
Arkkitehtuuri

ViewLinc -ohjelmisto asennetaan 
yleensä yrityksen verkossa 
olevaan fyysiseen tai virtuaaliseen 
palvelimeen. Ohjelmisto kerää ja 
käsittelee verkkoon asennettujen 
mittalaitteiden toimittamia tietoja.  
Tässä tapauksessa kaikki järjestel-
märesurssit ovat yrityksen sisällä, 
joten tietoturvatoimet ovat melko 
suoraviivaisia ja koostuvat yleensä 
valtuuttamattomien käyttäjien 
verkkoon pääsyn estämisestä. 

Tekstiviesti- ja puheluilmoitus-
toimintojen käyttö edellyttää, 
että viewLinc pystyy olemaan 
yhteydessä verkon ulkoiseen 
palveluun. Joissakin tapauksissa 
tämän yhteyden on oltava 
kaksisuuntainen. On tärkeää 
ymmärtää tämän tietoliikenteen 
tietoturvaominaisuudet, jotta 
voit pitää verkkosi suojassa.

ViewLinc 5.1 – turvallisuutta  
ääni- ja tekstiviesti-ilmoituksilla

ViewLinc 5.1 voi lähettää hälytysilmoituksia tekstiviestitse ja 
äänipuheluina käyttämällä Internet-pohjaista palvelua nimeltä 
Twilio. Koska tiedonsiirto viewLincin (joka on yleensä yrityksen 
omassa verkossa) ja Twilion (verkon ulkopuolisen palvelun) 
välillä muodostaa hyökkäyspinnan haitalliselle toiminnalle, 
tämän yhteyden suojauksesta on tärkeää huolehtia .

ViewLinc ja  
Twilio-palvelu

• Twilio mahdollistaa teksti- 
ja ääniviestit viewLincistä.

• Luo tili osoitteessa  
https://www.twilio.com/
try-twilio.

• Hanki puhelinnumero, jota 
Twilio käyttää puheluille 
ja tekstiviesteille.

• Siirry viewLinc-
ohjelmistossa kohtaan 
System Preferences >  
SMS/Voice Settings ja 
kirjoita Twilio-tilisi SID-
tunnus, todentamiskoodi 
ja puhelinnumero. 

• Voit halutessasi ottaa teksti- 
ja ääniviestihälytysten 
kuittauksen käyttöön 
viewLinc-ohjelmiston 
kohdassa System 
Preferences > General.
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Instructions to Twilio:
 • Send SMS
 • Dial Voice Call

Reply to viewLinc:
 • Alarm Acknowledgement
 • Voice Notification Processing

Ohjeet Twilioon:
    · Lähetä tekstiviesti
    · Soita äänipuhelu

Vastaa viewLincille
    · Hälytyksen kuittaus
    · Ääni-ilmoituksen käsittelyPalomuuriviewLinc 5.1 Twilio
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Tietoturva 
Kaikki viewLincin ja Twilion välinen 
tiedonsiirto salataan TLS (Transport 
Layer Security) -salauksella. 

Lähtevä tiedonsiirto viewLincistä 
Twilioon koostuu API-kutsuista, 
jotka käynnistävät teksti- tai 
ääniviestien lähetyksen. Twilion 
suunnasta viewLinciin saapuva 
tietoliikenne voi olla hälytysten 
kuittauksia tai ääni-ilmoitusten 
käsittelyä (joka tuottaa ohjeita, 
esimerkiksi "lue hälytysviesti, 
kun vastaanottaja on vastannut 
puheluun" tai "soita seuraavalle 
vastaanottajalle"). 

ViewLinc kuuntelee saapuvaa 
Twilio-tietoliikennettä TCP-
portin 12500 kautta. Porttia ei 
käytetä mihinkään muuhun, joten 
ainoa käyttäjän toiminto tämän 
portin kautta saapuvalle liikenteelle 
on hälytysten kuittaus. ViewLinc 
todentaa saapuvat hälytysten 
kuittauspyynnöt monenlaisilla 
tavoilla voidakseen varmistaa niiden 
kelvollisuuden. Tähän tarvitaan 
käyttäjän puhelinnumero ja PIN-
koodi sekä hälytysilmoituksessa 
oleva tiketin tunnus. Ilman näitä 
tietoja pyyntö hylätään.

Palvelupäivityksestä 3 alkaen 
viewLinc käyttää myös allekirjoi-
tusten tarkistusta varmistaakseen, 
että saapuvat HTTP-pyynnöt 
todella tulevat Twiliosta eivätkä 
valtuuttamattomalta kolmannelta 
osapuolelta. Tämä tietoturvataso 
toteutetaan tietoliikennepyyntöjen 
allekirjoituksella, joka salataan 
HMAC-SHA1-salausmenetelmällä. 
Salausavaimena toimii Twilio-
todennussanake. Koska vain 
viewLincillä ja Twiliolla on tämä 
avain eikä sitä koskaan siirretä, 
muista lähteistä kuin Twiliosta 
saapuvien viestien koodaus on 
aina virheellinen ja viestit hylätään.

Ota meihin yhteyttä osoitteessa 
www.vaisala.fi/contactus
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Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen, ja Vaisala sekä sen 
yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet 
siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja/tai tuotenimet ovat 
Vaisalan tai sen yksittäisten kumppanien tavaramerkkejä. Tässä 
esitteessä olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto, 
jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta saatua kirjallista lupaa on 
ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myös teknisiä — voidaan 
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Käsitteet:

Mikä on TCP? Internet-tietoliikenne käyttää TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) -protokollaa, jolla tiedot lähetetään kahden Internet-sijainnin välillä. 

Mikä on TLS? TLS (Transportation Layer Security) on salausprotokolla, joka varmistaa 
tietoliikenteen ja yhteyksien turvallisuuden.

Mikä on API? API (Application Programming Interface) on joukko sovellusten luontiin tarkoitettuja 
työkaluja ja resursseja. API on turvallinen tapa välittää komentoja ja tietoja Internetin kautta. 

Mikä on webhook? Webhook on tiettyyn URL-osoitteeseen lähetetty tapahtumailmoitus. 
Kun ilmoitus on vastaanotettu, sovellus voi käsitellä tiedot ja tehdä tarvittavat toimet.

viewLinc 5.1 TwilioFirewall

TCP 443 Rest API TCP 443

TCP 12500 Webhook TCP 12500

Twilio authenticates 
incoming requests:
 • Account SID
 • Token
 • Phone number

All 
Communications

Encrypted 
with TLS 

viewLinc authenticates 
incoming requests:
 • User’s phone number 
  & PIN
 • Alarm ticket ID #
 • Cryptographic hash 
  (HMACSHA1) PalomuuriviewLinc 5.1 Twilio
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Rest API

ViewLinc todentaa 
saapuvat pyynnöt:
    ·  käyttäjän 

puhelinnumero 
ja PIN-koodi

    · hälytystiketin tunnus
    ·  HMAC SHA1 -salaus

Twilio todentaa 
saapuvat pyynnöt:
    ·  tilin SID-tunnus
    · sanake
    ·  puhelinnumero

Kaikki 
tietoliikenne 

salataan TLS-
protokollalla


