissä. Kahden tavun jonoa nimitetään digrammiksi, kolmen tavun jonoa
trigrammiksi ja niin edelleen.
Taulukossa 4.1 on lueteltu 1–13 tavun pituisten n-grammien nimet ja eri tavuyhdistelmien lukumäärät, kun käytössä on kahdesanbittinen aakkosto, jonka koko | Σ | = 28 = 256. Tällöin
mahdollisia eri tavuyhdistelmiä on 256n kappaletta. Taulukko havainnollistaa, kuinka ngrammin pituuden kasvaessa mahdollisten tavuyhdistelmien lukumäärä kasvaa nopeasti, eksponentiaalisesti. Tämä erottelevuus on toivottu ominaisuus, kun tavujonoja on tarkoitus käyttää digitaalisten teosten omaperäisten, harvinaisten kohtien löytämiseen.
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Frekvenssianalyysi on toimenpide, jossa selataan läpi syöte, esimerkiksi teostiedosto, ja lasketaan n-grammien esiintymien lukumäärät. Analyysin tulos on n-ulotteinen taulukko, jossa
on yhtä monta alkiota kuin tutkittavaksi valitulla tavujonon pituudella on mahdollisia tavuyhdistelmiä (ks. taulukko 4.1). Esimerkiksi trigrammien kohdalla, n = 3, taulukossa on 2563 =
16 777 216 alkiota.
Kunkin alkion arvo kuvaa kyseisen tavujonon frekvenssiä eli sen esiintymien lukumäärää,
jota merkitään kirjaimella F, jota indeksoidaan n-grammilla, Fngram. Trigrammien kohdalla
merkitään esimerkiksi F0D41FE = 139, joka tarkoittaa, että syötteessä esiintyi 139 kertaa
trigrammi, joka koostuu peräkkäisistä tavuarvoista 0x0D, 0x41 ja 0xFE. Etuliite 0x ilmaisee,
että luku on esitetty 16-kantaisena eli heksadesimaalisena lukuna.

n

Nimi

1 engrammi
2 digrammi
3 trigrammi
4 tetragrammi
5 pentagrammi
6 heksagrammi
7 heptagrammi
8 oktagrammi
9 enneagrammi
10 dekagrammi
11 hendekagrammi
12 dodekagrammi
13 triskaidekagrammi

Erilaisten tavuyhdistelmien lukumäärä
256
65 536
16 777 216
4 294 967 296
1 099 511 627 776
281 474 976 710 656
72 057 594 037 927 936
18 446 744 073 709 551 616
4 722 366 482 869 645 213 696
1 208 925 819 614 629 174 706 176
309 485 009 821 345 068 724 781 056
79 228 162 514 264 337 593 543 950 336
20 282 409 603 651 670 423 947 251 286 016

Bittejä
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104

Taulukko 4.1: N-grammien nimet ja erilaisten tavuyhdistelmien lukumäärät.

Kun analysoidaan isoja tietomääriä, frekvenssiarvot kumuloituvat isoiksi luvuiksi. Nämä absoluuttiset tulokset on hyvä säilyttää, esimerkiksi 64-bittisinä kokonaislukuina, jotta analyysia
voidaan niin haluttaessa myöhemmin jatkaa informaatiota kadottamatta. Kun tehdyn frekvenssianalyysin tuloksia hyödynnetään käytännössä, on usein järkevää muuttaa tulokset tehokkaammin käytettävään, normalisoituun muotoon.
Tavujonojen frekvenssit voidaan normalisoida etsimällä globaalit ääriarvot, pienin frekvenssi
Fmin ja suurin frekvenssi Fmax, ja kuvaamalla absoluuttiset frekvenssit Fngram siten, että arvo
Fmin kuvautuu arvoksi 0 ja arvo Fmax kuvautuu arvoksi 255 ja kaikki näiden ääriarvojen väliset
arvot kuvautuvat välille 0–255. Näin frekvenssitiedolle tarvittava tallennustila saadaan tipu-
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tettua ja vakioitua yhteen tavuun n-grammia kohden, analysoidun tiedon määrästä riippumatta. Vastaavalla tavalla arvot voidaan tehokkuussyistä normalisoida laskennassa käytetylle
suorittimelle natiiveiksi tietotyypeiksi, esimerkiksi 32-bittisiksi kokonaisluvuiksi.
Frekvenssianalyysin tuloksen perusteella n-grammit voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
plentigrammeihin ja rarigrammeihin. Plentigrammi (< lat. plenitas, täynnä) on n-grammi,
jonka frekvenssi tutkitussa otoksessa on kyseisen otoksen kaikkien n-grammien frekvenssien
aritmeettista keskiarvoa suurempi eli kyseistä n-grammia esiintyy suhteellisen paljon otoksessa. Rarigrammi (< lat. rarus, harvinainen) on vastaavasti n-grammi, jonka frekvenssi tutkitussa otoksessa on kyseisen otoksen kaikkien n-grammien frekvenssien aritmeettista
keskiarvoa pienempi. Lyhyemmin ilmaistuna plentigrammi on aineistossa keskimääräistä
yleisempi tavujono ja rarigrammi keskimääräistä harvinaisempi tavujono.
Merkitään tietyn, analysoidun aineiston plentigrammien joukkoa kirjaimella P ja saman aineiston rarigrammien joukkoa kirjaimella R. Näitä joukkoja voidaan supistaa vaatimalla ngrammien yleisyydelle tai harvinaisuudelle keskiarvoa tiukempaa rajaa. Merkintä P5 tarkoittaa
niiden joukkoon P kuuluvien, vähintään viiden plentigrammin joukkoa, joiden frekvenssit
kuuluvat joukon P plentigrammien suurimpiin frekvensseihin. Erityisesti P1 sisältää kaikki
P:n plentigrammit, joilla on otoksen suurin frekvenssi Fmax. Vastaavasti merkintä R5 tarkoittaa
niiden joukkoon R kuuluvien, vähintään viiden rarigrammin joukkoa, joiden frekvenssit kuuluvat joukon R rarigrammien pienimpiin frekvensseihin. Erityisesti R1 sisältää kaikki R:n rarigrammit, joilla on otoksen pienin frekvenssi Fmin. Merkintätapa on yleistettävissä muotoon Pm
ja Rm, jossa m on positiivinen kokonaisluku. Indeksin m voi mieltää lukumääräksi, joka
ilmaisee, kuinka monta joukon P yleisintä (m = max) tai joukon R harvinaisinta (m = min) ngrammia joukko Pm tai vastaavasti Rm vähintään sisältää.
Lyhyitä rarigrammeja hyödynnetään, kun WARP-järjestelmään rekisteröitävästä teostiedostosta etsitään rarigrammia huomattavasti pidempiä harvinaisia osia eli origrammeja, joita
käytetään teostiedoston yksilöintiin ja tunnistamiseen. Teostiedostosta, jonka kokonaispituus
on L tavua (esimerkiksi L = 4875), etsitään origrammeja seuraavalla tavalla:
1) Tiedosto jaetaan p:hen yhtä suureen tarkasteluosaan (esimerkiksi p = 4). Näin tehdään,
jotta voidaan varmistaa, että laskettavat sormenjäljet lyhyydestään huolimatta edustavat
koko tiedostoa, koska tarkoitus on viime kädessä seurata kokonaisten tiedostojen kopiointia internetissä, ei lyhyiden tiedoston alku- tai loppuosien kopiointia tai muuta osittaista kopiointia. Jokainen tarkasteluosa on pituudeltaan L/p tavua (esimerkiksi 1218 ta-
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vua). Osien ei tarvitse yhdessä muodostaa kokonaista alkuperäistä tiedostoa, vaan tarkasteluosan pituus pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Tällöin tarkasteluosat ovat keskenään yhtä pitkiä ja edustavat tiedostosta täysin erillisiä osia.
2) Kustakin tarkasteluosasta etsitään ne osan sisältämät n-grammit (esimerkiksi trigrammit), jotka aiemmin tehdyn internet-liikenteen laajan frekvenssianalyysin perusteella
ovat joukkoon Rm kuuluvia rarigrammeja. Näin tehdään, jotta teostiedostoja ei yksilöidä
yleisten tiedostomuotojen otsakkeiden tai muiden runsaasti esiintyvien ja usein toistuvien tavujonojen perusteella, vaan sellaisten teostiedoston kohtien ja tavujonojen perusteella, jotka suhteellisen hyvin erottavat teoksen toisista teoksista ja muusta internetissä
siirrettävästä tiedosta. Kustakin osasta löytyneiden rarigrammien lukumäärä on ri, jossa
i on teostiedoston osan järjestysnumero, i = 1...p.

i:
teostiedosto

1
- -

-

r1 = 2

2
- r2 = 3

3

4
- -

- -

r3 = 2

p=4
- -

r4 = 4

Kuva 4.2: Rarigrammien etsintä teostiedostosta.

3) Jos rarigrammeja ei löydy kustakin tarkasteluosasta vähimmäismäärää rmin, todetaan,
ettei tiedosto ylitä teoskynnystä ja teoksen analysointi lopetetaan. Teoskynnyksen ylittämisen ehto on siis ∀ri (ri ≥ rmin).
4) Kunkin tarkasteluosan löytyneiden rarigrammien joukosta valitaan satunnaisesti yksi
origrammin muodostamiseen käytettävä rarigrammi ci, jossa i on teostiedoston osan
järjestysnumero, i = 1...p.
5) Kunkin tarkasteluosan valitun rarigrammin ci esiintymiskohdan välittömästä läheisyydestä valitaan dlen tavun pituiselta teostiedoston yhtenäiseltä alueelta osa, origrammi oi,
siten että ci sisältyy origrammiin kokonaisuudessaan.

teostiedosto

c1
↓
:-––:

c2
↓
:––-:

c3
↓
:–-–:

:

:

:

o1

:

o2

:

o3

:

Kuva 4.3: Origrammin valinta.

c4
↓
:-––:
:

:

o4
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4.2 Tilansäästöä Bloomin suodattimilla
Koska WARP-järjestelmään on kyettävä rekisteröimään valtava lukumäärä teoksia ja kaikilla
tutkaimilla on oltava teosten tunnistamiseen tarvittava tieto teoksista, on tämä tieto koodattava tiiviisti, pieneen muistitilaan, jotta tiedot voidaan tehokkaasti jaella kaikille tutkaimille.
WARPissa tämä tehdään Bloomin suodattimella, johon lisätään alkioiksi kaikki teosten
osatunnisteet eli origrammit.
Alkuperäinen Bloomin suodatin [Blo70] on yksinkertainen ja tilankäytöltään tehokas tietorakenne, m bitin pituinen vektori V, joka ilmaisee joukkoa S = { a1, a2, …, an }, johon voidaan
kohdistaa kaksi toimenpidettä: alkion lisäys ja kysely "kuuluuko alkio x joukkoon?" Suodattimeen liittyy k riippumatonta hajautusfunktiota, h1, h2, …, hk, jotka kuvaavat avaimet eli joukon S alkiot välille [1, m]. Luku k on pieni kokonaisluku, esimerkiksi 3.
Kuva 4.4 havainnollistaa Bloomin suodatinta, johon on lisätty alkiot (origrammit) u, v ja w.
Suodatin on tyhjä, kun n = 0 eli suodatin kuvaa tyhjää joukkoa ja sen jokaisen bitin arvo on 0.
Kun joukkoon S lisätään alkio u, asetetaan kaikki hajautusfunktioiden h1(u), h2(u), …, hk(u)
osoittamat V-vektorin bitit ykkösiksi. Vastaavalla tavalla voidaan lisätä alkiot v ja w.

n =3

S = { u, v, w }

k =3
V:

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

x
Kuva 4.4: Bloomin suodatin.

Kun kysytään "onko alkio x joukossa S?" tutkitaan hajautusfunktioiden h1(x), h2(x), …, hk(x)
osoittamat V-vektorin bittien tilat. Jos yhdenkin tutkitun bitin arvo on 0, on varmaa, että
joukko S ei sisällä alkiota x, sillä muutoin kyseisen bitin arvo olisi 1, koska tämä bitti olisi
asetettu vektorissa V, kun alkio x lisättiin joukkoon S. (Kuvassa 4.4 alkio x ei siis kuulu kuvan
joukkoon S.) Jos sitä vastoin kaikkien tutkittujen bittien arvo on 1, todetaan, että joukko S
sisältää alkion x.

32
Kun alkioita lisätään suodattimeen, saatetaan sama bitti vektorissa V asettaa useamman kerran
ykköseksi. Tämä tarkoittaa yhteentörmäystä, joka johtaa väärien osumien mahdollisuuteen
kyselyvaiheessa, sillä vektori ei sisällä tietoa siitä, minkä nimenomaisen alkion lisääminen
aikoinaan käänsi vektorin tietyn bitin arvoksi 1. Bloomin suodatin ei anna virheellisiä negatiivisia tuloksia eli suodatinta käytettäessä ei jää huomaamatta alkion kuulumista joukkoon,
mutta tietyllä todennäköisyydellä Pfp Bloomin suodatin antaa virheellisen positiivisen tuloksen eli tulokseksi saadaan, että alkio kuluu joukkoon, vaikka se ei oikeasti kuulukaan. Tällaisen virheen todennäköisyys voidaan laskea kaavalla [Mit02, sivu 605]:

Pfp

kn ⎤ k

⎡ ⎛ 1⎞
= ⎢1 − ⎜1 − ⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ m ⎠ ⎥⎦

≈

(1− e

)

− kn / m k

Kun muut parametrit pidetään vakioina, pätee: mitä suurempi lukumäärä (n) alkioita eli
origrammeja Bloomin suodattimen kuvaamaan joukkoon halutaan lisätä, sitä enemmän
tarvitaan muistitilaa (m) – ja päinvastoin. Vastaavalla tavalla, jos sallitaan suurempi virheen
todennäköisyys (Pfp), tarvitaan vähemmän muistitilaa (m) suodattimelle – ja päinvastoin.
Virheen todennäköisyys on pienimmillään [Mit02], kun

m
k≈
log e 2
n
Kun k valitaan näin ja Bloomin suodattimeen lisättyjen alkioiden lukumäärä lähestyy n:ää,
lähestyy bittivektori V tilaa, jossa vektorissa on lähes yhtä paljon ykkösiä ja nollia eli entropia
on huipussaan. Tällöin kummankin bitin esiintymistodennäköisyys on suunnilleen yhtä suuri
(noin 0,5) ja suodattimen informaatiosisältö on korkeimmillaan. Tällöin suodatin toimii
mahdollisimman tehokkaasti.
Luku k ilmaisee Bloomin suodattimessa käytettävien hajautusfunktioiden lukumäärää, joten
laskukaavasta saatava arvo on pyöristettävä kokonaisluvuksi. Yleensä kannattaa pyöristää
alaspäin, koska tämä vähentää hajautusfunktioiden lukumäärää ja siten laskennan tarvetta,
kun suodatinta käytetään. Sekä kysely että alkion lisäys vaativat hajautusfunktioiden käyttöä.
Jos esimerkiksi halutaan tunnistaa 3 miljardia origrammia, n = 3 000 000 000, ja sallitaan
suodattimen kooksi 6 gigatavua, m = 51 539 607 552, saadaan k = 11, jolloin todennäköisyys
virheelle Pfp on noin 0,000264 eli noin promillen neljäsosa.
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On tärkeää huomata, että Bloomin suodattimen todennäköisyysluonteesta johtuva virhe eli
väärä positiivinen tulos WARP-järjestelmän tutkaimen tasolla ei aiheuta virheitä teosten kopiointien havaitsemisessa, sillä vaikka tutkain raportoi origrammeista tekemänsä havainnot
välittimille, origrammihavainnon varmistuksen ja kirjaamisen Tiedonsiirtohavainnoksi tekee
Originaattori, kuten luvussa 3.2 kuvattiin. Varmistuksessa ei käytetä Bloomin suodatinta,
vaan tutkaimen havaitsemaa ja välittämää origrammia verrataan sellaisenaan WARPin teostietokantaan tallennettuihin, teosten osatunnisteina toimiviin origrammeihin. Jos tämä vertailu
ei tuota osumaa eli tutkaimen ilmoittamaa origrammia ei löydy teoksiin liittyvien origrammien joukosta, tunnistetaan havainto virheeksi, eikä sitä kirjata Tiedonsiirtohavainnoksi, vaan
havainto hylätään.
Bloomin suodattimen toimintaperiaate, tehokkuus ja dynaamisuus hahmottuu, kun suodatinta
verrataan hajautustauluun. Bloomin suodatin muistuttaa hajautustaulua, mutta on sitä
geneerisempi ja monissa tilanteissa joustavampi ja tehokkaampi tietorakenne. Parametreja m,
k ja Pfp säätelemällä suodatinta voidaan helposti muuttaa ja skaalata käytettävissä olevan
muistitilan, alkioiden lukumäärän tai sallittavien törmäysten todennäköisyyden mukaisesti.
Hajautustaulu, joka ei käsittele törmäyksiä eikä tallenna avaimia, vaan ainoastaan tiedon siitä,
onko soluun eli sankoon osunut jokin alkio vai ei, on käytännössä Bloomin suodatin parametrilla k = 1. Perinteisen hajautustaulun toiminta hidastuu, kun taulu alkaa täyttyä eli sen täyttösuhde kasvaa ja törmäyksiä sattuu yhä enemmän ja tiheämmin, käytettiin törmäysten hallintaan sitten ylivuotolistoja tai avointa hajautusta. Bloomin suodattimeen mahtuu aina lisää
alkioita bittivektorin (taulukon) kokoa muuttamatta, mutta suodattimen täyttyessä virheen todennäköisyys Pfp kyselyjen yhteydessä kasvaa.
Bloomin suodatin eroaa hajautustaulusta oleellisella tavalla siten, että alkioiden lisääminen
suodattimeen ja hakujen suorittaminen onnistuu aina vakioajassa O(k), joka ei riipu suodattimeen jo aiemmin lisättyjen alkioiden lukumäärästä. Lisäksi Bloomin suodattimen k hajautusfunktiota ovat toisistaan riippumattomia, jolloin hakuihin ja päivityksiin liittyvät laskentatehtävät jakautuvat suoraviivaisesti k:hon osatehtävään, jotka voidaan laitetasolla suorittaa tehokkaasti rinnakkaislaskentana, esimerkiksi ohjelmoitavilla FPGA- tai ASIC-mikropiireillä.
Koska useita tiivisteitä voidaan tarvittaessa laskea samassa ajassa kuin yksi tiiviste, ja optimaaliset k-arvot ovat käytännössä pieniä (5–30), ei hajautusfunktioiden lukumäärästä tule
merkittävää hidastetta tai estettä suodattimen tehokkaalle toteutukselle.
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Kaksi saman pituista ja samoja hajautusfunktioita käyttävää Bloomin suodatinta, A ja B,
voidaan yhdistää binäärisellä tai-operaatiolla uudeksi Bloomin suodattimeksi:
C = A OR B
Tuloksena syntyvä suodatin, C, kuvaa niiden origrammien joukkoa, SC, joka on suodattimien
A ja B kuvaamien origrammijoukkojen SA ja SB yhdiste eli
SC = SA ∪ SB

Mahdollisuus yhdistää tehokkaasti Bloomin suodattimia tarkoittaa, että laskentaa voidaan helposti jakaa osiin. Esimerkiksi WARPiin kirjattujen teosten origrammeista voidaan tuottaa
suodattimia rinnakkaislaskentana, osissa, ja osatulokset yhdistää tehokkaasti yhdeksi, kaikkia
WARPin teosten osatunnisteiksi valittuja origrammeja kuvaavaksi Bloomin suodattimeksi.

4.3 Nopeutta Rabin-Karp-liukuhajauttimilla
Tutkainten on pystyttävä havaitsemaan origrammit internetin jatkuvista laajakaistaisista tietovirroista, joten syötteen eli tietovirran tavujonojen tarkistaminen origrammeja kuvaavasta
Bloomin suodattimesta ja siihen liittyvien hajautusfunktioiden laskennan on sujuttava nopeasti ja tehokkaasti. Tästä syystä WARPin tutkaimissa käytetään liukuhajauttimia, joilla lasketaan tiivisteitä internet-tietovirran sisällöstä origrammin pituisella, liukuvalla ikkunalla.
Liukuhajautin (engl. rolling hash, kuva 4.5) on hajautusfunktio, jonka laskennassa voidaan
käyttää hyväksi edellisen hahmon (syötteen, avaimen) tuottamaa tulosta, kun lasketaan seuraavasta hahmosta syntyvä uusi tulos. Hahmojen on oltava toisistaan riippuvaisia, esimerkiksi
jatkuvan internet-tietovirran tavujonon peräkkäisiä osia. Tarkemmin ilmaistuna: Olkoon ℓ > 1
kokonaisluku, b0, b1, ..., bℓ -1 tavujono ja h(b0, b1, ..., bℓ -1) tavujonon hajautin, jonka arvoksi on
laskettu dold. Hajautin h on liukuhajautin, jos dnew = h(b1, b2, ..., bℓ) voidaan laskea ajassa, joka
ei riipu ℓ:stä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hajauttimen uusi arvo voidaan laskea arvoista
dold, b0 ja bℓ vakioajassa, syötteenä tomivan tavujonon pituudesta riippumatta.
dold
syöte

dnew

←PARJKIZLKAHXUHRODFHL …
b0 b1 b2 ...

... bℓ -1 bℓ

Kuva 4.5: Liukuhajautin.
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Rabin-Karp-merkkijonohakualgoritmissa [KaR87] käytetään WARPin tutkaimiin soveltuvaa
yksinkertaista liukuhajautinta, jonka arvo on laskettavissa pelkillä yhteen- ja kertolaskuilla:

h = b1 ⋅ a l −1 + b2 ⋅ a l − 2 + ... + bl ⋅ a 0
Laskutoimitukset tehdään suorittimelle natiiveilla tietotyypeillä ja modulo m -aritmetiikalla,
jolloin vältetään valtavien lukujen käsittely ja saadaan toteutuksesta tehokas. Suurin alkuluku,
jonka valittu tietotyyppi sallii, on hyvä valinta vakion m arvoksi. Jotta hajauttimelle saadaan
toivotut ominaisuudet, kuten tasainen hajautus lukualueelle, on tärkeää valita kokonaisluvut m
ja a huolella. Pierre L'Ecuyer on tutkinut ja taulukoinut hyviä moduluksen m ja kertoimen a
yhdistelmiä [LEc99].
Kuva 4.6 esittää liukuhajautinta WARP-järjestelmän tutkaimen osana. Tutkain tarkastelee
internet-tietoliikenteen tietosisältöä dlen tavun pituiselta osalta kerrallaan (ks. luku 4.1) ja laskee tästä ikkunasta, tutkaimen läpi virtaavasta tiedosta, liukuhajauttimella, tavu kerrallaan tiivisteen, jonka pituus on B bittiä (ks. luku 3.1). Jos tiivistettä vastaava alkio löytyy Bloomin
suodattimesta, tarkoittaa se, että tutkain on tehnyt origrammihavainnon. Origrammiehdokas
on tällöin dlen tavun pituisessa ikkunassa oleva tavujono, josta tiiviste laskettiin.

Tutkain
Bloomin suodatin
1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

h1

liukuhajauttimet

0

1

0

h2

1
hk

h1("JKIZLKAHXUHROD")
h2("JKIZLKAHXUHROD")
hk("JKIZLKAHXUHROD")

dlen
syöte

← PAR J KIZLKAHXUHRODFHL …
origrammihavainto

JKIZLKAHXUHROD
Kuva 4.6: Origrammien havaitseminen tutkaimella.
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0
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Tutkain toimittaa origrammiehdokkaat välittimelle, kuten luvussa 3.2 kuvattiin. Periaatteessa
tutkaimen ei tarvitse puskuroida suuria määriä origrammihavaintoja, vaan se voi lähettää ne
heti eteenpäin välittimelle. Tietoliikennöinnin minimoimiseksi tutkaimet kannattaa kuitenkin
käytännössä rakentaa sellaisiksi, että ne keräävät isompia eriä origrammihavaintoja ja lähettävät ne ryppäinä eteenpäin määräajoin tai aina kun tutkaimen käytettävissä oleva vapaa muistitila uhkaa loppua.
Rabin-Karp-tyylinen, yksinkertainen liukuhajautin vaatii vain vakioajan hajauttimen arvon
laskemiseen. Jos tiedonsiirtokanavan suurin mahdollinen, teoreettinen siirtonopeus on esimerkiksi 1 Gb/s eli 125 Mt/s ja siirron hyötysuhde käytetyllä protokollapinolla 92 %, on tehollinen siirtonopeus 115 Mt/s. Jos yhden syötetavun käsittelyyn kuluu kaksi suorittimen kellojaksoa, tarvitaan tietovirran tosiaikaiseen käsittelyyn tutkain, jonka suorittimen kellotajuuden
vähimmäisvaatimus on 230–250 MHz.
Jos origrammihavaintojen siirtokanavana käytetään julkista internetiä, on varmistuttava siitä,
etteivät origrammihavainnot siirron yhteydessä kulje tietoverkossa sellaisinaan, koodaamattomassa muodossa, koska tutkainten läpi kulkiessaan ne synnyttäisivät uusia origrammihavaintoja. Tällaisen kierteen syntyminen estetään – ja samalla vähennetään siirrettävän tiedon määrää – pakkaamalla origrammihavainnot tehokkaalla ja häviöttömällä tiedontiivistystekniikalla, esimerkiksi Lempel-Ziv-menetelmällä [ZiL77], josta on kehitetty runsaasti hyviä
ja vielä parempia toteutuksia. WARPin tutkainten ja välittimien tiuhaan vaihtamien tietojen
tiivistämiseen soveltuvat toteutukset, jotka sekä tiivistävät että purkavat tiivistetyn tiedon
mahdollisimman nopeasti. Tällainen tosiaikaisiin järjestelmiin sopiva toteutus on esimerkiksi
avoimen lähdekoodin QuickLZ-ohjelma [Qui08].
Bloomin suodattimen käyttö sisältää virheellisen positiivisen tuloksen mahdollisuuden, kuten
luvussa 4.2 kuvattiin. Origrammiehdokas ei siis välttämättä ole todellinen origrammi, vaan se
saattaa olla mikä tahansa muu tavujono, joka sattumalta tuottaa saman tiivisteen kuin jokin
WARP-järjestelmään rekisteröidyistä todellisista origrammeista. Vaikka virheen mahdollisuus on pieni, tietoturvasyistä origrammihavainnot on myös salattava ennen tietojen siirtoa
välittimille. Salauksella varmistetaan, ettei WARP missään tilanteessa kopioi laajemmalle
eteenpäin, selväkielisenä tai helposti selväkieliseksi viestiksi purettavassa muodossa, sellaisia
tunnuksia, salasanoja, luottokorttinumeroita tai muita henkilökohtaisia tietoja, joita käyttäjät
ovat saattaneet tietoisesti tai vahingossa, tietämättömyyttään tai ajattelemattomuuttaan, siirtää
selväkielisessä tai heikosti suojatussa muodossa julkisessa internetissä.
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5 ARVIOINTI
Tässä luvussa arvioidaan uuden, suunnitellun WARP-järjestelmän toteuttamisen edellytyksiä.
Tutkielmaa varten ohjelmoidulla Triton-analysaattorilla tehdyn koeluontoisen trigrammien
frekvenssianalyysin tulokset raportoidaan ja tulkitaan. Uuden järjestelmän ominaisuuksia verrataan vallitseviin käytäntöihin tekijänoikeuksien valvonnassa. Lisäksi käsitellään WARPin
käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä, kuten järjestelmän yleisen hyväksynnän tarvetta ja hallinnoinnin järjestämistä, sekä arvioidaan yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka järjestelmän
laaja käyttöönotto toisi mukanaan sisällöntuotannon taloudellisen palkitsemisen ja teostenhallinnan automatisoinnin muodossa. Lopuksi esitetään tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia tilanteessa, jossa WARP on kasvanut globaaliksi digitaaliseksi kirjastoksi.

5.1 Internet-sisällön frekvenssianalyysi
WARP-järjestelmän toteutettavuuden edellytys on, että teosten jakelukanavana toimivasta
internetistä ja sen tietovirroista on löydettävissä riittävästi rarigrammeja eli tavujonoja, joita
esiintyy levityskanavassa selvästi muita samanpituisia tavujonoja harvemmin. Koska tutkittavan syötteen on edustettava yleisesti teoksia ja niiden levityskanavan tietosisältöä, valittiin
tutkimuskohteeksi tavalliset WWW-sivut ja tiedonsiirtoprotokolliksi HTTP, HTTPS ja FTP.
Samoja protokollia hyödynnetään ja samaa sisältöä noudetaan tavallisilla internet-kuluttajien
käyttämillä WWW-selaimilla, kuten Microsoft Internet Explorerilla ja Mozilla Firefoxilla.
Tutkielmaa varten ohjelmoitiin tavutason trigrammien analysaattorisovellus, Triton – Web
Content Byte-Level Trigram Frequency Analyzer, jolla tehtiin alustava koeluontoinen
analyysi 377 gigatavusta internet-sisältöä. Triton käyttää hyväkseen WWW-selainta, internethakukonetta ja satunnaisia hakusanoja, joilla se valitsee sivustot ja noutaa niiden sisällön
analysoitavaksi. Kuvassa 5.1 on Tritonin pääikkuna.
Jatkotutkimuksia varten sekä tehdyn koeanalyysin toistamisen ja tulosten varmistamisen
mahdollistamiseksi Triton-analysaattorin suoritettava Windows-binääri, ohjelman Object
Pascal -kielinen Delphi 2007 -lähdekoodi ja koeluontoisten frekvenssianalyysien täydelliset
tulokset ovat saatavilla Tritonin kotisivulta [Wic08]. Ohjelma on ilmainen ja sitä saa käyttää
vapaasti akateemisessa tutkimuksessa. Liite 1 sisältää Tritonin käyttöohjeen.
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Triton käyttää ulkoista WWW-selainta noutaakseen arvotun sivun ja sen sisältämät tekstit,
kuvat, musiikit, ohjelmat ja muut tiedostot sekä seuratakseen sivun sisältämiä linkkejä parametreina määriteltyyn syvyyteen asti. Koeanalyysissa käytettiin Wget-selainta, joka on avoimen lähdekoodin offline-selain, jolle annetaan käynnistysparametrina internet-osoite (URL).
Osoite toimii aloitussivuna, josta selain lähtee liikkeelle, edeten WWW-sivuilla esiintyviä
HTTP- ja FTP-linkkejä pitkin, ladaten ja tallentaen automaattisesti matkansa varrella löytämäänsä internet-sisältöä. Komentorivi, jolla Wget käynnistettiin, oli kokonaisuudessaan:
wget.exe url -nd -w0.1 --random-wait --ignore-length -nc -rHp -np -l1 -t4 -T30 -Q10m

Komentorivillä url on yksi Tritonin arpoma, Googlen hakutuloksista poimittu WWW-osoite.
Avoimen Wikipedia-tietosanakirjan englanninkielinen Wget-artikkeli on hyvä yleisesitys selaimesta, sen ominaisuuksista ja toiminnasta [Wge08]. Wget on saatavilla muiden muassa
Windows-, Linux-, Mac OS X- ja OpenVMS-käyttöjärjestelmille. Selain ja sen lähdekoodit
ovat noudettavissa GNU Wget -sivuilta [GNU08].

Kuva 5.1: Triton – Web Content Byte-Level Trigram Frequency Analyzer.
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Koeanalyysissa käytettäväksi hakukoneeksi valittiin Google, koska suosionsa ansiosta sen
hakutulokset johtavat muiden hakukoneiden tuloksia suuremmalla todennäköisyydellä juuri
niille sivustoille, joilla valtaosa internetin käyttäjistä eniten vierailee ja joilta todennäköisesti
myös noudetaan eniten teoksia. Hauissa Triton käytti URLia:
http://www.google.com/search?q= haku

Tässä haku oli Tritonin arpoma, satunnainen nelimerkkinen hakusana. Kymmenen ensimmäisen Googlen palauttaman hakutuloksen joukosta Triton arpoi yhden osoitteen, joka välitettiin ulkoiselle selaimelle ja josta lähdettiin noutamaan sisältöä frekvenssianalyysia varten.
Taulukko 5.2 sisältää koeanalyysin tulosten ääriarvot eli engrammien, digrammien ja trigrammien osalta kunkin ryhmän yleisimmän plentigrammin ja harvinaisimman rarigrammin
tiedot. Frekvenssi ilmaisee kyseisen n-grammin esiintymien absoluuttisen lukumäärän ja
Osuus n-grammin suhteellisen frekvenssin otoksessa. Suhdeluku ilmaisee kunkin ryhmän
yleisimmän ja harvinaisimman n-grammin frekvenssien suhteen – esimerkiksi taulukon luku
34 tarkoittaa, että yleisintä engrammia esiintyi 34-kertainen määrä saman otoksen harvinaisimpaan engrammiin verrattuna.

Suhdeluku

Tyyppi

N-grammi

Frekvenssi

Engrammit

plentigrammi

0x20

22 283 626 023

34

rarigrammi

0x9B

648 465 702

Digrammit

plentigrammi

0x2020

10 552 160 641

6 384

rarigrammi

0xFF46

1 652 911

Trigrammit

plentigrammi

0x202020

9 135 925 167

2 306 469

rarigrammi

0xFF13D2

3 961

Osuus
5,49 %
0,160 %
2,60 %
0,000407 %
2,25 %
0,000000976 %

Taulukko 5.2: Frekvenssianalyysin tulosten ääriarvot, n = 405 642 557 483.

Taulukko 5.3 listaa koeotoksen 20 harvinaisinta ja taulukko 5.4 vastaavasti 20 yleisintä trigrammia. Tulokset osoittavat selvästi – ja odotetusti – että n-grammien jakauma on jo trigrammien osalta hyvin epätasainen. Joukosta nousee esille sekä muita trigrammeja huomattavasti yleisempiä trigrammeja eli selviä plentigrammeja että huomattavasti muita trigrammeja
harvemmin esiintyviä trigrammeja eli selviä rarigrammeja. Tämä on WARPin toteutettavuuden kannalta myös toivottavaa.

40
Koeanalyysin tulokset osoittavat, että internetistä yleisesti noudettavat tiedostot sisältävät
runsaasti peräkkäisiä välilyöntejä, nollia tai muita toisteisia, laihan informaatiosisällön tavujonoja. Tämä vahvistaa odotuksia siitä, että WARPin teoksista löytämät – ja teoskynnyksen
ylittämiseksi vaatimat – omaperäiset origrammit pystyvät tehokkaasti erottelemaan teostiedostot muusta internet-tietoliikenteestä. On odotettavaa, että tetragrammien ja pentagrammien
kohdalla rarigrammien ja plentigrammien frekvenssien suhdeluvuissa syntyy vielä selvempiä
eroja, mikä merkitsee trigrammejakin tehokkaampia mahdollisuuksia erotteluun.

Rarigrammi

Frekvenssi

1.

0xFF13D2

3 961

1.

0x202020

2.

0xFF67B4

3 966

2.

0x000000

3.

0xFF37B2

3 981

3.

0x090909

4.

0xFF2DA2

4 002

4.

0x726566

5.

0xFF479A

4 017

5.

0x65663D

6.

0xFF6725

4 017

6.

0x3E3C2F

7.

0xFF13D9

4 019

7.

0x696F6E

8.

0xC6FF64

4 030

8.

0x687265

9.

0xFF31D9

4 034

9.

0x74696F

10.

0xFF67C2

4 034

10. 0x206872

11.

0xFF63A1

4 039

11. 0x3C2F61

12.

0xCAFF4E

4 041

12. 0x2F613E

13.

0xCAFF46

4 065

13. 0x3C6120

14.

0xFF68DE

4 079

14. 0x0A2020

15.

0xFF5795

4 085

15. 0x612068

16.

0xFF25C7

4 094

16. 0xFFFFFF

17.

0xFF1794

4 100

17. 0x616765

18.

0xFF25CD

4 109

18. 0x0A0909

19.

0xFF0DA3

4 123

19. 0x737061

20.

0xFF65C5

4 126

20. 0x3E0D0A

Taulukko 5.3:
Harvinaisimmat rarigrammit.

Plentigrammi

␠
␀
␉
r
e
>
i
h
t
␠
<
/
<
␊
a
ÿ
a
␊
s
>

␠
␀
␉
e
f
<
o
r
i
h
/
a
a
␠
␠
ÿ
g
␉
p
↵

Frekvenssi

␠
␀
␉
f
=
/
n
e
o
r
a
>
␠
␠
h
ÿ
e
␉
a
␊

9 135 925 167
2 435 918 402
1 429 478 696
1 206 174 492
1 183 331 113
838 901 484
828 292 462
793 957 198
782 009 259
769 101 770
758 441 266
756 504 429
753 829 385
713 558 417
699 470 720
686 750 006
589 408 970
556 439 545
546 169 591
527 270 406

Taulukko 5.4:
Yleisimmät plentigrammit.

Taulukossa 5.4 plentigrammit esitetään myös tekstimuodossa, sillä plentigrammeista on tunnistettavissa tuttuja HTML-koodeja ja -attribuutteja, kuten tavallisen linkin tekemiseen käytetyn ankkurin määrittelyn alkuosa <a href= (taulukon rivit 13, 15, 10, 8, 4 ja 5) sekä ankkurin määrittelyn lopettava koodi </a> (rivit 11 ja 12). Rarigrammien joukossa ei luonnollisestikaan esiinny vastaavantyylisiä, tunnistettavia merkkijonoja.
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Yksinkertainen frekvenssianalyysi pystyy siis jo lyhyillä n-grammeilla, kuten trigrammeilla
tai tetragrammeilla, löytämään eri protokollissa ja tiedostoformaateissa toistuvasti esiintyvät
osat, jotka – ollessaan teostiedostojen osia – eivät sovellu teosten yksilöintiin. Analyysi löytää
vastaavasti myös ne n-grammit eli tavujonot, jotka eivät esiinny minkään yleisen protokollan
tai tiedostomuodon otsakkeissa tai laajasti eri teostiedostoissa tai yleisemmin internetin tietovirroissa usein toistuvissa jaksoissa, vaan ovat erityisen harvinaisia eli vahvoja rarigrammeja.
Taulukoista 5.3 ja 5.4 on luettavissa oleellinen, luontainen ero plentigrammien ja rarigrammien välillä. Plentigrammien frekvenssit ovat jo määritelmän mukaan korkeita, keskiarvoa
suurempia. Erilaisia, huomattavan korkean frekvenssin plentigrammeja ei siis voi olla yhtä
suurta määrää kuin erilaisia, huomattavan matalan frekvenssin rarigrammeja – vaikka plentigrammien esiintymiä toki on runsaammin kuin rarigrammien esiintymiä. Parhaiten tätä huipulla on yksinäistä -ilmiötä kuvaa 0x202020-trigrammi, jota voidaan kutsua superplentigrammiksi, koska sen esiintymien osuus kaikista koeanalyysin trigrammeista on huikean korkea,
2,6 %, kuten taulukko 5.2 kertoo. Vaikka trigrammeja on taulukon 4.1 mukaisesti yli 16 miljoonaa erilaista, ei niiden joukossa voi olla edes 50 kappaletta tällaisia superplentigrammeja,
koska tällöin niiden osuus ylittäisi jo 100 % eli mahdollisuuksien rajat.
Taulukon 5.3 rarigrammien frekvenssit ovat keskenään hyvin samansuuruisia eli trigrammien
joukossa ei ole superrarigrammeja, joiden frekvenssit olisivat suuruusluokkaa pienempiä
kuin muiden trigrammien frekvenssit. Harvinaisimpien rarigrammien tuhansissa liikkuvat
frekvenssit osoittavat, että ei ole olemassa sellaista trigrammia, jota ei esiintyisi internet-tietoliikenteessä. Tämä johtuu siitä, että internetissä siirretään myös tehokkaasti salattua ja tiivistettyä tietoa, joka koostuu tavujonoista, joiden bittijakauma on usein lähellä kohinaa eli
hyvin vaihtelevaa ja samankaltaista kuin satunnainen data, jossa esiintyy suunnilleen yhtä
paljon kaikkia eri bittikombinaatioita – ja sitä kautta myös kaikkia eri tavuyhdistelmiä.
Kohina ja satunnainen data saattavat äkkiseltään kuulostaa esteeltä järjestelmälle, joka perustuu teosten omaperäisten osien tunnistamiseen jatkuvista internet-tietovirroista. On kuitenkin
huomattava, että lyhyitä, harvinaisia trigrammeja käytetään WARPissa, kuten luvussa 4.1
kuvataan, ainoastaan etsimään teostiedostosta sellainen kohta, jossa on jotakin omaperäisempää ja paremmin sisällön yksilöivää dataa kuin peräkkäisiä nollia tai muita usein esiintyviä
tavujonoja eli plentigrammeja. Keskimääräistä omaperäisemmän kohdan eli rarigrammin ympäriltä poimitaan sitten varsinainen origrammi, joka on trigrammia huomattavasti pidempi osa
teostiedostoa. Teoksen yksilöivinä osatunnisteina käytetään nimenomaan pidempiä origrammeja, ei lyhyitä trigrammeja. Koska puhdas kohina sisältää tasaisesti kaikkia eri tavuyhdistel-
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miä, se ei hävitä n-grammien keskinäisiä suhteellisia eroja esiintymien lukumäärissä frekvenssianalyysin tuloksissa. Absoluuttiset frekvenssit kasvavat tasaisesti, mutta frekvenssien
väliset suhteelliset erot säilyvät. Tällöin säilyy myös tieto, jolla rarigrammit ja plentigrammit
voidaan erottaa toisistaan.
Erilaisia trigrammeja on 2563 = 16 777 216 kappaletta, joten frekvenssianalyysin koko tulosta
on hankalaa tarkastella ja hahmottaa taulukoitujen numeroiden muodossa. Tulosten tutkintaa
helpottaa vuorovaikutteinen Triton Visualizer -ohjelma, joka esittää Tritonin keräämät frekvenssitiedot kuvaajina, joissa näkyy kerralla 256 engrammia tai 256×256 = 65 536 di- tai trigrammia. Plenti- ja rarigrammien jakaumista ja sijoittumisesta n-grammien avaruuteen saa
näin tehokkaasti yleiskuvan. Tarkkoja frekvenssejä voi tutkia osoittamalla hiirellä yksittäisiä
n-grammeja näytöllä. Ohjelma on Tritonin tavoin ilmainen ja noudettavissa Tritonin
kotisivulta [Wic08]. Kuvassa 5.5 on Triton Visualizer, jossa plentigrammit on merkitty
sinisellä ja rarigrammit punaisella.

Kuva 5.5: Triton Visualizer – Tritonin laskemien frekvenssien visualisointi.
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Kuvan 5.5 kuvaajassa näkyvät kaikki 0x02-alkuiset trigrammit, plentigrammeiksi ja rarigrammeiksi luokiteltuina. Kohdistin on viety rarigrammin 0x02D8FD kohdalle, jonka frekvenssi on 7945. Kuvaajasta ilmenee tehokkaasti, jo vilkaisulla, esimerkiksi että kaikki
0x0200- ja 0x0202-alkuiset trigrammit ovat plentigrammeja ja että plentigrammien esiintymisessä on jaksollisuutta. Kuva havainnollistaa myös, että vaikka rarigrammit valittaisiin tiukalla seulalla (Rarigrams-säädin vasemmassa laidassa), niitä löytyy runsaasti, eri puolilta trigrammien avaruutta.

5.2 WARPin vahvuudet ja haasteet
Toteutuessaan WARP-järjestelmä voi tarjota paljon uusia mahdollisuuksia julkaisutoimintaan
tieteen, taiteen, tiedonvälityksen ja viihteen saroilla. Järjestelmän osana voidaan luoda kirjojen ISBN-numeroinnin kaltainen digitaalisten teosten yhtenäinen yksilöinti- ja tunnistamisjärjestelmä, jonka synnyttämisessä voidaan hyödyntää standardiehdotuksen asemassa olevien
URN-tunnuksen [Moa97] rakennetta ja globaalin UUID-tunnisteen [LMS05] kaltaista teosten
yksilöivää numerointia. Jos vastaava tunnistejärjestelmä syntyy ja yleistyy muualla, WARP
tai muu samaa perusideaa toteuttava järjestelmä voi käyttää sitä hyväkseen ja omalta osaltaan
edesauttaa sen aseman vahvistumista ja järjestelmän yleistymistä maailmanlaajuiseksi.
Jotta WARPista tulee realistinen hanke, siihen on saatava laaja yhteiskunnan tuki ja rakentavan yhteistyön henki. Toimijoiksi sopivat kansainväliset järjestöt, kuten EU, YK:n Maailman
henkisen omaisuuden järjestö (WIPO), Maailman kauppajärjestö (WTO) sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, kansalliset tekijänoikeusjärjestöt sekä valtioiden hallitukset ministeriöineen.
Asiantuntemustaan ja näkemyksiään uuden järjestelmän luomisessa voivat tarjota esimerkiksi
Open Source Initiative (OSI), Free Software Foundation (FSF), Electronic Frontier Foundation (EFF) ja muut avointa tietoyhteiskuntaa rakentavat järjestöt. WARPin toteuttaminen,
ylläpito ja hallinnointi voidaan antaa edellämainittujen järjestöjen tai niiden yhteenliittymän
tehtäväksi tai jos ne eivät ole siihen halukkaita, luodaan WARPia varten oma järjestö.
Yksi WARPin suurimmista vahvuuksista on, että se ei vaadi mitään varsinaisen teostiedoston
osaksi liitettävää tietoa teoksen tekijä- ja omistusoikeuksista, koska tämä tieto löytyy teostiedoston sisällön perusteella WARPin teostietokannasta, jossa tiettyyn teokseen liittyviä tietoja
pääsee pääsääntöisesti muuttamaan vain kyseisen teoksen omistaja tai hänen edustajansa.
Internetissä levitettävissä teostiedostoissa ei siis tarvitse olla mitään ylimääräistä metatietoa
eikä muuta sellaista lisätietoa tai kenttää, jonka joku voisi – teoksen varsinaista sisältöä
muuttamatta – vaihtaa tai poistaa tiedostosta muuttaakseen tai hävittääkseen tiedot teoksen
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oikeasta tekijästä tai omistajasta. Teoksen tekijän ei siis tarvitse millään tavoin muokata jo
aiemmin julkaisemiaan, olemassaolevia teostiedostoja saadakseen niistä korvauksia, vaan
riittää, että hän tai hänen edunvalvojansa tai edustajansa rekisteröi tiedostot WARPiin.
Järjestelmän harhauttaminen siten, että WARPista saisi korvauksia muiden tekemistä teoksista, esimerkiksi tallentamalla alkuperäinen teostiedosto eri tiedostomuodossa kuin missä se
on WARPiin alunperin rekisteröity, on mahdollista, mutta koska varastettu teos eli uusi teostiedosto on tällöin korvausten saamiseksi rekisteröitävä omiin nimiin tai ainakin omalla pankkitilinumerolla, on kiinnijäämisen riski huomattavan suuri. Vielä merkittävämpää on se, että
luvattomat rekisteröinnit voidaan siirtää oikean omistajan nimiin heti kun väärinkäytös havaitaan, ja teokselle kertyneet käyttökorvaukset voidaan tilittää aikanaan oikealle omistajalleen. Näin rikoksista hyötyy rahallisesti teoksen oikea omistaja, eikä teosvaras. Tämä vähentää väärinkäytösten mielekkyyttä ja siten myös todennäköisesti niiden yleisyyttä.
Järjestelmän harhauttaminen siten, että teoksen tekijä saa WARPista ylisuuria korvauksia
omista teoksistaan, on hankalaa, sillä se vaatii omien tiedostojen laajamittaista siirtämistä internetissä, mikä WARP-järjestelmään kuuluvien internet-siirtomaksujen takia tarkoittaa, että
näille siirroille pitää löytää myös maksaja. Kun siirrot ovat maksullisia, aletaan niihin kiinnittää enemmän huomiota ja turha tiedonsiirto vähenee. Tämä voidaan nähdä myönteisenä
sivuvaikutuksena, sillä se saattaa vähentää myös esimerkiksi sähköpostiliikennettä nykyisin
kovasti häiritsevää roskapostitusta. Yksittäisten sähköpostien ja kohtuullisten viestimäärien
lähettäminen ei aiheuta merkittäviä kustannuksia, mutta laajamittainen roskapostitus muuttuu
kalliiksi. Kun luvaton roskapostitus aiheuttaa selviä taloudellisia menetyksiä, siihen päästään
todennäköisesti myös puuttumaan nykyistä herkemmin ja voimakkaammin sielläkin, missä
siihen ei toistaiseksi ole ollut mahdollisuuksia tai kiinnostusta.
WARPin yleistymisen haasteena ja todennäköisenä hidasteena on vaadittavien ohjelmisto- ja
laiteinvestointien suuruus ja laajuus. Jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin, tutkaimia ja välittimiä tarvitaan runsaasti eri puolille hajautettua internetiä. Toisaalta vastaavan
laajuisia kalliita projekteja, kuten esimerkiksi yleinen teletunnistetietojen tallentaminen, on jo
EU-direktiivin voimalla päätetty toteuttaa EU-alueella [Dir06], vaikka kyseisen järjestelmän
hyödyt on laajasti kyseenalaistettu sekä internet-operaattoreiden, poliitikkojen että kansalaisjärjestöjen taholta. Wikipedian Telecommunications data retention -artikkeli tarjoaa lisätietoja, lähdelinkkejä ja hyvän yleisesityksen aiheesta [Tel08].
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Globaalin WARP-järjestelmän synnyttäminen on tehtävänä vaativa, mutta liikkeelle voidaan
lähteä maailmanlaajuisuutta pienimuotoisemmin toteuttamalla järjestelmä vain tietylle alueelle tai jopa yksittäiseen maahan. Kun alueen sisällä aletaan jakaa rahaa alueella toimiville
teosten tekijöille, mutta vain heille, alkavat muutkin teosten tekijät, kansainvälisesti, rekisteröidä teoksiaan siten, että korvaukset tulevat sellaisten rahalaitosten pankkitileille, jotka toimivat kyseisellä alueella, koska korvauksia maksetaan vain kyseisellä alueella tiliään pitäville
toimijoille. Kun raha alkaa tämän alueen ulkopuolella valua ulkomaille, alkaa järjestelmä
kiinnostaa myös näitä, ulkopuolisia valtioita. Jos valtio jättäytyy järjestelmän ulkopuolelle,
sen kansalaiset säästyvät veroluontoisilta tietoliikennemaksuilta, mutta kyseinen valtio ei
myöskään saa teosten käyttökorvauksia oman verotuksensa piiriin. Tietoliikennemaksujen
suuruus voidaan eri maissa sovittaa maan yleiseen hinta- ja elintasoon.
WARPin piiriin voidaan rekisteröidä myös sellaisia teoksia, joita teosten tekijä tai omistaja ei
koskaan ole päästänyt vapaaseen internet-levitykseen, vaan jotka ovat päätyneet sinne luvattomasti. Tällainen rekisteröinti tehdään kuten minkä tahansa muun teoksen rekisteröinti, mutta
rekisteröijä ilmoittaa teosta rekisteröidessään, että kyseessä on luvattomasti jakelussa oleva
teos. Tällöin WARP ei jakele teosta, vaan se ainoastaan laskee teoksen kopiointeja internetissä ja suorittaa tämän perusteella hyvityksen teoksen käytöstä teoksen tekijälle. Tämä ei
toisi luvattoman teoskäytön kohteeksi joutuneelle teoksen tekijälle tai omistajalle täyttä oikeutta eikä teoksen levityksen hallintamahdollisuutta, mutta hän saisi sentään jonkinlaisen
korvauksen luvattomasta internet-kopioinnista. Kyseessä olisi selvä parannus nykytilanteeseen, jossa teoksen omistajalla ei vastaavassa tilanteessa ole mitään helppoa tapaa saada
rahallista korvausta. WARP-korvausten saaminen luvattomista kopioinneista ei sulje pois
teoksen omistajan mahdollisuutta myös oikeustoimiin, jos hän joskus haluaa sellaisiin ryhtyä.
Internetissä kertaalleen (luvallisesti tai luvattomasti) julkaistun teoksen saaminen varmasti,
lopullisesti ja pysyvästi pois internetistä on vaikeaa, ellei mahdotonta, ja tämä tosiasia pitäisi
yleisesti tunnustaa. Kaikkia perinteisiä tekijänoikeuksia ei käytännössä pysty kukaan tai mikään täydellisesti valvomaan ja toteuttamaan, haluttiin sitä tai ei. Epätäydellistä tilannetta ei
tarvitse hyväksyä, mutta sen kanssa on elettävä. Hedelmällisintä onkin keskittyä kehittämään
käytännössä toimivia tapoja, joilla tilanteesta selvitään mahdollisimman vaivattomalla, kohtuullisella ja reilulla tavalla.
Tavalliset internetin käyttäjät tuottavat valtaosan tietoverkon sisällöstä, usein täysin ilman rahallista korvausta. Tästä seuraa usein se, että he yrittävät – ymmärrettävistä syistä – myös julkaista materiaalinsa mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämän julkaisutavan valitettava
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puute ja heikkous – etenkin ammattimaiseen, kaupalliseen julkaisemiseen verrattuna – onkin
se, että teosten saatavuuden luotettavuudessa ja jatkuvuudessa on selviä ongelmia, jotka ovat
perin tuttuja kaikille internetin käyttäjille: linkit eli WWW-sivujen ja teostiedostojen internetosoitteet (URL) vanhenevat usein, kun ilmaisen levytilan tai web-hotellien ja internet-palveluntarjoajien määräaikaisten tarjousten ja kampanjoiden perässä juoksevat käyttäjät siirtävät
sivustojaan ja teoksiaan internet-osoitteista toisiin. WARP ja laajentunut URN-tunnusten
käyttö voivat korjata tätä ongelmaa huomattavasti, sillä jokainen WARPiin rekisteröitävä teos
tallennetaan järjestelmään, mistä syntyy samalla laaja digitaalisten teosten kirjasto. WARPin
omistaja-asiakkaille voidaan tarjota teoksen rekisteröinnin yhteydessä myös teostiedoston
isännöinti- ja jakelupalvelu (engl. web hosting), joko edullisena lisäpalveluna tai mieluummin
täysin ilmaiseksi. Ilmainen isännöinti toimii teoksen julkaisun ja rekisteröinnin välittömänä
osavastikkeena (teoksen käyttökorvaus on varsinainen vastike, mutta se maksetaan vasta
myöhemmin teoksen tekijälle tai omistajalle).
WARP-järjestön toiminnan taloudellinen peruskaava on yksinkertaistettuna seuraava: WARP
hankkii varoja veroluontoisilla internet-yhteysmaksuilla, käyttää osan varoista järjestelmän
ylläpitoon ja kehitykseen sekä teosten tekijöiden ja oikeudenomistajien tekijänoikeuksien
puolustamiseen ja taloudellisten etujen ajamiseen, ja jakaa loput – eli valtaosan rahoista – teosten käyttökorvauksina teosten tekijöille ja omistajille. WARP-järjestöä luodessa voidaan
määrätä ylläpito- ja hallintokulujen katoksi esimerkiksi 10 % veroina kerätyistä varoista.
Teosten tekijät ja omistajat saavat vähintään 90 % varoista korvaukseksi sisällöntuotannosta.
WARPiin liittyvä uhka on, että sen tekniikkaa saatetaan – etenkin totalitaarisissa valtioissa –
yrittää käyttää esimerkiksi tiedonvälityksen ja kansalaisten toiminnan kontrollointiin eli täysin
muuhun tarkoitukseen kuin mihin WARP on suunniteltu. Tämä on mahdollista, koska
järjestelmän tutkaimet tutkivat jatkuvasti internet-tietoliikenteestä nimenomaan sen sisältöä,
eikä pelkästään tiedonsiirrossa käytettäviä otsakkeita ja muita ohjaustietoja. Vaikka WARP ei
valvo, rekisteröi eikä tutki sisällön laatua eikä sitä, kuka sisältöä siirtää, vallanpitäjät ja viranomaiset saattavat rakentaa WARP-tekniikkaan perustuvan oman järjestelmänsä, joka havaitsee, tunnistaa ja estää sopimattomaksi katsotun materiaalin levittämisen internetissä.
Tämän suhteen riskit on tiedostettava ja vallan käyttöön ja sen valvontaan on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Toisaalta riski voidaan myös nähdä viranomaisille annettuna mahdollisuutena – jos enemmistö kansalaisista sen haluaa sallia – jäljittää ja kitkeä tietoverkosta esimerkiksi lapsipornoa, yllytystä rasistiseen väkivaltaan tai muuta suhteellisen yleismaailmallisesti haitalliseksi tai laittomaksi luokiteltua ja arvotettua materiaalia.
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5.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset
WARP-järjestelmän laajan käyttöönoton tärkein yhteiskunnallinen vaikutus liittyy sisällöntuotantoon: siihen kannustamiseen ja sen palkitsemiseen. WARP automatisoi ja tehostaa digitaalisten teosten rekisteröintiä ja tekijänoikeuksien hallintaa sekä oikeudenmukaistaa veroluontoista hyvitysmaksukäytäntöä kohdistamalla sen internet-tietoliikenteeseen eli tietoverkossa levitettävien teosten käyttöön, eikä tallennusmedioiden ja laitteiden verottamiseen.
Tavallisille kansalaisille muutos tarkoittaa mahdollisuutta ladata ja käyttää internetistä teoksia
yhä vapaammin ja yhä paremmalla omatunnolla, koska teostiedostojen latauksista maksetaan
automaattisesti korvaus teoksensa rekisteröineille sisällöntuottajille. Samalla se palkitsee
rahallisesti myös ne tavalliset kansalaiset, jotka tuottavat tietoverkkoon suosittua, haluttua
sisältöä. Tämä tuo luovasta työstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset laajalle yleisölle,
kaikille halukkaille, käytännöllisellä tavalla, vähällä vaivalla ja byrokratialla. Julkaisut voivat
olla esimerkiksi lomavalokuvia, tutkimusraportteja, videoteoksia, blogikirjoituksia, tietokoneohjelmia – mitä hyvänsä tuotoksia, jotka ylittävät teoskynnyksen.
Teosten tekijöille WARP tuo lisää sopimusvapautta ja joustavuutta teostensa hallintaan, sillä
toisin kuin useiden tekijänoikeusjärjestöjen jäsenyys, WARP-jäsenyys ei vaadi liittymis- tai
jäsenmaksuja, eikä se merkitse koko oman tuotannon myynti- tai valvontaoikeuden luovuttamista, vaan tekijä voi vapaasti valita, mitkä yksittäiset teoksensa hän julkaisee WARPin piirissä ja mitkä mahdollisesti muulla tavalla. Tekijällä on myös mahdollisuus teoskohtaisesti
luopua taloudellisista oikeuksistaan ja sallia jonkin teoksensa ilmainen käyttö tai ohjata tietystä teoksesta kertyvät korvaukset esimerkiksi hyväntekeväisyyteen.
Kustantajille ja muille media-alan yrityksille WARP tarjoaa mahdollisuuden laittaa verkkoon
runsaasti ammattimaisesti tuotettua sisältöä, jonka käytöstä – katselusta, lukemisesta, kuuntelemisesta, lataamisesta – yritys saa automaattisesti korvauksen. Näin media-alan toimijat voivat keskittyä varsinaiseen ydintoimintaansa eli laadukkaan mediasisällön tuotantoon sen sijaan, että ne kuluttaisivat voimavarojaan tuottamansa internet-sisällön vapaata käyttöä estävien kolmansien osapuolten kanssa kehitettävien tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn,
suunnitteluun ja ylläpitoon. Välittömien kustannusten lisäksi näiden järjestelmien käyttö
saattaa merkitä sitä, että yritykset joutuvat alistumaan laadultaan vaihtelevien, kirjavien järjestelmien tuomiin teknisiin rajoituksiin ja ottamaan vastuuta asiakkailleen järjestelmän käytöstä aiheutuvista teknisistä ongelmista sekä vastaamaan niihin liittyviin yhteydenottoihin ja
asiakaspalautteeseen. Kyse on huomattavista kustannussäästöistä.
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Yksityisyrittäjille, kuten riippumattomille taiteilijoille ja muille sisällöntuottajille, WARP voi
merkitä paljon enemmän kuin kustannussäästöä. Pienellä yrityksellä ei välttämättä ole lainkaan taloudellisia edellytyksiä ja teknistä asiantuntemusta internetissä toimivien verkkokauppapaikkojen ja maksujärjestelmien hankintaan tai kehittämiseen, kun reunaehtona on taloudellisesti kannattavan toiminnan harjoittaminen. Sama koskee esimerkiksi sharewareohjelmien tuottamista sekä harrastusluonteista tai sivutoimista yrittäjyyttä.
Yhdistysten, harrasteryhmien, virkistystoimikuntien ja muiden voittoa tavoittelemattomien,
kansalaisten hyvinvointia edistävien – ja siksi yhteiskunnalle hyödyllisten – yhteisöjen sisällöntuotannon esteenä saattaa olla varojen puute. Vaatimattoman toiminnan ylläpidossa kyse ei
ole suurista rahasummista. WARP voi yhdistysten tuottamien sivustojen, julkaisujen ja muiden teosten käyttökorvausten muodossa kätevästi tuottaa vähät tarvittavat varat demokraattisella, oikeudenmukaisella ja automaattisella tavalla ilman hankalaa tukihakemusmenettelyä
tai vastaavaa byrokratiaa, juuri niille yhteisöille, joiden sisällöntuotannolle on todellista, riittävää, mitattavaa kysyntää ja tarvetta internetissä. Näin WARP palkitsee aktiivisen kansalaistoiminnan, sisällöntuotannon ja verkkoyhteisöllisyyden.
Käytännössä WARP toisi mukanaan suuren muutoksen siihen, mitä vapaasta kopioinnista
seuraa. Nykyisin tekijänoikeuksiin liittyvät oikeustaistelut liittyvät pääosin taloudellisiin etuihin. Luvattomasta teosten jakelusta ja kopioinnista jaetaan tuomioita tavallisille nuorille ja
muille yhteiskuntakelpoisille kansalaisille, joita on hankalaa uskottavasti leimata pahoiksi ja
paatuneiksi rikollisiksi. Paljon yhteiskunnan ja yritysten voimavaroja kuluu oikeusjuttujen käsittelyyn ja rangaistusten jakamiseen eli kansanomaisesti ilmaistuna kepin heiluttamiseen.
WARP sitä vastoin tarjoaisi samaan tilanteeseen porkkanaa: Teosten omistajat saisivat paljon
oikeuskäsittelyä yksinkertaisemmalla ja kevyemmällä menettelyllä rahallisia korvauksia teostensa luvattomista internet-kopioinneista, eikä laajoja kansanryhmiä tarvitsisi haastaa oikeuteen eikä leimata rikollisiksi. Koska teosten omistajien intressit ovat yleensä taloudellisia, lähes automaattinen, kohtuullinen rahallinen korvaus saattaisi useimmissa tapauksissa hyvinkin
olla teosten omistajille – ja todennäköisesti myös kaikille muille osapuolille – riittävän hyvä,
yksinkertainen ja tyydyttävä ratkaisu.

5.4 Tulevaisuuden näkymät
Teosten tekijät ja omistajat voivat WARPin avulla saada teostensa käytöstä korvauksia laajalta kohdeyleisöltä, huomattavasti vaivattomammin kuin nykyisillä järjestelmillä. Tämä on
selvä syy ja peruste, joka motivoi heitä rekisteröimään teoksensa WARPiin. Jos WARPin
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tarjoamat palvelut toteutetaan laadukkaasti – helpoiksi, luotettaviksi ja saatavuudeltaan
hyviksi – WARPin käytön, suosion ja tunnettuuden kasvaessa kasvanee myös yleinen tietoisuus WARPista ja sen kilpailukykyisestä isännöintipalvelusta ja toimivista tilityksistä.
Tällöin, itseään vahvistavan kierteen seurauksena, todennäköisesti yhä useampia teoksia
päätyy kiihtyvällä vauhdilla WARPiin. Merkittäväksi, laajamittaiseksi digitaaliseksi
kirjastoksi kasvaessaan WARP parantaa teosten saatavuutta ja lisää internet-osoitteiden
pysyvyyttä ja muuttumattomuutta.
Isännöinti- ja jakelupalvelun vaatimat investoinnit ja ylläpitokulut rahoitetaan WARPin hallintovaroista, jotka kertyvät järjestelmään liittyvistä veroluontoisista internet-yhteysmaksuista. Rekisteröityjen, ilmaiseksi julkisesta tietoverkosta saatavien teosten lisääntyvä määrä
lisää todennäköisesti myös teosten kopiointia verkosta, mikä puolestaan kasvattaa internetyhteysmaksuista kertyvää kokonaissummaa, joka tilitetään WARPia hallinnoivalle järjestölle.
Tärkeä WARP-järjestön tehtävä, velvollisuus ja tavoite – kaikessa toiminnassaan – on kilpailuttaa laite- ja ohjelmistovalmistajia ja muita kaupallisia toimijoita siten, että WARPin
käyttäjät saavat palvelut paremmilla ja edullisemmilla sopimuksilla kuin mihin he itse, yksittäisinä kuluttajina neuvotteluteitse pystyisivät yltämään. Näin WARP voi tarjota lisäarvoa
teosten tekijöille ja omistajille, ylläpitää omaa kilpailukykyään markkinoilla sekä vahvistaa
järjestelmän yleistä hyväksymistä ja mahdollisuuksia levitä maailmanlaajuiseen käyttöön.
Perinteinen tekijänoikeuksien puolustaminen on ollut tekijänoikeusjärjestöjen harteilla, eikä
järjestelmä ole juurikaan muuttunut, vaikka mediakenttä on kokenut radikaalin mullistuksen.
Teoskopioita julkaistaan, käytetään ja kopioidaan internetissä niin valtavia määriä, etteivät
tekijänoikeusjärjestöjen rajalliset inhimilliset resurssit riitä tekijöiden oikeuksien puolustamiseen jokaisessa yksittäistapauksessa. WARP helpottaa tilannetta, jos se saa teosten tekijät ja
käyttäjät – laajat ihmisryhmät – itse vaikuttamaan ja valvomaan oikeuksiensa ja etujensa toteutumista.
Laajan digitaalisen teoskirjaston tarjoamat uudet mahdollisuudet ja järjestelmän koko potentiaali toteutuukin vasta, kun WARP-järjestelmä tuodaan osaksi tavallisten internet-käyttäjien
elämää ja arkea. Samalla käyttäjille voidaan tarjota heidän arkeaan konkreettisesti helpottavia
välineitä, jotka käyttäjät voivat vapaaehtoisesti niin halutessaan ottaa käyttöönsä. Tällaisia
ovat esimerkiksi mahdollisuus selvittää suoraan tietokoneen työpöydältä tai käyttöjärjestelmän tiedostonhallinnasta minkä tahansa teoksen tekijätiedot ja noutaa teoksiin helposti ja
luotettavasti päivityksiä tai esimerkiksi jatko- tai lisäosia.
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Kuvassa 5.6 on hahmoteltu WARP-ominaisuuksilla laajennettu Windowsin Resurssienhallinta. WARP voidaan nivoa osaksi käyttöjärjestelmän tiedostonhallintaa esimerkiksi siten, että
tiedostoja voidaan klikata hiiren oikealla painikkeella, valita valikosta Ominaisuudet ja avautuvasta ikkunasta Teostiedot-välilehti.

Kuva 5.6: WARPin teostiedot osana
käyttöjärjestelmän tiedostonhallintaa.

Teostiedot-välilehdellä näkyy WARP-järjestelmään rekisteröity tiedoston omistaja ja tekijät,
teoksen nimi ja teoksen yksilöivä tunniste sekä tiedot teoksen rekisteröinti- ja julkaisuajankohdista. Versiohistoria-painikkeella käyttäjä voi niin halutessaan tarkastaa, mitä versioita
samasta teoksesta on julkaistu ja onko teoksella mahdollisia lisäosia, rinnakkaisteoksia tai
muuta vastaavaa. Kuvassa 5.6 esiintyvän Colordrop.png-kuvakkeen kohdalla tämä tarkoittaa
esimerkiksi samaan kuvakesarjaan kuuluvia, tyylillisesti samankaltaisia, saman tekijän muita
kuvakkeita. Musiikkikappaleen kohdalla voidaan vastaavasti listata esimerkiksi eri versioita
samasta kappaleesta tai saman tekijän muita kappaleita.
Päivitä uuteen -painikkeella käyttäjä voi yhdellä napinpainalluksella noutaa teoksen uusimman version WARP-järjestelmästä, ja laiteajurin tai muun ohjelmateoksen kohdalla myös
asentaa sen omalle tietokoneelleen. Toiminto helpottaa päivitysten tekemistä, kun käyttäjä voi
WARPin teosten omistuksenhallintaan luottaen olla vakuuttunut siitä, että noudettava päivitys
on juuri kyseisen teoksen uusin, aito versio, jonka teoksen tekijä, omistaja tai hänen
edustajansa on julkaissut ja laittanut yleiseen jakeluun.
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Milloin tahansa, jos käyttäjä löytää oman teoksensa jonkun muun nimiin rekisteröitynä tai hän
löytää internetistä "vapaana riistana" sellaisen teoksensa, jota hän ei ole koskaan päästänyt vapaaseen levitykseen, hän voi helposti tehdä asiasta ilmoituksen. Se tehdään automatisoidulla
ilmoitusmenettelyllä WARP-järjestelmää hallinnoivalla järjestölle, jonka tehtävä on hoitaa ja
puolustaa teoksen tekijän oikeuksia. Tekijänoikeuskiistojen selvittelyä auttaa määrämuotoinen ilmoitus, joka sisältää tarkat tiedot ilmoituksen tekijästä sekä ilmoituksen kohteena olevasta teostiedostosta, sen sijainnista, väitetystä virheestä omistajatiedoissa ja niin edelleen.
Ilmoituksen tekeminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja mutkattomaksi, tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntäen. Kuvassa 5.6 esitetyssä käyttöliittymässä ilmoituslomake avataan
Tee ilmoitus -painiketta painamalla. Sähköisellä lomakkeella kerätään mahdollisimman tarkat
ja kattavat tiedot ilmoittajalta, jolla on todennäköisesti erinomainen motivaatio täyttää lomake
huolella, kun kyse on hänen omien etujensa konkreettisesta ajamisesta.
Määrämuotoisia sähköisiä ilmoituksia voidaan käsitellä tehokkaasti koneellisesti, mikä on
tärkeää ilmoitusten lukumäärän noustessa suureksi. Digitaaliset ilmoitukset voidaan automaattisesti esimerkiksi hajauttaa ja välittää käsiteltäviksi WARP-järjestön eri osastoille tai eri
toimipisteisiin. Jakoperusteeksi voidaan valita vaikkapa viestinnässä käytetty kieli tai väitetyn
loukkauksen kohteeksi joutuneen teoksen tekijän tai omistajan kotimaa. Palautteet voidaan
myös laittaa tärkeysjärjestykseen esimerkiksi siten, että ensin käsitellään ilmoitukset niistä
teostiedostoista, joihin on kohdistunut eniten palautteita tai joita on kopioitu eniten. Näin toimintaa voidaan priorisoida eli kohdistaa ensisijaisesti niihin tapauksiin, jotka yhteisö erityisen
laajasti kokee toimenpiteitä vaativiksi tai joihin liittyy – mitattavasti – merkittävimmät taloudelliset intressit.
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6 YHTEENVETO
Nykyinen tekijänoikeuksien tiukka valvonta, joka perustuu pääosin teosten vapaan käytön
estoon, aiheuttaa yrityksille runsaasti kustannuksia kirjavien DRM-ratkaisujen, sisäänkirjautumisjärjestelmien, kopioinninestojen ja muiden erilaisten teknisten sisällönsuojausmenetelmien hankinta-, kehitys- ja ylläpitokulujen muodossa. Tämä nostaa teosten hintaa ja heikentää
vastaavasti tuotteiden hinta–laatusuhdetta, eli vaikutukset siirtyvät myös kuluttajien kärsittäviksi. Hankaliksi koetut tekniset suojausjärjestelmät vaikeuttavat lisäksi teosten luvallista
käyttöä ja heikentävät näin asiakkaan kokemaa digitaalisten teosten käyttömukavuutta. Suojaukset eivät kaiken lisäksi estä teosten luvatonta kopiointia, sillä ns. analogisen aukon kautta
teokset voidaan aina siirtää suojaamattomaan muotoon [ScK04].
Tässä tutkielmassa suunniteltu WARP (Works, Authors, Royalties and Payments) on järjestelmä, jossa teosten omistaja vapaasti, vapaaehtoisesti ja omatoimisesti rekisteröi haluamansa
teoksensa maailmanlaajuiseen, keskitettyyn digitaaliseen kirjastoon. Rekisteröityjen teosten
siirtäminen internetissä havaitaan, teosten kopiointimäärät lasketaan ja niiden perusteella tilitetään teoksista käyttökorvauksia teosten omistajille. Käyttökorvaukset rahoitetaan veroluontoisilla tietoliikennemaksuilla. WARP sisältää menetelmän, jolla teostiedostoista etsitään lyhyitä, omaperäisiä osia, origrammeja, jotka tehokkaasti yksilöivät teokset ilman että teostiedostoihin olisi liitettävä mitään ylimääräistä metatietoa, joka olisi poistettavissa niistä.
Tutkielmassa analysoitiin internet-liikennettä ja tehtiin sen sisältämistä kolmen tavun jonoista, trigrammeista, frekvenssianalyysi. Havaittiin, että jo lyhyillä trigrammeilla löydetään
erilaisissa protokollissa ja tiedostoformaateissa toistuvasti esiintyvät osat, jotka eivät sovellu
teosten yksilöintiin. Vastaavasti analyysi löysi myös trigrammit, jotka eivät esiinny minkään
yleisen protokollan tai tiedostomuodon otsakkeissa tai laajasti eri teostiedostoissa tai yleisemmin internetin tietovirroissa usein toistuvissa jaksoissa, vaan ovat erityisen harvinaisia rarigrammeja, joiden sijainti teostiedostossa osoittaa hyvän ehdokkaan pidemmän, tiedoston yksilöinnissä käytettävän origrammin sijainnille.
Jotta teosten käyttömäärät voidaan laskea ja tilastoida, origrammit pitää tehokkaasti havaita ja
tunnistaa internetin jatkuvista tietoliikennevirroista. Tällaisen järjestelmän skaalautuvuus
maailmanlaajuiseksi vaatii

tehokkaita toteutustapoja. Tutkielmassa ehdotettiin Bloomin

suodattimen ja liukuhajauttimen yhdistelmää, joiden ominaisuuksia ja tehokkuutta arvioitiin
laskelmilla. Liukuhajauttimen todettiin soveltuvan hyvin myös tehokkaisiin laitetoteutuksiin.
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Mielekäs jatkotutkimuksen kohde on etsiä kokeellisesti ja laskennallisesti WARP-menetelmään liittyvien parametrien hyviä arvoja, kuten mikä on paras origrammin pituus (dlen),
kuinka moneen tarkasteluosaan teostiedostot kannattaa origrammeja etsittäessä jakaa (p),
mikä on sopiva teoskynnyksen raja (rmin) sekä mitkä ovat optimaaliset arvot Bloomin suodattimen kooksi (m) ja hajauttimien lukumääräksi (k).
Suoritettu alustava internet-sisällön trigrammien koeluontoinen frekvenssianalyysi kannattaisi
toistaa sekä laajempana että useampana otoksena, tulosten varmistamiseksi. Lisäksi analyyseja voisi suorittaa eri hakukoneilla ja -välineillä. Mielenkiintoista olisi myös tehdä vastaava frekvenssianalyysi pidemmille tetragrammeille ja selvittää, olisiko niiden käytöstä teosten origrammien etsinnässä merkittävää hyötyä tai haittaa trigrammien käyttöön verrattuna.
Jos WARP-järjestelmä otetaan laajaan käyttöön, sillä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Internetistä voi noutaa ja käyttää sisältöä aiempaa vapaammin ja teosten tekijöille
maksetaan automaattisesti korvaus teosten internet-kopioinnista, mikä kannustaa julkiseen
sisällöntuotantoon. Kuka tahansa voi rekisteröidä teoksiaan ja saada niistä tekijänkorvauksia,
käytännöllisellä tavalla ja vähällä vaivalla. WARP palkitsee aktiivisen sisällöntuotannon sekä
verkkoyhteisöllisyyden ja sen ylläpidon.
Kustantajille ja muille media-alan yrityksille WARP tarkoittaa kustannustehokasta mahdollisuutta laittaa verkkoon runsaasti ammattimaisesti tuotettua sisältöä, jonka käytöstä maksetaan
automaattisesti korvaus yrityksen pankkitilille. Näin media-alan toimijat voivat keskittyä
täysipainoisesti varsinaiseen ydintoimintaansa eli laadukkaan mediasisällön tuotantoon.
Teosten tekijät voivat vapaasti valita, mitkä yksittäiset teoksensa he laittavat WARPin piiriin
vapaasti kopioitaviksi ja mitkä teokset he julkaisevat tai myyvät muulla tavalla.
Maailmanverkossa luvatta julkaistun teoksen saaminen pois julkisuudesta on vaikeaa. Siksi
teoksen tekijä voi rekisteröidä WARPiin myös sellaisia teoksia, jotka ovat päätyneet
verkkolevitykseen laittomasti. Tällöin WARP ei jakele teosta, vaan se laskee teoksen
kopiointeja verkossa ja suorittaa tämän perusteella hyvityksen teoksen käytöstä – teoksen oikealle omistajalle. Tämä on huomattavasti oikeuskäsittelyä yksinkertaisempi ja kevyempi
menettely korvauksien saamiseksi. Kun teosten omistajien intressit ovat yleensä taloudellisia,
on lähes automaattinen, kohtuullinen korvaus teoksen tekijälle käytännöllinen ratkaisu.
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LIITE 1: Triton-frekvenssianalysaattorin esittely ja käyttöohje

T

riton on tavutason trigrammien frekvenssianalysaattori, joka etsii, noutaa ja analysoi
verkkosivuja, kuvia, musiikkia sekä muita julkisesti saatavilla olevia tiedostoja

internetin WWW- ja FTP-palvelimilta. Ohjelmalla voidaan myös analysoida paikalliselle
kiintolevylle tallennettuja tiedostoja. Triton voi esimerkiksi koluta satunnaisia verkkosivuja,
laskea kaikki niiltä löytämänsä 1, 2 ja 3 peräkkäisen tavun jonot eli engrammit, digrammit ja
trigrammit sekä tallentaa tulokset automaattisesti. Ohjelma on ilmainen ja sen suomen-,
ruotsin- ja englanninkieliset kotisivut (kuva L 1.1) sijaitsevat osoitteessa:

http://koti.mbnet.fi/rasse/triton/

Kuva L 1.1: Triton-analysaattorin kotisivu.
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Triton tekee sisäänrakennetulla WWW-selaimellaan kyselyjä internet-hakukoneelle, jonka
osoite kirjoitetaan Tritonin pääikkunan (kuva L 1.2) Source-kenttään. Kyselytapa random
tuottaa satunnaisia hakusanoja, joiden perusteella hakukone löytää analysaattorille sivustoja
analysoitaviksi. Analysaattori käyttää vapaavalintaista ulkoista WWW-selainta noutaakseen
arvotun sivun ja sen sisältämät tekstit, kuvat, skriptit, musiikit, ohjelmat ja muut tiedostot
sekä seuratakseen sivun sisältämiä linkkejä parametrilla määriteltyyn syvyyteen asti.

Analyysitiedoston
nimi

Lataa
analyysitiedosto
Sulje
analyysitiedosto

Yhdistä
ladattavien
analyysitiedostojen
tai uusien
verkkosisällön
analyysien
tiedot...

Avaa
www-sivu tai
paikallinen
tiedosto
Avaa ulkoisen
www-selaimen
asetukset

...avoinna
olevaan
frekvenssianalyysin
tuloksiin

Käynnistä
tai pysäytä
verkkosisällön
kerääminen ja
analysointi

Analysoi
tarkemmin
sekä avaa
tulosikkuna

Tallenna
analyysitiedosto

Avaa
verkkosisällön
keruuloki

Normalisoi
tulokset ja
tallenna ne
halutulla bittitarkkuudella

Kuva L 1.2: Tritonin pääikkuna.

Oletusarvoisesti Triton käyttää Google-hakukonetta ja hakuun URLia:
http://www.google.com/search?q=haku

Tässä haku on Tritonin arpoma, satunnainen nelimerkkinen hakusana. Triton arpoo Googlen
palauttamasta hakutuloksesta osoitteen, jonka se välittää ulkoiselle selaimelle ja josta selain
lähtee noutamaan sisältöä frekvenssianalyysia varten.
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Ulkoinen selain, sen käynnistysparametrit sekä sen noutamien tiedostojen tallennuspaikka
määritellään Tritonin WWW-selaimen asetusikkunassa (kuva L 1.3). Tritonin yhteydessä voi
käyttää Wget-selainta, jonka Triton noutaa internetistä, kun käyttäjä painaa ulkoisen WWWselaimen asetusikkunassa Browse-painiketta. Kun ohjelma on asennettu, käyttäjän tulee
tarkistaa, että Executable-kentässä on juuri asennetun wget.exe-tiedoston sijainti ja nimi.

Ulkoisen
selaimen
ohje –
tiedosto tai
www-osoite

Avaa
ulkoisen
selaimen
ohjeet
Palauta
ikkunaan
oletusarvoiset
asetukset

Selaimen
suoritettava
tiedosto tai
www-osoite,
josta se
noudetaan
Selaimen
parametrit:
komentorivi
ja ulkoinen
asetustiedosto

Asenna
RAMlevyasema

Tallennushakemisto
tiedostoille,
jotka selain
noutaa
analysoitaviksi

Selaa
tallennushakemistoa

Kuva L 1.3: Tritonin ulkoisen WWW-selaimen asetukset.

Wget on ilmainen, avoimen lähdeoodin GNU GPL-lisenssillä käytettävä offline-selain, jolle
annetaan käynnistysparametrina internet-osoite (URL). Tämä osoite toimii aloitussivuna,
josta selain lähtee liikkeelle, edeten WWW-sivuilla esiintyviä HTTP- ja FTP-linkkejä pitkin
ladaten ja tallentaen automaattisesti matkansa varrella löytämäänsä internet-sisältöä. Wget on
saatavilla muiden muassa Windows-, Linux-, Mac OS X- ja OpenVMS-käyttöjärjestelmille.
Selainohjelma ja sen lähdekoodit ovat saatavilla GNU Wget -sivuilta:
http://www.gnu.org/software/wget/

Avoimen Wikipedia-tietosanakirjan englanninkielinen Wget-artikkeli on hyvä yleisesitys
selaimesta, sen ominaisuuksista ja toiminnasta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wget
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Internet-sisällön keräys analysointia varten käynnistetään painamalla Start run -painiketta
Tritonin pääikkunassa. Triton ottaa yhteyttä hakukoneeseen ja käynnistää ulkoisen selaimen
koluamaan internetiä yhdestä, arvotusta, hakukoneen palauttamasta URLista liikkeelle lähtien. Ulkoisen selaimen käyttö lisää Tritonin toimintavarmuutta, koska yksittäisten selainilmentymien mahdolliset kaatumiset, jumittumiset tai muut virhetilanteet eivät estä automaattisen analyysin tehokasta etenemistä. Selaimen ilmentymät näkyvät Tritonissa töinä, jotka Triton automaattisesti numeroi, juoksevasti. Käyttäjä voi avata työlistan (kuva L 1.4) näytölle
painamalla Show jobs -painiketta Tritonin pääikkunassa.

Sisältöä
analysoidaan

Pysäytä,
hylkää ja
tuhoa kaikki keskeneräiset työt

Sisältö on
ladattu
Sisältöä
ladataan

Keskeytä,
hyväksy ja
analysoi
kaikki keskeneräiset
työt

Sisältö on
analysoitu
Työn
numero

Kuva L 1.4: Tritonin työlista.

Työlistalta voi keskeyttää kaikki käynnissä olevat työt joko siten, että keskeneräiset työt hylätään ja tuhotaan (Stop) tai siten, että pelkkä sisällön kerääminen keskeytetään, mutta jo kerätyt tiedot hyväksytään ja analysoidaan (Break). Käyttäjä saa näytölle työn tarkemmat tiedot
kaksoisnapsauttamalla työlistalla olevaa työtä hiirellä. Tällöin työn yksityiskohdat avautuvat
erilliseen ikkunaan (kuva L 1.5). Käyttäjä voi keskeyttää myös yksittäisen työn samoilla kahdella eri tavalla kuin kaikki työt voidaan keskeyttää. Yleensä käyttäjän ei ole tarpeen puuttua
Tritonin toimintaan mitenkään, vaan se toimii täysin automaattisesti päivä- tai viikkokausia.

Kuva L 1.5: Työn yksityiskohtaiset tiedot.
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Frekvenssianalyysin tuloksia voidaan tarkastella painamalla Tritonin pääikkunan Analyzepainiketta, joka avaa tulosikkunan (kuva L 1.6). Tulokset ovat helposti vietävissä esimerkiksi
taulukkolaskentaohjelmaan joko tallentamalla analyysin tulokset tekstitiedostoon Save-painiketta painamalla tai maalaamalla hiirellä halutut tulokset ikkunasta ja siirtämällä ne leikkaaja-liimaa-menetelmällä mihin tahansa Windows-sovellukseen.

Save-painikkeella frekvenssianalyysin tulokset
tallennetaan tekstitiedostoon siinä muodossa
kuin ne näkyvät ikkunassa.
Display-radiopainikkeilla valitaan, tutkitaanko
engrammeja, digrammeja vai trigrammeja.
Choose-valinnalla otetaan tarkasteluun joko
rarigrammit tai plentigrammit.
Show-kohdassa määritellään, kuinka monta harvinaisinta
rarigrammia tai yleisintä plentigrammia listataan ikkunan
vasemmassa laidassa olevaan tulosluetteloon sekä missä
muodossa n-grammit esitetään: desimaalilukuina,
heksadesimaalilukuina vai kirjoitusmerkkeinä.
Delimiters-rasteilla valitaan erotinmerkit (pilkku,
välilyönti, lainausmerkit), joilla n-grammit ja niiden
frekvenssit erotetaan toisistaan tulosluettelossa.

Kuva L 1.6: Analyysin tulokset.

Frekvenssianalyysin koko tulos tallennetaan Tritonin pääikkunan Save-painikkeella. Tiedot
säilötään rakenteisen XML- ja raa'an binäärisen BLN-tiedostomuodon yhdistelmänä. XMLtiedostoa kutsutaan analyysitiedostoksi ja sen tiedostonimi kirjoitetaan Tritonin pääikkunan
Filename-kenttään. Triton luo jokaiselle .xml-päätteiselle, metatietoa sisältävälle tiedostolle
vastaavan .bln-päätteisen tiedoston, johon frekvenssitiedot tallennetaan. Triton tallentaa, lataa
ja nimeää XML-tiedostojen kanssa yhteenkuuluvat BLN-tiedostot automaattisesti.
Tritonilla kerättyjä frekvenssitietoja voi yhdistää useammasta pienestä otoksesta yhdeksi
isoksi otokseksi ruksimalla pääikkunan Merge new input data... -kohdan ja lataamalla sitten
useita eri analyysitiedostoja. Tällöin Triton laskee yhteen frekvenssit. Yhdistetyn tuloksen voi
tallentaa uudella tiedostonimellä, uudeksi XML+BLN-analyysitiedostoksi, kuten minkä
tahansa Tritonilla tehdyn frekvenssianalyysin tuloksen.
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BLN-tiedostojen (Byte-Level N-gram) otsake on 32 tavun vakiopituinen merkkijono,
esimerkiksi:
BLN-V01-B64-DABS-E00-C00-123---|

Otsakkeessa BLN on tiedostotyypin vakiotunniste, V ilmaisee tiedostomuodon versiota (01),
B bittimäärää (08, 16, 32 tai 64), D frekvenssitietojen tyyppiä (ABSoluuttinen tai
NORmalisoitu), E koodausta (00) ja C tiivistysmenetelmää (00). Tiivistysmenetelmän jälkeen
seuraa merkkijono, joka kertoo, kuinka pitkien n-grammien frekvenssitietoja tiedosto sisältää;
1 tarkoittaa engrammeja, 2 digrammeja ja niin edelleen. Merkkijono 1-34--- tarkoittaa, että
tiedostossa on engrammien, trigrammien ja tetragrammien, mutta ei digrammien frekvenssejä.
Otsakkeen jälkeen BLN-tiedostossa seuraa frekvenssitieto big-endian-tavujärjestyksessä
koodattuina kokonaislukuina, nousevassa n-gram-järjestyksessä ja taulukoiden alkiot
rivijärjestyksessä eli esimerkiksi digrammien kohdalla järjestyksessä f[0,0], f[0,1], f[0,2], ...
Kuvassa L 1.7 on esimerkki Tritonin luomasta NGML-kielisestä (N-Gram Markup Language),
XML-rakenteisesta tiedostosta. Data-elementtiin kuuluva binfile kertoo tiedostonimen tarkenteen, joka liitetään n-grammit sisältävään binääritiedostoon ja jonka sisältö täsmätään elfhashtiivisteellä. Näin voidaan varmistaa, että binääritiedosto ja XML-tiedosto ovat yhteenkuuluvia
ja etteivät tiedostot – etenkään frekvenssitiedot – ole korruptoituneet.

<?xml version="1.0"?>
<ngraminfo>
<program>
<id>Triton</id>
<version>1.1</version>
<name>Trigram Frequency Analyzer</name>
</program>
<data>
<binfile>bln</binfile>
<elfhash>238321184</elfhash>
<files>18868099</files>
<bytes>405642557483</bytes>
<oldest>2008-01-13 20:39.12</oldest>
<newest>2008-03-28 14:51.30</newest>
<saved>2008-03-28 21:15.32</saved>
</data>
</ngraminfo>
Kuva L 1.7: XML-muotoinen Triton-analyysitiedosto.

7
Analyysitiedostoihin (XML) voidaan lisätä tekijätietoja valitsemalla Tritonin päävalikosta
File | Information. Näytölle avautuu lomake (kuva L 1.8), jossa näkyy avoinna olevan analyysitiedoston tekijätiedot ja johon käyttäjä voi syöttää omat tietonsa tallennettaviksi.

Kuva L 1.8: Analyysitiedostoon liitettävät tekijätiedot.
Trigrammien frekvenssitiedot vievät pakkaamattomina, 64-bittisinä kokonaislukuina huomattavasti tilaa, 128 megatavua. Tritonin pääikkunan Export-toiminnolla (kuva L 1.9) tiedot
voidaan tallentaa vähemmän tilaa vievään muotoon. Käyttäjä voi valita haluamansa bittitarkkuuden ja normalisoinnin. Jos suoritetun analyysin otoksessa suurin n-grammin laskettu
frekvenssi ei ole ilmaistavissa valitulla bittimäärällä, Triton huomauttaa tästä ja kysyy käyttäjältä, haluaako hän tallentaa tiedot normalisoidussa muodossa (kuva L 1.10).

Kuva L 1.9: Frekvenssitietojen
tallennus eri bittitarkkuuksilla.

Kuva L 1.10: Frekvenssitietojen normalisointi.

Normalisoidussa muodossa frekvenssitiedot skaalataan bittitarkkuuden mahdollistamalle
arvoalueelle (esimerkiksi 8 bitin kohdalla lukuarvoiksi 0–255), jolloin frekvenssitiedoista siis
kadotetaan tarkkuutta, mutta säilytetään tieto, joka erottelee plentigrammit eli usein esiintyvät
tavujonot rarigrammeista eli harvoin esiintyvistä tavujonoista.
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Triton Visualizer on vuorovaikutteinen, graafinen ohjelma, joka esittää Tritonin keräämät
frekvenssitiedot kuvaajina. Ohjelma on Tritonin tavoin ilmainen. Kuvassa L 1.11 on Triton
Visualizerin kuvaajaikkuna, jossa plentigrammit on merkitty sinisellä ja rarigrammit
punaisella. Käyttäjä voi valita haluamansa värit Colors-valinnoilla. Visualize-radionapeilla
valitaan tarkasteltavaksi joko engrammit, digrammit tai trigrammit.

Kuva L 1.11: Triton Visualizer – Tritonin laskemien frekvenssien visualisointi.

Kuvan L 1.11 kuvaajassa näkyvät kaikki 0x02-alkuiset trigrammit, plentigrammeiksi ja rarigrammeiksi luokiteltuina. Kohdistin on viety rarigrammin 0x02D8FD kohdalle, jonka frekvenssi on 7945. Kuvaajasta ilmenee tehokkaasti, jo vilkaisulla, esimerkiksi että kaikki
0x0200- ja 0x0202-alkuiset trigrammit ovat plentigrammeja (sinisiä kuvapisteitä) ja että
plentigrammien esiintymisessä on jaksollisuutta. Kuva havainnollistaa myös, että vaikka
rarigrammit valittaisiin tiukalla seulalla (Rarigrams-säädin vasemmassa laidassa), niitä löytyy
runsaasti, eri puolilta trigrammien avaruutta.
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Triton Visualizerin kaksiulotteiseen kuvaajaan mahtuu 256×256 n-grammia, joten kaikkien
engrammien tai kaikkien digrammien tiedot mahtuvat kerralla näytölle. Trigrammien kohdalla ohjelmaikkunan vasempaan laitaan ilmestyy liukusäädin, jolla valitaan tarkasteltavien ngrammien ensimmäinen tavu. Toinen ja kolmas tavu ovat luettavissa kuvaajasta, jonka rakenne hahmottuu x- ja y-akseleiden asteikkojen merkinnöistä. Triton ilmaisee tavut heksadesimaalilukuina 00–FF. Kun käyttäjä vie hiiren kohdistimen kuvaajan kuvapisteen päälle,
näkyy kuvaajan alapuolella tarkat tiedot kuvapistettä vastaavasta trigrammista ja sen havaitusta frekvenssistä. Liu'uttamalla liukusäädintä asentojen 00–FF yli voidaan tarkastella mitä
tahansa trigrammia. N-grammien kokoa näytöllä säädetään ikkunan oikeassa alalaidassa olevalla N-gram size -valinnalla.
Sensibility-liukusäätimillä asetetaan herkkyys, jolla n-grammi merkitään rarigrammiksi tai
plentigrammiksi. Kun Plentigrams-säädin viedään ääriasentoonsa oikealle, plentigrammeiksi
merkitään kaikki n-grammit, joiden mitattu frekvenssi on saman otoksen kaikista n-gram-ilmentymistä laskettua frekvenssien keskiarvoa suurempi eli plentigrammin valintakriteeri on
mahdollisimman väljä. Sitä mukaa kuin samaa säädintä liu'utetaan vasempaan suuntaan, tiukkenevat vaatimukset ja plentigrammiksi leimataan yhä pienempi osa n-grammeista, kunnes
vasemmassa ääriasennossa leiman saa vain kaikkein harvinaisin plentigrammi. Rarigramssäädin toimii vastaavalla tavalla rarigrammeille. Gradient-ruksilla valitaan värien sävytys
siten, että n-grammia vastaavan kuvapisteen väri on sitä voimakkaampi mitä yleisempi plentigrammi tai vastaavasti mitä harvinaisempi rarigrammi on kyseessä.
Animation-ruksilla kytketään päälle animointitila, jossa ohjelma automaattisesti liikuttaa
näytön vasemmassa laidassa olevaa liukusäädintä. Näin ohjelma silmukoi tasaisesti kaikkien
trigrammien frekvenssit vuorollaan näytölle. Tällöin tuloksista korostuu havainnollisesti
säännönmukaisuuksia, jotka näkyvät esimerkiksi samoilla alueilla kuvaajassa toistuvasti
välkkyvinä rarigrammien alueina, tähdenlennon tavoin liikkuvina plentigrammirykelminä tai
korostuneen kiinteästi plentigrammina pysyttelevinä pisteinä. Save-painiketta painamalla
Triton tallentaa näytöllä näkyvän trigrammien esityksen GIF-tiedostomuotoon, GIF-animaatioksi. Esimerkki tällaisesta, kaikki trigrammit esittävästä animaatiosta on Tritonin kotisivulla:

http://koti.mbnet.fi/rasse/triton/screenshots

