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kehitysympäristö. Tutkielmassa toteutettiin myös web-palvelun jatkuva toimitus Google Kuber-
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telmille, joita voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös muillekin Kuberneteksessa toimiville sovel-
luksille.

ACM Computing Classification System (CCS)
General and reference → Document types → Surveys and overviews
Applied computing → Document management and text processing → Document management
→ Text editing

HELSINGIN YLIOPISTO – HELSINGFORS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF HELSINKI
Tiedekunta — Fakultet — Faculty Koulutusohjelma — Utbildningsprogram — Study programme

Tekijä — Författare — Author

Työn nimi — Arbetets titel — Title

Ohjaajat — Handledare — Supervisors

Työn laji — Arbetets art — Level Aika — Datum — Month and year Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages
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1 Johdanto

DevOps-menetelmä on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosien aikana ohjelmisto-
kehitystä tekevien yritysten keskuudessa. DevOps on filosofinen ja kulttuurinen me-
netelmä, josta ei ole olemassa mitään virallista määritelmää (Roche, 2013). DevOpsin
perimmäisenä tarkoituksena on kaventaa ohjelmistokehittäjien ja ylläpitäjien välistä
kuilua rakentamalla jakamis- ja yhteistyökulttuuria näiden välille (Roche, 2013).

SRE (Site Reliability Engineering) on Googlen kehittämä menetelmä kehittää ja hal-
lita sovelluspalveluita (Beyer, Murphy et al., 2018). SRE eroaa DevOpsista siten, että
DevOps kuvaa mitä kaikkea tulisi tehdä, kun taas SRE kuvaa miten kaikki tämä tulisi
tehdä (Beyer, Murphy et al., 2018).

Kontit tarjoavat standardoidun ympäristön, jossa sovelluksia voidaan ajaa. Sovellus-
ten ajaminen konteissa onkin yleistynyt valtavasti viime vuosina (Baier et al., 2019).
Konteilla on pyritty ratkaisemaan muun muassa sitä miten sovellus saadaan toimi-
maan luotettavasti, kun sitä siirretään ajoympäristöistä toiseen, kuten esimerkiksi pai-
kallisesta kehitysympäristöstä pilvipalvelussa sijaitsevaan ajoympäristöön (CIO, 2017).
Ennen konttien käytön yleistymistä sovelluksia ajettiin tyypillisesti virtuaalipalvelimil-
la. Virtuaalipalvelimet eroavat konteista siten, että virtuaalipalvelin sisältää myös itse
käyttöjärjestelmän, paljon ohjelmia ja kirjastoja, joita ajettava sovellus ei varsinaisesti
tarvitse (Arundel ja Domingus, 2019). Kontti sisältää koko sovelluksen ajoympäristön,
riippuvaisuudet, kirjastot, konfiguraatiotiedostot ja muut tarvittavat binaarit, mutta
ei itse käyttöjärjestelmää (CIO, 2017).

Docker-tuoteperhe on yksi keskeisimmistä teknologioista konttien käyttöönottamisessa.
Docker on työkalu, jolla voidaan rakentaa, toimittaa ja ajaa sovelluksia konteissa (Nic-
koloff, 2016). Käytännössä Docker tarjoaa standardoidun ajoympäristön konteille, jossa
niitä voidaan ajaa.

Konttien ajaminen pelkästään Dockerilla ei välttämättä riitä, kun tarpeet kasvavat.
Tällöin konttien ajamiseen ja hallintaan käytetään konttiorkestraattoria, joka on suun-
niteltu yhdistämään useita palvelimia klusteriksi, jossa kontteja voidaan ajaa (Arun-
del ja Domingus, 2019). Kubernetes on avoimeen lähdekoodiin perustuva konttien or-
kestrointijärjestelmä. Kuberneteksen keskeiset suunnitteluperiaatteet ovat: skaalautu-
vuus, korkea saatavuus, turvallisuus ja siirrettävyys (Moore, 2019). Hightower (2017)
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mukaan Kubernetes tarjoaa oletusarvoisesti kaikki ne asiat, joita DevOps-menetel-
mässä painotetaan: automatisointi, vikasietoisuus, keskitetty lokitietojen kerääminen
ja monitorointi (Hightower et al., 2017).

Tässä tutkielmassa on tarkoituksena käydä yleisellä tasolla läpi DevOps- ja SRE-
menetelmät ja tutkia miten niitä voidaan hyödyntää nykyaikaisessa ohjelmistokehi-
tyksessä varsinkin automatisoinnin osalta. Tutkielmassa käydään myös läpi eri tekno-
logioita, kuten kontit, virtuaalikoneet, serverless, Docker, konttien orkestrointi ja Ku-
bernetes. Lisäksi tutkielmassa selvitetään infrastruktuuri koodina (engl. ”Infrastructu-
re as Code”) lähestymistapaa infrastruktuurin automatisointiin ja GitOps-menetelmää
toteuttamaan jatkuvaa toimitusta (engl. ”Continuous Deployment”) Kubernetes-sovel-
luksille.

Tutkielman tavoitteena on tutkielmassa selvitettyjä menetelmiä ja teknologioita hyö-
dyntäen toteuttaa Kubernetes-klusterin automatisoitu käyttöönotto Google Cloud Plat-
form -alustan tarjoaman Google Kubernetes Enginen päälle infrastruktuuri koodi-
na menetelmää hyödyntäen. Tavoitteena on myös toteuttaa esimerkkiluontoinen web-
palvelu, johon kuuluu asiakassovellus, REST-rajapinta, GraphQL-palvelin, Redis-väli-
muistipalvelu ja PostgreSQL-tietokanta sekä toteuttaa web-palvelun jatkuva toimitus
Kubernetes-klusteriin käyttämällä GitOps-menetelmää. Lisäksi tavoitteena on luoda
REST-rajapinnalle ja GraphQL-palvelimelle kuvitteelliset palvelutasotavoitteet ja mit-
tarit.

Tutkielman tutkimuskysymyksiksi asetettiin seuraavat kysymykset:

1. Miten Kubernetes-klusterin automatisoitu käyttöönotto Google Cloud Platform -
alustan tarjoaman Google Kubernetes Enginen päälle voidaan toteuttaa käyttämällä
infrastruktuuri koodina menetelmää?

2. Miten esimerkkiluontoisen web-palvelun jatkuva toimitus Kubernetes-klusteriin
voidaan toteuttaa käyttämällä GitOps-menetelmää?

3. Miten DevOps- ja SRE-menetelmien keskeisiä periaatteita, kuten automaatio ja
mittaaminen voidaan hyödyntää esimerkkiluontoisen web-palvelun toteutuksessa?
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1.1 Tutkielman rakenne

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 esitellään DevOps- ja SRE-menetel-
mät sekä kontti-, virtuaalikone-, serverless-, Docker-, konttien orkestrointi- ja Kuberne-
tes teknologiat. Luvussa 3 esitellään esimerkkiluontoisen web-palvelu ja sen käyttöön-
otto Google Kubernetes Enginessä. Luvussa esitellään myös Google Cloud Platform
-alustan päälle käyttöönotetun Google Kubernetes Enginen tekninen kuvaus ja auto-
matisoitu käyttöönottaminen. Lisäksi luvussa esitellään GitOps-menetelmällä toteutet-
tu web-palvelun jatkuva toimitus Google Kubernetes Enginessä toimivaan Kubernetes-
klusteriin. Viimeisenä esitellään web-palvelun versionhallinnan rakenne, paikallinen ke-
hitysympäristö ja mittarit. Luvussa 4 esitellään tulokset, opit ja havainnot. Luvussa 5
esitellään tutkielman yhteenveto.





2 Taustatietoa

Luvussa 2.1 esitellään DevOps-menetelmää. DevOps-termi on lyhenne sanoista ”Dev”
(engl. ”Development”), kehittäminen ja ”Ops” (engl. ”Operations”) operatiivinen toi-
minta. Luvussa esitetään aluksi lyhyesti DevOpsin yleiskuva. Lopuksi esitellään ylei-
sellä tasolla DevOpsin tärkeimmät periaatteet. Luvussa 2.2 esitellään SRE-menetelmä.
Termi ”SRE” on lyhenne sanoista ”Site Reliability Engineering”. Luvussa esitetään
aluksi SRE:n yleiskuva. Lopuksi esitellään SRE:n konkreettiset periaatteet. Luvussa
2.3 esitellään yleisellä tasolla eri teknologioita. Luvussa esitellään kontit, virtuaaliko-
neet, serverless ja Docker. Luvussa 2.4 esitellään aluksi konttien orkestrointi. Lopuksi
esitellään Kubernetes käsitteiden, suunnitteluperiaatteiden, komponenttien ja arkki-
tehtuurin kautta. Luvussa 2.5 esitellään infrastruktuuri koodina. Luvussa esitetään
infrastruktuuri koodina menetelmät ja keskeisimmät käytännöt. Luvussa 2.6 esitellään
GitOps-menetelmä. Luvussa esitellään GitOpsin periaatteet, toiminta ja käyttötavat.

2.1 DevOps

DevOpsista ei ole varsinaisesti olemassa mitään virallista määritelmää, koska kyseessä
on enemmänkin filosofinen ja kulttuurinen menetelmä, jonka toteuttaminen eri ympä-
ristöissä voi poiketa suuresti toisistaan. DevOpsin perimmäisenä tarkoituksena on ka-
ventaa ohjelmistokehittäjien ja ylläpitäjien välistä kuilua rakentamalla jakamis- ja yh-
teistyökulttuuria näiden välille. Perinteisesti ohjelmistokehittäjät ja ylläpitäjät ovat
toimineet omissa tiimeissään siiloutuneesti, jolloin niiden välinen kommunikointi ja
yhteistyö on haastavampaa (Roche, 2013).

Vaikka DevOps on ensisijaisesti kulttuurillinen ja filosofinen liike, liittyy siihen kuiten-
kin vahvasti automaatio ja selkeät kehitys- ja julkaisuprosessit. DevOpsin tärkeimmistä
periaatteista voidaan käyttää Edwards et al. kehittämää akronyymiä CALMS: kult-
tuuri, automaatio, lean-ajattelu, mittaaminen ja jakaminen (engl. ”Culture”, ”Automa-
tion”, ”Lean”, ”Measurement”, ”Sharing”) (Floris, 2019), joita käsitellään tarkemmin
seuraavissa kappaleissa.
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Kulttuuri DevOpsissa kulttuurin avulla pyritään kaventamaan ohjelmistokehittä-
jien ja ylläpitäjien välistä kuilua. Käytännössä yhteistyötä voidaan parantaa ottamal-
la ylläpitäjät mukaan esimerkiksi ohjelmistokehittäjien suunnittelu- ja retrospektiiviti-
laisuuksiin. Lisäksi ohjelmistokehittäjien tulisi olla mukana ylläpitoryhmän vastaavissa
tilaisuuksissa ja pitää säännöllisesti yhteisiä tapaamisia heidän kanssaan. Näin ollen
ylläpitäjät ovat mukana ohjelmiston kehitysvaiheessa ja ohjelmistokehittäjät ovat mu-
kana myös ohjelmiston ylläpitovaiheessa (Humble ja Molesky, 2011). Lisäksi yhteistyön
tekeminen helpottuu, kun eri tiimeillä on yhteinen päämäärä, arvot, työtavat ja vastuut
(Spinellis, 2016).

Automaatio Automaatio on yksi tärkeimmistä DevOpsin osa-alueista. Keskeisten eri
vaiheiden automatisointi, jotka yleensä vaativat vuorovaikutusta ohjelmistokehittäjien
ja ylläpitäjien välillä, kuten ohjelmiston kääntäminen, julkaiseminen ja testaaminen
mahdollistavat kehityksen ohjaamisen nopeammin haluttuun suuntaan. Merkittävim-
piä käytänteitä automatisoinnin osalta ovat infrastruktuuri koodina (engl. ”Infrastruc-
ture as Code”) ja jatkuva toimitus (engl. ”Continuous Delivery”) (Ebert et al., 2016).

Lean-ajattelu Kaiken mahdollisen automatisointi voi myös monimutkaistaa asioita.
DevOpsissa lean-ajattelulla tarkoitetaan asioiden pitämistä mahdollisimman pieninä,
mutta käyttökelpoisina kokonaisuuksina. Tällä ei tarkoiteta pelkästään infrastruktuu-
rin automatisointia. Myös ohjelmiston vieminen sen ajoympäristöön tulisi olla pieni ja
usein tehtävä toimenpide. Lisäksi ohjelmistoja tulisi kehittää helposti ymmärrettävällä
tavalla (Przybyl, 2017).

Mittaaminen DevOpsissa mitataan ohjelmiston toimintaa ja seurataan yrityksen
toiminnan kannalta tärkeitä mittareita, kuten ohjelmiston arvoa yritykselle (Humble
ja Molesky, 2011). Tyypillisesti ohjelmistoa monitoroidaan reaaliaikaisesti ja sen toi-
minnasta saadaan hyödyllistä metriikkaa, jolloin ongelmatilanteessa saadaan nopeasti
tietoa ongelmasta ja sen aiheuttajasta (Przybyl, 2017).

Jakaminen DevOpsissa jakaminen on tärkeää, jotta kommunikaatiota voidaan su-
juvoittaa ja ihmisten yhdessä työskentelyä parantaa (Przybyl, 2017). Yksinkertainen
mutta tehokas jakamismuoto on juhlia yhdessä onnistuneita julkaisuja. Tällöin oh-
jelmistokehittäjien ja ylläpitäjien on mahdollista jakaa keskenään esimerkiksi vinkkejä
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kehitystyökalujen ja eri ympäristöjen hallintaan liittyvien työkalujen käytöstä (Humble
ja Molesky, 2011).

Yhteenveto DevOps on filosofinen ja kulttuurinen menetelmä, josta ei ole olemassa
mitään virallista määritelmää. DevOps-termi on lyhenne sanoista ”Dev” (engl. ”Deve-
lopment”), kehittäminen ja ”Ops” (engl. ”Operations”) operatiivinen toiminta. DevOp-
sin keskeisin tarkoitus on kaventaa ohjelmistokehittäjien ja ylläpitäjien välistä kuilua.
DevOpsin tärkeimmät periaatteet ovat: kulttuuri, automaatio, mittaaminen ja jakami-
nen.

2.2 SRE

SRE on Googlen vuonna 2003 kehittämä ja omaksuma menetelmä kehittää ja halli-
ta sovelluspalveluita (Beyer, Murphy et al., 2018). Termi ”SRE” on lyhenne sanoista
”Site Reliability Engineering”. SRE-menetelmää voidaan kuvata lyhyesti SRE-termin
kehittäjän Ben Treynor Slossin sanoin: ”mitä tapahtuu, kun pyydetään ohjelmistoke-
hittäjää suunnittelemaan operaatiotiimiä” (Beyer, Murphy et al., 2018). Käytännössä
SRE on työrooli (Site Reliability Engineer) ja joukko käytäntöjä. SRE:n keskeisenä
periaatteena toimii riskienhallinta. Toisin kuin DevOps, joka syntyi yhteistyössä usei-
den eri yhtiöiden ammattilaisten toimesta, SRE kehiteltiin kokonaan Googlen sisällä.
SRE toteuttaa joitakin DevOpsin kuvaamia filosofioita, kuten yhteistyökulttuurin ra-
kentaminen eri tiimien välille, jotka ovat aikaisemmin toimineet siiloissa. Suurin ero
DevOpsin ja SRE:n välillä on se, että DevOps kuvaa mitä kaikkea tulisi tehdä, kun taas
SRE kuvaa miten kaikki tämä tulisi tehdä (Beyer, Murphy et al., 2018). Seuraavissa
luvuissa käydään läpi SRE:n konkreettiset periaatteet.

Palvelujen ylläpito ohjelmistokehityshaasteena SRE:ssä palvelujen ylläpitoa
käsitellään ohjelmistokehityshaasteena. Tällä tarkoitetaan sitä, että ongelmien ratkai-
semista tulisi lähestyä ohjelmistokehityksen menetelmiä käyttäen. Käytännössä tämä
tarkoittaa mahdollisimman monien manuaalisesti tehtävien ylläpitotehtävien automa-
tisointia (Beyer, Murphy et al., 2018).

Riskienhallinta SRE:ssä ei pyritä optimoimaan jokaista palvelua saavuttamaan 100
prosenttista saatavuutta. Sen sijaan tuote- ja SRE-tiimit valitsevat palvelulle ja sen
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käyttäjäkunnalle sopivan saatavuuden ja palvelua hallitaan palvelutasotavoitteiden
mukaisesti. Tällaisen tavoitteen päättäminen vaatii vahvaa yhteistyötä liiketoiminnan
kanssa (Beyer, Murphy et al., 2018).

Palvelutasotavoitteet Jotta palvelusta saadaan luotettava, tulee ensin määritellä
”luotettavuus”. Useimmissa tapauksissa kuitenkin luotettavuudella tarkoitetaan saata-
vuutta. Kun halutaan tietää kuinka luotettava palvelu on, tulee siihen kohdistuneiden
sekä onnistuneiden että epäonnistuneiden kyselyiden määrää mitata, joilla muodoste-
taan perusta mittareille (Google, 2017).

SRE:n palvelutasojen ytimessä ovat kolme yläkäsitettä: mittarit (engl. ”Indicators”),
tavoitteet (engl. ”Objectives”) ja sopimukset (engl. ”Agreements”) (Beyer, Jones et al.,
2016).

Mittareita kutsutaan SRE:ssä termillä Service Level Indicators (SLI), joka on tarkkaan
määritelty kvantitatiivinen mittari tarjotun palvelutason jostakin näkökohdasta. Tyy-
pillisesti niillä mitataan esimerkiksi pyyntöjen latenssia (engl. ”Reguest latency”), vir-
heiden määrää (engl. ”Error rate”), järjestelmän suoritustehoa (engl. ”System through-
put”), saatavuutta (engl. ”Availability”) ja kestävyyttä (engl. ”Durability”) (Beyer, Jo-
nes et al., 2016).

Tavoitteet määrittävät palvelutason tavoitearvon tai arvoalueen, jonka SLI mittaa. Ta-
voitteita kutsutaan SRE:ssä termillä Service Level Objective (SLO). SLO:ta käytetään
sisäisenä tavoitteena ja sen tulee olla hieman suurempi kuin SLA:n, josta puhutaan
tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Käytännössä jos esimerkiksi palvelun tavoite SLA
on, että onnistuneiden pyyntöjen määrä tulee olla 99,9 prosenttia, tulisi SLO:n tällöin
olla esimerkiksi 99,95 prosenttia (Google, 2017).

Sopimus on suora tai epäsuora sitoumus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, jolla
määritellään asiakkaalle tarjotun palvelun palvelutaso. Sopimusta kutsutaan SRE:ssä
termillä Service Level Agreement (SLA). Tyypillisesti sopimuksessa määritetään tarjot-
tavan palvelun vaatimustasot, joita mitataan palvelutason tavoitteiden pohjalta (Beyer,
Jones et al., 2016). Lisäksi sopimuksessa määritetään palvelutason alittamisesta seu-
raavat sanktiot, jotka voivat olla esimerkiksi palvelun maksetun summan osittainen
palauttaminen siltä ajalta kun palvelu ei ole toiminut SLA:n puitteissa tai ilmainen
lisätilausaika palveluun (Google, 2017).
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Puurtamisen rajoittaminen SRE:ssä käytetään paljon aikaa järjestelmän suori-
tuskykyä parantavaan optimointiin. Optimointi ei kuitenkaan ole rajoitettu pelkästään
suorituskyvyn parantamiseen, vaan myös ajankäytön kehittämiseen. SRE:n keskeisim-
mistä asioista on välttää niin sanottua puurtamista (engl. ”Toil”). Puurtamisella tar-
koitetaan tuotantoympäristön ylläpitämiseen liittyvää työtä, joka on manuaalista, tois-
tuvaa, automatisoitavissa olevaa, taktista, ei kestävää arvoa tuottavaa ja lineaarisesti
skaalautuvaa palvelun kasvaessa (Beyer, Jones et al., 2016).

Manuaalisella tarkoitetaan sellaista työtä, joka suoritetaan käsin, kuten jonkin asian
korjaaminen ajamalla komentosarja (Beyer, Jones et al., 2016).

Toistuvalla tarkoitetaan sellaisen tehtävän suorittamista, joka tullaan tekemään uudel-
leen ja uudelleen. Tehtävän suorittaminen kerran tai kaksi ei tee siitä vielä toistuvaa.
Lisäksi uuden ongelman ratkaiseminen tai uuden ratkaisun keksiminen ei ole puurta-
mista (Beyer, Jones et al., 2016).

Automatisoitavissa olevalla tarkoitetaan sellaista tehtävää, jonka kone pystyy suorit-
tamaan yhtä hyvin kuin ihminen. Mikäli tehtävän suorittaminen vaatii ihmisen har-
kintakykyä, sitä ei välttämättä pidetä puurtamisena (Beyer, Jones et al., 2016).

Taktinen puurtaminen on reaktiivista ja keskeytysohjattua, ennemmin kuin proaktii-
vista ja strategiaohjattua. Esimerkiksi hakulaitteen hälytyksien käsittelyä pidetään
puurtamisena (Beyer, Jones et al., 2016).

Ei kestävää arvoa tuottavalla tarkoitetaan sitä, että mikäli palvelu pysyy samassa ti-
lassa tehtävän suorittamisen jälkeen, pidetään sitä puurtamisena. Mikäli tehtävän suo-
rittaminen tuotti pysyvän parannuksen palveluun ei sitä pidetä puurtamisena, vaikka
se olisi vaatinut esimerkiksi vanhan lähdekoodin ja konfiguraation selvittelyä (Beyer,
Jones et al., 2016).

Lineaarisesti skaalautuvalla tarkoitetaan tehtävään liittyvän työn skaalautumista line-
aarisesti, kun palvelun koko kasvaa esimerkiksi verkkoliikenteen määrän tai käyttäjä-
määrän osalta. Tätä pidetään puurtamisena. Ideaalitilanteessa palvelu on suunniteltu
siten, että se voi kasvaa ainakin yhden suuruusluokan isommaksi ilman ylimääräistä
työtä, lukuun ottamatta joitakin kertaluontoisia resurssien lisäyksiä (Beyer, Jones et
al., 2016).

Yhteenveto SRE on Googlen kehittämä menetelmä kehittää ja hallita sovelluspal-
veluita. Termi ”SRE” on lyhenne sanoista ”Site Reliability Engineering”. SRE eroaa
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DevOpsista siten, että DevOps kuvaa mitä kaikkea tulisi tehdä, kun taas SRE kuvaa
miten kaikki tämä tulisi tehdä. SRE-menetelmän konkreettisiin periaatteisiin kuuluu:
palvelujen ylläpito ohjelmistokehityshaasteena, riskienhallinta, palvelutasotavoitteet ja
puurtamisen rajoittaminen.

2.3 Teknologiat

Edellisissä luvuissa käsiteltiin DevOps- ja SRE-menetelmiä. Molemmissa menetelmissä
painotetaan muun muassa automatisointia ja sitä tukevia teknologioita ja toimintata-
poja. Tässä luvussa käsitellään kontti-, virtuaalikone- ja serverless teknologioita sekä
käydään lyhyesti läpi niiden eroavaisuuksia. Luvussa 2.4 käsitellään konttien orke-
strointia ja Kubernetesta käsitteiden, suunnitteluperiaatteiden, komponenttien ja ark-
kitehtuurin kautta. Luvussa 2.5 käydään läpi infrastruktuuri koodina menetelmät ja
keskeisimmät käytännöt. Luvussa 2.6 käydään läpi GitOpsin periaatteet, toiminta ja
käyttötavat.

2.3.1 Kontit

Sovellusten ajaminen konteissa on yleistynyt valtavasti viime vuosina. Toisaalta kontit
ja niiden edeltäjät ovat olleet olemassa tietyissä Unix-käyttöjärjestelmissä jo vuodesta
2005 lähtien. (Baier et al., 2019). Kontit ovat ratkaisu muun muassa ongelmaan, jol-
la sovellus saadaan toimimaan luotettavasti siirrettäessä sitä ajoympäristöstä toiseen.
Käytännössä tämä voi olla esimerkiksi sovelluksen siirtäminen ohjelmistokehittäjän tie-
tokoneelta pilvipalvelussa sijaitsevaan ajoympäristöön (CIO, 2017). Konttien avulla so-
vellukselle tarjotaan standardoitu ympäristö, jossa niitä voidaan ajaa. Kontti sisältää
koko sovelluksen ajoympäristön, riippuvaisuudet, kirjastot, konfiguraatiotiedostot ja
muut tarvittavat binaarit, mutta ei itse käyttöjärjestelmää. Kaikki tämä on paketoitu
yhdeksi paketiksi, eli konttikuvaksi, jota voidaan ajaa käyttöjärjestelmä riippumat-
tomasti kontteja tukevalla ajoalustalla (CIO, 2017). Termi kontti on analogia siihen,
miten Malcolm McLean ratkaisi 1950-luvulla rahtiyritysten tavaroiden kuljettamiseen
liittyvät ongelmat kehittämällä merikontin, joka mahdollisti sen, että rekkojen kuljet-
tamia kuormia ei tarvinnut erikseen purkaa laivoihin kuljettamista varten ja samaa
merikonttia voitiin kuljettaa niin laivalla kuin rekalla (Schenker, 2018).

Kuvassa 2.1 on esitelty esimerkkisovellus ja sen riippuvuussuhteet. Tyypillisesti useam-
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pi ohjelma saattaa käyttää samaa ohjelmakirjastoa, joka päivittyessään ei välttämättä
enää toimi kaikkien sitä käyttävien ohjelmien kanssa (Nickoloff, 2016).

Kuva 2.1: Esimerkkisovelluksen riippuvuussuhteet (Nickoloff, 2016).

Kuvassa 2.2 on esitelty sama esimerkkisovellus, joka on asetettu toimimaan konteis-
sa. Kun sovellusta ajetaan, luodaan kaikista sen tarvitsemista riippuvaisuuksista ikään
kuin kopio jokaisen kontin sisään, jolloin ne ovat vain kyseisessä kontissa toimivan sovel-
luksen käytettävissä. Näin ollen eri kontissa voi olla eri versio samasta riippuvaisuutena
olevasta ohjelmakirjastosta (Nickoloff, 2016).

Kuva 2.2: Esimerkkisovelluksen riippuvuussuhteet konttien sisällä (Nickoloff, 2016).

Konttitekniikan ytimessä ovat kolme avainkäsitettä: Cgroups, Namespaces ja Union
filesystems.

Cgroups Cgroups on lyhenne sanasta control groups ja se on Linux-kernelin ominai-
suus, joka toimii sallimalla isäntäkoneen jakaa ja samalla rajoittaa resursseja, jota jo-
kainen prosessi tai kontti saa käyttää (Baier et al., 2019). Käytännössä useat kontit voi-
vat jakaa prosessorin ja muistin pysyen ennalta määritellyissä rajoissa. Cgroups mah-
dollistaa konttien pääsyn keskusmuistiin, levy I/O, verkkoon ja prosessoriin. Lisäksi se
mahdollistaa pääsyn myös laitteisiin, kuten esimerkiksi /dev/foo. Baier (2019) listaa
seitsemän merkittävää cgroup-ryhmää: Memory cgroup, Blkio cgroup, CPU cgroup,
Freezer cgroup, CPUset cgroup, Net cls/net prio cgroup ja Devices cgroup.
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Memory cgroup asettaa rajoitukset cgroup-tehtävien muistin käytölle ja tuottaa auto-
maattiset raportit näiden tehtävien käyttämistä muistiresursseista (Baier et al., 2019).

Blkio cgroup ohjaa ja valvoo cgroup-tehtävien lohkolaitteiden (engl. ”Block device”)
I/O:n käytön osalta (Baier et al., 2019).

CPU cgroup käyttää aikatauluttajaa (engl. ”Scheduler”) cgroupin-tehtäviä varten, jot-
ta ne saavat pääsyn prosessoriin. Lisäksi se pitää kirjaa käyttäjän ja järjestelmän pro-
sessorin käytöstä (Baier et al., 2019).

Freezer cgroup soveltuu eräajojen hallintajärjestelmille, jotka usein aloittavat ja lopet-
tavat tehtäviä, jotta resurssien varaus olisi mahdollisimman tehokasta (Baier et al.,
2019).

CPUset cgroup mahdollistaa yksittäisen cgroup-ryhmän kiinnittämisen tiettyyn pro-
sessoriin moniytimisessä prosessoriarkkitehtuurissa. Tämä mahdollistaa myös tietyn
sovelluksen kiinnittämisen tiettyyn prosessoriin, joka estää sitä liikkumasta eri proses-
sorien välillä (Baier et al., 2019).

Net cls/net prio cgroup merkitsee verkkopaketit luokkatunnuksella (engl. ”ClassId”),
jonka avulla Linuxin liikenteenohjain voi tunnistaa tietystä cgroup tehtävästä peräisin
olevat paketit. Lisäksi se tarjoaa tavan määrittää dynaamisesti verkkoliikenteen prio-
riteetin kullekin verkkorajapinnalle (Baier et al., 2019).

Devices cgroup sallii tai estää pääsyn laitteisiin cgroup-tehtävien avulla (Baier et al.,
2019).

Namespaces Namespace rajoittaa tietyn prosessin näkyvyyttä toisille prosesseille,
verkkoyhteyksille, tiedostojärjestelmille ja käyttäjätunnuksen komponenteille. Kont-
tiprosessit ovat rajoitettuja näkemään ainoastaan samassa namespacessa olevat asiat.
Tällä hetkellä Linux toteuttaa kuusi erityyppistä namespacea: Mount namespace, UTS
namespace, IPC namespace, Network namespace, PID namespace ja User namespace
(Kerrisk, 2013).

Mount namespace eristää kontin näkemän tiedostojärjestelmän kiinnityspisteet (engl.
”Mount points”) siten, että eri konteissa ajettavilla prosesseilla voi olla erilaiset näky-
mät tiedostojärjestelmähierarkiasta.

UTS namespace antaa jokaiselle kontille oman isäntänimen (engl. ”Hostname”) ja NIS-
verkkotunnuksen.
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IPC namespace eristää prosessienvälisen viestinnän siten, että konttien sisältämät pro-
sessit sisältävät omat viestijonot ja ne ovat täysin riippumattomia toisistaan.

PID namespace eristää globaalin PID-nimitilan (engl. ”Process ID number space”).
Toisin sanoen prosessit, jotka ovat eri PID-nimitilassa voi olla sama PID-tunnus. Tämä
mahdollistaa sen, että kontit voidaan siirtää isäntäkoneiden välillä pitämällä samat
PID-tunnukset konttien sisällä olevilla prosesseilla.

Network namespace tarjoaa verkkoon liittyvien järjestelmäresurssien eristämisen. Siten
jokaisella verkon nimitilalla on omat verkkolaitteensa, IP-osoitteet, IP-reititystaulukot
ja porttinumerot. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että samalla isäntäkoneella voi
olla useita konteissa ajettavia web-palvelimia, jotka on sidottu porttiin 80 kontin verkon
nimitilassa.

User namespace eristää käyttäjä- ja ryhmätunnukset isäntäkoneesta ja muista ajetta-
vista konteista. Tämä tarkoittaa, että prosessien käyttäjä- ja ryhmätunnukset voivat
olla erilaisia käyttäjätilan sisä- ja ulkopuolella. Käytännössä prosessilla voi olla esimer-
kiksi rajoitetut käyttöoikeudet käyttäjätilan ulkopuolella, samalla kun käyttäjätilan
sisäpuolella sillä on täydet käyttöoikeudet.

Union filesystems Union filesystem mahdollistaa erillisten tiedostojärjestelmien tie-
dostojen ja hakemistojen toimimisen ikään kuin läpinäkyvästi päällekkäin muodostaen
yhden yhtenäisen tiedostojärjestelmän. Tässä yhteydessä yksittäisiä tiedostojärjestel-
miä kutsutaan haaroiksi (engl. ”Branches”) (Schenker, 2018). Kun haaroja kiinnitetään
(engl. ”Mounting”) määritetään yhden haaran prioriteetti toiseen nähden. Tällöin
kun molemmat haarat sisältävät saman nimen sisältävän tiedoston, yksi saa etusi-
jan toiseen. Eri haarat voivat olla joko ainoastaan luku- tai lukukirjoitettavia tiedos-
tojärjestelmiä (Cochrane et al., 2018).

2.3.2 Virtuaalikoneet

Ennen konttien käytön yleistymistä yleinen tapa ajaa sovelluksia oli käyttää virtuaali-
palvelimia. Tyypillisesti virtuaalipalvelimet on toteutettu asentamalla ensin fyysiselle
palvelimelle käyttöjärjestelmä ja sen päälle hypervisor-ohjelmisto, jolla virtuaalikonei-
ta voidaan suorittaa (Arundel ja Domingus, 2019). Kuten kontit, myös virtuaalipalve-
limet sisältävät kaiken mitä tarvitaan, jotta sovellusta voidaan ajaa. Kuvassa 2.3 on
esitelty virtuaalipalvelimen ja kontin eroavaisuudet, kun niissä ajetaan sovelluksia.
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Kuva 2.3: Virtuaalikoneen ja kontin eroavaisuudet (Bernstein, 2014).

Virtuaalipalvelimista voidaan myös tehdä virtuaalikonekuva, jota voidaan siirrellä ver-
kon yli paikasta toiseen. Tyypillisesti virtuaalikonekuva on noin yhden gigatavun ko-
koinen, kun taas hyvin suunniteltu konttikuva voi olla kooltaan jopa kymmenen ker-
taa pienempi (Arundel ja Domingus, 2019). Tämä johtuu siitä, että virtuaalipalvelin
sisältää myös itse käyttöjärjestelmän, paljon ohjelmia ja kirjastoja, joita ajettava so-
vellus ei varsinaisesti tarvitse. Tällöin virtuaalikonekuvan koko on huomattavasti suu-
rempi kuin konttikuvan ja tämän takia virtuaalikonekuvan siirtäminen verkossa on
paljon hitaampaa kuin konttikuvan (Arundel ja Domingus, 2019). Lisäksi virtuaaliko-
neet ovat sananmukaisesti virtuaalisia, joka tarkoittaa sitä, että isäntäkoneella oleva
fyysinen prosessori käytännöllisesti katsoen implementoidaan emuloituna prosessorina
virtuaalikoneelle. Sen sijaan kontit ajetaan suoraan todellisen prosessorin päällä ilman
virtualisointikerrosta, kuten tavanomaiset binaariset ajotiedostot. Virtualisointikerrok-
sella on selkeä negatiivinen vaikutus suorituskykyyn ja erään tutkimuksen1 mukaan
virtualisoidut työkuormat toimivat noin 30 % hitaammin kuin kontitetut työkuormat
(Arundel ja Domingus, 2019).

2.3.3 Serverless

Serverless järjestelmäarkkitehtuurimalli sai alkunsa vuonna 2014, kun Amazon julkaisi
AWS Lambda-palvelunsa2. Roberts (2018) mukaan Serverless-termiä käytettiin alun
perin kuvaamaan sovelluksia, jotka sisältävät merkittävästi tai kokonaan kolmannen

1https://www.stratoscale.com/blog/containers/running-containers-on-bare-metal/
2https://aws.amazon.com/lambda/
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osapuolen ylläpitämiä pilvipohjaisia sovelluksia ja palveluita kuten esimerkiksi tieto-
kanta tai autentikointipalvelu. Näistä palveluista käytetään yleisemmin termiä Bac-
kend as a Service (BaaS). Serverless voi tarkoittaa myös sovelluksia, joissa palvelin-
puolen logiikan kirjoittaa edelleen ohjelmistokehittäjä, mutta toisin kuin perinteisissä
arkkitehtuureissa, niitä ajetaan kolmannen osapuolen täysin hallinnoimissa, kestoltaan
lyhytaikaisissa (engl. ”Ephemeral”) ja tapahtumapohjaisesti käynnistyvissä tilattomis-
sa konteissa (Roberts, 2018). Yleisimmin tästä käytetään termiä Functions as a Service
(FaaS).

Yksi serverless-mallin keskeisimmistä tarkoituksista on siirtää palvelimen ylläpitoon
liittyvät operatiiviset tehtävät pilvipalveluntarjoajalle. Tyypillisesti näitä tehtäviä ovat
esimerkiksi käyttöjärjestelmän päivitykset, skaalautuvuus, vikasietoisuus ja valvonta.
Tämä mahdollistaa kehittäjäkokemuksen suoraviivaistamisen, koska resursseja voidaan
kohdentaa ohjelmiston kehittämiseen infrastruktuurin hallinnan sijaan (Roberts, 2018).
Toinen serverless-mallin keskeisimmistä tarkoituksista on, että ainoastaan suoritettujen
funktiokutsujen vaatimasta prosessointiajasta maksetaan ja tyhjäkäynnistä ei aiheudu
kustannuksia. Tämä eroaa merkittävästi perinteisestä pilvipalveluntarjoajien tarjoa-
mista infrastruktuuripalveluista kuten virtuaalipalvelimet tai konttialustat, jotka ovat
tyypillisesti hinnoiteltu tunti- tai kuukausitasolla huolimatta siitä käytetäänkö niissä
ajettavaa sovellusta vai ei (Sbarski et al., 2020).

2.3.4 Docker

Kuten Luvussa 2.3.1 todettiin, sovellusten ajaminen konteissa on yleistynyt valtavas-
ti. Konttien manuaalinen rakentaminen voi kuitenkin olla haastavaa ja helppoa tehdä
väärin. Docker-tuoteperhe on ollut yksi keskeisimmistä teknologioista, jonka avulla
konttien käyttöönottoa on voitu toteuttaa helpommin. Alun perin Dockerin kehit-
täminen alkoi vuonna 2013 avoimen lähdekoodin projektina dotCloud nimisessä yrityk-
sessä, joka muuttui myöhemmin Docker Inc nimiseksi (Merkel, 2014). Docker oli alku-
aan monoliittinen sovelluskokonaisuus ja se sisälsi monia osia kuten esimerkiksi konttien
ajoympäristön (engl. ”Container runtime”), verkkokirjaston, REST-rajapinnan ja ko-
mentoriviliittymän. Useat muut projektit kuten Kubernetes käyttivät Dockeria tuot-
teissaan, mutta useasti vain tiettyjä osia siitä. Esimerkiksi Kubernetes ei käyttänyt
Dockerin verkkokirjastoa, vaan omaa kehittämäänsä tuotetta. Muun muassa tästä ja
muista syistä johtuen Docker pilkottiin avoimen lähdekoodin tuotteeseen nimeltään
Moby ja suljetun lähdekoodin tuotteisiin Docker Community Edition, joka on kuiten-
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kin ilmainen käyttää sekä Docker Enterprise Edition, joka vaatii maksullisen lisens-
sin käyttöä varten. Moby projektin tarkoituksena on toimia ikään kuin sateenvarjona
suurimmalle osalle avoimen lähdekoodin komponentteja, joita Docker on kehittänyt ja
kehittää edelleen (Schenker, 2018).

Docker ei ole ohjelmointikieli, eikä se ole kehys ohjelmistojen rakentamiseen. Docker
on työkalu, joka auttaa ratkaisemaan yleisiä ohjelmistoihin liittyviä ongelmia, ku-
ten niiden asentaminen, poistaminen, päivittäminen, jakelu ja hallinta. Docker to-
teuttaa tämän käyttämällä käyttöjärjestelmäteknologiaa, jota kutsutaan konteineik-
si (Nickoloff, 2016). Docker on komentoriviohjelma, taustalla toimiva palveluproses-
si (engl. ”Daemon”) ja joukko palveluita, jotka käyttävät logistista lähestymistapaa
edellä mainittujen ohjelmisto-ongelmien ratkaisemiseen. Dockerin ideana on tarjota
eristetty ajoympäristö sovelluksille. Dockerissa ajettavat kontit eivät itsessään tarvitse
käyttöjärjestelmää, vaan ne jakavat yhden yhteisen käyttöjärjestelmän, joka sijaitsee
isäntäkoneella (Nickoloff, 2016).

Arkkitehtuuri Kuvassa 2.4 esitellään korkean tason arkkitehtuurikuvaus Docker
Enginestä. Arkkitehtuuri koostuu karkeasti kolmesta osasta: pohjalla toimivasta Linux-
käyttöjärjestelmästä, konttien ajoympäristöstä (containerd ja runc) ja Docker Engi-
nestä (Schenker, 2018).

Linux-käyttöjärjestelmä tarjoaa tarvittavat primitiivit, kuten esimerkiksi namespacet,
cgroupit ja layer kyvykkyydet (engl. ”Layer capabilities”), joita ollaan laajennettu tie-
tyllä tavalla konttien ajoympäristön ja Docker Enginen toimesta. Linux-kernelin na-
mespacet, kuten PID namespace ja Network namespace mahdollistavat konttien sisällä
toimivien prosessien kapseloinnin. Cgroupit taas mahdollistavat konttikohtaisen isäntä-
koneen resurssien käytön rajaamisen. Käytännössä sillä voidaan asettaa esimerkiksi
prosessorin ja muistin käytön raja-arvot, joita ajossa olevat kontit eivät voi ylittää
(Schenker, 2018).

Konttien ajoympäristö koostuu containerd1- ja runc2-komponenteista. Runc-kompo-
nentti tarjoaa matalan tason toiminnallisuuden konttien ajoympäristössä. Containerd-
komponentti perustuu runc-komponenttiin ja se tarjoaa korkeamman tason toiminnal-
lisuuden. Molemmat ovat avointa lähdekoodia ja ne on lahjoitettu Dockerin toimes-
ta Cloud Native Computing Foundationille. Konttien ajoympäristö on vastuussa koko

1https://containerd.io
2https://github.com/opencontainers/runc
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kontin elinkaaresta. Käytännössä se hakee (engl. ”Pull”) tarvittaessa konttikuvan kont-
tirekisteristä, luo siihen perustuvan kontin, antaa sille tarvittavat alkuarvot ja lopulta
sammuttaa sekä poistaa kontin koko järjestelmästä, kun sitä pyydetään (Schenker,
2018).

Docker Engine tarjoaa lisätoimintoja konttien ajoympäristön päälle. Näitä ovat esimer-
kiksi verkkokirjastot (engl. ”Network Libaries”) ja tuen liitännäisille (engl. ”Plugins”).
Lisäksi se tarjoaa REST-rajapinnan, jonka kautta kaikki kontteihin liittyvät toiminnot
voidaan automatisoida. Käytännössä kontteihin liittyvät toiminnot tehdään komento-
riviliittymän avulla, joka taas käyttää REST-rajapintaa (Schenker, 2018).

Kuva 2.4: Korkean tason arkkitehtuurikuvaus Docker Enginestä (Schenker, 2018).

Yhteenveto Konttien käyttäminen sovelluksien ajamisessa on yleistynyt suuresti
viime vuosina. Kontit tarjoavat standardoidun ympäristön, jossa sovelluksia voidaan
ajaa. Kontti sisältää kaiken mitä sovellus tarvitsee, jotta sitä voidaan ajaa, kuten riip-
puvaisuudet, kirjastot ja tarvittavat binaarit. Konttiteknologian ytimessä ovat kolme
avainkäsitettä: Cgroups, Namespaces ja Union filesystems.

Ennen konttien käytön yleistymistä sovelluksia ajettiin tyypillisesti virtuaalipalveli-
milla. Virtuaalipalvelimet eroavat konteista siten, että virtuaalipalvelin sisältää myös
itse käyttöjärjestelmän, paljon ohjelmia ja kirjastoja, joita ajettava sovellus ei varsi-
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naisesti tarvitse. Lisäksi virtualisoidut työkuormat toimivat selkeästi hitaammin kuin
kontitetut työkuormat.

Serverless-termiä on alun perin käytetty kuvaamaan sovelluksia, jotka ovat sisältäneet
pilvipohjaisia kolmannen osapuolen ylläpitämiä palveluita ja sovelluksia. Serverless voi
tarkoittaa myös sovelluksia, joissa niitä ajetaan kolmannen osapuolen hallinnoimissa
tapahtumapohjaisesti käynnistyvissä konteissa, mutta palvelinpuolen logiikka on to-
teutettu ohjelmistokehittäjän toimesta. Serverless-mallin tarkoitus on keventää palve-
limen ylläpitoon liittyvää kuormaa siirtämälle ne pilvipalveluntarjoajalle. Serverless
eroaa virtuaalikoneista ja konteista muun muassa siten, että ainoastaan prosessointia-
jasta syntyy kustannuksia, mutta tyhjäkäynnistä ei.

Docker-tuoteperhe on yksi keskeisimmistä teknologioista konttien käyttöönottamisessa.
Dockerin tarkoituksena on tarjota eristetty ajoympäristö sovelluksille. Dockerissa ajet-
tavat kontit eivät tarvitse omaa käyttöjärjestelmää, vaan ne jakavat yhden yhteisen
käyttöjärjestelmän, joka sijaitsee isäntäkoneella. Dockerin arkkitehtuuri koostuu poh-
jalla toimivasta Linux-käyttöjärjestelmästä, konttien ajoympäristöstä (containerd ja
runc) ja Docker Enginestä.

2.4 Konttien orkestrointi

Arundel ja Domingus (2019) mukaan konttien ajamiseen ja hallintaan tarvitaan kont-
tiorkestraattori: järjestelmä, joka on suunniteltu yhdistämään monia erilaisia konei-
ta klusteriksi. Käytännössä klusteri on eräänlainen yhtenäinen laskenta-alusta, joka
näkyy käyttäjälle yhtenä erittäin tehokkaana tietokoneena, jolla kontit voivat toimia
(Arundel ja Domingus, 2019).

Termejä orkestrointi ja aikataulutus käytetään usein löyhästi synonyymeinä. Tarkem-
malla määrittelyllä orkestrointi tarkoittaa tässä yhteydessä erilaisten toimintojen koor-
dinointia ja järjestämistä yhteisen tavoitteen palvelemiseksi. Aikataulutus tarkoittaa
käytettävissä olevien resurssien hallintaa ja työkuormien osoittamista sinne missä niitä
voidaan suorittaa tehokkaimmin. Aikataulutusta ei pidä sekoittaa ajoitettuihin töihin,
jotka suoritetaan ennalta asetettuina aikoina (Arundel ja Domingus, 2019).

Termi konttiorkestraattori tarkoittaa yleensä yhtä palvelua, joka huolehtii aikataulu-
tuksesta, orkestroinnista ja klusterin hallinnasta. Hallinnalla tarkoitetaan useiden fyy-
sisten tai virtuaalisten palvelimien yhdistäminen yhtenäiseksi, luotettavaksi, vikasie-
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toiseksi ja saumattomaksi ryhmäksi (Arundel ja Domingus, 2019).

2.4.1 Kubernetes

Kubernetes on avoimeen lähdekoodiin perustuva konttien orkestrointijärjestelmä. Ku-
bernetes on kehitetty alun perin Googlen toimesta ja sen ensimmäinen vakaa versio jul-
kaistiin vuonna 2015 (Hightower et al., 2017). Kubernetes pohjautuu Googlen sisäisessä
käytössä olleen Borg konttien orkestrointijärjestelmän kehittämisen yhteydessä saatui-
hin kokemuksiin konttien orkestrointijärjestelmän arkkitehtuurista. Borgilla ajetaan
useissa eri klustereissa satoja tuhansia töitä, tuhansista eri sovelluksista. Yhdessä klus-
terissa saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia koneita (Verma et al., 2015). Borg on
tiiviisti kytketty Googlen sisäiseen ja omaan tekniikkaan, jolloin sitä olisi ollut vai-
kea laajentaa ja näin ollen mahdotonta julkaista kaikkien käytettäväksi. Tämän vuok-
si Kubernetes kehitettiin uutena ohjelmistona ilman riippuvuuksia Googlen sisäisiin
järjestelmiin (Arundel ja Domingus, 2019). Ennen Kuberneteksen julkaisua mark-
kinoilla oli jo muitakin vastaavia tuotteita, mutta ne olivat kaupallisia ja sidottuja
tiettyyn toimittajaan. Kuberneteksen ilmaisuus, laajat ominaisuudet, vakaus ja kyp-
syys nostivat sen nopeasti suosituimmaksi orkestrointijärjestelmäksi (Pereira Ferreira
ja Sinnott, 2019). Käytännössä vuodesta 2017 eteenpäin useat konttien orkestroin-
tijärjestelmää käyttävät yrityksen ovat siirtyneet tai ovat siirtymässä käyttämään Ku-
bernetesta (Arundel ja Domingus, 2019).

Hightower (2017) mukaan Kubernetes tarjoaa oletusarvoisesti kaikki ne asiat, joita
DevOps-menetelmässä painotetaan: automatisointi, vikasietoisuus, keskitetty lokitie-
tojen kerääminen ja monitorointi (Hightower et al., 2017).

Käsitteet Kubernetes sisältää useita abstraktioita, joilla kuvataan järjestelmän ti-
laa, kuten esimerkiksi Namespace, Pod, Service, Deployment, StatefulSet, DaemonSet,
ConfigMap, Secret, Ingress, Service Account, Role, Role Binding, Pod Security Policy,
Network Policy, Pod Disruption Budget, Horizontal Pod Autoscaler ja Volume.

Namespace on ikään kuin virtuaalinen klusteri, jonka tarkoituksena on eristää re-
sursseja toisistaan, kuten esimerkiksi sovellus, kehittäjätiimi tai projekti. Namespace-
nimiavaruudessa resurssien tulisi olla uniikkeja ja niiden ei tulisi päästä käsiksi toisten
nimiavaruuksien resursseihin, mikäli siihen ei ole erityistä tarvetta (Moore, 2019).

Pod viittaa yleensä yhteen tai useaan konttiin, jota tulisi käsitellä yhtenä sovelluksena.
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Podi kapsuloi sovelluksen kontit, tallennusresurssit, uniikin verkkotunnuksen ja muun
konfiguraation, jolla määritellään miten konttia ajetaan (Arundel ja Domingus, 2019).

Service - Podien elinkaari on yleensä lyhytkestoinen ja Kubernetes ei voi taata, että
se pidetään elossa. Sen sijaan Service edustaa loogista joukkoa Podeja ja toimii yh-
dyskäytävänä. Tämä mahdollistaa Podien (asiakas) lähettää pyyntöjä Servicelle ilman,
että sen tarvitsee tietää mitkä fyysiset Podit todellisuudessa muodostavat palvelun
(Moore, 2019).

Deployment kuvaa Podin tai replikaryhmän halutun tilan. Deployment-ohjain päivittää
ympäristön vähitellen, kunnes nykyinen tila vastaa haluttua tilaa, joka on määritelty
Deployment-manifestissa. Haluttu tila voi olla esimerkiksi kaksi ajettavaa Podia, mut-
ta mikäli vain yksi Podi on ajossa, luodaan tarvittava lisäpodi. Deployment soveltuu
parhaiten tilattomien sovelluksien ajamiseen (Arundel ja Domingus, 2019).

StatefulSet toimii saman tapaisesti kuin Deployement-ohjain. Toisin kuin Deployment-
ohjain, StatefulSet-ohjain pystyy käynnistämään ja sammuttamaan Podit tietyssä jär-
jestyksessä. Tietyissä tapauksissa Podit on käynnistettävä tietyssä numeroidussa jär-
jestyksessä ja pystyttävä tunnistamaan ne numeronsa perusteella. Esimerkiksi hajaute-
tut sovelluksen, kuten Redis-välimuistipalvelu tai PostgreSQL-tietokanta luovat omat
klusterinsa ja niiden on pystyttävä tunnistamaan klusterin johtaja (engl. ”leader”)
ennustettavalla nimellä. Jos luodaan esimerkiksi redis niminen StatefulSet, tuleee en-
simmäisen Podin nimeksi automaattisesti redis-0. Kun Podi on käynnistynyt, Kuber-
netes käynnistää seuraavan Podin, jonka nimeksi tulee redis-1 (Arundel ja Domingus,
2019).

DaemonSet on Deployment- ja StatefulSet-ohjaimen tavoin eräänlainen Podien oh-
jaaja. DaemonSet-ohjain takaa, että jokaiselle työnoodilla klusterissa ajetaan ainoas-
taan yhtä kopiota Podista. DaemonSet soveltuu parhaiten esimerkiksi keskitettyyn lo-
kien ja metriikoiden keräämiseen, jossa jokaiselta työnoodilta ja niillä ajettavista Po-
deista kerätään loki- ja metriikkadataa. Vaihtoehtoisesti jokaisella Podilla voisi olla
ylimääräinen kontti, joka toimisi loki- ja metriikka-agenttina. Huonona puolena tässä
tapauksessa olisi, että jokaisella työnoodilla olisi mahdollisesti useita kopioita loki- ja
metriikka-agenttista käynnissä (Arundel ja Domingus, 2019).

ConfigMap on ensisijainen paikka konfiguraatiotietojen tallentamiseksi Kubernetesiin.
ConfigMap auttaa erottamaan Kuberneteksessa ajettavien sovelluksien konfiguraation
sovelluslogiikasta. Käytännössä ConfigMap on joukko nimettyjä avain-arvo-pareja, jon-
ne voidaan tallentaa konfiguraatiodataa (Arundel ja Domingus, 2019).
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Secret tarjoaa erityistyyppisen objektin, jonne voidaan tallentaa sensitiivistä tietoa,
kuten esimerkiksi salasanoja tai token-avaimia. Tiedot tallennetaan etcd-tietovarastoon
selkokielisinä, mutta uusimmissa Kubernetes-versioissa on mahdollista ottaa käyttöön
salausmenetelmä, jolloin tiedot eivät ole selkokielisinä etcd-tietovarastossa (Arundel ja
Domingus, 2019).

Ingress toimii ikään kuin kuormantasaajana Servicen edessä. Ingress vastaanottaa
pyyntöjä asiakkailta ja lähettää ne Servicelle, joka taas lähettää ne oikeille Podeil-
le. Vaikka Servicet ovat hyödyllisiä klusterin sisäisen liikenteen reitittämisessä, kuten
esimerkiksi liikennöinti yhdestä sovelluksesta toiseen, Ingress on hyödyllinen ulkoisen
liikenteen reitittämisessä klusteriin ja oikeaan sovellukseen. Ingress osaa reitittää liiken-
nettä eri Serviceihin erilaisiin sääntöihin pohjautuen, kuten esimerkiksi URL-osoitteen
tai verkkotunnuksen perusteella (Arundel ja Domingus, 2019).

Service Account - oletusarvoisesti Podit toimivat Namespace-nimiavaruuden oletus pal-
velutilillä (engl. ”Default Service Account”), ellei toisin määritetä. Mikäli lisäoikeuksia
tarvitaan jostain syystä, kuten esimerkiksi oikeutta katsoa toisessa Namespace-nimiava-
ruudessa toimivaa Podia, voidaan sitä varten luoda oma palvelutili, jolle annetaan tar-
vittavat roolit.

Role on joukkko abstrakteja kyvykkyyksiä (engl. ”Capabilities”). Esimerkiksi ohjel-
mistokehittäjärooli saattaa kuvata kykyä luoda Podeja ja Servicejä (Hightower et al.,
2019).

Role Binding - roolin osoittaminen yhdelle tai useammalle identiteetille toteutetaan
Role Bindingilla. Tällöin esimerkiksi edelle mainitun ohjelmistokehittäjäroolin osoitta-
minen tietylle käyttäjälle osoittaa, että kyseinen käyttäjä voi luoda Podeja ja Servicejä
(Hightower et al., 2019).

Pod Security Policy on klusteritason resurssi, joka kontrolloi Podien tietoturvaan liit-
tyviä näkökohtia. Pod Security Policyn avulla voidaan määritellä joukko ehtoja, joiden
kanssa Podien on toimittava, jotta niitä voidaan ajaa klusterissa. Käytännössä Pod
Security Policyllä voidaan esimerkiksi määrittää, että Podissa ajettavia kontteja ei saa
ajaa root-tason tunnuksilla tai Podille sallitaan pääsy kaikkiin isäntäkoneen laitteisiin
(Luksa, 2018).

Network Policy määrittelee kuinka Podit saavat olla yhteydessä toisiinsa ja muihin ver-
kon päätepisteisiin. Podit ovat oletusarvoisesti eristämättömiä ja hyväksyvät liikenteen
mistä tahansa lähteestä. Network Policyllä Podit voidaan eristää esimerkiksi siten, että
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tietyssä Namespace-nimiavaruudessa oleviin Podeihin sallitaan saapuva liikenne (engl.
”Ingress”) vain tietyn Namespace-nimiavaruuden Podeista ja ulospäin menevä liikenne
(engl. ”Egress”) on estetty kokonaan (Luksa, 2018).

Pod Disruption Budget resurssin avulla voidaan määrittää sovelluskohtaisesti, kuinka
monta Podia sillä on varaa menettää milloin tahansa. Toisinaan Kuberneteksen on sam-
mutettava Podi, vaikka se olisi elossa ja valmiina. Tätä prosessia kutsutaan häädöksi
(engl. ”Eviction”), joka voi tapahtua esimerkiksi silloin kun työnoodi tyhjennetään Po-
deista ennen päivitystä, jolloin Podit on siirrettävä toiselle työnoodille. Jotta tästä ei
aiheutuisi alhaallaoloaikaa sovellukselle, voidaan Pod Disruption Budgetilla määrittää
esimerkiksi, että Kubernetes voi häätää minkä tahansa määrän Podeja, edellyttäen
että ainakin kolme kopiota siitä on aina käynnissä (Arundel ja Domingus, 2019).

Horizontal Pod Autoscaler - Deployment-ohjain ylläpitää ennalta määriteltyä luku-
määrää Podeja. Mikäli yksi Podi menee epäkuntoon, käynnistetään toinen korvaa-
va Podi. Jos Podeja on jostain syystä liian paljon Deployment-ohjain sammuttaa ne,
jotta saavutetaan määritetty lukumäärä Podeja. Jotta ajettavien Podien määärä oli-
si riittävä jokaisessa tilanteessa, vaatisi se manuaalisesti tehtäviä muutoksia Dep-
loyment-manifestiin. Ajettavien Podien lukumäärän hallinnointi voidaan ulkoistaa Ho-
rizontal Pod Autoscalerille, jonka tehtävänä on valvoa ajettavien Podien tuottamia
metriikoita ja automaattisesti säätää Podien lukumäärää niiden perusteella. Käytän-
nössä metriikka voi perustua esimerkiksi suorittimen käyttöasteeseen, jonka perusteella
säätäminen tehdään (Arundel ja Domingus, 2019).

Volume on samantyylinen kuin kontin looginen levy Dockerissa, mutta Kubernetek-
sessa loogista levyä sovelletaan koko Podiin ja se on otettu käyttöön kaikissa Podien
konteissa. Kubernetes pitää huolen siitä, että levy säilyy Podin konttien käytössä myös
sen jälkeen, kun kontit käynnistyvät uudelleen. Levy poistetaan ainoastaan silloin kun
itse Podi poistetaan. Lisäksi Podeilla voi olla useita loogisia levyjä liitettynä (Moore,
2019).

Suunnitteluperiaatteet Kuberneteksen keskeiset suunnitteluperiaatteet ovat: skaa-
lautuvuus, korkea saatavuus, turvallisuus ja siirrettävyys (Moore, 2019).

Skaalautuvuus - Kubernetes tarjoaa Podien suorittimen käyttöön perustuvan horison-
taalisen skaalautumisen. Suorittimen käytön raja-arvo voidaan asettaa halutunlaiseksi
ja Kubernetes käynnistää automaattisesti uusia Podeja mikäli raja-arvo saavutetaan.
Mikä sovellukseen kuuluu useita Podeja tarjoaa Kubernetes kuormantasauksen, joka
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varmistaa tasaisen liikennevirran Podeille (Moore, 2019).

Korkea saatavuus - Kubernetes tarjoaa korkean saatavuuden sekä sovellus- että infra-
struktuuritasolla. Kubernetes käyttää hajautettua tietovarasto sisäisen tilan säilyttä-
miseen. ReplicatSet-objektit pitävät huolen siitä, että haluttu määrä tilattomia Podeja
on ajossa. StatefulSet-objekti taas pitää huolen, että haluttu määrä tilallisia Podeja on
ajossa. Kubernetes tukee infrastruktuurin tasolla useita hajautettuja tiedonvarastoin-
ti back endejä, kuten esimerkiksi: AWS EBS, Azure Disk, Google Persistent Disk ja
NFS. Lisäksi kaikki isäntänoodiin liittyvät komponentit voidaan asettaa useammalle
laitteelle (engl. ”Multi-master”), jolla tarjotaan korkea saatavuus (Moore, 2019).

Turvallisuus - Kubernetes käsittelee turvallisuutta useilla tasoilla: klusteri, sovellus ja
verkko. API-rajapinnat ovat suojattu Transport Layer Security (TLS) salausprotokol-
lalla ja ainoastaan tunnistautuneet käyttäjät voivat suorittaa toimintoja rajapintaa vas-
ten. Sovellustasolla Kuberneteksen salaisuuksiin voidaan tallentaa sensitiivistä tietoa
kuten salasanoja tai tokeneita, jotka ovat saatavilla saman Namespace-nimiavaruuden
sisällä. Verkkotasolla Kuberneteksen verkkokäytänteillä (engl. ”Network Policy”) mää-
ritellään miten Podit voivat keskustella keskenään ja muiden verkkojen kanssa (Moore,
2019).

Siirrettävyys - Kuberneteksen siirrettävyys ilmenee eri tasoilla, kuten käyttöjärjes-
telmän valinnassa. Kubernetesta voidaan ajaa kaikilla valtavirtaa edustavilla Linux-
jakeluilla. Alustakoneena voidaan käyttää virtuaalikonetta tai niin sanottua bare-metal
konetta. Pilvipalveluntarjoajista kaikki suurimmat ovat tuettuja, kuten AWS, Azure ja
Google Cloud Platform. Kuberneteksen federointikonsepti mahdollistaa työkuormien
jakamisen hybridi- (yksityinen ja julkinen) tai monipilviympäristöissä. Lisäksi tämä tu-
kee myös vikasietoisen saatavuusvyöhykkeen (engl. ”Availability Zone”) käyttöä yhden
pilvipalveluntarjoajan sisällä (Moore, 2019).

Komponentit ja arkkitehtuuri Kubernetes perustuu asiakas-palvelin-arkkitehtuu-
riin. Kubernetes koostuu klusterista, jossa voi olla yksi tai useampi isäntänoodi (engl.
”Master node”) ja yksi tai useampi työnoodi (engl. ”Worker node”). Isäntänoodi toi-
mii ohjaustasona (engl. ”Control Plane”) ja se sisältää useita eri komponentteja, kuten
Kubernetes-rajapintapalvelin (engl. ”kube-apiserver”), etcd-tietovarasto, Kubernetes-
ohjausmanageri (engl. ”kube-controller-manager”), pilvenohjausmanageri (engl. ”cloud-
controller-manager”) ja Kubernetes aikatauluttaja (engl. ”kube-scheduler”), jotka on
esitelty Kuvassa 2.5 (Moore, 2019).
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Kuva 2.5: Kuberneteksen arkkitehtuurikuvaus (Arundel ja Domingus, 2019).

Kubernetes-rajapintapalvelin tarjoaa keskitetyn paikan, joka vastaanottaa kaikki REST-
kutsut, joilla muokataan Kubernetes-objekteja, kuten Podeja, Servicejä, replikaryh-
miä/kontrollereita. Rajapintapalvelin tallentaa tiedot etcd-tietovarastoon ja on ainut
komponentti, joka kommunikoi sen kanssa (Moore, 2019).

Etcd-tietovarasto on vikasietoinen, hajautettu arvo-avain-pari-pohjainen tietovarasto,
johon tallenetaan Kubernetes-klusterin tietoja (kuten Podien lukumäärä, niiden tila
ja Namespace-nimiavaruus), rajapinta-objektit ja palvelun löytämisen (engl. ”Service
Discovery”) yksityiskohdat. Tietoturvasyistä etcd-tietovarastoon pääse käsiksi ainoas-
taan Kubernetes-rajapintapalvelimen kautta. Etcd-tietovarasto osaa myös ilmoittaa
Kubernetes-klusterille konfiguraatiomuutoksista valvojien avulla (Moore, 2019).

Kubernetes-ohjausmanageri ajaa useita taustalla toimivia ohjausprosesseja, kuten esi-
merkiksi replikaohjain, joka säätelee kuinka monta replikaa Podista ajetaan. Lisäksi
ohjausmanageri säätelee klusterin jaettua tilaa ja suorittaa rutiinitehtäviä. Kun palve-
lun konfiguraatiossa tapahtuu muutos, kuten esimerkiksi Podissa asetettu konttikuva
vaihdetaan toiseen tai jotain konfiguraation parametria muutetaan huomaa ohjainma-
nageri sen ja aloittaa tarvittavat toimenpiteet halutun tilan saavuttamiseksi (Moore,
2019).

Pilvenohjausmanageri on vastuussa ohjainprosessien hallinnasta, jotka ovat riippuvai-
sia taustalla olevasta pilvipalveluntarjoajasta. Kun ohjausmanagerin pitää tarkistaa
pilvipalvelun infrastruktuurista, esimerkiksi onko työnoodi terminoitu onnistuneesti
tai asettaa reititykset ja kuormantasaaja, hoidetaan ne kaikki pilvenohjausmanagerilla
(Moore, 2019).
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Kubernetes-aikatauluttaja auttaa sijoittamaan Podit työnoodeille resurssien käytön pe-
rusteella. Aikatauluttaja osaa lukea palvelun toimintavaatimukset ja sijoittaa ne sen
mukaisesti parhaiten sopivalle työnoodille. Esimerkiksi jos sovellus vaatii kaksi gigata-
vua muistia ja yhden suorittimen, sijoitetaan sovelluksen Podit sellaiselle työnoodille,
jolla on vähintään nuo resurssit (Moore, 2019).

Isäntänoodilla ei yleensä ajeta itse ohjelmistokontteja vaan niitä ajetaan työnoodeilla.
Työnoodi sisältää Kubernetes välityspalvelin (engl. ”kube-proxy”) ja kubelet kompo-
nentit, joiden avulla otetaan komentoja vastaan Kuberneteksen ohjaustasolta ja aje-
taan ohjelmistokontteja (Moore, 2019).

Kubelet toimii työnoodin pääpalveluna, joka ottaa säännöllisesti Kubernetes-rajapinta-
palvelimelta vastaan uuden tai muokatun Podin spesifikaatiot. Lisäksi se pitää huolen
siitä, että Podit ja niiden kontit toimivat normaalisti ja ovat halutussa tilassa. Palvelu
myös raportoi isäntänoodille työnoodin alustakoneen terveydentilan (Moore, 2019).

Kubernetes-välityspalvelin toimii välityspalveluna jokaisella työnoodilla ja pitää huolen
aliverkotuksesta sekä palveluiden paljastamisesta ulkoiseen verkkoon. Lisäksi se pitää
huolen pyyntöjen ohjaamisesta oikeisiin Podeihin/kontteihin klusterin eristetyissä ver-
koissa (Moore, 2019).

Yhteenveto Konttien orkestrointia tarvitaan, jotta kontteja voidaan ajaa ja hallita.
Konttiorkestraattorilla tarkoitetaan yleensä palvelua, joka huolehtii aikataulutuksesta,
orkestroinnista ja klusterin hallinnasta.

Kubernetes on avoimeen lähdekoodiin perustuva konttien orkestrointijärjestelmä. Ku-
berneteksen keskeiset suunnitteluperiaatteet ovat: skaalautuvuus, korkea saatavuus,
turvallisuus ja siirrettävyys. Kubernetes perustuu asiakas-palvelin-arkkitehtuuriin. Ku-
bernetes koostuu klusterista, jossa voi olla yksi tai useampi isäntänoodi (engl. ”Master
node”) ja yksi tai useampi työnoodi (engl. ”Worker node”). Isäntänoodi toimii ohjausta-
sona (engl. ”Control Plane”) ja se sisältää useita eri komponentteja, kuten Kubernetes-
rajapintapalvelin (engl. ”kube-apiserver”), etcd-tietovarasto, Kubernetes- ohjausmana-
geri (engl. ”kube-controller-manager”), pilvenohjausmanageri (engl. ”cloud-controller-
manager”) ja Kubernetes-aikatauluttaja (engl. ”kube-scheduler”). Kubernetes sisältää
useita abstraktioita, joilla kuvataan järjestelmän tilaa, kuten esimerkiksi Namespace,
Pod, Service, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, ConfigMap, Secret, Ingress, Ser-
vice Account, Role, Role Binding, Pod Security Policy, Network Policy, Pod Disruption
Budget, Horizontal Pod Autoscaler ja Volume.
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2.5 Infrastruktuuri koodina

Morris (2020) mukaan Infrastruktuuri koodina (engl. ”Infrastructure as Code”) on
lähestymistapa infrastruktuurin automatisointiin, joka perustuu ohjelmistokehityksen
käytäntöihin. Siinä korostetaan johdonmukaisia, toistettavia rutiineja järjestelmien
provisiointiin, muuttamiseen ja kokoonpanoon. Tyypillisesti kohdejärjestelmän mää-
ritelmiin tehdään muutoksia, jonka jälkeen automaattinen prosessi validoi ne perus-
teellisesti ja lopulta ottaa ne käyttöön (Morris, 2020).

Menetelmät Infrastruktuuri koodina lähtökohtana on, että nykyaikaiset työkalut
mahdollistavat infrastruktuurin kohtelemisen ikään kuin se olisi ohjelmistoa ja da-
taa. Tämä mahdollistaa infrastruktuurin hallinnoimisen käyttämällä ohjelmistokehi-
tyksessä hyödynnettävien työkalujen, kuten versionhallintajärjestelmien (engl. ”Ver-
sion Control Systems”), automatisoitujen testauskirjastojen ja käyttöönotto-orkestraat-
torien avulla (Morris, 2020). Lisäksi on mahdollista hyödyntää myös ohjelmistokehi-
tyskäytäntöjä, kuten jatkuva integrointi (engl. ”Continuous Integration”), jatkuva toi-
mittaminen (engl. ”Continuous Delivery”) ja testivetoinen kehitys (engl. ”Test Driven
Development”) (Morris, 2020).

Morris (2020) listaa infrastruktuurin koodina kolmeksi keskeisimmäksi käytännöksi
seuraavat asiat: määritä kaikki koodina, jatkuva validointi ja rakenna pieniä yksinker-
taisia osia, joita voidaan muuttaa toisistaan riippumattomasti.

Määritä kaikki koodina Kaiken määrittäminen koodina on keskeinen käytäntö,
jotta muutoksia voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti. Infrastruktuurikoodi määrit-
telee sekä halutut infrastruktuurielementit ja niiden konfiguraation. Infrastruktuuri-
työkalu suorittaa halutut asiat infrastruktuuriin, joko luomalla uuden infrastruktuurin
tai muokkaamalla olemassa olevaa infrastruktuuria vastaamaan koodissa määriteltyä
infrastruktuuria (Morris, 2020).

Koodiksi voidaan määritellä esimerkiksi infrastruktuuripino, joka on pilvipalveluntar-
joajan infrastruktuuriin provisioitu kokoelma elementtejä, toimituspalveluiden (engl.
”Delivery Services”) konfiguraatio ja komentosarjat, jotka sisältävät käyttöönoton ja
toimitusputket (engl. ”Pipelines”), operaatiopalveluiden, kuten valvonnan käyttöönotto
ja määritykset (Morris, 2020).

Infrastruktuurin määrittäminen koodina mahdollistaa muun muassa uudelleenkäytettä-
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vyyden, johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden (Morris, 2020).

Uudelleenkäytettävyys - jos asiat määritetään koodina, voidaan niistä luoda monia il-
mentymiä. Lisäksi niitä voidaan korjata ja uudelleenrakentaa nopeasti ja myös muut
voivat raketaan identtisiä ilmentymiä niistä (Morris, 2020).

Johdonmukaisuus - koodista rakennetut asiat rakennetaan samalla tavalla joka kerta.
Tämä tekee järjestelmän käyttäytymisesta ennustettavaa ja mahdollistaa esimerkiksi
testauksen tekemisestä luotettavamman. Lisäksi se mahdollistaa jatkuvan validoinnin,
joka on yksi kolmesta keskeisimmistä käytännöistä (Morris, 2020).

Läpinäkyvyys - Tarkastelemalla koodia jokainen voi nähdä, kuinka tietty asia raken-
netaan. Koodia voidaan myös tarkistaa onko se vaatimustenmukaista ja tarvittaessa
ehdottaa siihen parannuksia. Myös muiden on mahdollista oppia koodista ja hyödyntää
sitä jossakin toisessa asiassa (Morris, 2020).

Jatkuva validointi Yksi ketterän kehityksen kulmakivistä on validointi. Mitä aikai-
semmassa vaiheessa voidaan selvittää, onko koodi valmista tuotantoon, sitä nopeam-
min voidaan työskennellä ja tuottaa arvoa. Ongelmien löytäminen nopeammin tarkoit-
taa myös sitä, että aikaa vietetään vähemmän ongelmia tutkiessa ja niitä korjatessa.
Jatkuva ongelmien korjaaminen vähentää myös teknisen velan kertymistä Morris, 2020.

Yksinkertaiset toisistaan riippumattomat kokonaisuudet Suuret ja toisiinsa
tiiviisti kytketyt järjestelmät ovat haastavia. Mitä suurempi järjestelmä on, sitä vai-
keampaa sitä on muuttaa ja sitä helpommin se rikkoutuu. Kun taas järjestelmät ovat
koostettu pienistä, yksinkertaisista ja toisistaan riippumattomista kokonaisuuksista,
voidaan jokaista komponenttia muuttaa ja testata erikseen (Morris, 2020).

Yhteenveto Infrastruktuuri koodina on lähestymistapa infrastruktuurin automati-
sointiin, jossa pyritään kohtelemaan infrastruktuuria kuten ohjelmistoa ja hyödyntää
ohjelmistokehityksessä käytettäviä työkaluja, kuten versionhallintajärjestelmä. Infra-
struktuuri koodina keskeisimmät käytännöt ovat: määritä kaikki koodina, jatkuva va-
lidointi ja rakenna pieniä yksinkertaisia osia, joita voidaan muuttaa toisistaan riippu-
mattomasti.
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2.6 GitOps

GitOps on tapa toteuttaa jatkuvaa toimitusta (engl. ”Continuous Deployment”) pil-
visovelluksille. GitOpsin keskeinen tarkoitus on tuottaa infrastruktuurin operoinnista
mahdollisimman kehittäjäkeskeinen kokemus käyttämällä työkaluja, jotka ovat jo tut-
tuja kehittäjille (Beetz et al., 2020). Termin GitOps kehitti vuonna 2017 Weaveworksin1

perustaja ja toimitusjohtaja Alexis Richardson (Yuen et al., 2020).

Periaatteet GitOpsin keskiössä on Git- tai muun versionhallintajärjestelmän repo-
sitorio, joka sisältää aina kuvaukset järjestelmän halutusta tilasta ajoympäristössä
(Limoncelli, 2018). Lisäksi se sisältää automatisoidun prosessin, jolla ajoympäristö
saadaan vastaamaan repositoriossa kuvattua tilaa (Beetz et al., 2020). Mikäli ajo-
ympäristössä olevaa sovellusta halutaan päivittää tai esimerkiksi luoda kokonaan uusi
sovellus, riittää repositorion päivittäminen, jolloin automaattinen prosessi hoitaa kai-
ken muun (Beetz et al., 2020).

Toiminta Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin GitOpsin käyttäminen pohjautuu
versionhallinnan repositorioiden ympärille. Tyypillisesti repositorioita on ainakin kaksi:
sovelluksen lähdekoodin sisältävä repositorio ja ajoympäristön konfiguraation sisältävä
repositorio.

Sovelluksen repositorio sisältää sovelluksen lähdekoodin ja käyttöönoton manifestit
(engl. ”Deployment manifests”) sovelluksen käyttöönottamiseksi.

Ajoympäristön konfiguraation repositorio sisältää kaikki käyttöönoton manifestit tällä
hetkellä halutusta infrastruktuurin tilasta ajoympäristössä.

Repositoriot kuvaavat järjestelmän halutun konfiguraation ja ”operaattoriohjelmisto”
-prosessi on vastuussa järjestelmän nykyisen tilan muuttamisesta järjestelmän halut-
tuun tilaan (Yuen et al., 2020). Sen sijaan, että tehdään muutoksia suoraan järjestel-
mään käyttöliittymän tai komentoriviliittymän avulla, muutokset tehdään konfiguraa-
tiotiedostoihin, jotka edustavat haluttua tilaa (Yuen et al., 2020). Versionhallintaan
tallennetun tilan ja järjestelmän todellisen tilan välinen ero (engl. ”Diff”) osoittaa,
että kaikkia muutoksia ei ole vielä otettu käyttöön. Nämä muutokset voidaan tarkis-
taa ja hyväksyä tavanomaisilla versionhallinnan prosesseilla, kuten vetoehdotus (engl.

1https://www.weave.works/
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”Pull Request”) ja sulautusehdotus (engl. ”Merge Request”(Yuen et al., 2020). Ideaa-
litilanteessa järjestelmän manuaaliset muutokset eivät ole sallittuja, vaan kaikki muu-
tokset on tehtävä versionhallintaan tallennettuihin konfiguraatiotiedostoihin (Yuen et
al., 2020).

Käyttötavat GitOps-käyttöönotostrategia voidaan toteuttaa kahdella tavalla: työn-
tö- (engl. ”Push”) ja vetopohjainen (engl. ”Pull”) käyttöönotto (Yuen et al., 2020). Ero
näiden kahden käyttöönottotavan välillä on se, miten varmistetaan, että järjestelmä
todella vastaa haluttua tilaa. Tyypillisesti suositellaan käytettäväksi vetopohjaista
lähestymistapaa, koska sitä pidetään turvallisempana kuin työntöpohjaista lähestymis-
tapaa (Yuen et al., 2020).

Työntöpohjainen käyttöönottostrategia voidaan toteuttaa tyypillisillä jatkuvan toimi-
tuksen työkaluilla. Sovelluksen lähdekoodi elää sovelluksen repositorion sisällä sovel-
luksen käyttöönottoon tarvittavien konfiguraatioiden, kuten esimerkiksi Kubernetes-
manifiestien kanssa. Aina kun sovelluskoodia päivitetään, rakennusputki (engl. ”Build
Pipeline”) käynnistyy ja rakentaa konttikuvat ja lopulta päivittää ajoympäristön kon-
figuraation repositorion uusilla käyttöönottokuvauksilla (Yuen et al., 2020). Muutokset
ajoympäristön konfiguraation repositoriossa laukaisevat toimitusputken (engl. ”Deploy-
ment Pipeline”), joka on vastuussa kaikkien ajoympäristön konfiguraation repositorios-
sa olevien manifestien käyttöönotosta (Yuen et al., 2020). Työntöpohjainen käyttöön-
ottostrategia esitellään Kuvassa 2.6.

Kuva 2.6: GitOps työntopohjainen käyttöönottostrategia (Beetz et al., 2020).

Vetopohjainen käyttöönottostrategia käyttää samoja käsitteitä kuin työntöpohjainen
käyttöönottostrategia, mutta eroaa siinä, miten toimitusputki toimii. Perinteisesti toi-
mitusputki laukaistaan ulkoisen tapahtuman toimesta, kuten esimerkiksi, kun uusi
koodi työnnetään repositorioon (Yuen et al., 2020). Vetopohjaisessa lähestymistavassa
käytetään operaattoriohjelmistoa, joka ottaa toimitusputken roolin vertaamalla jat-
kuvasti järjestelmän nykyistä tilaa järjstelmän haluttuun tilaan, joka sijaitsee ajo-
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ympäristön repositoriossa. Aina kun eroja havaitaan operaattoriohjelmisto päivittää
järjestelmän tilan vastaamaan ajoympäristön repositoriossa määritettyä tilaa (Yuen et
al., 2020). Lisäksi konttikuvarekisteriä voidaan tarkkailla uusien konttikuva versioiden
käyttöönottamiseksi. Vetopohjainen käyttöönottostrategia esitellään Kuvassa 2.7

Kuva 2.7: GitOps vetopohjainen käyttöönottostrategia (Beetz et al., 2020).

Aivan kuten työntöpohjainen käyttöönottostrategia, vetopohjainen lähestymistapa päi-
vittää ajoympäristön aina kun repositorioon tulee muutoksia. Operaattoriohjelmiston
kanssa muutokset voidaan kuitenkin havaita myös toiseen suuntaan (Yuen et al., 2020).
Mikäli ajoympäristöä muutetaan jollakin sellaisella tavalla, jota ei ole kuvattu ajo-
ympäristön repositoriossa, tullaan nämä muutokset palauttamaan. Tällä estetään suo-
rien muutoksien tekeminen ajoympäristöön ja varmistetaan, että kaikki muutokset voi-
daan jäljittää versionhallinnan lokitiedoista (Yuen et al., 2020).

Yhteenveto GitOps on tapa toteuttaa jatkuvaa toimitusta (engl. ”Continuous Deplo-
yment”) pilvisovelluksille. GitOpsin käyttäminen pohjautuu versionhallinnan käyttä-
miseen, jossa sijaitsee kuvaus järjestelmän halutusta tilasta. GitOps-käyttöönottostra-
tegia on mahdollista toteuttaa kahdella tavalla: työntö- (engl. ”Push”) ja vetopohjai-
sella (engl. ”Pull”).



3 Suunnittelu ja toteutus

Tässä luvussa esitellään esimerkkiluontoisen web-palvelun arkkitehtuuri ja toteutus,
joka otettiin käyttöön Google Cloud Platform (GCP)2 -alustan tarjoamalla Google
Kubernetes Enginen (GKE)3 päälle. Luvussa esitellään myös Google Kubernetes En-
gine infrastruktuurin tekninen kuvaus ja automatisoitu käyttöönottaminen Terraform-
työkalulla. Lisäksi esitellään GitOps-menetelmällä toteutettu web-palvelun jatkuva toi-
mitus Google Kubernetes Enginessä toimivaan Kubernetes-klusteriin. Viimeisenä esi-
tellään web-palvelun versionhallinnan rakenne, paikallinen kehitysympäristö ja mitta-
rit.

3.1 Web-palvelun yleiskuvaus

Web-palvelun tarkoituksena on tarjota Patentti- ja rekisterihallituksen4 julkaisemaan
avoimeen dataan pohjautuvaa kaupparekisterin kuulutustietoja, jotka sisältävät tie-
toa rekisteröidyistä uusista yrityksistä. Web-palvelun kautta tarjotaan 1.1.2020 alkaen
Helsingin, Espoon ja Vantaan uusista yrityksistä seuraavia tietoja: yrityksen Y-tunnus,
yrityksen rekisteröintipäivämäärä, yrityksen nimi (toiminimi) ja yritysmuoto. Lisäksi
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tarjoaman rajapinnan kautta voidaan hakea
tarkempia tietoja yrityksistä, kuten katuosoite, postinumero, kaupunki, nettisivusto,
ja puhelinnumero. Tietoja on saatavilla seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyh-
tiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö ja julkinen va-
kuutusyhtiö. Syy miksi yritysten perustietoja haetaan web-palvelun rajapinnasta ja
yrityksien tarkemmat tiedot PRH:n rajapinnasta on PRH:n rajapinnan käytön rajoi-
tukset, jotka sallivat enintään 300 haun tekemisen minuutissa ja ne jakautuvat kaikkien
rajapinnan käyttäjien kesken.

2https://cloud.google.com/
3https://cloud.google.com/kubernetes-engine
4https://avoindata.prh.fi/
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3.2 Web-palvelun arkkitehtuuri

Kokonaisuus perustuu asiakas–palvelin-arkkitehtuurimallin mukaiseen ratkaisuun. To-
teutukseen kuuluu kolme erillistä mikropalvelua, Redis-välimuistipalvelu1 ja Postgre-
SQL-tietokanta2, jotka on esitelty Kuvassa 3.1. Palvelinpuoli käsittää GraphQL-palveli-
mella3 toteutetun rajapinnan ja Node.js-sovellusalustalla4 rakennetun JSON-pohjaisen5

REST-mallia mukailevan rajapinnan. Asiakassovellus on React-kirjastoon6 pohjautuva
SPA-ratkaisu.

Kuva 3.1: Web-palvelun arkkitehtuurikuvaus.

Kommunikointi asiakassovelluksen ja palvelimien välillä toteutettiin GraphQL-palveli-
mella ja JSON-pohjaisen, REST-mallia mukailevan rajapinnan avulla. Käytännössä
asiakassovellus muodostaa kyselyn, joka kuvailee halutun datan (yrityksien perustiedot
tai yrityksen tarkemmat tiedot) ja lähettää sen GraphQL-palvelimelle HTTP POST
-pyynnöllä. GraphQL-palvelimella on asetettu skeema, jossa on määritelty minkälaista
dataa asiakassovelluksen ja GrapQL-palvelimen välillä vaihdetaan. GraphQL-palvelin
hakee yrityksien perustiedot REST-rajapinnasta, josta ne tarjotaan JSON-muodossa.
REST-rajapinta hakee taas tiedot PostgreSQL-tietokannasta. Yrityksien tarkemmat
tiedot GraphQL-palvelin hakee suoraan PRH:n rajapinnasta, josta ne tarjotaan myös
JSON-muodossa. GraphQL-palvelin tallentaa kaikki kyselyt välimuistiin, joka sijaitsee

1https://redis.io
2https://www.postgresql.org
3https://graphql.org
4https://nodejs.org
5https://www.json.org
6https://reactjs.org
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Redis-välimuistipalvelussa.

Kubernetes Web-palvelun Kubernetes arkkitehtuuri on esitelty Kuvassa 3.2. Ajo-
ympäristö sijaitsee Google Cloud Platform (GCP) -alustan tarjoaman Google Kuberne-
tes Enginen päällä. Käytännössä kokonaisuus on jaettu kahteen osaan: web-palvelu ja
tukipalvelut. Web-palvelu sisältää kaikki web-palveluun kuuluvat Kubernetes-objektit,
kuten asiakassovellus (Client), GraphQL-palvelin, REST-rajapinta, Redis-välimuisti-
palvelu, PostgreSQL-tietokanta, jatkuvan toimituksen operaattoriohjelmisto FluxCD1

ja Nginx-sisääntulo-ohjain (engl. ”Ingress-Controller”). Web-palvelun Kubernetes-ob-
jektit käydään tarkemmin läpi Luvussa 3.3. Tukipalvelut sisältää Kubernetes-klusterin
ulkopuoliset palvelut, kuten kuormantasaaja-, lokienhallinta- ja monitorointipalvelun.
Infrastruktuurin arkkitehtuuria käydään läpi tarkemmin Luvussa 3.4.

Kuva 3.2: Web-palvelun Kubernetes arkkitehtuurikuvaus.

1https://fluxcd.io
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Toteutuksessa hyödynnettiin myös Kustomize1-työkalua, jotta web-palvelun Kuberne-
tes-manifesteja voitaisiin käyttää tehokkaammin. Käytännössä Kustomizella voidaan
muokata Kubernetes-manifesteja niin, että alkuperäiset manifestit pysyvät muuttu-
mattomina. Tällöin samoja Kubernetes-manifesteja voidaan käyttää eri ajoympäris-
töissä ilman, että jokaisella ajoympäristöllä olisi kokonaan omat Kubernetes-manifestit.
Kuvassa 3.2 on esitelty hakemistorakenteeseen perustuva Kustomize-konfiguraation
asettelu. Base-hakemisto sisältävät kaikki kyseiseen osa-alueeseen liittyvät Kubernetes-
manifestit. Overlays-hakemisto taas sisältää eri ajoympäristökohtaiset asetukset.

Kuva 3.3: Hakemistorakenteeseen perustuva Kustomize-konfiguraation asettelu.

3.3 Web-palvelun toteutus

Toteutuksessa hyödynnettiin Learnk8s2-yrityksen tekemää hyvien käytäntöjen tarkis-
tuslistaa Kuberneteksessa ajettavia sovelluksia varten. Käytäntöjen tarkoituksena on
varmistaa, että sovellukset ovat tietoturvallisia, skaalautuvia ja vikasietoisia. Tarkis-
tuslista sisältää kaksi eri kategoriaa, jotka ovat: sovelluksen kehitys ja hallinnointi
tietoturvan sekä pääsynhallinnan näkökulmasta.

Sovelluksen kehitys kategoria sisältää sovelluksen toimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä,
kuten: terveystarkastukset, riippumattomuus muista sovelluksista, hallittu sulkeminen,
vikasietoisuus, resurssien käyttö, lokitiedot, skaalautuminen, konfiguraatio ja salaisuu-
det.

Hallinnointi kategoria taas sisältää tietoturvaan liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten: Po-
dien suojauskäytännöt, verkon suojauskäytännöt ja roolipohjainen pääsynhallinta sekä
mukautetut käytännöt.

1https://kustomize.io/
2https://learnk8s.io
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Seuraavaksi käydään läpi web-palvelun eri osa-alueiden toteutukset ja miten niissä
otettiin käyttöön hyvien käytäntöjen tarkistuslistalla olleet käytännöt.

3.3.1 REST-rajapinta

REST-rajapinta toteutettiin Node.js-sovellusalustalla. HTTP-rajapinnat rakennettiin
Express.js-sovelluskehyksellä1 ja PostgreSQL-tietokantaan liittyvät palvelut relaatio-
tietokantojen kyselyiden rakentamiseen tarkoitetulla Knex.js-kirjastolla2. REST-raja-
pinnan oleellisimmat resurssit on kuvattu Taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1: REST-rajapinnan tarjoamat resurssit.

Resurssipolku Kuvaus

/api/companies Yrityksien perustiedot.
/api/ready Onko rajapinta valmis ottamaan vastaan kyselyjä.
/api/live Onko rajapinta toimivassa tilassa.

REST-rajapinnan tarjoaman yrityksien perustietojen data sijaitsee PostgreSQL-tieto-
kannassa. Tauluja on ainoastaan kaksi: ”Companies”, joka sisältää yrityksen tiedot ja
”CompaniesForms”, joka sisältää yritysmuodot. Taulujen rakenne ja relaatio on esitelty
Kuvassa 3.4.

Kuva 3.4: PostgreSQL-tietokannan taulujen rakenne ja relaatio.

Terveystarkastukset otettiin käyttöön REST-rajapinnassa Cloud Health Connect-kirj-
astolla3, joka tarjoaa väliohjelmiston (engl. ”Middleware”) käytettäväksi Express.js-
sovelluskehykselle. Kirjaston avulla tuotettiin tarvittavat päätepisteet (engl. ”End-
point”) /api/ready ja /api/live ilmaisemaan onko sovellus valmis ottamaan lii-
kennettä vastaan (engl. ”Readiness Check”) ja onko sovellus toimivassa tilassa (engl.

1https://expressjs.com
2http://knexjs.org
3https://github.com/CloudNativeJS/cloud-health-connect
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”Liveness Check”). Päätepisteet palauttaa tiedon JSON-muodossa ja asettaa HTTP-
statuskoodin sovelluksen tilan mukaan, jotka on esitelty Taulukossa 3.2.

Taulukko 3.2: REST-rajapinnan terveystarkastuksien tuottamat HTTP-statuskoodit.

Health Status Readiness Status Code Liveness Status Code

STARTING 503 UNAVAILABLE 200 OK
UP 200 OK 200 OK
DOWN 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
STOPPING 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
STOPPED 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
− 500 SERVER ERROR 500 SERVER ERROR

Riippumattomuus muista sovelluksista - REST-rajapinnan käynnistyminen määritet-
tiin siten, että se ei ole riippuvainen yhteydestä PostgreSQL-tietokantaan. Lisäksi tieto-
kantayhteyden palauttaminen määriteltiin tapahtumaan mahdollisimman pitkällä ai-
kakatkaisulla, jolloin REST-rajapintapalvelu ei kaadu, mikäli yhteys tietokantaan kat-
keaa.

Hallittu sulkeminen toteutettiin ottamalla REST-rajapinnan Node.js-prosessille tule-
va SIGTERM-signaali kiinni. Signaalin kiinniottamisen jälkeen määritettiin, että uusia
pyyntöjä ei oteta enää vastaan ja kaikki olemassa olevat pyynnöt palvellaan loppuun
saakka. Lisäksi pyynnöille asetettiin yhden minuutin aikakatkaisurajoitus. Lopuksi sul-
jetaan vielä yhteys PostgreSQL-tietokantaan.

Vikasietoisuus - REST-rajapinnan Kubernetes Deployment-objektiin määritettiin, että
siitä ajetaan useampaa instanssia. Instanssit hajautettiin toimimaan eri Kubernetes-
klusterin työnoodeilla, jolloin esimerkiksi yhden työnoodien rikkoutuessa REST-raja-
pinta jatkaa toimintaansa. Lisäksi otettiin käyttöön Pod Disruption Budget Kuber-
netes-objekti, jolla varmistetaan, että vähintään yksi Podi on aina ajossa, vaikka työ-
noodilta jouduttaisiin häätämään Podit toiselle työnoodille.

Resurssien käyttö - REST-rajapinnan Kubernetes Deployment-objektissa asetettiin re-
surssien käytön rajoitukset prosessorin ja muistin osalta.

Lokitiedot - REST-rajapinnan tuottamat lokitiedot määriteltiin tuotettavaksi JSON-
muodossa, käyttämällä standardivirtoja (engl. ”Standard Streams”). Kaikki sovelluk-
sen tuottamat lokitiedot tulostetaan standarditulosteeseen stdout ja standardivirhei-
siin stderr, jotka ohjautuvat automaattisesti Google Cloud Platformin tarjoamaan
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Cloud Logging-palveluun.

Skaalautuvuus toteutettiin käyttämällä Horizontal Pod Autoscaler Kubernetes-objektia,
jossa määriteltiin Podi(t) skaalautumaan, kun tietyt raja-arvot täyttyvät prosessorin
käytön osalta.

Konfiguraatio ja salaisuudet otettiin käyttöön REST-rajapinnan koodin ulkopuolelta
käsin. Koodissa viitataan ainoastaan ympäristömuuttujiin, jotka taas asetettiin REST-
rajapinnan Kubernetes Deployment-objektissa ympäristömuuttujina ja salaisuuksina.

Kubernetes-objektit Kaikki REST-rajapinnan Kubernetes-objektit sijoitettiin o-
maan Namespace-nimiavaruuteen ja ne esitellään Kuvassa 3.5.

Kuva 3.5: REST-rajapinnan Kubernetes-objektit.

PostgreSQL-tietokannan Kubernetes-objektit sijoitettiin myös omaan Namespace-nimi-
avaruuteen ja ne esitellään Kuvassa 3.6.

Kuva 3.6: PostgreSQL-tietokannan Kubernetes-objektit.
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3.3.2 GraphQL-palvelin

GraphQL-palvelin toteuttiin Apollo Server-kirjastolla1. Yritysten perustietojen tietoläh-
teeksi asetettiin REST-rajapinta. Yritysten tarkempien tietojen tietolähteeksi asetet-
tiin taas PRH-rajapinta, jolta voidaan kysyä yksittäisen yrityksen tarkempia tietoja
käyttämällä yrityksen y-tunnusta (businessId). GraphQL-palvelimen oleellisimmat re-
surssit on kuvattu Taulukossa 3.3.

Taulukko 3.3: GraphQL-palvelimen tarjoamat resurssit.

Resurssipolku Kuvaus

/graphql Yrityksien perus- ja tarkemmat tiedot.
/.well-known/apollo/server-health Onko GraphQL-palvelin käynnistynyt.

Kuvassa 3.7 on esitelty GraphQL-skeemassa määritelty kysely (engl. ”Query”), joka
määrittelee millaisia kyselyjä GraphQL-palvelimeen voidaan tehdä.

Kuva 3.7: GraphQL-skeeman kyselyjen määrittely.

GraphQL-palvelimen toteutuksessa hyödynnettiin myös Learnk8s tekemää hyvien käy-
täntöjen tarkistuslistaa seuraavasti:

Terveystarkastukset toteutettiin käyttämällä Apollo Server-kirjastoa, joka sisältää val-
miiksi tarvittavan päätepisteen .well-known/apollo/server-health, ilmaisemaan
onko sovellus valmis ottamaan liikennettä vastaan. Päätepiste asettaa HTTP-status-
koodin sovelluksen tilan mukaan, jotka on esitelty Taulukossa 3.4.

Riippumattomuus muista sovelluksista - GraphQL-palvelimen käynnistyminen asetet-
tiin siten, että se ei ole riippuvainen yhteydestä Redis-välimuistipalveluun. Lisäksi yh-
teyden palauttaminen määriteltiin tapahtumaan mahdollisimman pitkällä aikakatkai-
sulla, jolloin GraphQL-palvelin ei kaadu, mikäli yhteys Redis-välimuistipalveluun kat-
keaa.

Hallittu sulkeminen - toteuttiin käyttämällä Apollo Server-kirjaston sisäänrakennettua
1https://www.apollographql.com/docs/apollo-server
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Taulukko 3.4: GraphQL-palvelimen terveystarkastuksien tuottamat HTTP-statuskoodit.

Health Status Readiness Status Code Liveness Status Code

STARTING 503 UNAVAILABLE 200 OK
UP 200 OK 200 OK
DOWN 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
STOPPING 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
STOPPED 503 UNAVAILABLE 503 UNAVAILABLE
− 500 SERVER ERROR 500 SERVER ERROR

toiminnollisuutta käyttäen, joka ottaa SIGTERM-signaalin kiinni ja sulkee palvelut oi-
keaoppisesti.

Vikasietoisuus - GraphQL-palvelimen Kubernetes Deployment-objektiin määritettiin,
että siitä ajetaan useampaa instanssia. Instanssit hajautettiin toimimaan eri Kuberne-
tes-klusterin työnoodeilla, jolloin esimerkiksi yhden työnoodien rikkoutuessa GraphQL-
palvelin jatkaa toimintaansa. Lisäksi otettiin käyttöön Pod Disruption Budget Kuber-
netes-objekti, jolla varmistetaan, että vähintään yksi Podi on aina ajossa, vaikka työ-
noodilta jouduttaisiin häätämään Podit toiselle työnoodille.

Resurssien käyttö - GraphQL-palvelimen Kubernetes Deployment-objektissa asetettiin
resurssien käytön rajoitukset prosessorin ja muistin osalta.

Lokitiedot - GraphQL-palvelimen tuottamat lokitiedot määriteltiin tuotettavaksi JSON-
muodossa, käyttämällä standardivirtoja (engl. ”Standard Streams”). Kaikki sovelluk-
sen tuottamat lokitiedot tulostetaan standarditulosteeseen stdout ja standardivirhei-
siin stderr, jotka ohjautuvat automaattisesti Google Cloud Platformin tarjoamaan
Cloud Logging-palveluun.

Skaalautuvuus toteutettiin käyttämällä Horizontal Pod Autoscaler Kubernetes-objektia,
jossa määriteltiin Podi(t) skaalautumaan, kun tietyt raja-arvot täyttyvät prosessorin
käytön osalta.

Konfiguraatio ja salaisuudet otettiin käyttöön GraphQL-palvelimen koodin ulkopuo-
lelta käsin. Koodissa viitataan ainoastaan ympäristömuuttujiin, jotka taas asetettiin
GraphQL-palvelimen Deployment Kubernetes-objektissa ympäristömuuttujina ja sa-
laisuuksina.
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Kubernetes-objektit Kaikki GraphQL-palvelimen Kubernetes-objektit sijoitettiin
omaan Namespace-nimiavaruuteen ja ne esitellään Kuvassa 3.8.

Kuva 3.8: GraphQL-palvelimen Kubernetes-objektit.

Redis-välimuistipalvelun Kubernetes-objektit sijoitettiin myös omaan Namespace-nimi-
avaruuteen ja ne esitellään Kuvassa 3.9.

Kuva 3.9: Redis-välimuistipalvelun Kubernetes-objektit.

3.3.3 Asiakassovellus

Asiakassovelluksen toteutus koostui JavaScript-pohjaisesta React-kirjastolla toteute-
tusta SPA-ratkaisusta. Yritysten tietojen hakemista GraphQL-palvelimelta varten käy-
tettiin Apollo Client-kirjastoa1. Sovelluksen Käyttöliittymätoteutus perustui Material-
UI-kirjastoon2, joka tarjoaa valmiita käyttöliittymäkomponentteja.

Kubernetes-objektit Kaikki asiakassovelluksen Kubernetes-objektit sijoitettiin o-
maan Namespace-nimiavaruuteen ja ne esitellään Kuvassa 3.10.

1https://www.apollographql.com/docs/react
2https://material-ui.com
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Kuva 3.10: Asiakassovelluksen Kubernetes-objektit.

3.4 Infrastruktuurin arkkitehtuuri

Hallinnoidun Kuberneteksen käyttöönotto toteutettiin käyttämällä Google Cloud Plat-
form (GCP) alustan tarjoamaa Google Kubernetes Engineä (GKE), joka tarjoaa katta-
vat rajapinnat sen hallinnoimiseen. Jokaiselle ajoympäristölle (tuotanto ja testi) luotiin
GCP:ssä omat projektinsa. Erillisten projektien tarkoituksena on kapseloida kaikki sii-
hen liittyvät resurssit, jolloin jokaisella ajoympäristöllä on oma toisistaan riippumaton
VPC, aliverkko, GKE klusteri, identiteetin ja pääsynhallinta, palomuurisäännöt, kont-
tirekisteri, reititin ja nat-palvelu. GKE-klusterit sijoitettiin Googlen Suomen Hami-
nassa sijaitsevaan datakeskukseen, joka tunnetaan GCP:ssä tunnuksella europe-north1.
Kubernetes-isäntänoodi (engl. ”Master”) ja työnoodit (engl. ”Worker Nodes”) sijoitet-
tiin ajettavaksi jokaiselle Haminan datakeskuksen tarjoamalle vyöhykkeelle (engl. ”Zo-
ne”), jotka tunnetaan GCP:ssä tunnuksilla: europe-north1-a, europe-north1-b, europe-
north1-c. Resurssien sijoittaminen eri vyöhykkeille tarjoaa parempaa vikasietoisuut-
ta, koska vyöhykkeiden fyysinen infrastruktuuri on eritetty toisistaan datakeskuk-
sessa. Kuvassa 3.11 esitellään tuotanto- ja testiympäristön arkkitehtuurihahmotelma
GCP:ssä.

GKE-klustereiden toteutuksessa hyödynnettiin CIS GKE Benchmark1 hyvien käytän-
töjen listaa, joka on tarkoitettu hallinnoituja Kubernetes-klustereita varten. Käytäntö-
jen tarkoituksena on varmistaa, että GKE-klusteri on asetuksiltaan mahdollisimman
tietoturvallinen. Tarkistuslista sisältää useita kohtia, joista seuraavia käytäntöjä otet-
tiin käyttöön: GKE-infrastruktuurin säännöllinen päivittäminen, GKE-klusteriin pää-
syn rajoittaminen, käyttäjäryhmien autentikointi, suojatut GKE-klusterin noodit, työ-
kuormien identiteetti, rajatut käyttöoikeudet, GKE-klusterin resursseihin pääsyn ra-
joittaminen, Podien välisen verkkoliikenteen rajoittaminen, GKE-klusterin käytön hal-

1https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/hardening-your-cluster
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Kuva 3.11: Tuotanto- ja testiympäristön arkkitehtuurihahmotelma GCP:ssä.

linta, keskitetty lokienhallinta, vanhojen lisäosien käytön estäminen.

GKE-infrastruktuurin säännöllinen päivittäminen - työnoodit asetettiin päivittymään
automaattisesti. Päivitykset toteutetaan neljän tunnin aikaikkunan sisällä, jonka aloi-
tusajankohdaksi asetettiin kello 24.00.

GKE-klusteriin pääsyn rajoittaminen - työnoodit määriteltiin yksityisiksi. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että niillä ei ole julkista IP-osoitetta, jolloin niihin ei saa otettua yh-
teyttä Internetistä käsin. Sen sijaan työnoodit saavat RFC 1918 standardin mukai-
sen yksityisen IP-osoitteen. Isäntänoodille asetettiin julkinen IP-osoite, mutta siihen
pääsyä rajoitettiin palomuurin avulla asettamalla vain tietyt verkko-osoitteet sallituik-
si.

Suojatut GKE-klusterin noodit - työnoodien käyttöjärjestelmäksi valittiin Googlen te-
kemä hardenoitu käyttöjärjestelmä Container Optimized OS with Containerd (COS)1,
joka on tehty erityisesti konttien ajamista varten. Käyttöjärjestelmässä Docker on kor-
vattu Containerd:llä, joka sisältää vähemmän toiminnallisuuksia kuin Docker, jolloin
sen hyökkäyspinta-ala on pienempi.

Työkuormien identitetti - Kuberneteksen sisäinen palvelutunnus (engl. ”Service Ac-
1https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/node-images#cos-containerd
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count”) määritettiin toimimaan Googlen palvelutunnuksena. Tällöin kaikki Podit, jot-
ka käyttävät Kuberneteksen sisäistä palvelutunnusta, käyttävät taustalla Googlen pal-
velutunnusta muihin Google Cloudin palveluihin tunnistautumiseen.

Rajatut käyttöoikeudet - Jokaisen GKE-klusterin työnoodin oletus palvelutunnus (engl.
”Compute Engine default service account”) korvattiin minimaalisilla käyttöoikeuksilla
varustetulla palvelutunnuksella. Tässä tapauksessa minimaaliset käyttöoikeudet tar-
koittavat, että palvelutunnuksella on ainoastaan oikeudet lukea- ja kirjoittaa metriik-
kaa Cloud Monitoring-monitorointirajapintaan, kirjoittaa lokitietoja Cloud Logging-
lokienhallintarajapintaan ja ladata konttikuvia Container Registry1-palvelusta.

GKE-klusterin resursseihin pääsyn rajoittaminen - REST-rajapinta, GraphQL-palvelin,
Redis-välimuistipalvelu ja PostgreSQL-tietokanta sijoitettiin omaan Namespace-nimi-
avaruuteen.

Podien välisen verkkoliikenteen rajoittaminen - oletusarvoisesti kaikki GKE-klusterissa
olevat Podit voivat kommunikoida keskenään. Podien välistä verkkoliikennettä rajoi-
tettiin ottamalla käyttöön Kuberneteksen verkkokäytännöt (engl. ”Network Policy”),
joilla rajoitettiin Podeihin saapuvaa (engl. ”Ingress”) ja lähtevää (engl. ”Egress”) lii-
kennettä. Käytännössä PostgreSQL-tietokantaan sallittiin saapuva liikenne ainoastaan
REST-rajapinnasta ja Redis-välimuistipalveluun sallittiin saapuva liikenne ainoastaan
GraphQL-palvelimesta. Kuvassa 3.12 esitellään rajoitukset tarkemmalla tasolla.

Kuva 3.12: Podien välisen verkkoliikenteen rajoittaminen Network Policy:llä.

GKE-klusterin käytön kontrollointi - Podien kyvykkyyksiä (engl. ”Capabilities”) ra-
1https://cloud.google.com/container-registry
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joitettiin ottamalla käyttöön Podien turvallisuuskäytännöt (engl. ”Pod Security Po-
licy”). Oletusarvoisesti GKE-klusterissa toimivat Podit operoivat liian laajoilla kyvyk-
kyyksillä. Turvallisuuskäytännöillä rajoitettiin Podien ajaminen vain sellaisilla kyvyk-
kyyksillä, jotka se vaatii toimiakseen. Esimerkiksi REST-rajapinta, GraphQL-palvelin,
Redis-välimuistipalvelu ja PostgreSQL-tietokanta sallittiin käynnistymään ainoastaan
siten, että Podeja ei ajeta root-tason oikeuksilla.

3.5 Infrastruktuurin automatisointi

GKE-ajoympäristöjen automatisoitu käyttöönotto toteutettiin käyttämällä Terraform1

työkalua, jolla voidaan muun muassa provisioida ja hallinnoida erilaisia infrastruk-
tuureja. Terraform tarjoaa valmiin integraation Google Cloud Platform alustalle, jol-
loin lähes kaikkia sen tarjoamia palveluita voidaan hallinnoida Terraformin avulla.
Käyttöön otettiin myös Terraform Cloud2 palvelu, joka tarjoaa helpon ja yksinker-
taisen tavan hallita Terraformin konfiguraatiota keskitetysti. Lisäksi käyttöön otet-
tiin Google Cloud SDK3-komentorivityökalu, jotta Terraformilla voidaan ottaa yhteys
Google Cloud Platform -alustalle. Käyttöönotossa noudatettiin infrastruktuuri koodi-
na periaatetta. Kaikki infrastruktuuriin liittyvä konfiguraatio määriteltiin koodina ja
se sijoitettiin GitHub-versionhallinnassa omaan repositorioon.

Konfiguraatio Terraform konfiguraatiossa otettiin huomioon Luvussa 3.4 läpikäydyt
CIS GKE Benchmark hyvät käytännöt. Konfiguraatiota varten luotiin Kuvassa 3.13
esitelty hakemistorakenne, joka käydään tarkemmin läpi seuraavaksi.

Terraform-hakemisto sisältää seuraavat tiedostot: backend.tf, main.tf, provider.tf ja
versions.tf, jotka löytyvät kokonaisuudessaan GitHub-repositoriosta4.

backend.tf - sijoittaa infrastruktuurin konfiguraation Terraform Cloudiin.

main.tf on ikään kuin päätiedosto, jonka kautta annetaan erilaisten asetuksien pa-
rametreja, kuten esimerkiksi työnoodien palvelutunnus, GKE-klusterin asetukset ja
lisäosat, työnoodien asetukset, verkkomääritykset, ulkoisten IP-osoitteiden määrä ja
palomuurisäännöt. Käytännössä tiedosto sisältää Terraform moduulin (engl. ”Modu-

1https://www.terraform.io/
2https://www.terraform.io/docs/cloud/index.html
3https://cloud.google.com/sdk
4https://github.com/terotuomala/terraform-gke-cluster
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Kuva 3.13: Terraform konfiguraation hakemistorakenne versionhallinnassa.

le”) ja parametreina annetut asetukset annetaan moduuliin kuuluville resursseille (engl.
”Resource”), jotka sijaitsevat gke-hakemistossa.

provider.tf - asettaa palveluntarjoajaksi google-betan, joka on vastuussa Google Cloud
Platform -alustapalvelun rajapintojen käytöstä.

versions.tf - konfiguraatio luotiin Terraformin versiolla 0.12.6, joka asetettiin minimi-
versioksi, jolla konfiguraatiota voidaan ajaa.

Gke-hakemisto sisältää seuraavat tiedostot: network.tf, node pool.tf, random pet.tf ja
variables.tf, jotka löytyvät kokonaisuudessaan GitHub-repositoriosta1.

iam.tf - luo työnoodien palvelutunnuksen ja asettaa sille käyttöoikeudet.

main.tf - toteuttaa itse GKE-klusterin ja sille määritetyt asetukset, kuten esimerkiksi:
Kubernetes versio, sijainti, päivitysajankohta ja lisäosat.

network.tf - määrittelee VPC:n, aliverkon, reitittimen, palomuurisäännöt, kiinteät ip-
osoitteet ja nat-palvelun.

node pool.tf - asettaa työnoodien määrän ja niiden asetuksen, kuten esimerkiksi: kone-
tyyppin, levykoon, levytyypin, käyttöjärjestelmän ja palvelutunnuksen.

random pet.tf - valitsee satunnunaisen lemmikkieläimen nimen tietyille resursseille nii-
den nimen jälkiliitteeksi. Tämä tehtiin siksi, että nimet olisivat uniikkeja, jolloin ei
tulisi päällekkäisyyksiä.

variables.tf - sisältää kaikki muuttujat mitä konfiguraatiossa käytetään. Muuttujille

1https://github.com/terotuomala/terraform-gke-cluster
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asetettiin tyyppi, kuten esimerkiksi merkkijono, numero, lista ja totuusarvomuuttuja.
Lisäksi niille asetettiin kuvaus ja oletusarvo.

Käyttöönotto Testi- ja tuotantoympäristö luotiin Terraformilla antamalla komen-
toriviliittymässä seuraavat komennot:

# Jotta Terraform voi olla yhteydessä GCP:hen asetettiin

# Google Cloud tunnuksen identitetti sen käytettäväksi

# Google Cloud SDK-työkalun avulla.

$ gcloud auth application-default login

# Asennetaan Terraformin käyttämät liitännäiset.

$ terraform init

# Luodaan työtilat testi- ja tuotantoympäristöille.

$ terraform workspace new test
$ terraform workspace new prod

# Valitaan ensin testiympäristön työtila ja

# muutoksien jälkeen tehdään sama tuotantoympäristöön.

$ terraform workspace select test

# Ajetaan Terraformin toteutussuunnitelma, jotta

# nähdään millaisia muutoksia tullaan tekemään.

$ terraform plan

# Ajetaan toteutussuunnitelman mukaiset muutokset.

$ terraform apply

Muutoksienhallinta Kuvassa 3.14 esitellään infrastruktuurin muutoksenhallinta-
prosessi, joka sisältää kolme vaihetta.

1. Käyttäjä tekee oman versiohaaran test- tai master-haarasta ja muutoksien jälkeen
luo uuden vetoehdotuksen (engl. ”Pull Request”) katselmoitavaksi GitHubiin.
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2. Vetoehdotuksen luominen laukaisee sarjan testejä, jotka GitHub Runner suorittaa.
Testeissä validoidaan Terraform-konfigraatiotiedostot ja ajetaan Terraformin toteutus-
suunnitelma, joka kertoo millaisia muutoksia tullaan tekemään. Toteutussuunnitelma
käydään läpi ja käyttäjän tekemä versiohaara yhdistetään joko test-haaraan tai master-
haaraan.

3. Versiohaaran yhdistämisen jälkeen ajetaan toteutussuunnitelman mukaiset muu-
tokset Terraformilla. Terraform lukitsee Terraform Cloud-palvelussa sijaitsevan konfi-
guraation muutoksien ajon ajaksi, jolloin sitä ei voida muokata samaan aikaan ja ai-
heuttaa epäkonsistenttia tilaa. Muutoksien ajamisen jälkeen konfiguraatio vapautetaan
lukituksesta.

Kuva 3.14: Infrastruktuuri koodina periaatteella toteutettu GKE-klusterin hallinta.

Yhteenveto GKE-ajoympäristöjen käyttöönotto automatisoitiin käyttämällä Terra-
form-työkalua ja Terraform Cloud-palvelua. Käyttöönotossa noudatettiin infrastruk-
tuuri koodina periaatetta ja kaikki infrastruktuurin konfiguraatio toteutettiin koodina
ja sijoitettiin GitHub-versionhallinnassa omaan repositorioonsa. Konfiguraatiossa otet-
tiin huomioon Luvussa 3.4 läpikäydyt CIS GKE Benchmark hyvät käytännöt. Infra-
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struktuurin muutoksenhallintaa varten luotiin malli, joka toteutettiin versionhallinnan
vetoehdotus (engl. ”Pull Request”) prosessilla. Tällä varmistetaan, että konfiguraatio
ei sisällä virheitä ja muutokset käydään läpi ennen niiden käyttöönottoa.

3.6 Jatkuva integraatio ja toimitus

Web-palvelun jatkuva integraatio ja toimitus testi ja tuotanto GKE-klusteriin toteu-
tettiin GitOps-menetelmällä käyttämällä vetopohjaista käyttöönottostrategiaa. Toteu-
tuksessa käytettiin FluxCD-työkalua1, joka toimii klusterissa operaattoriohjelmistona.
Käytännössä FluxCD vertaa järjestelmän nykyistä tilaa järjestelmän haluttuun tilaan,
joka sijaitsee GitHub-versionhallinnan repositoriossa. Aina kun muutoksia havaitaan
päivittää FluxCD järjestelmän tilan vastaamaan repositoriossa määriteltyä tilaa. Ku-
vassa 3.15 esitellään koko toimitusputki, joka sisältää viisi vaihetta:

Kuva 3.15: GitOps-menetelmällä toteutettu jatkuva integraatio ja toimitus GKE-klusteriin.

1. Käyttäjä tekee oman versiohaaran test- tai master-haarasta ja muutoksien jälkeen
luo uuden vetoehdotuksen katselmoitavaksi GitHubiin.

2. Vetoehdotuksen luominen laukaisee sarjan testejä, jotka GitHub Runner suorittaa.
Koodimuutokset käydään läpi ja käyttäjän tekemä versiohaara yhdistetään, joko test-
haaraan tai master-haaraan.

1https://fluxcd.io/
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3. Versiohaaran yhdistämisen jälkeen laukeaa konttikuvan (engl. ”Container image”)
rakentaminen ja työntäminen Google Cloud Platformin tarjoamaan konttirekisteriin
(engl. ”Container Registry”).

4. GKE-klusterissa operoiva FluxCD-työkalu tarkkailee konttirekisteriä ja kun uusi
versio konttikuvasta on saatavilla, päivitetään GitHubissa test- tai master-haarassa
sovelluksen Kubernetes-manifestiin konttikuva uuteen versioon.

5. FluxCD-työkalu hakee päivitetyn Kubernetes-manifestin GitHubista ja toimittaa
uuden version sovelluksesta ajettavaksi, joko testi tai tuotanto GKE-klusteriin.

3.7 Versionhallinta

Web-palvelu projekti jaettiin neljään eri alaprojektiin: client, graphql-api, rest-api ja
infra. Jokainen alaprojekti tallennettiin erilliseen GitHub-repositorioon.

Client sisältää asiakassovelluksen lähdekoodit ja Kubernetes-manifestit.

Graphql-api sisältää GraphQL-palvelimen lähdekoodit ja Kubernetes-manifestit.

Rest-api sisältää REST-rajapinnan lähdekoodit ja Kubernetes-manifestit.

Infra sisältää GKE-klusterin Terraform-konfiguraation ja paikallisen kehitysympäristön
Skaffold-konfiguraation. Lisäksi se sisältää PostgreSQL-tietokannan ja Redis-välimuisti-
palvelun Kubernetes-manifestit.

3.8 Paikallinen kehitysympäristö

Paikallinen kehitysympäristö pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman helppokäyttöi-
seksi ja vähän laiteresursseja käyttäväksi.

Työkalut Paikallisessa kehitysympäristössä käytettiin erilaisia työkaluja, kuten K3s1,
K3d2 ja Skaffold3.

1https://k3s.io/
2https://github.com/rancher/k3d
3https://skaffold.dev/
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K3s on Rancher1 nimisen yrityksen kehittämä ikään kuin kevennetty versio täysverisestä
Kuberneteksesta, mutta on täysin yhteensopiva sen kanssa. K3s eroaa täysverisestä
Kuberneteksesta muun muassa seuraavilta osin: sulautettu SQLite-tietokanta korvaa
etcd-tietovaraston oletustietokantana. Kubernetes ohjaustason (engl. ”Control Pla-
ne”) komponentit on kapseloitu yhdeksi binaariksi ja prosessiksi. Sisäänrakennetut
pilvipalveluntarjoaja- ja varastointiliitännäiset on poistettu. Ulkoiset riippuvaisuudet
on minimoitu, jolloin tarvitaan ainoastaan moderni Linux-kerneli ja cgroup-ryhmät.

K3d on alunperin Rishabh Gupta nimisen henkilön kehittämä, mutta nykyään Ranc-
herin ylläpitämä työkalu, joka on suunniteltu K3s-klusterin ajamiseen helposti Doc-
kerissa. Käytännössä K3d tarjoaa yksinkertaisen komentoriviliittymän, jolla voidaan
luoda, suorittaa ja poistaa K3s-klusteri.

Skaffold on Googlen kehittämä avoimen lähdekoodin työkalu, joka on suunniteltu hel-
pottamaan muun muassa Kubernetes-sovelluksien paikallista kehittämistä. Käytännös-
sä Skaffold pystyy havaitsemaan muutokset lähdekoodissa ja hoitaa konttien rakenta-
misen, työntämisen ja käyttöönoton paikallisessa K3s-klusterissa.

Käyttöönotto Paikallinen kehitysympäristö toteutettiin käyttämällä K3s-klusteria.
Klusteri luotiin käyttämällä K3d-työkalua antamalla komentoriviliittymässä seuraavat
komennot:

# Luodaan kahden työnoodin klusteri

$ k3d create --name uy-local --workers 2

# Asetetaan Kuberneteksen konfiguraatiotiedosto (engl. "Kubeconfig")

# viittaamaan edellä luodun K3s-klusterin kontekstiin

$ export KUBECONFIG="$(k3d get-kubeconfig --name='uy-local')"

# Varmistetaan, että yhteys K3s-klusteriin toimii

$ kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
k3d-uy-local-worker-0 Ready <none> 19s v1.16.2-k3s.1
k3d-uy-local-worker-1 Ready <none> 21s v1.16.2-k3s.1
k3d-uy-local-server Ready master 21s v1.16.2-k3s.1

1https://rancher.com/
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K3s-klusterin käynnistymisen jälkeen web-palveluun kuuluvat asiakassovellus, REST-
rajapinta, GraphQL-palvelin, Redis-välimuistipalvelu ja PostgreSQL-tietokanta käyn-
nistettiin Skaffoldin avulla antamalla komentoriviliittymässä seuraava komento:

# Käynnistetään Skaffold dev-tilassa käyttämällä local-nimistä

# profiilia ja tehdään porttiohjaus Kubernetes-klusterista

# paikalliselle koneelle

$ skaffold dev -p local --port-forward

Luvussa 3.2 esitellyn Kustomize-työkalun avulla web-palvelun paikallisen kehitysympä-
ristön Kubernetes-manifesteille voitiin antaa eri määritykset esimerkiksi prosessorin
ja muistin käytön osalta kuin tuotantoympäristössä oleville Kubernetes-manifesteille.
Skaffoldin ollessa käynnissä kaikki web-palvelun paikalliset koodimuutokset synkronoi-
daan K3s-klusteriin automaattisesti.

3.9 Mittarit

Luvussa 2.2 käsiteltiin SRE:n palvelutasotavoitteita ja siihen liittyviä mittareita. Web-
palvelun REST-rajapintaa ja GraphQL-palvelinta varten toteutettiin kuvitteelliset SLI-
mittarit (Service Level Indicator) ja SLO-tavoitteet (Service Level Objective). SLI:llä
mitattiin kunkin palvelun saatavuutta ja vasteaikaa. SLO:lla määriteltiin palvelutason
tavoitearvo, jonka SLI:t mittaavat. REST-rajapinnan palvelutasotavoitteet ja mittarit
on kuvattu Taulukossa 3.5 ja GraphQL-palvelimen Taulukossa 3.6.

REST-rajapinnan ja GraphQL-palvelimen käytön metriikoita kerättiin Google Cloud
Platform -alustan tarjoamasta Cloud Monitoring-palvelusta, joka on keskitetty paik-
ka, jonne metriikoita tallennetaan käytössä olevista palveluista. SLI-mittareita var-
ten metriikkatyypeiksi valittiin Cloud Load Balancing-palvelun HTTP-pyyntöjen ko-
konaismäärän sisältävä loadbalancing.googleapis.com/https/-request count ja HTTP-
pyyntöjen vasteajat sisältävä loadbalancing.googleapis.com/https/-backend latencies.

Palvelutasotavoitteiden seuraamista varten luotiin hälytyskäytännöt, joiden avulla saa-
daan tieto mikäli palvelutasotavoitteet eivät olisi toteutumassa. Tavoitteita seurataan
käyttämällä virhebudjettia (engl. ”Error budget”). Virhebudjetti lasketaan kaavalla
100 % - SLO %, jolloin esimerkiksi REST-rajapinnan saatavuuden virhebudjetti on
100 % - 97 % = 3 %. Vastaavasti GraphQL-palvelimen saatavuuden virhebudjetti on
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100 % - 99 % = 1 %. Hälytyksen laukeaminen perustuu niin sanottuun palamisnopeu-
teen (engl. ”Burn rate”), joka kertoo kuinka nopeasti virhebudjettia kulutetaan. Mikäli
virhebudjetti hupenee tavanomaista nopeammin, voidaan alkaa mahdollisimman no-
peasti tutkimaan mistä tämä voisi johtua.

Taulukko 3.5: REST-rajapinnan palvelutasotavoitteet ja mittarit.

Kategoria SLI SLO

Saatavuus Onnistuneiden pyyntöjen osuus 97% pyynnöistä onnistuneita
kuormantasaajasta mitattuna.

Kaikkia muita HTTP-statuskoodeja
kuin 500-599 pidetään onnistuneina.

HTTP-pyyntöjen lukumäärä, jotka
eivät sisällä 5XX-statuskoodia
jaettuna kaikkien REST-rajapintaan
tulleiden pyyntöjen lukumäärällä.

V asteaika Riittävän nopeiden pyyntöjen määrä 99% pyynnöistä < 850 ms
kuormantasaajasta mitattuna.

”Riittävän nopea” on määritelty
olevan < 850 ms.

HTTP-pyyntöjen lukumäärä, joiden
kesto on alle tai yhtä suuri kuin 0,85
sekuntia jaettuna kaikkien REST-
rajapintaan tulleiden pyyntöjen
lukumäärällä.
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Taulukko 3.6: GraphQL-palvelimen palvelutasotavoitteet ja mittarit.

Kategoria SLI SLO

Saatavuus Onnistuneiden pyyntöjen osuus 99% pyynnöistä onnistuneita
kuormantasaajasta mitattuna.

Kaikkia muita HTTP-statuskoodeja
kuin 500-599 pidetään onnistuneina.

HTTP-pyyntöjen lukumäärä, jotka
eivät sisällä 5XX-statuskoodia
jaettuna kaikkien GraphQL-
palvelimelle tulleiden pyyntöjen
lukumäärällä.

V asteaika Riittävän nopeiden pyyntöjen määrä 99% pyynnöistä < 500 ms
kuormantasaajasta mitattuna.

”Riittävän nopea” on määritelty
olevan < 500 ms.

HTTP-pyyntöjen lukumäärä, joiden
kesto on alle tai yhtä suuri kuin 0,5
sekuntia jaettuna kaikkien GraphQL-
palvelimelle tulleiden pyyntöjen
lukumäärällä.





4 Tulokset, opit ja havainnot

Luvussa 3 esiteltiin Google Cloud Platform -alustan tarjoaman Google Kubernetes En-
ginen automatisoitu käyttöönottaminen infrastruktuuri koodina menetelmää hyödyn-
täen. Luvussa esiteltiin myös GitOps-menetelmällä toteutettu esimerkkiluontoisen web-
pal-velun toteutus ja jatkuva toimitus Google Kubernetes Enginessä toimivaan Kuber-
netes-klusteriin. Lisäksi luvussa esiteltiin web-palvelun REST-rajapintaa ja GraphQL-
palvelinta varten toteutetut kuvitteelliset SLI-mittarit ja SLO-tavoitteet. Tässä luvussa
esitellään edellä mainittujen toteutuksien tulokset, opit ja havainnot.

4.1 Tulokset

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten Kubernetes-klusterin automa-
tisoitu käyttöönotto Google Cloud Platform -alustan tarjoaman Google Kubernetes
Enginen päälle voidaan toteuttaa käyttämällä infrastruktuuri koodina menetelmää?

Luvussa 3.4 esiteltiin infrastruktuurin arkkitehtuuri. Google Kubernetes Engine klus-
tereita varten luotiin kaksi erillisitä projektia (tuotanto ja testi), jolloin molempien
projektien resurssit ovat eroteltu toisistaan. Google Kubernetes Engine klusterit si-
joitettiin Google Suomen Haminassa sijaitsevaan datakeskukseen siten, että niitä aje-
taan jokaisella datakeskuksen tarjoamalla vyöhykkeellä (engl. ”Zone”) paremman vi-
kasietoisuuden saavuttamiseksi. Google Kubernetes Engine klustereiden toteutuksessa
hyödynnettiin CIS GKE Benchmark hyvien käytäntöjen listaa, jonka avulla klusterei-
den konfiguraatiot asetettiin mahdollisimman tietoturvallisiksi. Luvussa 3.5 esiteltiin
Google Kubernetes Enginen automatisoitu käyttöönotto Terraform-työkalua ja Terra-
form Cloud-palvelua hyödyntäen. Käyttöönotossa noudatettiin infrastruktuuri koodi-
na menetelmää siten, että kaikki infrastruktuuriin liittyvä Terraform-konfiguraatio si-
joitettiin versionhallintaan. Terraform-konfiguraatiosta tehtiin mahdollisimman uudel-
leenkäytettävää, joka mahdollisti vaatimuksiltaan erilaisten testi- ja tuotantoympäris-
tön käyttöönoton samaa konfiguraatiota käyttämällä. Lisäksi infrastruktuurin muu-
toksia varten luotiin vetoehdoituspohjainen (engl. ”Pull Request”) muutoksenhallin-
taprosessi, jotta infrastruktuuria käsiteltäisiin aivan, kuten esimerkkiluontoisen web-
palvelun muutoksienhallintaa käsitellään.
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Tutkielman toinen tutkimuskysymys oli, miten esimerkkiluontoisen web-palvelun jat-
kuva toimitus Kubernetes-klusteriin voidaan toteuttaa käyttämällä GitOps-menetel-
mää? Luvussa 3.3 esiteltiin web-palvelun toteutus. Toteutuksessa hyödynnettiin Learn-
k8s yrityksen tekemää hyvien käytäntöjen tarkistuslistaa Kuberneteksessa ajettavia
sovelluksia varten. Luvussa 3.6 esiteltiin web-palvelun jatkuva toimitus Kubernetes-
klusteriin GitOps-menetelmällä käyttämällä vetopohjaista käyttöönottostrategiaa. To-
teutuksessa operaattoriohjelmistona käytettiin FluxCD-työkalua, joka seuraa web-pal-
velun GitHub-versionhallinnassa olevia repositorioita. Kun repositorioihin tehdään muu-
toksia, FluxCD päivittää Kubernetes-klusterin vastaamaan repositoriossa määri-tettyä
tilaa.

Tutkielman kolmas tutkimuskysymys oli miten DevOps- ja SRE-menetelmien keskei-
siä periaatteita, kuten automaatio ja mittaaminen voidaan hyödyntää esimerkkiluon-
toisen web-palvelun toteutuksessa. Luvussa 3.5 esitelty Google Kubernetes Enginen
käyttöönotto toteutettiin automatisoidusti. Lisäksi Luvussa 3.6 esitelty web-palvelun
jatkuva toimitus Kubernetes-klusteriin toteutettiin automatisoidusti. Luvussa 3.9 esi-
teltiin web-palvelun REST-rajapintaa ja GraphQL-palvelinta varten toteutetut kuvit-
teelliset SLI-mitttarit ja SLO-tavoitteet. SLI-mittareilla mitattiin REST-rajapinnan
ja GraphQL-palvelimen saatavuutta ja vasteaikaa. SLO-tavoitteilla määriteltiin saa-
tavuuden ja vasteajan tavoitearvot. Palvelutasotavoitteiden seuraamista varten luotiin
hälytyskäytännöt, jonka avulla saadan tietoa palvelutasotavoitteiden tilasta.

4.2 Opit ja havainnot

Tutkielman aikana ilmeni, että Kubernetes on laaja ja kompleksinen kokonaisuus.
Tästä johtuen pilvipalvelutarjoat, kuten Amazon Web Services, Azure ja Google Cloud
Platform tarjoavat hallinnoituja Kubernetes palveluja, jotka yksinkertaistavat ja mer-
kittävästi helpottavat Kuberneteksen käyttöönottoa ja hallinnointia. Hallinnoidut Ku-
bernetes palvelut tarjoavat klusterin isäntä- ja työnoodien ylläpidon palveluna. Lisäksi
ne tarjoavat korkean saatavuuden ja skaalautuvuuden klusterille sekä integroinnin mui-
hin pilvipalvelutarjoajan tarjoamiin palveluihin, kuten esimerkiksi kuormantasaaja-,
keskitetty lokienhallinta- ja monitorointipalvelu. Lisäksi pilvipalveluntarjoajilla on tes-
tatut ja hyväksi todetut prosessit esimerkiksi, miten Kuberneteksen versiopäivitykset
toteutetaan ja miten kriittiset tietoturvapäivitykset asennetaan isäntä- ja työnoodeille
ilman, että se vaikuttaa palvelun käyttöön. Korkean saatavuuden ja skaalautuvuu-
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den Kubernetes-klusterin toteuttaminen ja hallinnointi itse esimerkiksi omassa kone-
salissa toimivilla koneilla olisi melko työlästä ja vaativaa verrattuna hallinnoidun Ku-
berneteksen käyttämiseen. Tyypillisesti Kubernetes-klusterin lisäksi tarvitaan myös
muita palveluita, kuten esimerkiksi aikaisemmin mainitut kuormantasaaja-, keskitet-
ty lokienhallinta- ja monitorointipalvelu. Myös näiden palveluiden toteuttaminen ja
hallinnointi itse kasvattaa tehtävän työn ja sen vaativuuden määrää.

Tutkielman aikana ilmeni myös, että ohjelmistokehityskäytäntöjen ja työkalujen käyttä-
minen infrastruktuurin hallinnoimisessa selkeyttää ja yksinkertaistaa koko järjestelmä-
kokonaisuuden hahmottamista ja käyttämistä. Esimerkiksi infrastruktuurin muutok-
sienhallintaprosessin toteuttaminen vastaavalla tavalla kuin ohjelmiston muutoksien-
hallinta, helpottaa ohjelmistokehittäjien osallistumista infrastruktuurin hallintaan.





5 Yhteenveto

Tässä tutkielmassa toteutettiin Kubernetes-klusterin automatisoitu käyttöönotto Goog-
le Cloud Platform -alustan tarjoaman Google Kubernetes Enginen päälle infrastruktuu-
ri koodina menetelmää hyödyntäen. Toteutuksessa hyödynnettiin CIS GKE Benchmark
hyvien käytäntöjen listaa, jonka avulla Kubernetes-klustereiden konfiguraatiot asetet-
tiin mahdollisimman tietoturvallisiksi. Lisäksi Kubernetes-klustereiden muutoksia var-
ten toteutettiin vetoehdoituspohjainen (engl. ”Pull Request”) muutoksenhallintapro-
sessi, jolla infrastruktuurin muutoksia käsitellään kuten ohjelmistokoodin muutoksia.

Tutkielman aikana kehitettiin myös esimerkkiluontoinen web-palvelu, johon kuului
asiakassovellus, REST-rajapinta, GraphQL-palvelin, Redis-välimuistipalvelu ja Post-
greSQL-tietokanta. Web-palvelun kehittämistä varten luotiin paikallinen kehitysympä-
ristö, josta pyrittiin tekemään mahdollisimman vastaavanlainen kuin Google Kuberne-
tes Enginen päällä toimiva Kubernetes-klusteri. Lisäksi tutkielmassa toteutettiin Web-
palvelun jatkuva toimitus Google Kubernetes Enginen päällä toimivaan Kubernetes-
klusteriin käyttämällä GitOps-menetelmää vetopohjaisella (engl. ”Pull”) käyttöönotto-
strategialla.

Tutkielmassa toteutettiin myös web-palvelun REST-rajapintaa ja GraphQL-palvelinta
varten luodut kuvitteelliset SLI-mittarit ja SLO-tavoitteet. Mittareilla mitattiin palve-
luiden saatavuutta ja vasteaikaa. Tavoitteilla taas määriteltiin saatavuuden ja vastea-
jan tavoitearvot. Lisäksi tavoitteiden seuraamista varten toteutettiin hälytyskäytännöt,
jonka avulla voitiin saada tietoa tavoitteiden tilasta.

Tutkielman aikana toteutetuilla Kubernetes-klusterin automatisoidulla käyttöönotolla
infrastruktuuri koodina menetelmällä ja esimerkkiluontoisen web-palvelun jatkuvalla
toimituksella Kubernetes-klusteriin GitOps-menetelmää hyödyntämällä luotiin pohjaa
työkaluille ja menetelmille, joita voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös muillekin Ku-
berneteksessa toimiville sovelluksille.

Tulevaisuuden tutkimuskohteena voisi olla selvittää, miten palveluverkon (engl. ”Ser-
vice Mesh”) käyttöönotolla Kubernetes-klusterissa, voitaisiin toteuttaa klusterissa toi-
mivien palveluiden välisen liikenteen seurantaa ja mittaamista. Lisäksi tulevaisuudessa
voitaisiin selvittää millaisia sovelluksen jatkuvan toimituksen menetelmiä Kubernetes-
klusteriin voidaan toteuttaa palveluverkkoa käyttämällä.
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