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Pilvi on olennainen osa nykyisiä ohjelmistopalveluita. Nykyiset avoimen lähdekoodin
sovellukset, kuten Docker ja Kubernetes, helpottavat pilvisovellusten hallintaa ja automatisoivat
monia aiemmin ihmisen suorittamia tehtäviä. Nykyaikaiset mikropalveluarkkitehtuurilla toteutetut
sovellukset on helppo siirtää pilveen ja skaalata tehokkaasti kulutuksen mukaisesti, jos sovellus
on tilaton. Usein kaikki sovellukset tarvitsevat kuitenkin jonkinlaista tilallista tietoa.
Mikropalveluarkkitehtuurissa tämä on usein hoidettu manuaalisesti luoduilla tietokannoilla, joita
skaalataan ja konfiguroidaan manuaalisesti, tai vaihtoehtoisesti käytetään pilvipalveluntarjoajan
ratkaisuja.
Kun perinteisellä monoliittiarkkitehtuurilla toteutettu sovellus halutaan muuntaa
mikropalveluarkkitehtuuriin ja siirtää pilveen, yksi ratkaistava ongelma on tilallisuuden hallinta.
Erityisesti Kubernetes ja Docker aiheuttavat useita rajoitteita tilallisille sovelluksille. Tässä työssä
kartoitettiin näitä rajoitteita ja ratkaistiin niitä. Työssä on esitelty ja vertailtu erilaisia ratkaisuja
ongelmaan ja kuvattu lopullinen ratkaisu.
Ratkaisuksi kehitettiin kaksi erillistä sovellusta, joista toinen vastaa asetustiedostojen
hallinnasta, ja toinen vastaa sovelluksen tilatiedon säilyttämisestä. Työssä toteutettu
asetustiedostojenhallintasovellus vastaa siitä, että hallittavan sovelluksen ilmentymillä on oikeat
asetustiedostot muun muassa skaalauksen ja päivitysten yhteydessä. Lisäksi järjestelmän
vastuulla on säilyttää asetustiedostoja ja ylläpitää niistä versiohistoriaa. Itse tilanhallintaan
toteutettiin niin sanottu Kubernetes operaattori, joka on räätälöity juuri tämän sovelluksen
tilallisuuden hallintaan.
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Nowadays cloud is central part of modern software services. Modern open source software
such as Docker and Kubernetes make it easier to control and automate the management of cloud
applications. They automate many tasks that previously required human intervention. Modern
applications implemented on microservice architecture are easy to deploy to cloud in scalable
way, if the application is stateless. However, often applications require some stateful data. In
microservice architecture the stateful data has been handled by manually configured databases,
or databases provided by cloud service provider.
When traditional monolithic application is refactored to a microservice architecture and is deployed to the cloud, one of the problems is the handling of stateful data. Especially Kubernetes
and Docker cause some limitations for stateful applications. This thesis aims to chart these limitations and solve them. This thesis presents and compares different solutions for the problems
and eventually describes the final implementation.
The solution consisted of two distinct applications. Other of the application managed init-files
for the microservices, and the other application managed the persistence of stateful data. The
implemented init-file application was responsible for serving correct files for correct containers
during scaling and updates. It also provided a consistent way of version management. The other
application responsible for the stateful data was a so-called Kubernetes Operator, which has been
customised to handle the statefulness of the target application.
Keywords: Kubernetes, Docker, Cloud, microservice, operator
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT
CD
CI

CR
CRD
HDD
IaaS
k8s
KehY
PaaS
REST-API
SaaS
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SSD
TTY
URL
XaaS

Continuous
Deployment,
suom.
jatkuva
jalkauttaminen.
Ohjelmistotuotannon menetelmä, jossa ohjelmistosta jalkautetaan
uusi versio jopa useita kertoja päivässä
Continuous
Integration,
suom.
jatkuva
integrointi,
ohjelmistotuotannon
menetelmä
jossa
sovelluskehittäjät
yhteensovittavat omat tuotoksensa samaan aina julkaisuvalmiiseen
pakettiin jopa useita kertoja päivässä
Custom Resource, suom. omaolio, CRD:n ilmentymä
Custom Resource Definition, suom. omaoliomäärittely, Kubernetes
konstruktio, joka mahdollistaa Kuberneteksen rajapinnan
laajentamisen
Hard disk drive, eli kiintolevy tai puhekielessä kovalevy. SSDlevyihin verrattuna halpa mutta hidas massamuisti
Infrastructure as a service, pilvipalvelumalli, jossa vuokrataan
suoraan laitteistoresursseja
Kubernetes, avoimen lähdekoodin konttien hallintajärjestelmä
Engl. DevOps, kehityksen ja ylläpidon yhdistäminen
Platform as a service, pilvipalvelumalli, jossa vuokrataan jotakin
alustaa kuten valmista Kubernetes-parvea
Representational State Transfer Application Programming Interface,
useimmiten HTTP:n kautta käytettävä tilaton ohjelmointirajapinta
Software as a service, pilvipalvelumalli, jossa vuokrataan suoraan
jotain palvelua tai sovellusta
Software
Development
Kit,
kehittäjäpaketti,
asennettava
ohjelmistopaketti, joka tarjoaa valmiita työkaluja ohjelmiston
kehittämiseen tietyllä työkalulla, esim. Java SDK
Solid State Drive, perinteisiin kovalevyihin verrattuna nopea
massamuistilaite
Tampereen teknillinen yliopisto
engl. Uniform Resource Locator, verkkoresurssin osoite
X as a Service, pilvipalvelumalli, jossa vuokrataan asiaa X
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1. JOHDANTO
Tietotekniikan alalla pilvilaskennasta on tullut arkipäivää. Yhä useammin sovelluksen tai
sovelluksen komponenttien ajoympäristönä toimii automaattisesti datakeskuksesta
provisioitu virtuaalikone, yksittäisen tiettyyn tarkoitukseen hankitun ja asennetun
palvelimen sijasta. Organisaatioiden sisällä on nopeasti siirrytty käyttämään näitä
automaattisesti provisioituja laskentaresursseja, eli niin sanottuja pilvipalveluita.
Organisaatio voi tuottaa pilvipalvelut itse sisäisenä palveluna tai vuokrata ne
kolmannelta osapuolelta. Pilvilaskennan nopealle yleistymiselle on muutamia selviä
syitä: tavoitteet kustannusten leikkaamisesta, uudet suuntaukset ohjelmistotuotannossa
sovellusten kehittämisen nopeuttamiseksi ja pilviteknologian nopea kehitys. [1-4]
Pilveen siirtymisen ohella sovelluksien arkkitehtuuriksi valitaan yhä useammin
mikropalveluarkkitehtuuri perinteisen monoliitin sijasta. Mikropalveluarkkitehtuurissa
yhden suoritettavan prosessin sijasta ohjelmisto muodostuu useista pienemmistä,
toisistaan mahdollisimman vähän riippuvaisista mikropalveluista, jotka keskustelevat
keskenään verkon yli. Mikropalveluarkkitehtuuri tehostaa työnjakoa kehittäjien välillä
suurissa organisaatioissa, helpottaa sovelluksen osien kehittämistä ja julkaisemista
toisistaan riippumatta ja mahdollistaa sovelluksen osien skaalaamisen toisistaan
riippumatta. Mikropalveluarkkitehtuuri sopii erityisen hyvin pilvessä suoritettaville
ohjelmistoille. [5]
Pilven ja mikropalveluiden nopea nousu on synnyttänyt organisaatioille tarpeen siirtää jo
olemassa olevia ohjelmistoja mikropalveluarkkitehtuuriin ja pilveen. Tällöin törmätään
usein ongelmaan, että sovelluksen muokkaus pilveen ja mikropalveluarkkitehtuuriin on
haastavaa. Yksi tyypillisistä haasteista on tilallisen tiedon säilyttäminen uudella tavalla.
Aihetta on tutkittu jonkin verran, mutta yleiskäyttöistä ”hopealuotia” ei ole onnistuttu
kehittämään, ongelman ollessa monimutkainen ja jokaisen tilallisen sovelluksen ollessa
erilainen. [6]
Tämän työn kohteena on ohjelmisto, jota ollaan siirtämässä monoliittisesta
arkkitehtuurista mikropalveluarkkitehtuuriin. Ohjelmisto halutaan muokata soveltumaan
ajettavaksi Kubernetes-ympäristössä. Kohdesovellusta on kehitetty kymmeniä vuosia ja
modernisoimalla sovelluksen arkkitehtuuri, voitaisiin säästää todella paljon aikaa ja
resursseja

kokonaan

uuden

sovelluksen

kehittämiseen

verrattuna.
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Arkkitehtuurimuutoksen aikana havaittiin, että sovelluksen tilallisen tiedon hallinta
tarvitsee jonkinlaisen uuden ratkaisun.
Tämän työn tarkoituksena on kehittää ratkaisu kohdesovelluksen tilallisen tiedon
hallintaan Kuberneteksessa. Työn tavoitteena on kehittää käytännön toteutus
sovelluksesta, joka hallinnoi kohdesovelluksen tilallista dataa. Tavoitteena on myös
synnyttää tietoa ja suunnittelumalleja organisaation sisällä Kuberneteksen rajoitteista ja
mahdollisuuksista tilallisen tiedon hallinnassa. Ratkaisun pitäisi olla konseptin tasolla
yleiskäyttöinen ja sovellettavissa mahdollisimman hyvin myös muissa samankaltaisissa
tuotteissa tai komponenteissa. Ratkaisun ei ole tarkoitus olla valmis tuotteistettu
sovellus, vaan konseptitodistus (engl. Proof of Concept) konstruktioiden toimivuudesta.
Koska Kuberneteksen tarjoamat ratkaisut tilallisten sovellusten hallitsemiselle ovat
suhteellisen rajattuja, olisi merkittävä edistysaskel, jos työssä löydettäisiin ratkaisu
tilallisten sovelluksien hallintaan Kuberneteksessa. [2]
Tässä työssä käsitellään ensin työn tutkimustehtävä luvussa 2. Tämän jälkeen siirrytään
käsittelemään ohjelmistotuotantoon ja pilveen liittyvää teoriaa luvussa 3. Luvun 3
aliluvuissa on eroteltuina kehityksen ja ylläpidon yhdistäminen (lyh. KehY, engl.
DevOps), pilvi yleisellä tasolla ja mikropalvelut niiltä osin, kuin on tämän työn kannalta
oleellista. Luvussa 4 käydään läpi Kubernetes yleisesti ja tämän työn kannalta
tärkeimmät Kubernetes-oliot. Luvun 4 tarkoitus on antaa valmiudet ymmärtää luvun 5
asiat, eli tilallisuuden haasteet Kuberneteksessa. Luvun 5 aliluvuissa paneudutaan vielä
tarkemmin tilallisuuden haasteisiin nimenomaan Kuberneteksessa, ja ongelmiin, jotka
tässä työssä tulisi ratkaista. Luvussa tutkitaan myös kohteena olevan järjestelmän
tavoitetilaa, johon yritetään päästä tämän työn puitteissa. Luvussa 6 käymme läpi
mahdollisia toteutusteknologioita ja arkkitehtuureja ongelmien ratkaisemiseksi. Luvussa
7 käydään läpi työn tulokset ja toteutettu ratkaisu yksityiskohtaisemmin läpi teknisiltä,
toiminallisilta ja ei-toiminnallisilta ominaisuuksiltaan. Lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto
ja pohditaan järjestelmän jatkokehityskohteita.
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2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ
Työssä tutkittiin tilallisen mikropalvelusovelluksen hallintaa Kubernetes-parvessa.
Tämän luvun aliluvuissa käydään läpi työssä ratkaistun ongelman taustoja, pohjustetaan
lyhyesti kohteena olevan sovelluksen erityispiirteitä, sekä esitellään tutkimuskysymykset
ja tutkimusmenetelmät.

2.1

Taustaa

Kubernetes helpottaa konttien hallintaa, tehostaa laskentaparven resurssien käyttöä ja
automatisoi monia aiemmin manuaalisia tehtäviä, kuten sovelluksen horisontaalisen
skaalauksen ja päivitysten asentamisen. Kuberneteksen tilallisten sovellusten hallinta on
kuitenkin vielä toistaiseksi rajallista. Kubernetes tarjoaa joitakin työkaluja tilallisuuden
hallintaan, mutta vähänkään erikoistuneemmat tilalliset sovellukset eivät sovellu
Kubernetekseen. Tilalliset sovellukset skaalautuvat usein huonosti Kuberneteksessa ja
niiden hallinta vaatii manuaalista työtä esimerkiksi päivitysten ja varmuuskopioiden
yhteydessä.

Tämän

takia

Kuberneteksessa

ajettavien

sovellusten

tulisi

olla

pääsääntöisesti tilattomia ja tilatietoa tulisi ylläpitää esimerkiksi erillisissä tietokannoissa,
esimerkiksi Amazon Aurora tai Azure SQL Database. [2, 7]
Perinteiset tietokannat ovat kuitenkin suorituskyvyltään hitaita verrattuna siihen, että
sovelluksen tilatietoa säilytettäisiin suoraan sovelluksen varaamassa keskusmuistissa.
Työn kohteena onkin sovellus, joka koostuu nykymuodossaan useista tilallisista
osakomponenteista, joiden tilatietoa säilytetään keskusmuistissa. Näin ollen sovellus
soveltuu huonosti Kubernetekseen, koska esimerkiksi päivitysten suorittaminen ilman
tilatiedon menettämistä on vaivalloista. Ongelmia on yritetty ratkaista sekä kehittämällä
konttiteknologioita, että laajentamalla Kubernetesta. Kypsää ja yleiskäyttöistä ratkaisua
ei ole kuitenkaan vielä olemassa. [8-13]
Työn kohteena on sovellus, jota ollaan modernisoimassa mikropalveluarkkitehtuuriin.
Kohdesovellus on eräälle toimialalle räätälöity, reaaliaikaista laskentaa ja data-analyysiä
suorittava sovellus. Sovellus käsittelee päivittäin useita teratavuja dataa. Dataa
käsitellään niin sanottujen laskentapuiden avulla, jotka luokittelevat saapuvaa dataa
reaaliajassa puun haaroihin ja lehtiin. Koska sovellus on erikoistunut nimenomaan
reaaliaikaiseen

data-analyysiin,

säilytetään

sovelluksen

tilatieto

tietokoneen

keskusmuistissa. Sovellus onkin eräänlainen, tiettyyn tarkoitukseen räätälöity,
äärimmäisen nopea tietokanta.
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Laskentapuiden suorittamaa laskentaa on myös voinut muokata sovelluksen ollessa
käynnissä muokkaamalla niiden .ini-muotoisia alustustiedostoja. Monoliittisessa
arkkitehtuurissa näitä .ini tiedostoja muokattiin manuaalisesti. Uudessa arkkitehtuurissa
kuitenkin laskentapuita voi olla tuhansia. Kubernetes sisältää helpon ratkaisun
yksinkertaisten

alustustiedostojen

tarjoilemiseen

ja

hallinnoimiseen

tuhansille

sovelluksen ilmentymille. Kuberneteksen omat ratkaisut ovat kuitenkin rajoittuneita,
eivätkä ne täytä sovelluksen tarvitsemia vaatimuksia. Näitä Kuberneteksen rajoitteita
käydään läpi luvussa 5. Samassa luvussa käydään myös läpi tarkemmin sovelluksen
nykytila ja tavoitetila. Sitä ennen teorialuvuissa 3 ja 4 käydään läpi Kuberneteksen ja
pilven taustalla olevaa teoriaa.

2.2

Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tässä aliluvussa käydään läpi työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja työn rajaukset.
Työn tutkimusongelma on se, että työn kohteena oleva sovellus ei sovellu
nykymuodossaan ajettavaksi Kuberneteksessa. Sellaisenaan Kubernetes asettaa useita
rajoitteita tilallisille sovelluksille. Koska rajoitteita on paljon ja niiden ymmärtäminen vaatii
Kuberneteksen tuntemista, esitellään ne vasta luvussa 5 tarkemmin.
Työn

tavoitteena

on

ratkaista

mikropalveluarkkitehtuurilla

toteutetun

tilallisen

sovelluksen hallinta Kuberneteksessa. Tavoitteena on yhteensovittaa sovellus
Kuberneteksen kanssa mielekkäästi siten, että manuaalisen ylläpitotyön määrä
vähenee. Samalla tavoitteena on myös kehittää konstruktioita, joiden avulla myös muita
organisaation sisäisiä vastaavanlaisia sovelluksia saadaan sovitettua Kubernetekseen
mahdollisimman helposti.
Sovelluksen asennus ja useat ylläpidolliset tehtävät tulisi automatisoida. Toteutettavan
ratkaisun pitäisi hoitaa sovelluksen asennus, päivitysten asennus, yksinkertainen
järjestelmän tilan tarkkailu ja vikaantuneiden sovellusten uudelleenkäynnistys. Ratkaisun
pitäisi myös pystyä hallinnoimaan sovelluksen ilmentymien asetuksia tarjoilemalla niille
.ini muotoisia alustustiedostoja ja ylläpitää versiohistoriaa niistä. Tavoitteena oli myös,
että uusien päivitysten yhteydessä olisi mahdollista suorittaa ”rullaava päivitys” (engl.
rolling update) ja käynnistää niin sanottuja kanarialintuja sovelluksen uusista versioista.
Myös A/B-testaus tulisi olla mahdollista.
Tutkimusongelman

ja

tavoitteiden

pohjalta

työ

rajattiin

seuraavaan

tutkimuskysymykseen: Miten sovellus saadaan sovitettua Kubernetekseen siten, että
manuaalisen ylläpitotyön määrä vähenee? Tutkimuskysymyksen lisäksi päädyttiin
seuraaviin alakysymyksiin:
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1. Mitä rajoitteita Kubernetes ja Docker asettavat tilallisuudelle ja mistä rajoitteet
johtuvat?
2. Miten kohteena olevaa sovellusta voidaan hallita Kuberneteksessa ilman
tilatiedon katoamista?
3. Miten tuhansiin keskenään erilaisiin ja tilallisiin kontteihin voidaan kohdistaa
ajonaikaista räätälöintiä?
Ensimmäisessä alakysymyksessä halutaan selvittää ensin, minkälaisia rajoituksia
käytetyt teknologiat (Docker ja Kubernetes) aiheuttavat tilallisuudelle. Jo ennen työn
aloittamista on yleisessä tiedossa, että tilalliset mikropalvelut aiheuttavat haasteita. Kun
rajoitteet tunnetaan mahdollisimman tarkasti, on ratkaisujen kehittäminen ja vertailu
helpompaa.
Toisessa alakysymyksessä selvitetään, miten aiemmin selvitettyjen rajoitteiden
puitteissa, työn kohteena olevaa sovellusta voidaan hallita ilman tilatietojen
kadottamista. Kuinka esimerkiksi sovellus voidaan päivittää tai siirtää palvelimelta
toiselle Kubernetes-parvessa ilman, että dataa kadotetaan?
Kolmannessa alakysymyksessä halutaan myös vastaus siihen, kuinka sovelluksen
tilallisiin

kontteihin

voidaan

kohdistaa

ajonaikaista

räätälöintiä.

Ajonaikaisella

räätälöinnillä tarkoitetaan, että sovelluksen ilmentymille tulee voida tarjoilla .ini muotoisia
alustustiedostoja sovelluksen ollessa käynnissä. Kuinka esimerkiksi kohdistetaan
muutoksia tiettyyn sovelluksen ilmentymään, kun oletusarvoisesti kaikkien ilmentymien
tulisi olla keskenään identtisiä ja tilattomia Kuberneteksessa? Miten pystymme
määrittelemään yksinkertaisella ja skaalautuvalla tavalla, mitkä alustustiedostot kuuluvat
millekin sovelluksen ilmentymistä, jos Kuberneteksen omat ratkaisut eivät vastaa
sovelluksen vaatimuksia?
Työn ulkopuolelle jätettiin varmuuskopioiden automaattinen ottaminen ja palauttaminen,
järjestelmän vertikaalinen ja horisontaalinen skaalaaminen ja monipuolisen analyysin
tuottaminen järjestelmän tilasta. Kubernetes ja Docker tulevat työssä määrättyinä, eli
niiden käyttö on pakollista työn kohdeorganisaatiossa. Tämän takia työn ulkopuolelle
rajattiin kaikki muut teknologiat. Työssä toteutettua prototyyppiä ei myöskään ole
tarkoitus tuotteistaa työn puitteissa.

2.3

Tutkimusmenetelmä

Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä konstruktiivista tutkimusta.
Tutkimuksen

tavoitteena

on

ratkaista

todellisia

ongelmia

kehittämällä

uusia
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konstruktioita sekä kehittää prototyyppi näiden kehitettyjen konstruktioiden pohjalta.
Konstruktiot ovat abstrakteja käsitteitä, joilla on rajaton määrä mahdollisia toteutuksia.
Kaikki

ihmisen

luomat

artefaktit,

kuten

mallit,

diagrammit,

suunnitelmat,

organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja tietojärjestelmämallit ovat konstruktioita.
Toisin sanottuna työssä kehitettiin uusia malleja (konstruktioita), joiden avulla
mikropalveluarkkitehtuurilla toteutettua sovellusta voidaan hallita Kuberneteksessa.
Näiden mallien pohjalta kehitettiin prototyyppi, jotta konstruktioiden käytännön
soveltuvuus voitiin todentaa. [14, 15]
Konstruktioiden ja prototyypin kehittämisen apuna käytettiin olemassa olevia malleja ja
ohjeistuksia, kuten järjestelmän tavoitetilan arkkitehtuurikaavioita. Lisäksi käytössä oli
Scaled Agile Framework (SAFe) [16] ja ”The Twelve-factor application methodology”
[17]. Scaled Agile Framework on yksi ketterän kehityksen variaatio, ja sen muodostaa
joukko prosesseja ja menetelmiä. SAFe erottautuu muista menetelmistä, kuten
Scrum:ista siten, että se on tarkoitettu soveltuvaksi laajoihin organisaatioihin. Tutkimus
toteutettiin organisaation sisällä, joka hyödynsi SAFe:a. Näin ollen työn tekeminen
jakautui kahden viikon mittaisiin ”pyrähdyksiin”, joiden välissä työn tilaa tarkasteltiin ja
suunnitelmaa mahdollisesti muutettiin tarkastelun pohjalta. Twelve-factor application
methodology, tai suomennettuna kahdentoista tekijän sovellus metodologia, on 12
menetelmän ja suunnitteluperiaatteen joukko. Suunnitteluperiaatteiden on tarkoitus
mahdollistaa sovelluksen siirrettävyys ja vikasietoisuus, kun sovellus jalkautetaan
internettiin.

Tutkimuksessa

pyrittiin

ottamaan

nämä

12

suunnitteluperiaatetta

mahdollisimman hyvin huomioon aina, kun se oli tutkimuksen kannalta mielekästä. [16,
17]

Kuva 1. Tutkimuksen toteuttamisprosessi
Kuva 1 havainnollistaa työn toteuttamisprosessia. Työn alussa tunnistettiin järjestelmän
lähtötila, joiden pohjalta tunnistettiin järjestelmälle uusi tavoitetila. Tavoitetilan
määrittelyssä kuvattiin, miten toteuttavan prototyypin tulisi muuttaa järjestelmän nykyistä
tilaa. Tavoitetilan pohjalta kehitettiin uusia konstruktioita, joiden avulla järjestelmän tila
saadaan

muokattua

tavoitetilan

kaltaiseksi

tai

kohti

tavoitetilaa.

Kehitettyjen

konstruktioiden pohjalta luotiin uusi prototyyppi, jonka soveltuvuutta testattiin.

7

Prototyypin testauksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella tarkasteltiin, onko jo
kehitettyjä konstruktioita tarpeen jatkokehittää. Mikäli jatkokehitystarpeita havaittiin,
konstruktioiden ja näihin pohjautuvan prototyypin kehittämistä jatkettiin niin pitkään,
kunnes tavoitetila saavutettiin.
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3. OHJELMISTOTUOTANTO 2010-LUVULLA
Tietotekniikka on ollut aina nopean muutoksen kohteena teknologian nopean kehityksen
myötä. 2010-luvulla merkittävinä muutoksina ovat pilviteknologioiden nopea nousu ja
uudenlaiset

ohjelmistotuotannon

menetelmät.

Pilviteknologioiden

nopealla

käyttöönotolla ja uudistetuilla ohjelmistotuotannon menetelmillä yritykset pyrkivät
nopeuttamaan

ohjelmistojen

kehityssykliä,

parantamaan

tuotteiden

laatua,

pienentämään kustannuksia ja lisäämään innovaatioiden määrää. [3, 4]
Käytetyimmät pilviteknologiat ovat nykyään Docker ja Kubernetes, ja niiden suosio
kasvaa nopeasti. Näiden rinnalla suosiota on kasvattanut uusi toimintamalli Kehityksen
ja ylläpidon

yhdistämisestä

(KehY,

engl. DevOps),

joka pyrkii yhdistämään

ohjelmistokehityksen ja ylläpidon. [4, 18]

Google-hakujen suhteutettu määrä 2013-2020
100
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Docker: (Koko maailma)

Kuva 2. DevOpsin, Kuberneteksen ja Dockerin google hakujen määrä
vuosien 2013 – 2020 välillä Google Trends palvelun mukaan [19]
Kuva 2 näyttää ”Docker”, ”Kubernetes” ja ”DevOps” hakujen määrän Googlen
hakupalvelussa vuosina 2013 – 2020 välillä. Kuvasta nähdään, että pian Dockerin (2013)
ja Kuberneteksen (2014) ensimmäisten versioiden julkaisujen jälkeen Google-hakujen
määrä on kasvanut tasaisesti. Google ei tarjoa hakujen absoluuttista määrää, vaan
hakutulosten määrä on suhteutettu nollan ja sadan prosentin välille. 100 % tarkoittaa
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suurinta hakujen määrää yhden kuukauden aikana tarkastelujakson aikajakson aikana
kyseisillä hakusanoilla. Kuvaaja tukee väitettä, että Kuberneteksen ja Dockerin
käyttäjäkunta kasvaa tasaisesti. Kuvaajasta nähdään, että Kubernetesta haetaan
vähemmän kuin Dockeria. Tämän voisi tulkita siten, että kaikkien kehittäjien ei tarvitse
tuntea

Kubernetesta

aliluvuissa

on

kehittääkseen

eritelty

hieman

ohjelmistoja

tarkemmin

Kubernetekseen.

pilviteknologioita

ja

Seuraavissa
niihin

liittyviä

ohjelmistotuotannon menetelmiä.

3.1

Pilvi

Pilvi on olennainen osa tätä työtä. Kuten johdannossa ja luvussa 2 käsiteltiin, työn
kohteena on sovellus, jota ollaan muokkaamassa paremmin pilveen soveltuvaksi. Jotta
voi ymmärtää tarpeen muokata nykyistä arkkitehtuuria pilveen sopivaksi, on hyvä
ymmärtää mitä pilvellä tarkoitetaan ja minkälaisia etuja se tarjoaa perinteiseen
laitteistoon verrattuna. Tässä aliluvussa käydään lyhyesti läpi pilven määritelmä, sen
ominaisuuksia ja pilveen soveltuvan sovelluksen ominaisuuksia.
Usein käytetty määritelmä pilvelle on: kaikkialla saatavilla oleva, kätevästi tarvittaessa
varattava, jaettu joukko konfiguroitavia laskentaresursseja. Laskentaresurssit voivat olla
esimerkiksi verkkoja, palvelimia, tallennustilaa, sovelluksia ja palveluita. Näitä jaettuja
resursseja voidaan ottaa käyttöön vaivattomasti ja jopa automaattisesti. [20]
Useat yritykset ovat siirtäneet ohjelmistopalveluita ja -tuotteitaan pilvipalveluntarjoajien
datakeskuksiin. Useat palveluntarjoajat, merkittävimpinä Amazon, Microsoft ja Google,
tarjoavat suhteellisen edullisesti pilvilaskentakapasiteettia ja niiden yhteydessä erinäisiä
palveluita,

kuten

tietokantoja

ja

massamuistia.

Kolmannen

osapuolten

pilvipalveluntarjoajien lisäksi monet organisaatiot ovat luoneet organisaation sisäisiä
yksityisiä pilviä, joiden resurssit ovat organisaation jäsenten varattavissa. 2019 tehdyssä
kyselyssä vastaajista 94 % ilmoittivat käyttävänsä organisaatiossaan pilveä. Kyselyyn
osallistui 788 teknistä ammattilaista laaja-alaisesti erilaisista organisaatioista. Pilvenä
käytettiin joko kolmannen osapuolen pilvipalveluita (public cloud), organisaation sisäisiä
pilvipalveluita (private cloud) tai molempia samanaikaisesti (hybrid cloud). [4]
Kun laskentaresursseja kulutetaan ja laskutetaan minuuttipohjaisella hinnoittelulla,
maksaa pilviresurssien käyttäjä vain käyttämästään laskenta-ajasta. Tämä tulee usein
halvemmaksi, kuin oman laitteiston hankinta, sillä oma palvelinkapasiteetti täytyy
ylimitoittaa

hetkellisten

kulutuspiikkien

varalta.

Jos

esimerkiksi

verkkokaupan

asiakkaiden määrä 100-kertaistuu mustana perjantaina arkipäivään verrattuna, on
palvelinkapasiteettia varattava 100-kertainen määrä arkipäivän tarpeisiin verrattuna. Jos
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taas palvelimet vuokrataan pilvipalveluntarjoajilta, palvelinten kapasiteetti säätyy
reaaliaikaisesti kulutuksen mukaan. Verkkokauppa voi esimerkiksi vuokrata jouluksi
enemmän pilvikapasiteettia, ja vapauttaa vuokratut resurssit heti kysynnän laskiessa. [13, 21]
Myös

pilvilaskentapalveluntarjoaja

pystyy

säätelemään

hinnoittelulla

resurssien

käyttöastetta: kysynnän laskiessa alentamalla hintoja ja vastaavasti kysynnän noustessa
nostamalla hintoja. Tämä antaa taloudellisen motiivin ajoittamaan tietyntyyppiset eräajot,
kuten koneoppimisalgoritmin kouluttamisen, hiljaisille hetkille, kun pilviresurssien hinnat
ovat alhaalla. Näin pilvipalveluiden kuluttajat saavat vähennettyä kulujaan ja
pilvipalveluntarjoajat harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa. [21]
Useissa käyttötapauksissa pilvipalveluiden käyttäminen tulee halvemmaksi, kuin omaan
palvelinkapasiteettiin investoiminen. On kuitenkin huomattava, että mikäli palvelun
käyttöaste on hyvä ja ennustettavissa, voi omiin palvelimiin investoiminen tulla
edullisemmaksi. [22] Esimerkiksi Dropbox aloitti vuonna 2015 siirtämään asiakkaiden
tiedostoja Amazonin S3-tietosäilöpalvelusta omiin palvelinkeskuksiinsa ja ilmoitti
säästäneensä näin 75 miljoonaa dollaria vuonna 2018. [23]

Kuva 3. Kuvankaappauksia Amazonin Web Servicen hintalaskurista. [24]
Kuva 3 on kahdesta kuvankaappauksesta yhdistetty kuva Amazon Web Services
palvelun hintalaskurista, jonka avulla on mahdollista arvioida vuokrattavien resurssien
hintaa.

AWS:n

kautta

virtuaalikone

16

Gt:n

muistilla,

neljällä

virtuaalisella

prosessoriytimellä ja 30 Gt:n SSD asemalla maksaisi noin 71,84 dollaria kuussa ennen
veroja. Vuodessa virtuaalikone maksaisi siis suunnilleen 862 dollaria ennen veroja. [24]

11

Pilvilaskennan kustannustehokas käyttäminen vaatii kuitenkin, että suoritettavan
sovelluksen horisontaalinen skaalaus on helppoa ja jopa automatisoitu kokonaan. Koska
pilvilaskennasta

usein

laskutetaan

suoraan

käytetyn

laskennan

perusteella,

mahdollisesti jopa käytettyjen kellojaksojen tarkkuudella, tulisi sovelluksen kyetä
vapauttamaan ja varaamaan resursseja kysynnän vaihdellessa. Esimerkiksi, jos
suomalaisen verkkokaupan kysyntä lakkaa miltei kokonaan joka yö useiksi tunneiksi, on
laskentaresursseja turha pitää varattuina. Myös yksityisissä pilvissä kyetään luomaan
säästöjä vapauttamalla varatut resurssit välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Tällöin
organisaation ei tarvitse investoida niin suureen laskentaparveen, vain ylläpitääkseen
tyhjäkäynnillä käyviä sovelluksia ja laskentaresursseja voidaan ”ylibuukata”. [4, 5, 21]
Kun sovellus on toteutettu mikropalveluarkkitehtuurilla, edellisessä kappaleessa kuvattu
sovelluksen joustava skaalaus on helppoa. Seuraavassa aliluvussa 3.2 käsitellään
mikropalveluita.

3.2

Mikropalvelut

Tässä luvussa käsitellään mikropalveluita ja mikropalveluarkkitehtuuria. Jotta työn
tavoitteet ja lopullinen arkkitehtuuri on helpompi ymmärtää, on hyvä käydä lyhyesti läpi
mitä mikropalvelut ovat, mitä etuja ne tarjoavat perinteisiin monoliitteihin verrattuna ja
miksi mikropalvelut ovat yleensä tilattomia.
Mikropalvelut ovat nimensä mukaisesti pieniä, mahdollisimman itsenäisiä palveluita,
jotka yhdessä muodostavat suuremman kokonaisuuden. Ei ole olemassa tarkkaa rajaa,
milloin toteutettu palvelu on mikropalvelu, vaan mikropalveluissa on kyse enemmänkin
heuristisesta

menetelmästä

ajatella

sovelluksen

arkkitehtuuria

ja

tavoitteita.

Mikropalveluiden määritteleminen esimerkiksi koodirivien määrän perusteella ei ole
mielekästä. Mikropalveluita yhdistää se, että ne ovat pieniä, kommunikoivat keskenään
viestipohjaisilla protokollilla (kuten http) ja ovat rajattuja asiayhteyden perusteella
(verrattuna monoliittien rajaukseen etu- ja takapäähän ja tietokantaan). Lisäksi ne ovat
autonomisesti kehitettyjä, itsenäisesti julkaistuja, hajautettuja ja käännökset on
automatisoitu. [25]
Taulukko 3.1 listaa monoliittisen ja mikropalveluarkkitehtuurin hyviä ja huonoja puolia.
Monoliittiset arkkitehtuurit ovat aluksi yksinkertaisia, ja kaiken datan ollessa fyysisesti
lähellä tosiaan, viiveet ovat käytännössä olemattomia. Myös työn organisointi on erittäin
helppoa, kun kehittäjiä on vain muutamia. Monoliittisen arkkitehtuurin yksi suurimmista
heikkouksista mikropalveluarkkitehtuuriin verrattuna on kuitenkin muutosten tekemisen
työläys, ja kehittäjien määrän kasvaessa syntyvät ristiriidat. Koska sovellus on yksi suuri
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monoliitti, usein yhden ominaisuuden muuttaminen vaatii muutoksia useisiin paikkoihin
koodissa. [6]
Taulukko 3.1 Monoliittisten arkkitehtuurien ja mikropalveluarkkitehtuurin hyötyjä ja
haittoja. [6]
Arkkitehtuuri

Hyödyt

Haitat

Monoliitti v1 – - Yksinkertainen (aluksi)

- Koordinaation tarve lisääntyy

Kaikki

tiimin kasvaessa

toiminnallisuus
yhdessä
sovelluksessa

- Lyhyet viiveet sovelluksen sisällä
-

Resurssi-tehokas

pienellä

skaalalla

- Ei (niin) modulaarinen
- Kaikki tai ei mitään julkaisu,
joka vaatii usein huoltokatkon
- Pitkät käännösajat

Monoliitti v2 – - Yksinkertainen (aluksi)

- Riippuvuuksien määrällä on

Useita tasoja:

taipumus kasvaa ajan myötä

esitys-, sovellus
ja tietokantataso

- ”Join” kyselyt ovat helppoja

- Heikko skaalautuvuus

- Yhden muotin julkaisu
-

Resurssi-tehokas

pienellä

skaalalla

- Hankala hienosäätää
-

Kaikki

tai

ei

mitään

tietokantamallien hallinta
Mikropalvelu

-

Jokainen

mikropalvelu

on -

yksinkertainen
-

Riippumaton

Useita

yhteistyöyksikköjä/tiimejä
skaalaus

ja - Monta pientä koodikantaa

suorituskyky
- Riippumaton testaus ja julkaisu
- Suorituskykyä voi hienosäätää
välimuistilla ja skaalauksella

-

Vaatii

hienostuneemmat

työkalut

ja

riippuvuuksienhallinnan
- Verkkoviiveet

Koska mikropalvelut ovat helpommin muokattavissa monoliitteihin verrattuna, ne sopivat
suurille ja monimutkaisille järjestelmille. Yksinkertaisissa ja pienissä järjestelmissä
mikropalveluarkkitehtuuri vain lisää turhia välillisiä kustannuksia ja heikentää
järjestelmän suorituskykyä. Monimutkaisen ja yksinkertaisen järjestelmän raja on häilyvä
ja yksiselitteisten rajojen määrittäminen (esim. koodirivien tai kehittäjien lukumäärän
mukaan) ei ole mielekästä. [26]
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Kun ohjelmistoja tuotetaan mikropalveluarkkitehtuurilla, kulut tiimien ohjaamisesta ja
tuotosten

hallinnoimisesta

kasvavat

huomattavasti

verrattuna

monoliittiseen

arkkitehtuuriin. Taibi et al. tekemässä kyselytutkimuksessa erilaisista organisaatioista
valitut vastaajat raportoivat miltei 20 % korkeammista yleiskustannuksista verrattuna
monoliittiseen arkkitehtuuriin. [27] Mikropalveluarkkitehtuurissa palvelut yleensä
yksinkertaistuvat, mutta arkkitehtuurista tulee huomattavasti monimutkaisempi ja
hajautetumpi. Monimutkaisuutta kuitenkin usein hallitaan työkaluilla ja automaatiolla,
jolloin urakasta tulee hallittavampi. Tämä työ keskittyykin juuri tuon monimutkaisuuden
hallinnan yksinkertaistamiseen automaatiolla. Automaatiossa hyödynnetään moderneja
ohjelmistotyökaluja kuten Kubernetes ja Docker. [6, 27]
Loppujen lopuksi organisaatioiden on kuitenkin tultava sinuiksi sen kanssa, että
arkkitehtuurin, tuotannon ja ohjauksen hajauttaminen tulee mikropalveluarkkitehtuurissa
kalliimmaksi kuin muissa arkkitehtuureissa. Tämä hinta on kuitenkin perusteltavissa
järjestelmän helpompana muokkautuvuutena ja alhaisempina kokonaiskustannuksina
sovelluksen koko elinkaaren aikana. [6, 27]
Mikropalveluiden tulisi pääsääntöisesti olla tilattomia, eli niiden ei tulisi tallentaa mitään
tietoa tai ylläpitää tilaa, kuten esimerkiksi käyttäjän istuntoja tai dataa. Kun mikropalvelut
ovat tilattomia, niiden automaattinen provisiointi, horisontaalinen skaalaaminen ja
päivittäminen on helpompaa. Kun mikropalvelu on tilaton, sovelluksen siirtäminen
datakeskuksesta toiseen on helppoa: käynnistetään sovelluksesta uusi kopio uudessa
datakeskuksessa ja sammutetaan vanha. Vastaavasti sovellusta on helppo skaalata
horisontaalisesti ja se on helppo päivittää ilman, että sovelluksen käyttäjät kokisivat
huoltokatkoja.
Mikropalveluiden tulisi myös olla toisistaan mahdollisimman riippumattomia ja niiden
käyttöönoton ei tulisi vaatia manuaalista asetusten asettamista. Saman mikropalvelun
ilmentymien välillä ei myöskään tulisi olla eroja. Jos mikropalvelut ovat syystä tai toisesta
tilallisia ja mikropalvelun ilmentymät ovat muutoin keskenään erilaisia, seuraa tästä
useita ongelmia. Kun mikropalvelut ovat tilallisia ja niiden tilatietoa säilytetään
tietokoneen

keskusmuistissa,

sovelluksen

skaalaus

ja

edellä

päivitysten

kuvatut

siirrot

jalkauttaminen

datakeskuksesta
vaativat

toiseen,

onnistuakseen

huomattavasti monimutkaisemman prosessin, kuin tilattomilla sovelluksilla. Sovelluksen
tilatietojen hallintaan tarvittaisiin siis käytännössä ihminen tai sovelluksen ulkopuolinen
sovellus.

Tilallisten

sovellusten

tilatietojen

hallintaan

on

haastavaa

kehittää

yleiskäyttöistä ratkaisua, joka toimisi kaiken tyyppisille sovelluksille, sillä jokainen
sovellus tallentaa ja käyttää tilatietojaan eri tavalla. [6, 7]
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Vielä ei ole käsitelty, minkälaisessa ympäristössä mikropalveluita yleensä ajetaan.
Seuraavassa luvussa 3.3 käsitellään Dockeria, joka tarjoaa mikropalveluille eristetyn
ajoympäristön.

Lisäksi

seuraavassa

luvussa

käsitellään

sitä,

minkälaisia

mahdollisuuksia Docker tarjoaa tilallisten mikropalveluiden hallintaan.

3.3

Docker ja tilallinen tieto

Useimmiten mikropalveluita ajetaan niin sanotuissa ”konteissa” (engl. container). Kontit
ovat toisistaan melkein kokonaan eristettyjä virtuaalikoneita muistuttavia ajoympäristöjä.
Kontteja verrataan usein merikontteihin sillä ne ovat itsenäisiä yksiköitä, joiden
siirtäminen

on

helppoa.

Käytetyin

konttiteknologia

on

Docker

ja

käytetyin

konttienhallintateknologia on Kubernetes. Tässä luvussa käydään läpi Dockerin
perusasiat lyhyesti läpi ja sen jälkeen siirrytään erittelemään keinoja tilatiedon ylläpitoon
Docker-konteissa. Koska useimmiten Kuberneteksen konttien ajoympäristönä käytetään
työssä nimenomaan Docker-ydintä, on hyvä tuntea kaikki mahdollisuudet tilallisen tiedon
hallintaan Docker-konteissa. Kun järjestelmän sisäinen toteutus on tiedossa, voidaan
paremmin arvioida mikä kaikki on mahdollista ja mielekästä etsiessä vastausta työn
tutkimuskysymyksiin. [4, 6]

Kuva 4. Kontit jakavat yhdessä isäntäkäyttöjärjestelmän palvelut Dockerytimen välityksellä, mutta ovat kuitenkin eristettyjä toisistaan esimerkiksi
muistin, tallennustilan ja verkon osalta
Oheinen kuva 4 havainnollistaa perinteisten virtuaalikoneiden ja Docker-konttien eroa.
Perinteisissä virtuaalikoneissa jokaisella suoritettavalla sovelluksella on oma erillinen
virtuaalikone, jota suoritetaan virtualisointiympäristössä. Sen sijaan Docker-konteissa
ajettavat sovellukset käyttävät saman käyttöjärjestelmän palveluita, mutta Docker-ydin
huolehtii konttien pitämisestä erillään. [28]
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Dockerin etu virtuaalikoneisiin nähden on se, että kontit ovat virtuaalikoneisiin verrattuna
erittäin kevyitä. Kun jokainen mikropalvelu ei tarvitse ympärilleen täysveristä
käyttöjärjestelmää, vie yksittäinen mikropalvelu huomattavasti vähemmän muistia ja
koska konteille yhteinen käyttöjärjestelmä on jo valmiiksi käynnissä, käynnistyvät kontit
käytännössä välittömästi verrattuna virtuaalikoneisiin, joissa käyttöjärjestelmä täytyy
ladata aina uudelleen jokaiselle käynnistyskerralle. Vaikka kontit ovat huomattavasti
kevyempiä ja helpommin siirrettävissä olevia, kuin virtuaalikoneet, ne tarjoavat kuitenkin
monet virtuaalikoneiden hyödyistä: sovellukset toimivat kaikkialla siellä missä voidaan
ajaa Docker-ydintä ja sovellukset saavat turvallisen ajoympäristön itselleen. Eristetyssä
ajoympäristössä muut prosessit eivät voi häiritä sovelluksen toimintaa esimerkiksi
varaamalla sovelluksen tarvitsemia portteja tai kirjoittamalla samaan tiedostoon
samanaikaisesti.
Docker-ydin hyödyntää konttien toisistaan erottamisessa Linuxin nimiavaruuksia. Kun
uusi kontti luodaan, sille luodaan omat nimiavaruudet. Kun kontit ovat eri
nimiavaruuksissa, ne eivät näe toistensa resursseja kuten käynnissä olevia prosesseja,
levyjä tai verkkoyhteyksiä eivätkä ne kykene juttelemaan prosessien välisellä
kommunikaatiolla (interprocess communication, ipc). [28]
Docker-ydin käyttää seuraavia Linuxin nimiavaruuksia eristääkseen kontit toisistaan:
PID-nimiavaruus konttien prosessien eristämiseen, NET-nimiavaruus verkkosovittimien
eristämiseen,

IPC-nimiavaruus

IPC-resurssien

hallintaan,

MNT-nimiavaruus

tiedostojärjestelmän hallintaan ja UTS-nimiavaruus kernelin eristämiseen. Kun jokainen
kontti on eritelty näiden nimiavaruuksien avulla, kontit näyttäytyvät sovelluksille, kuin ne
olisivat yksin omassa virtuaalikoneessaan muiden konttien ollessa liitettynä vain samaan
lähiverkkoon kytkimen avulla. UTS-nimiavaruuden avulla jokainen kontti myös näkee
itselleen eri isäntänimen (engl. hostname). Näiden lisäksi hyödynnetään Linuxin
hallintaryhmiä (cgroup) laitteistoresurssien tasapuoliseen jakamiseen. Hallintaryhmät
mahdollistavat suorittimen, levy I/O:n ja keskusmuistin tasaisen jakamisen kaikille
konteille ja ennen kaikkea estää sen, ettei yksi kontti voi kaataa koko järjestelmää
kahmimalla kaikkia laitteistoresursseja itselleen estäen muuta järjestelmää toimimasta
normaalisti. [28, 29]
Kun mikropalveluita ajetaan pilvessä, niiden tulisi olla tilattomia, jotta niiden siirtäminen
ja päivittäminen on yksinkertaista. Tilallisuudella tarkoitetaan, että sovelluksella on
jonkinlainen muisti aiemmista tapahtumista tai vuorovaikutuksesta käyttäjän kanssa.
Tätä muistia kutsutaan sovelluksen tilaksi. Sovellus voi tallentaa tilatietoa joko
tietokoneen keskusmuistiin tai levylle. Esimerkiksi tietokanta on tilallinen sovellus, koska
se ”muistaa” tietokannan rivit. Tietokannan tila muuttuu joka kerta, kun tietokannan rivejä
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muutetaan. Tietokannat usein tallentavat tilansa järjestelmän levyille, jotta tila säilyy
esimerkiksi sähkökatkon yli. Osa tilasta voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi
keskusmuistissa,
työpöytäsovellukset
Esimerkiksi

joka

on

pitävät

Windowsin

levytilaa
osan

huomattavasti

tilatiedoistaan

laskinsovellus

”unohtaa”

nopeampaa.

ainoastaan
kaikki

Tyypillisesti

keskusmuistissa.

aiemmat

suoritetut

laskutoimitukset, kun sovellus käynnistetään uudelleen. [6]
Virtuaalikoneiden tilan siirtäminen isännältä toiselle on ollut jo mahdollista jo jonkin aikaa,
mutta konttien suhteen tilallisen palvelun siirtäminen palvelimelta toiselle ei ole vielä
mahdollista. Virtuaalikoneiden siirrossa keskusmuistin sivut kopioidaan tasaisin väliajoin
kohdepalvelimelle, jonka jälkeen virtuaalikoneiden hallinta-alusta käynnistää siirtymisen.
Virtuaalikoneiden siirtäminen datakeskuksissa on hyvin kypsä ja käytetty teknologia. [13]
Virtuaalikoneiden siirtäminen palvelimelta toiselle vaatii sekä itse sovelluksen tilan
siirtämisen, että käyttöjärjestelmän tilan siirtämisen (esimerkiksi välimuistin). Tämä
voikin johtaa pitkiin siirtoaikoihin, sillä koko virtuaalikoneen tila sisältää huomattavasti
enemmän dataa, kuin pelkän sovelluksen tila. Konttien muistijalanjälki on noin 50 – 90
% pienempi, kuin vastaavan virtuaalikoneen. [13]
Tilallisten konttien siirtäminen isännältä toiselle on kuitenkin yhä epäluotettava
toimenpide. Koska useat kontit jakavat isäntäkoneen käyttöjärjestelmän palveluita, on
niiden

tilan

siirtäminen

haastavampaa.

Kontit

muokkaavat

isäntäkoneen

käyttöjärjestelmän tilaa muun muassa tiedostotaulujen (file table), pistokkeiden (socket)
ja prosessienhallintalohkon (process control block) kautta. Projektit kuten CRIU
(Checkpoint Restart in Userspace) ovat yrittäneet tarjota käynnissä olevien konttien
siirtämistä palvelimelta toiselle, mutta ovat aina rajoittuneet pienelle sovellusjoukolle,
jotka käyttävät vain rajattua osaa käyttöjärjestelmän palveluista. [13]
Koska konttien siirtäminen palvelimelta toiselle ei ole siis käytännössä vielä mahdollista
nykyisillä

ohjelmistoratkaisuilla,

jää

vaihtoehdoksi

yksinkertaisesti

sammuttaa

sovellukset ja käynnistää ne uudestaan kohdepalvelimella. Tämän takia konttien tulisi
olla pääsääntöisesti tilattomia ja tilatietoa tulisi säilyttää erillisissä tietokannoissa. [13]
Konttien ei kuitenkaan tarvitse olla täysin tilattomia. Vaikka keskusmuistin ja
käyttöjärjestelmän tilan säilöminen ja siirtäminen ei ole mielekkäällä tavalla mahdollista,
onnistuu tilatiedon säilyttäminen hyödyntämällä isännän tai laskentaparven levytilaa.
Kuva 5 havainnollistaa kolme erilaista tapaa, miten kontti voi ylläpitää tilatietoa. [12]
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Kuva 5. Konttien tilatietoa voidaan tallentaa levylle, joka voi sijaitsee kontin
sisällä, kontin isäntäkoneen sisällä tai verkossa. Verkkolevylle
tallentaminen mahdollistaa kaikkein luotettavimman ja
pitkäkestoisimman tiedon säilyttämisen.
Ensimmäisessä tavassa tilatieto yksinkertaisesti tallennetaan kontin väliaikaiselle
virtuaalilevylle. Väliaikaiset virtuaalilevyt säilyttävät tilansa niin pitkään, kun levyä
käyttävä kontti on olemassa. Kontit ovat kuitenkin usein luonteeltaan lyhytkestoisia, joten
tämä tapa soveltuu vain, kun tilatieto on luonteeltaan sellaista, että sen katoamisesta ei
ole milloinkaan haittaa. Tällaista tietoa voisi olla vaikkapa jonkin yksittäisen istunnon
väliaikainen tieto, jota tallennetaan vaikkapa tehokkuussyistä hetkellisesti. [12]
Kontti voi tallentaa tilatietoa myös isäntäkoneensa levylle. Tällöin tieto säilyy, vaikka
kontti käynnistettäisiin uudelleen ja näin tiedon siirtäminen isännältä toiselle on
suhteellisen helppoa. Tämä vaihtoehto toimii kuitenkin huonosti, kun käytössä on
Kuberneteksen kaltainen konttien hallinnointisovellus, koska kontit saattavat siirtyä
isännältä

toiselle

toiminnallisuuden

varoittamatta.
niin

sanottujen

Kubernetes

kuitenkin

tilajalkautus-olioiden

tarjoaa

(engl.

vastaavan

StatefulSet)

ja

pysyväislevyjen (engl. Persistent Volume) muodossa, jotka on kuvattu tarkemmin
myöhemmin luvuissa 4.4 ja 4.5. [12]
Kolmas tapa hoitaa tilallisia kontteja on hajautettujen verkkolevyjen avulla, esimerkiksi
avoimen lähdekoodin sovelluksilla Ceph ja HDFS tai kaupallisilla pilvipalveluilla kuten
Amazon S3 tai Google Cloud Storage. Ulkoinen verkkolevy (esim. Ceph tai Gluster)
mahdollistaa

korkean

saatavuuden,

automaattiset

varmuuskopiot,

joista

sovelluskehittäjän ei tarvitse huolehtia ja monia muita etuja. Ulkoisten hajautettujen
verkkolevyjen heikkous on kuitenkin pidemmät viiveet, sillä tietoväline ei sijaitse enää
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välttämättä fyysisesti samassa paikassa suoritettavan sovelluksen kanssa. Tämä voi olla
ongelmallista, jos käsitellään suuria datamääriä ja lyhyet viiveet ovat kriittisiä. [12, 21]

3.4

Kehitys ja ylläpito (DevOps)

Tässä luvussa käydään läpi kehityksen ja ylläpidon yhdistämistä (engl. DevOps). On
oleellista ymmärtää kehityksen ja ylläpidon asettamat haasteet tutkimuskysymykselle,
koska toteutunutta ratkaisua tullaan arvioimaan myös sen pohjalta, miten se soveltuu
kehityksen ja ylläpidon malliin.
Myös nykyaikaisilla ohjelmistotuotannon menetelmillä voidaan saavuttaa hyötyjä
pilvilaskennasta, riippumatta siitä, toimiiko ajoympäristönä kolmannen osapuolen
tarjoama julkinen pilvi, organisaation oma palvelinkeskus tai näiden kahden yhdistelmä
eli niin sanottu hybridipilvi. Yksi näistä pilven kanssa hyvin sopivista menetelmistä on
kehityksen ja ylläpidon yhdistäminen, eli KehY (engl. DevOps). Pilven tehokas
suorituskyky, alhaisemmat kustannukset, joustavuus ja helppous mahdollistavat
lyhyemmät

kehityssyklit.

Lyhyemmät

kehityssyklit

ovat

avainasemassa,

kun

organisaatiossa ollaan omaksumassa KehY:ä. [30, 31]
KehY on noussut merkittäväksi menetelmäksi tietotekniikassa ja sen suosio nousee
tasaisesti. KehY:lle ei ole virallista ja määritelmää ja virallinen suomenkielinen termi
puuttuu, mutta yhteistä määritelmille on, että organisaation osastojen välisiä rajoja
rikotaan ja vastuuta jaetaan osastojen kesken. Jotkut kuitenkin määrittelevät KehY:n
kulttuuriksi, mutta jotkut rinnastavat sen ketterän kehityksen kaltaiseksi menetelmäksi.
[18, 30]
Perinteisessä ohjelmistokehityksessä ohjelmiston kehitys ja ylläpito ovat erillisiä
prosesseja ja niistä vastasivat erilliset tiimit. Kun kehittäjät saivat ohjelmiston valmiiksi ja
paketoivat sen asennuspaketiksi, vastuu siirtyi ylläpidolle. Ohjelmiston ylläpitäjät
vastasivat uuden ohjelmiston asentamisesta, asetusten asettamisesta ja ohjelmiston
ylläpidosta. Mikäli ylläpitäjät havaitsivat ohjelmistossa virheitä tai vikoja, he pyysivät
kehittäjiltä uutta korjattua versiota, ja huolehtivat päivitetyn version asentamisesta
uudelleen. [30]
KehY:ssä asetelmaa muutetaan siten, että vastuu kehityksestä, testauksesta ja
ylläpidosta jaetaan ja organisaation sisäiset siilot puretaan. KehY:ssä kaikki ovat
yhteisvastuussa sovelluksen kehityksestä, testauksesta ja ylläpidosta. Käytännön tasolla
tämä ilmenee muun muassa siten, että sen lisäksi, että kehittäjät luovat sovellukseen
uusia ominaisuuksia, he kirjoittavat sovellukselle kattavat automaattitestit, jotka toimivat
samalla hyväksyntätesteinä, kehittävät sovellustaan tuotantoympäristöä vastaavassa
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ympäristössä ja paketoivat sovelluksensa siten, että sovelluksen käyttöönotto onnistuu
helposti missä vain ympäristössä ilman implisiittisiä riippuvuuksia. KehY:n olennainen
osa on yhteistyön kulttuuri ja mahdollisimman avoin tiedon jakaminen kaikilla tasoilla.
[30]

Kuva 6. KehY (DevOps) yhdistää kehityksen, testauksen ja ylläpidon ja
jakaa vastuun eri sidosryhmien välillä
Kuva 6 esittää Venn-diagrammina KehY:n kehityksen, ylläpidon ja testauksen
leikkauskohdassa. KehY on siis näitä kaikkia kolmea samanaikaisesti. Kuva 7 esittää
taas KehY:n prosessin kannalta. Kuvan ikuinen silmukka ja samalla äärettömyyden
symboli kuvastaa sitä, että KehY on päättymätön prosessi. Kehittäjät siirtyvät jatkuvasti
koodaamisen kautta testaamaan ja julkaisemaan sovellusta ja nähdessään päivitetyn
sovelluksen toiminnassa palaavat suunnittelemaan ja koodaamaan julkaistakseen
sovelluksesta pian taas uuden version tarkasteltavaksi.
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Kuva 7. Kehitys ja ylläpito on jatkuva prosessi, jossa kehittäjien tehtävät
oskilloivat ohjelmiston kehittämisen ja ylläpitämisen välillä

Parhaimmillaan ja oikein toteutettuna KehY tarjoaa merkittävää etua organisaatioille.
KehY kulttuurissa hyväksytään jatkuva muutos ja muutokseen sopeudutaan nopeasti.
Kun muutos koetaan normaalitilaksi, kykenee organisaatio muuttamaan ketterästi
suuntaa ja omaksumaan uusia teknologioita ilman muutosvastarinnan kitkaa. Useat
organisaatiot ovat raportoineet, että KehY on kasvattanut tuottavuutta ja vähentäneet
kustannuksia. KehY on nopeuttanut tuotekehitystä ja samanaikaisesti parantanut laatua.
[32]
Oleellisimpia KehY:n käytännön toimenpiteitä on järjestelmän eri komponenttien jatkuva
yhteensovittaminen ja uusien järjestelmäversioiden jatkuva jalkauttaminen tuotantoon
(engl.

Continuous

Integration

ja

Continuous

Deployment,

CI/CD).

Jatkuva

komponenttien yhteensovittaminen tarkoittaa käytäntöä, jossa tiimit sovittavat yhteen
töitänsä usein. Yhteensovitukset testataan automaattisilla käännöksillä ja kattavilla
testeillä, jotta virheelliset versiot ja käännökset havaitaan nopeasti. Käytännössä siis
jokaisen kehittäjän jokainen uusi lisäys versiohistorian päähaaraan tulisi käynnistää
automaattinen käännösprosessi ja automaattitestit ja kehittäjän tulisi saada nopea
palaute, onnistuiko käännös ja havaitsivatko testit vikoja. Yksittäisen kehittäjän tekemiä
muutoksia testataan muiden kehittäjien kehittämien komponenttien kanssa, jotta
varmistutaan, että uusi versio on yhteensopiva myös muiden komponenttien kanssa ja
muutos voidaan yhteensovittaa turvallisesti kokonaisuuteen. Jos testit epäonnistuvat,
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hylätään päivitys ja järjestelmän uusimpana versiona säilyy nykyinen versio päivitetyn
version sijasta. Kuva 8 havainnollistaa prosessia. [33]

Kuva 8. Jatkuvassa yhteensovittamisessa kehittäjien tekemät muutokset
versionhallintaan (kuvassa git) käynnistävät automaattisen käännös- ja
testausprosessin, josta kehittäjät saavat nopean palautteen

Jatkuva yhteensovittaminen mahdollistaa sen, että järjestelmä on aina julkaisukunnossa,
vaikka siihen olisi tehty muutoksia juuri äskettäin. Automaattiset yhteensovitustestit
takaavat kehittäjille turvaverkon ja varmuuden, että järjestelmä toimii muutoksista
huolimatta. Sen lisäksi, että automaattisten testien turvaverkko poistaa pelon
järjestelmän muuttamiselta ja näin ollen vauhdittaa muutosten tekemistä, tarjoaa se
kehittäjille myös toisen ylellisyyden: tuorein koodi löytyy järjestelmän viimeisimmästä
versiosta. Jos komponenttien yhteensovittaminen on hidasta ja työlästä eikä sitä tehdä
usein, jokaisella kehittäjällä on oma paikallinen versio omalla tietokoneellaan, johon
kehittäjä on tehnyt omia muutoksiaan. Kun jokaisella kehittäjällä on paljon paikallisia
muutoksia koodikannassa, syntyy väistämättä ristiriitoja, kun kehittäjät yrittävät julkaista
töitään yhteiseen koodikantaan. [33]
Jatkuvan yhteensovittamisen voi kuitenkin viedä vielä pidemmälle jalkauttamalla
uusimman version nopeasti myös tuotantoon. Kuva 9 esittää jatkuvan jalkautuksen
periaatteen. Jatkuvassa jalkauttamisessa jatkuvassa integraatiossa luotu paketti
pusketaan testien läpäisyn jälkeen paketinhallintaan, josta paketit voidaan jalkauttaa
ensin koekäyttöpalvelimelle, jossa testataan koko järjestelmää. Koekäyttöpalvelin on
mahdollisimman pitkälle tuotantoa vastaava ympäristö, jossa koko järjestelmälle voidaan
ajaa lopulliset hyväksyntätestit. [26]
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Kuva 9. Jatkuva jalkautus laajentaa jatkuvaa integraatiota jalkauttamalla
tuoreen paketin koekäyttöympäristöön, jossa paketille ajetaan
automaattisesti hyväksyntätestit, jotta varmistutaan, että sovellus on
valmis tuotantoa varten
Tämän työn puitteissa ei käydä tämän yksityiskohtaisemmin KehY:ä käytännön tai
teorian tasolla. Tämän työn kannalta on oleellista ymmärtää, että toteutettava ratkaisu
tilallisuuden hallintaan mahdollistaa omalta osaltaan edellä kuvattujen hyötyjen
saavuttamisen ja mahdollistaa jatkuvan jalkauttamisen tuotantoon. Toteutettava ratkaisu
poistaa kehittäjien harteilta muutoin manuaalisia asentamisen, ylläpidon ja tarkkailun
tehtäviä lyhentäen kehityssyklejä ja parantaen organisaation kilpailukykyä ja uusien
innovaatioiden määrää. Kun uuden sovellusversion käyttöönotto on helppoa ja edes
viallisen sovelluksen jalkauttamisesta ei aiheudu käyttökatkoja, uskaltavat kehittäjät
kokeilla uusia innovaatioita ja julkaista pieniäkin päivityksiä huoletta. Lopullista toteutusta
tuleekin arvioida sen kannalta, miten hyvin se soveltuu jatkuvan jalkauttamisen malliin.
[26]
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4. KUBERNETEKSEN PERUSTEET
Kubernetes on avoimen lähdekoodin ohjelmistokonttien hallintajärjestelmä. Kubernetes
mahdollistaa konttien käyttöönoton, skaalaamisen ja hallinnoinnin automatisoinnin.
Kuberneteksen ensimmäinen versio julkaistiin kesällä 2014. Vuotta myöhemmin
julkaistiin Kubernetes v1.0. Kubernetes on alun perin Googlen suunnittelema, mutta 1.0
version julkaisun yhteydessä Google perusti yhdessä Linux Foundationin kanssa Cloud
Native Computing Foundationin (CNCF), joka nykyään vastaa Kuberneteksen
kehityksestä. [2]
Kubernetes pyrkii olemaan mahdollisimman neutraali ja alustariippumaton ratkaisu ja se
on tehty helposti laajennettavaksi. Teoriassa Kubernetes-yhteensopiva sovellus voidaan
helposti siirtää eri pilvipalvelusta toiseen, tai jopa käyttää useaa pilvipalvelua
samanaikaisesti. Kubernetes myös tukee useita eri konttiteknologioita, mutta Docker on
vakiinnuttanut asemansa käytetyimpänä konttiteknologiana. Kubernetes pyrkii myös
itsessään olevaan korvattavissa toisella vastaavalla konttienhallintasovelluksella. [2]
Kubernetes hallinnoi kontteja niin sanottujen Kubernetes-olioiden avulla, jotka toimivat
abstraktiotasoina sovelluksen ylläpitäjälle. Tämän luvun aliluvuissa käydään tämän työn
kannalta oleelliset Kubernetes-oliot läpi tarkemmin yksitellen. Kubernetes-olioiden nimet
kirjoitetaan usein englannin kielessä isolla alkukirjaimella. Tässä työssä olioille on
keksitty suomenkieliset vastineet, jotka selkeyden vuoksi on esitetty kursivoituina. Jotkin
Kuberneteksen olioiden nimistä ovat varsin yleisluontoisia ja sekoitettavissa muihin alan
termeihin, joten kun sana on kursivoitu, viitataan aina Kubernetes-termiin. Lisäksi työssä
on pyritty pitämään englanninkielisiä vastineita usein esillä, jotta lukijan on helpompi
muistaa käännösten vastaavuudet. Liite C listaa kaikki suomennetut Kubernetes termit.
[2]
Kuva 10 esittää Kuberneteksen tärkeimmät sisäiset komponentit. Käytännön tasolla
Kubernetes-parvi (lyhennetään k8s-parvi) muodostuu yhdestä isäntäpalvelimesta ja
useista työskentelijäpalvelimista. Työn ymmärtämisen kannalta ei ole oleellista tuntea
tarkkaan Kuberneteksen hallintapinnan ja työskentelijäpalvelinten sisäistä toteutusta,
mutta niiden vastuut on kuitenkin hyvä tuntea.
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Kuva 10.
Kuberneteksen ”aivot” sijaitsevat hallintapinnassa, joka
ohjaa työskentelijäpalvelimia suorittamaan haluttuja kontteja
Kuvassa 10 esitetty isäntäpalvelin sisältää Kuberneteksen hallintapinnan (engl. Control
Plane), jonka kanssa vuorovaikutetaan API-palvelimen kautta http-viesteillä, tai käyttäen
kubectl työkalua. Asiakaspääte, johon on asennettu kubectl on esitetty kuvassa 10
kannettavana

tietokoneena.

Kubectl

on

Kuberneteksen

komentorivikäyttöliittymäasiakas, joka yksinkertaistaa Kuberneteksen API-palvelimen
käyttöä. Hallintapintaan määritetään laskentaparven haluttu tila ja hallintapinta käskyttää
työskentelijäpalvelimia tämän halutun tilan saavuttamiseksi. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että hallintapinta määrää, minkä työskentelijäpalvelimen pitäisi käynnistää
mikäkin (Docker) kontti.
Kuvassa 10 esitetty työskentelijäpalvelin (engl. worker node) tarjoaa laskentaparvelle
omia laskentaresurssejaan. Työskentelijäpalvelimen Kubelet kommunikoi hallintapinnan
API-palvelimen kanssa, jota kautta se saa tiedon, mitä kontteja työskentelijäpalvelimen
tulisi suorittaa. Kubelet vastaavasti komentaa paikallista konttien ohjainta, joka
vastaavasti suorittaa kontit.

4.1

Kapselit konttien ajoympäristönä

Kapselit (engl. Pod) ovat Kuberneteksen pienin mahdollinen resurssi. Kubernetesparvessa ajettavat kontit ovat aina kapselin sisällä. Kapselit eroavat hieman
perinteisestä kontista. Normaalisti Docker-kontit ovat aina omissa nimiavaruuksissaan,
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joissa ne näkevät ainoastaan oman väliaikaislevynsä. Jokaisella Docker-kontilla on
myös oma yksilöllinen IP-osoite Docker-verkossa ja konteissa ajetaan yleisesti vain yhtä
prosessia kerrallaan. Kapselit ovat hieman laajempi käsite verrattuna kontteihin ja yksi
kapseli sisältää joko yhden tai useamman kontin. Saman kapselin sisällä sijaitsevat
kontit jakavat Linuxin nimiavaruudet ja näin ollen näkevät saman isäntänimen, saman
väliaikaislevyn, saman prosessilistauksen ja ne käyttävät samoja verkkosovittimia.
Kapselit helpottavat kahden tiukasti kytkeytyneen kontin ajamista prosessien jakaessa
samat resurssit. Saman kapselin sisällä olevat kontit voivat keskustella keskenään
esimerkiksi prosessien välisellä kommunikaatiolla (IPC). [2]
Kuva 10 esitetyssä Kuberneteksen yleiskatsauksessa kapselit sijaitsevat tietorakenteina
kuvan etcd säilössä. Etcd säilössä on kuvattuna kapselin ominaisuudet, esimerkiksi
halutut Docker-levykuvat, kapselin nimi ja tarvittavat laitteistoresurssit. Näiden
tietorakenteiden pohjalta Kubernetes-ydin käskyttää kubeletia, joka vuorostaan
käskyttää Docker-ydintä. Docker luo halutunlaiset kontit työskentelijäpalvelimelle
kubeletin käskyjen pohjalta. Docker ei teoriassa tiedä kapseleista mitään, vaan
noudattaa vain kubeletin käskyjä. Dockerin luomat kapselit ja nimiavaruudet ovat
kuitenkin kapselin ”konkreettinen” ilmentymä. [2]

4.2

Kapseleiden määrän hallinta Ilmentymäjoukoilla

Ilmentymäjoukko-olio

(engl.

ReplicaSet)

hallinnoi

kapseleiden

lukumäärää.

Ilmentymäjoukko tarkkailee Kuberneteksen sisäistä tietovarantoa, jonne tallennetaan
parven tavoitetila. Tietovarantoon on tallennettu tieto siitä, montako kappaletta
kapseleita tulisi olla ja montako niitä todellisuudessa on. Ilmentymäjoukko toimii näiden
tietojen erotuksen perusteella. Ilmentymäjoukko siis luo halutunlaisista kapseleista
halutun määrän ilmentymiä. Esimerkiksi, jos kapseleiden tavoitemäärä on kolme ja niitä
on todellisuudessa olemassa vain kaksi, lähettää ilmentymäjoukko Kuberneteksen
hallintapalvelimelle käskyn käynnistää yhden kapselin lisää. Ilmentymäjoukon ansiota
esimerkiksi laitteistovika ei aiheuta käyttökatkoja, koska kapseleista on useita kopioita.
Jos laitevika aiheuttaa käyttökatkoja, niin niistä palaudutaan nopeasti ja automaattisesti,
koska ilmentymäjoukko käynnistää kapselit uudelleen vielä toimiville palvelimille.
Ilmentymäjoukko
käytännössä

on kuitenkin toiminnaltaan hyvin

muita

ominaisuuksia,

kuin

yksinkertainen eikä tarjoa

kapseleiden

lukumäärän

tarkkailua.

Ilmentymäjoukko ei esimerkiksi tarjoa ratkaisua rullaavan päivityksen tekemiseen.
Kubernetes tarjoaakin ilmentymäjoukkoa kehittyneempiä olioita, jotka tarjoavat paljon
monipuolisempia ominaisuuksia. Yksi näistä kehittyneemmistä olioista on seuraavassa
luvussa kuvattu jalkautusjoukko. Kehittäjät eivät tästä syystä käytännössä ikinä luo itse
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ilmentymäjoukkoja, vaan kehittyneemmät Kubernetes oliot luovat ilmentymäjoukkoja
automaattisesti. Kuva 11 havainnollistaa myös ilmentymäjoukon roolia Kubernetesparvessa suhteessa näihin kehittyneempiin olioihin. [2]

4.3

Edistynyt kapselien hallinta jalkautuksilla

Jalkautusjoukko (engl. Deployment) on Kubernetes-olio, joka hallinnoi epäsuorasti
useampia kapseleita ilmentymäjoukkojen kautta. Jalkautusjoukon määrittelytiedostossa
(.yaml) on kuvattu järjestelmän tavoitetila. Määrittelytiedostossa on kuvattu kapseleiden
ominaisuudet, kapseleiden lukumäärä, laitteistorajoitukset (esim. keskusmuistin
käyttörajoitus) ja lukemattomia muita vapaaehtoisia asetuskenttiä. Näiden määritelmien
avulla sovelluksen rakennetta ja toivottua tilaa kuvataan yhden asetustiedoston avulla.
Kuten kaikki Kuberneteksen oliot, jalkautusjoukot ovat niin sanotusti deklaratiivisia,
eivätkä

imperatiivisia.

Kubernetekselle

siis

kuvataan

asetustiedoston

avulla,

minkälaiseen tilaan järjestelmä halutaan ajaa (deklaratiivinen), sen sijasta, että
ilmoitettaisiin miten nykyistä tilaa, haluttaisiin muuttaa (imperatiivinen). Käyttäjä
esimerkiksi käskyttää Kubernetesta ”haluan 5 kappaletta http-palvelimia”, sen sijasta,
että käyttäjä määrittelisi ”haluan 2 http-palvelinta lisää”. Näin Kuberneteksen vastuulle
jää tarkkailla, kuinka monta kappaletta haluttuja resursseja on jo olemassa ja
minkälaisilla toimilla päästään haluttuun tilaan. [2]
Kuva 11 laajentaa kuvaa 10 kuvaamalla yksityiskohtaisemmin Kubernetes-olioiden
keskinäistä toimintaa parven sisällä. Kuvan ulkopuolelle on selkeyden vuoksi jätetty
etcd-tietovaranto ja sen sijaan etcd-tietovarantoon tallennetut Kubernetes-oliot on
esitetty API-palvelimen sisällä olevissa laatikoissa omina olioinaan.
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Kuva 11.
Kuberneteksen jalkautusjoukko muodostuu useista
abstraktiotasoista, jotka keskustelevat keskenään. Uuden resurssin
lisääminen käynnistää monivaiheisen prosessin, joiden avulla
Kubernetes yrittää muokata parven tilaa halutun laiseksi. Numeroidut
kohdat on selitetty leipätekstissä.
Kuva 11 havainnollistaa, mitä tapahtuu, kun käyttäjä luo uuden jalkautusjoukko-olion
Kuberneteksen komentorivikäyttöliittymän kubectl:än kautta:
1. Käyttäjä

luo

jalkautusjoukko-olion

kubectl

työkalun

avulla

lähettäen

jalkautusjoukon määrittelytiedoston (.yaml) Kuberneteksen ytimelle (kuvassa
API-palvelin)
2. Jalkautusjoukko-ohjain saa ilmoituksen muutoksesta
3. Jalkautusjoukko-ohjain luo uuden ilmentymäjoukon määritysten perusteella
4. Ilmentymäjoukko-ohjain saa ilmoituksen muutoksesta
5. Ilmentymäjoukko luo kapselin
6. Kuberneteksen aikatauluttaja saa ilmoituksen muutoksesta
7. Aikatauluttaja määrittää, mille työskentelijäpalvelimelle kapseli laitetaan ajoon
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8. Työskentelijäpalvelimen paikallinen Kubernetes-asiakas, joka liittää palvelimen
k8s-parveen, saa ilmoituksen muutoksesta sille allokoiduista kapseleista
9. Kubelet käskee Dockeria käynnistämään kontit
10. Docker käynnistää kontit. Nämä kontit ovat API-palvelimella (etcd) kuvattujen
kapseleiden ja muiden Kubernetes-olioiden ”konkreettisia” ilmentymiä.
Kuvasta voi myös huomata, että työskentelijäpalvelimella ajettavat kontit eivät tiedä
kapseleista

mitään,

vaan

kapselit

ovat

todellisuudessa

vain

tietorakenteita

Kuberneteksen isäntäpalvelimella, joiden perusteella Kubelet käskyttää Dockeria.
Kapseli on kuitenkin merkitty kuvaan katkoviivoilla. [2]

4.4

Levyt ja datan säilytys

Kuberneteksessa suoritettavat palvelut ovat oletusarvoisesti tilattomia. Kubernetes
olettaa, että se voi milloin vain sulkea ja siirtää tavallisia kapseleita parven sisällä
(poikkeuksena tilajalkautukseen kuuluvat kapselit). Useat sovellukset tarvitsevat
kuitenkin tavan tallentaa tietoa pysyvästi, yleisimpänä esimerkkinä tietokannat. Usein
tällaisissa sovelluksissa on varmistuttava, että tieto on aina saatavilla ja että se ei pääse
katoamaan missään tilanteessa. Esimerkiksi pankin tietojärjestelmässä tiedon
häviämisen seuraukset olisivat merkittävät rahan ollessa nykyään yhä enemmän
digitaalisessa

muodossa.

Tällaisen

kriittisen

tiedon

tallentamiseen

käytetään

Kuberneteksen pysyväislevyolioita (engl Persistent Volume). Pysyväislevyt ovat
nimensä mukaisesti pysyviä levyjä, joita kubernetes-parvi tarjoaa palveluna sovelluksille.
Kun pysyväislevy liitetään kapseliin, se näyttäytyy kapselin konteille tavallisena levynä.
Levyt tarjoavatkin esimerkiksi tietokantaan verrattuna yksinkertaisen ja tehokkaan tavan
säilöä sovelluksen tiedostoja paikallisesti. [2]
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Kuva 12.
Pysyväislevyt eivät kuulu mihinkään nimiavaruuksiin, aivan
kuten eivät työskentelijäpalvelimetkaan. Käyttäjät myös saattavat
tietämättään käyttää samojen palvelimien resursseja toisistaan
tietämättä.
Kuva 12 havainnollistaa pysyväislevyjen roolia osana laskentaparvea. Kuten
työskentelijäpalvelimet (engl. worker nodes) ovat Kubernetes-parven resursseja, joita
kapselit käyttävät ajoympäristönään, pysyväislevyt toimivat verkkolevyinä kapseleille.
Kapselit varaavat itselleen pysyväislevyjä niin sanotuilla pysyväislevypyynnöillä (engl.
Persistent Volume Claim). Pysyväislevypyynnössä on määritelty, minkälaisen levyn
kapseli haluaa varata itselleen. Pysyväislevypyynnössä määritellään esimerkiksi
tarvittavan levyn koko ja tyyppi. Pysyväislevyn tyyppi viittaa aina kyseisen parven sisällä
määriteltyihin tyyppeihin. Esimerkiksi, jos ajoympäristönä toimii Azuren Kubernetesparvi, voitaisiin levyn tyypiksi määritellä AzureFile tai AzureDisk. Jos parvessa tarvitaan
erilaisia levyjä, kuten nopeita SSD-levyjä, tai HDD-levyjä massiivisten datamäärien tai
varmuuskopioiden pitkäaikaissäilyttämiseen, on parven ylläpitäjän vastuulla tarjota
kyseiset resurssit parven asiakkaille. [2, 34]
Kuva 13 Havainnollistaa pysyväislevyjen ja pysyväislevypyyntöjen elinkaarta. Kuvasta
nähdään, että pysyväislevyt ovat laskentaparven ylläpitäjän luoma resurssi, joita
varataan pysyväislevypyynnöillä. Yhteen pysyväislevyyn voi liittää vain yhden
pysyväislevypyynnön

kerrallaan

(one-to-one

mapping).

Kuvasta

poiketen

pysyväislevypyyntöjä voi kuitenkin käyttää yksi tai useampi kapseli samanaikaisesti, jos
pysyväislevyn tyyppi tukee tätä. [2]
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Kuva 13.
elinkaari.

Pysyväislevyjen, Pysyväislevypyyntöjen ja niiden käyttäjien

Kubernetes tukee valmiiksi useita erilaisia levytyyppejä, kuten AWS:än S3 ja Azuren
AzureFile ja AzureDisk. Yksi perustavaa laatua oleva levytyyppi on emptyDir. EmptyDir
on nimensä mukaisesti aina aluksi tyhjä kansio, joka luodaan silloin kun kapseli
määritellään työskentelijäpalvelimelle. Vastaavasti emptyDir poistuu välittömästi, kun
kapseli poistuu. On tärkeää kuitenkin huomata, että emptyDir ei poistu silloin, jos
kapselin sisällä oleva kontti kaatuu ja käynnistyy uudestaan. Tämä on hyvä pitää
mielessä, jotta sovellus ei esimerkiksi jää pysyvästi epämääräiseen tilaan kaatuessaan,
koska levyllä on valmiiksi jo jotain tietoa. [2]
EmptyDir sisältää myös asetuksen emptyDir.medium, jonka arvoksi voidaan asettaa
”Memory”.

Tällöin

Kubernetesta

käsketään

liittämään

konttiin

tmpfs

(keskusmuistipohjainen tiedostojärjestelmä). Tmpfs on erittäin nopea, mutta koska se on
järjestelmän

keskusmuistissa,

uudelleenkäynnistyksessä.

kaikki

Tmpfs:ään

data

katoaa

tallennettu

data

esimerkiksi
myös

järjestelmän

lasketaan

kontin

muistirajoituksiin. [34]
Kuberneteksesta löytyy myös gitRepo tyyppinen levy. GitRepo levy on käytännössä
emptyDir-levy, mutta välittömästi luonnin jälkeen levylle ladataan määritellystä
versionhallintajärjestelmästä haluttu revisio levylle. Oheinen listaus esittää käytännössä,
miten gitRepo-levy määritellään. [34]
volumes:
- name: git-volume
gitRepo:
repository: "git@somewhere:me/my-git-repository.git"
revision: "22f1d8406d464b0c0874075539c1f2e96c253775"

GitRepot ovat kuitenkin vanhentunut Kubernetes ominaisuus ja tuki niille lopetettiin
2018. Vastaava toiminallisuus saavutetaan helposti niin sanotuilla alustuskonteilla (engl.
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init container), joiden avulla voidaan suorittaa jokin kontti kapselin sisällä ennen
varsinaista pääkonttia. [34]

4.5

Tilallisten Kapselien hallinta tilajalkautuksilla

Tilajalkautusjoukko muistuttaa paljolti jalkautusjoukkoa, mutta se on tarkoitettu
nimenomaan tilallisille sovelluksille. Kuberneteksen tilajalkautusjoukkoja kutsuttiin alun
perin nimellä PetSeteiksi eli lemmikkijoukoiksi. Nimi viittasi Microsoftin puhujan Bill
Bakerin käyttämään vertauskuvaan karjasta ja lemmikeistä. Vertauskuvassa tilallisten ja
tilattomien sovellusten ylläpitoa verrattiin lemmikkeihin ja karjaan. Jos esimerkiksi tilaton
sovellus päätyy määrittelemättömään tilaan, voidaan sovellus yksinkertaisesti tappaa ja
käynnistää uusi instanssi sovelluksesta tilalle, hieman kuten yhden lehmän
loukkaantuessa lehmä vain teurastetaan ja korvataan uudella. Vastaavasti taas tilallisen
sovelluksen vikaantuessa, on siitä pidettävä huolta, että dataa ei pääse katoamaan,
aivan kuten lemmikistä on pidettävä huolta niiden ollessa ainutlaatuisia ja rakastettuja.
[2, 18]
Tilajalkautus eroaa jalkautuksesta muutamalla merkittävällä tavalla tilallisuuden
hallinnan helpottamiseksi. Ensinnäkin jokainen tilajalkautuksen kapseli saa ennaltaarvattavan isäntänimen. Tilajalkautusten kapselien nimet noudattavat muotoa, jossa
käyttäjän nimen perään lisätään vain järjestysnumero, esimerkiksi MinunSovellus-0,
MinunSovellus-1 ja MinunSovellus-2. Tämä helpottaa resurssien tunnistamista ja
järjestelmällistä hallintaa, verrattuna jalkautuksen kapseleihin, joiden nimien loppuosa
on satunnaisesti luotuja. [2]
Toinen

tapa,

miten

tilajalkautukset

eroavat

normaaleista

jalkautuksista,

on

pysyväislevyjen hallinta. Ilmentymäjoukot ja sitä kautta jalkautukset mahdollistavat
kaikille olion kapseleille vain samat pysyväislevyt. Kuva 14 havainnollistaa tilanteen
ilmentymäjoukkojen suhteen. [2]
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Kuva 14.
Ilmentymäjoukko ei mahdollista kaikille kapseleille omien
pysyväislevyjen liittämistä, vaan ne kaikki viittaavat samaan/samoihin
levyihin.
Ilmentymäjoukon kapselit voivat käyttää samoja yhtä tai useampaa pysyväislevyä
yhdessä, mutta kaikki kapselit saavat kuitenkin samat levyt. Jokaiselle kapselille ei ole
mahdollista luoda omaa pysyväislevyä, vaan se on jaettava aina muiden ilmentymien
kanssa. Tilajalkautukset toimivat kuitenkin pysyväislevyjen suhteen eri tavalla. Kuva 15
havainnollistaa pysyväislevyjen käyttäytymistä tilajalkautuksissa.

Kuva 15.
Tilajalkautukset mahdollistavat jokaiselle Kapselille oman
pysyväislevyn määrittämisen. Pysyväislevypyyntöjä ei myöskään
poisteta, vaikka Kapseli poistuisi, jotta Kapseli saa aina saman levyn
itselleen, kun se luodaan uudestaan.
Tilajalkautukset

luovat

jokaiselle

sen

sisältämille

kapseleille

yksilöllisen

pysyväislevypyynnön, joka liitetään yksilölliseen pysyväislevyyn. Kun kapseli poistuu
syystä tai toisesta, pysyväislevypyyntö kuitenkin säilytetään tästä huolimatta. Koska
pysyväislevypyyntö säilyy kapselin elinkaaren loppumisen jälkeenkin, säilytetään myös
siihen sidottu pysyväislevy sellaisenaan. Kun tilajalkautuksen kapseli luodaan uudelleen,
se saa käyttöönsä tismalleen saman pysyväislevyn, joka on säilyttänyt kaiken datan
muuttumattomana.

33

4.6

Kapseleiden löytäminen palveluolioiden avulla

Yksi tärkeimmistä Kuberneteksen ominaisuuksista ovat niin sanotut palveluoliot (engl.
Service). Palvelu-oliot tarjoavat yksinkertaisen tavan kohdistaa verkkoliikennettä
halutuille kapseleille. Palvelu-oliot toimivat hieman perinteisten DNS-palvelimien tapaan,
eli haluttuun resurssiin voidaan viitata erisnimellä ilman, että IP-osoite on tiedossa.
Kuberneteksen palveluoliot ovat keskeisessä roolissa, koska Kubernetes-parven
kapselit ovat luonteeltaan lyhytaikaisia. Kapseleiden määrät, nimet, IP-osoitteet ja
palvelin, jolla kapselia ajetaan vaihtuvat jatkuvasti Kuberneteksen yrittäessä tasata
kuormitusta kapselien ja palvelinten välillä. Kapseleiden löytäminen olisi työlästä
asiakassovelluksille ilman palveluolioita, koska ne eivät koskaan voisi tietää mistä IPosoitteesta tai millä isäntänimellä ne löytäisivät halutun kapselin. Tästä syntyy tarve
palveluolioille, jotka piilottavat kapseleiden ilmentymät yhden luukun taakse, jotta
asiakassovellusten ei tarvitse välittää, kuinka monta ilmentymää kapseleista on
olemassa ja millä palvelimella niitä ajetaan. Kuva 16 havainnollistaa palveluolioiden
toimintaa. [2]
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Kuva 16.
Asiakassovellus ottaa yhteyden palveluolioon, joka ohjaa
yhteyden jollekin kapseleista, jonka tunnisteet täsmäävät palvelun
valitsimiin.
Palvelu-olioon on aina määritetty joukko valitsimia (engl. selector), joiden perusteella
Palvelu-olio etsii niiden kapseleiden IP-osoitteet, joille liikenne tulisi ohjata. Vastaavasti
jokaiseen kapseliin voidaan määritellä näitä valitsimia vastaavia tunnisteita (engl. tag),
joiden perusteella etsintä tapahtuu. Kuvan esimerkissä palveluolioon on tallennettu
valitsin ”sovellus=minun-sovellus. Vastaavasti kapseleihin on tallennettu tunniste
”minun-sovellus”, jolloin palveluolio tietää, että liikenne tulee ohjata jollekin valitsinta
vastaavista kapseleista. [2]
Kapselilla voi olla useita täysin vapaavalintaisia tunnisteita ja tunnisteita voi muokata
vapaasti kapselin ollessa käynnissä. Vastaavasti palveluolioon voidaan määritellä
vapaasti useita valitsimia. Näin esimerkiksi voidaan luoda joukko Kapseleita tunnisteilla
”sovellus: minun-sovellus” ja ”versio: v1” ja toinen joukko Kapseleita tunnisteilla
”sovellus: minun-sovellus” ja ”versio: v2”. Näille kahdelle Kapseli-joukolle voitaisiin luoda
omat Palvelunsa ”Versio” valitsimen avulla ja yksi yhteinen palvelu ”Sovellus”
valitsimella. Tämä mahdollistaa liikenteen tasaamisen joustavasti kaikkien kapseleiden
kesken silloin, kun versionumerolla ei ole merkitystä. Toisaalta tarvittaessa voidaan
valita tarkasti eri versioiden välillä, kun versionumeroilla on merkitystä. [2]
Palvelu-oliot mahdollistavat myös niin sanotut päättömät palveluoliot (engl. Headless
Service). Päättömät palveluoliot toimivat normaalien palveluolioiden tapaan tunniste ja
valitsinkenttien avulla, mutta sen sijaan, että ne ohjaisivat liikenteen löydetyille
kapseleille, ne palauttavat kapseleiden isäntänimet ja IP-osoitteet. Näiden osoitteiden
perusteella asiakassovellus voi itse ottaa yhteyden kaikkiin vastaanotettuihin
yhteystietoihin. Päättömät palveluoliot ovat hyödyllisesti erityisesti tilajalkautusten
kanssa, koska ne ovat keskenään eri tiloissa ja voivat sisältää uniikkia dataa. Jos kapselit
vaikkapa keräisivät jotain dataa ja kaikki kerätty data haluttaisiin hakea jatkoanalyysiä
varten, ei riittäisi, että saadaan yhteys vain yhteen satunnaiseen kapseliin, kuten
normaalit palveluoliot käyttäytyisivät. [2]

4.7

Parametrien välittäminen kapseleille asetuskoreilla

Kapselit tarvitsevat usein jonkinlaisia asetuksia. Kapselit tarvitsevat usein esimerkiksi
kirjautumistiedot tietokantaan, laskentaparven ulkopuolisia IP-osoitteita, salausavaimia
tai ajoympäristöön liittyviä asetuksia. Kubernetes-hallintatasolla on niin sanottu
asetuskoriolio (engl. ConfigMap), joka tarjoaa parven kapseleille avain-arvo tietokannan
tällaisten asetustietojen tallentamiseen. Asetuskorien lisäksi on olemassa niin sanottuja
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salaisuusolioita, jotka käyttäytyvät normaalin asetuskorin kaltaisesti, mutta salaisuuksien
sisälle tallennettu tieto on salatussa muodossa ja salaisuuksia ei ikinä kirjoiteta levylle
vaan säilytetään ainoastaan keskusmuistissa. Salaisuudet myös jaellaan vain niille
laskentaparven työskentelijäpalvelimille, joissa niiden tietoa oikeasti tarvitaan. [2]
Kuva 17 havainnollistaa, että kapselit voivat saada asetuskorien tietokenttiä käyttöönsä
joko ympäristömuuttujina tai kapselin sisällä näkyvänä levynä, jossa tietokentät näkyvät
tiedostoina. Kapselit voivat saada asetuskorin arvoja komentoriviargumentteina, kun
hyödynnetään ympäristömuuttujien näkyvyyttä komentoriviargumenteille. [2]

Kuva 17.
Asetuskorit mahdollistavat tiedon injektoimisen kapseleiden
sisään joko ympäristömuuttujina tai paljastamalla asetuskorin sisällön
levyllä näkyvinä tiedostoina.
Sisäisesti Kubernetes käyttää asetuskorien tietojen tallentamiseen hajautettua etcd
arvo-avainpari tietokantaa. Etcd on avoimen lähdekoodin projekti ja Cloud Native
Computing Foundation vastaa sen kehityksestä. Etcd on alun perin RedHatin CoreOS
kehittäjien kehittämä järjestelmä ja se julkaistiin 2013, mutta RedHat lahjoitti etcd:n
Cloud Native Computing Foundationille 2018. Kubernetes tallentaa myös kaiken tiedon
esimerkiksi laskentaparven tavoitetilasta etcd-tietokantaan. Koska asetuskorit käyttävät
etcd:tä tiedon tallennukseen, syntyy tästä joitain rajoitteita niiden käyttämiselle. Nämä
rajoitteet käydään läpi luvussa 5.3. [2, 35, 36]

4.8

Kuberneteksen laajentaminen omaoliomäärittelyillä

Kuberneteksen

perusperiaatteisiin

kuuluu

avoimuus

ja

laajennettavuus.

Kubernetekseen onkin mahdollista lisätä aiemmin kuvattujen olioiden rinnalla myös omia
omaoliomäärittelyitä (engl. Custom Resource Definition, tai CRD). Omaoliomäärittelyt
mahdollistavat

itse

määriteltyjen

tietorakenteiden

tallentamisen

Kuberneteksen

tietorakenteisiin normaalin hallintarajapinnan kautta. Omaoliot ovat kuitenkin vain
itsessään pelkkiä tietorakenteita, eivätkä ne sellaisenaan johda minkäänlaisiin toimiin
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Kubernetes parvessa. Kubernetes tarkkailee vain itse tuntemiensa olioiden tilaa kuten
tilajalkautus (StatefulSet) ja jalkautus (Deployment). Kubernetes ei kuitenkaan
sellaisenaan ymmärrä, miten omaolioita ja niiden määritelmä tulisi tulkita. Jotta
omaolioiden pohjalta voitaisiin luoda vaikkapa uusia kapseleita (Pod) ja pysyväislevyjä
(PersistentVolume), on k8s-parveen lisättävä myös uusi omaohjain (Custom Controller),
joka osaa käsitellä omaolioita ja niiden tietokenttiä.
Oheisessa .yaml tiedoston listauksessa on esimerkkinä kirjattuna MinunOlio tyyppisen
omaolion ilmentymä, jonka perusteella omaohjain voisi käynnistää halutunlaisen
MinunOlion Kubernetes parveen ajettavaksi.
1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: minun.olio/v1
kind: MinunOlio
metadata:
name: esimerkki-olio
spec:
ilmentymat: 2 # Kuinka monta kopiota MinunOliosta halutaan
tallennusmedia: "SSD"
lokitustaso: "VIRHE" #Mahdolliset arvot: DEBUG, INFO, VAROITUS, VIRHE

Edellä olevan MinunOlion määrittelyn pohjalta MinunOlioita ymmärtävä Omaohjain
kykenisi luomaan joukon Kuberneteksen perusolioita, kuten kapseleita, tilajalkautuksia
ja pysyväislevypyyntöjä, jotka yhdessä muodostaisivat yhden MinunOlion. Kuva 18
havainnollistaa tilannetta.
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Kuva 18.
Omaohjain ”MinunOhjain” tarkkailee ja hallinnoi ”MinunOliot”
resursseja. Kun omaohjain havaitsee, että API-palvelimen etcd
tietovarastoon on lisätty uusi ilmentymä MinunOliosta, ryhtyy ohjain
toimiin ja luo tarvittavat resurssit.
Esimerkin omaohjain luo minunolio.yaml tiedoston perusteella kolme uutta Kubernetes
resurssia: palvelun, asetuskorin ja tilajalkautuksen. Palvelu-olio voidaan luoda
kovakoodatuilla oletusarvoilla viittaamaan kapseleihin, jotka sisältävät tunnisteen
”Sovellus: MinunSovellus”. Asetuskoriin tallennetaan tieto halutusta lokituksen tasosta,
jota sitten kapselit voivat hyödyntää säätelemään kuinka tarkasti sovelluksen tulisi kerätä
lokeja. Tilajalkautus-olioon MinunOhjain liittää tiedon ilmentymien määrästä. Kuvan
ulkopuolelle on jätetty pysyväislevypyynnöt, joiden tyypiksi MinunOhjain asettaisi ”SSD”.
[2]
Kuvaan on piirretty myös Kuberneteksen sisäänrakennettu tilajalkautusohjain (engl.
StatefulSet

Controller),

joka

vastaa

MinunOhjaimen

luoman

tilajalkautuksen
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ohjaamisesta. Hieman samankaltainen tilanne löytyy yksityiskohtaisemmin esitettynä
luvun 3.3 kuvassa 11, jossa esiteltiin vaiheita mitä tapahtuu, kun käyttäjä luo kubectl
työkalun avulla uuden jalkautusolion Kubernetes API-palvelimelle.
Aina, kun syntyy jokin muutos Kuberneteksen API-palvelimen olioiden tilassa,
Kubernetes ilmoittaa siitä kaikille muutosta tarkkaileville ohjaimille, olivat ne sitten
käyttäjän omaohjaimia tai Kuberneteksen valmiita ohjaimia kuten jalkautus tai
ilmentymäjoukko. Kubernetes ei kuitenkaan koskaan kerro minkälainen muutos on
tapahtunut, vaan ainoastaan, että jokin on muuttunut. Tämä on tietoinen valinta, jolla
varmistetaan se, että Kuberneteksen olioiden ohjainten toiminta on idempotenttisia, eli
ne päätyvät aina samaan lopputulokseen riippumatta siitä, kuinka monta kertaa ne
suoritetaan. Jos Kubernetes lähettäisi suoraan tiedon ohjaimelle, että kapseleiden
toivottua lukumäärää on pienennetty yhdellä, voisi ohjain pienentää kapseleiden määrää
yhdellä tarkistamatta parven todellista tilaa. Jos kuitenkin verkkoyhteyksissä on jotain
poikkeuksellisia häiriöitä ja paketilla kestäisi epätavallisen kauan saapua perille ja
Kubernetes olettaisi paketin kadonneen matkalla ja lähettäisi saman paketin uudelleen,
voisi syntyä tilanne, jossa jalkautuksen ohjain vastaanottaisi saman paketin kahdesti ja
poistaisikin kaksi kapselia yhden sijasta. [2]
Koska ohjaimet eivät saa tietoa muutoksen luonteesta, jää niiden vastuulle tarkistaa
parven todellinen tila ennen toimimista. Tämä varmistaa sen, että Kubernetes todellakin
toimii deklaratiivisesti, eikä imperatiivisesti. Vaikka tämänkaltainen järjestelmä ei ole yhtä
tehokas, koska ohjain joutuu tarkastamaan koko parven tilan joka kerta, kun mikä
tahansa muutos havaitaan, toimii järjestelmä tällä tavoin toteutettuna vakaammin.
Kubernetes-parvi on aina monimutkainen kokonaisuus ja komponenttien välisen
tiedonsiirron paketit voivat hukkua tai niitä saatetaan lähettää uudelleen useita kertoja.
[2, 37]

4.9

Omaolioiden hallinta operaattorimallin avulla

Operaattorit ovat tapa laajentaa Kubernetesta. Kubernetes operaattorit hallinnoivat
käyttäjän luomia omaolioita edellä kuvattujen omaohjainten avulla. Operaattoreiden ja
omaohjainten (Custom Controller) raja on häilyvä, mutta operaattori mielletään usein
monimutkaisemmaksi konseptiksi. Operaattorit sisältävät sovelluskohtaista tietämystä
siitä, miten kyseistä omaoliota tulisi hallita ja hoitaa. Ne voivat sisältää esimerkiksi
logiikan päivityksien jalkauttamiselle ja kehittyneelle sovelluksen tilan tarkkailulle.
Operaattorit sopivat erityisesti tilallisten sovellusten hallintaan. Tilattomien sovellusten
hallinnoiminen onnistuu useimmiten Kuberneteksen omilla olioilla, kuten jalkautuksilla.
[2, 7]
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Yksinkertaisimmillaan operaattori voi vain hallinnoida johonkin tiettyyn sovellukseen
liittyviä

Kuberneteksen

sisäisiä

olioita

luomalla

ja

poistamalla

niitä,

mutta

monimutkaisimmillaan operaattorit voi korvata ihmisen kokonaan hoitaen sovelluksen
asennuksen, päivittämisen, varmuuskopioiden ottamisen, virheistä palautumisen,
järjestelmän monitoroimisen ja analysoimisen ja skaalata järjestelmää automaattisesti
kuormituksen mukaan ja hienosäätää järjestelmän toimintaa. [7]
Operaattoreiden luomista on pyritty helpottamaan kehittäjäpaketeilla kuten kubebuilder
ja operator-sdk. Nämä kehittäjäpaketit yksinkertaistavat uusien operaattoreiden luomista
ja generoivat

paljon konepellin alaista

koodia.

Näin kehittäjä voi keskittyä

bisneslogiikkaan. Operaattorien kehittäjäpaketit esimerkiksi auttavat kehittäjää luomaan
välimuisteja,

jotta

operaattorisovelluksen

ei

tarvitse

jatkuvasti

hakea

koko

laskentaparven tilaa Kubernetes-API palvelimelta verkon yli, vain varmistuakseen, että
jokin yksityiskohta ei ole muuttunut. [7]
Operaattorien kehityspaketti operator-sdk on otettu nopeasti ja laajasti käyttöön ja
monille tilallisille sovelluksille on toteutettu jo omat operaattorinsa. Useat näistä
operaattoreista ovat vapaasti käytettävissä. Esimerkiksi PostgreSQL-tietokannasta on
saatavilla useita operaattoreita, jotka automatisoivat tietokannan ylläpidon ja
asentamisen. Aivan kuten avoimen lähdekoodin Docker-konttien levykuvia on saatavilla
Docker Hub verkkosivulta, operaattoreiden jakamiselle on perustettu vastaava sivu.
Operator Hub verkkosivulla on vapaasti saatavilla yli 100 operaattoria eri sovelluksille,
kuten esimerkiksi Redis, Spark, MongoDB, Jenkins, etcd ja Grafana. [38]
Kubernetes operaattorit mahdollistavat pilviagnostisen sovellusten käyttöönoton ja
hallinnan mahdollistaen helpon siirtymän pilvitarjoajien välillä. Aiemmin pilvitoimittajat
ovat saaneet merkittävää kilpailuetua tarjoamalla esimerkiksi omaa helppokäyttöistä
tietokantapalveluaan. Kun operaattorien avulla tietokantojen kaltaisten monimutkaisten
tilallisten sovellusten asentaminen onnistuu helposti mihin tahansa Kubernetes-parveen,
vähentyy

huomattavasti

Toimittajaloukussa

(engl.

mahdollisten
vendor

lock-in)

toimittajaloukkujen
toiselle

pilvitarjoajalle

syntyminen.
siirtäminen

yksinkertaisesti olisi liian työlästä, järjestelmän ollessa tiukasti kytkeytyneenä
pilvitarjoajakohtaisiin palveluihin ja rajapintoihin. Kuberneteksen operaattorit voivatkin
tulevaisuudessa mahdollistaa sen, että pilvitarjoajien vertailu on helppoa: kuka tarjoaa
eniten laskentatehoa ja levytilaa halvimmalla hinnalla. [7]
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Kuva 19.
Esimerkki siitä, mitä operaattorin sisäinen logiikka voisi olla,
sillä hetkellä, kun Kubernetes lähettää tiedon muutoksesta sitä
tarkkaileville ohjaimille.
Kuva 19 esittää kuvitteellisen operaattorin sisäistä toimintalogiikkaa. Operaattorit
mahdollistavat teoriassa minkälaisen tahansa toimintalogiikan omaoliomäärittelyissä
määritellyille tietokentille ja oheinen vuokaavio voisikin olla minkälainen hyvänsä. Lisäksi
kaaviossa ei selvennetä, mitä esimerkiksi operaattorin logiikka tai roskienkeruu
käytännössä tarkoittaa. Operaattorin logiikka voisi tässä yhteydessä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että operaattori tarkistaa milloin viimeisimmät varmuuskopiot on otettu
ja mikäli varmuuskopioiden ottaminen on ajankohtaista, käynnistää operaattori
komentojonotiedoston (engl. shell script tai batch file), joka ottaa varmuuskopiot.
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5. TILALLISUUDEN
KUBERNETEKSESSA

HAASTEET

Tässä luvussa paneudutaan työn kohteena olevaan sovellukseen ja Kuberneteksen
rajoitteisiin. Aliluvuissa 5.1 ja 5.2 perehdytään ensin kohteena olevan sovelluksen
nykytilaan ja tavoitetilaan. Tämän jälkeen käydään läpi Kuberneteksen rajoitteita, jotka
hankaloittavat tavoitetilaan pääsemistä. Mahdollisia ratkaisuja näihin haasteisiin
kuvataan seuraavassa luvussa 6.

5.1

Kohteena olevan sovelluksen lähtötila

Sovellus on ”legacy”-monoliitti, joka on tarkoitus siirtää vähitellen askel kerrallaan
mikropalveluarkkitehtuuriin. Sovellusta on kehitetty kymmeniä vuosia ja se sisältää
paljon arvokasta koodia, joka on esimerkiksi suorituskyvyltään ja tehokkuudeltaan
ainutlaatuista. Sovellusta on ajettu aiemmin virtuaalisilla Windows Server palvelimilla.
Mikropalveluarkkitehtuurin myötä se on kutienkin tarkoitusta muuntaa kokonaan Linuxpohjaisiin Docker-kontteihin.
Sovellus käsittelee päivittäin teratavujen edestä dataa ja dataa palvellaan reaaliaikaisesti
sovelluksen käyttäjille. Sovelluksen ydin ovat niin sanotut laskentapuut, jotka
luokittelevat ja käsittelevät saapuvaa dataa. Laskentapuut luokittelevat saapuvaa dataa
reaaliajassa puun haaroihin ja lehtiin. Tätä dataa tarjoillaan asiakassovelluksille.
Laskentadataa säilytetään kuukauden ajan, jonka jälkeen sitä vanhempi data poistuu.
Yleisesti ottaen sovelluksen käyttäjät ovat kaikkein kiinnostuneimpia viimeisimpien
minuuttien, tuntien ja vuorokausien datasta. Kuitenkin myös kuukauden takainen data
sovelluksen käyttäjille arvokasta. Koska järjestelmän vaatimuksena on reaaliaikaisuus ja
datamäärät ovat isoja, on tilatietoa säilytettävä sovelluksen muistissa olevassa
tietorakenteessa, joka on luotu erityisesti tätä sovellusta varten. Sovellus onkin
eräänlainen tiettyyn tarkoitukseen räätälöity äärimmäisen nopea tietokanta.
Koska sovellus on alun perin tehty ennen kaikkea suorituskyky edellä, sovelluksen
tilatietoa ylläpidetään tietokoneen keskusmuistissa. Luku- ja kirjoitusoperaatioita
suoritetaan tuhansia joka sekunti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sovelluksen
kaatuessa tai tietokoneen virtojen katketessa kaikki laskennan tulokset katoavat.
Sovelluksen

käyttäjille

on

ollut

mahdollista

muokata

sovelluksen

toimintaa,

muokkaamalla sen asetuksia. Käyttäjät ovat myös voineet luoda sovellukseen uutta
sisältöä, muokkaamalla laskentapuita ja niiden tekemää laskentaa halutunlaiseksi.
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Asetuksia on hallittu .ini muotoisilla asetustiedostoilla, joita on useita satoja ja jotkut
näistä tiedostoista voivat olla jopa yli 10 megatavun kokoisia. Näitä asetustiedostoja on
haluttu päivittää suhteellisen usein, ilman, että muuta sovellusta tarvitsee päivittää tai
asentaa uudelleen. Koska sovelluksen käyttäjät ovat muokanneet sovelluksen sisältöä
ja laskentapuita soveltumaan omiin juuri sen hetkisiin tarpeisiinsa, ovat jokaiset
sovelluksen ilmentymät olleet käyttäjien lemmikkejä, uniikkeja, rakastettuja ja vaikeasti
korvattavissa.
Kuva 20 esittää rajusti yksinkertaistetun kuvauksen järjestelmän arkkitehtuurista
datavirtojen ja alustustiedostojen suhteen. Kuvan ulkopuolelle on jätetty useita
elementtejä,

kuten

datan

aggregointitaso

ja

avustavia

palveluita,

kuten

käyttäjätunnustenhallinta.

Kuva 20.
Sovellus ei ole täysin monoliittinen, sillä se muodostuu
useista virtuaalikoneista, joissa jokaisen sisällä on yksi laskentapuu.
Jokainen virtuaalikone on kuitenkin asennettava manuaalisesti
etätyöpöytäyhteydellä ja datalähteet on määriteltävä manuaalisesti.
Alun perin sovelluksen tuottamaa laskentadataa on käsitelty sovelluksen omilla
asiakasohjelmilla tai vaihtoehtoisesti sovellus on mahdollistanut .csv tiedostojen
ulostuomisen järjestelmästä. Sovelluksen modernisointiprojektissa on sovellukseen
toteutettu jälkikäteen myös esimerkiksi SQL ja http-REST-API rajapinnat. Näiden
rajapintojen kautta asiakassovelluksilla on ystävällinen ja yleisesti tunnettu protokolla
tietojen hakemiseen laskentapuista. Tämä myös mahdollistaa helpon kolmannen

43

osapuolten sovellusten integroimisen järjestelmään, kuten esimerkiksi Microsoftin
PowerBI:n.
Sovelluksen laskentapuut ovat jo onnistuneesti eroteltu erillisiin itsenäisiin Linux
pohjaisiin kontteihin konseptitodistuksen tasolla (engl. Proof of Concept). Niiden
orkestroimisen Kuberneteksessa liittyy kuitenkin myöhemmin kuvattuja ongelmia. Osa
sovelluksen palveluista on kuitenkin edelleen Windows Server ympäristössä.

5.2

Kohteena olevan sovelluksen tavoitetila

Kohdesovellusta ollaan siirtämässä pilveen ja tekemässä siitä niin sanotusti
”pilvinatiivia”, eli sovellusta, joka on suunniteltu eritoten pilveä varten.

Samalla

sovellusten kehittämistä ja uusien ominaisuuksien jalkauttamista halutaan kiihdyttää
modernisointiprojektissa. Aiemmin sovelluksesta on julkaistu uusi versio pari kertaa
vuodessa, mutta tavoitteena on jatkuvan integraation ja myöhemmin jatkuvan
jalkauttamisen saavuttaminen. Sovelluksen uusien päivitysten jalkauttaminen pitäisi
onnistua jopa useita kertoja päivässä suoraan asiakkaille. Tässä työssä ei oteta kantaa
jatkuvan integroimisen ja jalkauttamisen putkiin (CI/CD pipes), vaan työssä toteutetun
ratkaisun on tarkoitus toimia osamahdollistajana jatkuvalle jalkauttamiselle. Työn
tavoitteena on vähentää ihmistyön määrää päivitysten jalkauttamisen yhteydessä.
Sovelluksen tulevaisuuden visioissa sen ajaminen onnistuu helposti minkä tahansa
palveluntarjoajan pilvessä. Visioissa sovellus on jaettu useisiin pieniin mikropalveluihin,
joiden skaalaus toisistaan riippumatta onnistuu helposti ja jopa automaattisesti.
Sovelluksen

tulisi

myös

integroitua

sujuvasti

asiakkaan

olemassa

oleviin

raportointijärjestelmiin yleisien protokollien avulla. Työ ei ota varsinaisesti kantaa
sovelluksen

integrointirajapintoihin.

Työssä

kuitenkin

sovitetaan

laskentapuut

soveltumaan ajettavaksi Kuberneteksessa, jolloin sovellusta voidaan ajaa missä tahansa
pilvessä, jossa voidaan ajaa Kubernetesta.
Uudessa mikropalveluarkkitehtuurissa laskentapuita pitäisi olla mahdollista skaalata
horisontaalisesti joustavasti. Kuva 21 esittää järjestelmän tavoitetilaa karkealla tasolla.
Laskentapuut lukevat dataa datalähteistä, prosessoivat vastaanotetun datan ja
tarjoilevat dataa asiakassovelluksille. Asiakassovellukset keräävät datan kaikilta
laskentapuilta ja kaikilla asiakkailla on käytössään kaikki data. Kuvan ulkopuolelle on
jätetty yksinkertaisuuden vuoksi datan aggregointitaso pois, ja sen sijaan piirretty vain
jokaisesta laskentapuusta nuoli jokaiseen asiakassovellukseen. Asiakassovellukset
analysoivat aggregoitua dataa haluamallaan tavalla. Arkkitehtuuri eroaa monoliittisesta
sovelluksesta

siten,

että

laskentapuut

on

eritelty

toisistaan

horisontaalisesti
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skaalautuviksi ja alustustiedostoja hallitaan konttien ulkopuolella. Työssä olisi tarkoitus
luoda työkaluja kuvan 21 ylläpitäjälle, jonka avulla laskentapuiden skaalaus ja
alustustiedostojen tarjoilu onnistuisi helposti.

Kuva 21.
Järjestelmän tavoitetila ajatuksen tasolla. Jokaista
datalähdettä kohden tulisi olla mahdollista asettaa useita keskenään
samanlaisia laskentapuita. Järjestelmän ylläpitäjän tulisi voida hallita
laskentapuita erilaisilla alustustiedostoilla.
Laskentapuita voi olla tuhansia ja ne voivat erota toisistaan alustustiedostoiltaan. Siispä
järjestelmän ylläpitäjälle pitää tarjota yksinkertainen ja skaalautuva tapa hallita
laskentapuiden asetuksia, eli tapa tarjota oikeat alustustiedostot oikeille laskentapuille.
Lisäksi jokaista keskenään erilaista laskentapuuryhmää tulisi voida skaalata erikseen.
Laskentapuiden alustustiedostojen versionhistoriaa on myös pidettävä yllä, jotta voidaan
palata vanhaan versioon tai vaihdella erilaisten alustustiedostojen välillä tarpeen
mukaan. Jos esimerkiksi alustustiedostoihin tehdään muutoksia, jotka rikkovat
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järjestelmän, on vanhan version oltava yhä saatavilla, jotta voidaan palata toimivaan
tilaan.
Koska laskentapuita voi olla tuhansia, tarvitaan myös skaalautuva tapa asentaa niille
päivityksiä ilman käyttökatkoja tai mahdollisimman lyhyillä käyttökatkoilla. Käytännössä
kaikki laskentapuut pitäisi pystyä päivittämään yhdellä komentorivikomennolla. Toisaalta
samanaikaisesti myös yksittäisille laskentapuille pitää pystyä määrittelemään joku tietty
versio, jota halutaan ajaa. Sovelluksen tilallista tietoa ei saisi hävitä päivitysten
yhteydessä.
Kun sovelluksen kaikkien instanssien päivittäminen onnistuu helposti riippumatta siitä,
kuinka monta ilmentymää sovelluksesta on, jatkuva jalkauttaminen on mahdollista
toteuttaa mielekkäästi. Lyhyet kehityssyklit myös vähentävät kulutettua aikaa kriittisten
vikojen väliaikaisiin korjauksiin. Kun asiakas ilmoittaa kriittisestä viasta järjestelmässä,
joka pitää korjata muutaman vuorokauden aikana, voidaan korjaus kehittää osana
normaalia kehitysprosessia. Jos taas uuden version paketointi ja toimittaminen on
työlästä ja kestää vaikkapa viikkoja, tämä ei ole mahdollista ja tällöin ongelmat on pakko
korjata

asiakkaan

ympäristössä

tekemällä

poikkeusratkaisuja

ja

räätälöityjä

hätäkorjauksia. Tämä taas johtaa siihen, että asiakkaiden ympäristöt ja sovellukset
poikkeavat kehittäjien sovelluksista, josta aiheutuu lisätyötä, kun uusia versioita yritetään
sovittaa muokattuun ympäristöön. Myös räätälöityjen korjausten tekemiseen kuluu aikaa,
joka on pois uusien ominaisuuksien tuottamisesta.
Tavoitteena on, että sovelluksia hallittaisiin yksinkertaisen http pohjaisen REST-API:n
kautta. Rajapinnan kautta tulisi onnistua kaikki ylläpidon tehtävät. REST-API:n kautta
pitäisi voida kohdistaa muutoksia sekä yksittäisiin, että kaikkiin laskentapuihin kerralla.
Lisäksi yksittäisiä laskentapuita pitää pystyä poistamaan, esimerkiksi jos niitä vastaava
datalähde poistuu. REST-API:n tavoitteena on, että se olisi helppokäyttöinen ja
Kuberneteksen omaa REST-API:a yksinkertaisempi.
Sovellukselle pitäisi myös tekemään helposti kanarialintuja uusista sovellusversioista ja
mahdollisuus palata versiohistoriassa taaksepäin, jos esimerkiksi uusi versio osoittautuu
virheelliseksi. Sovelluksen tulee myös olla täysin deklaratiivinen, eli sovellukselle
määritellään vain tavoitetila suoran käskyttämisen sijasta. Sovelluksen pitäisi myös
pystyä toteuttamaan rullaavia päivityksiä (engl. rolling update), jotta päivitykset eivät
aiheuta huoltokatkoja.
Työn ulkopuolelle rajattiin itse laskentapuiden kehittäminen ja keskityttiin ainoastaan
hallinnoimaan laskentapuiden tilallisuutta ja alustustiedostoja. Laskentapuita käsiteltiin,
kuin ne olisivat mustia laatikoita. Toteutettavan ratkaisun edellä kuvattuihin tavoitteisiin
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pitäisi olla myös konseptin tasolla yleiskäyttöinen. Ratkaisu tulisi siis dokumentoida sillä
tasolla, että vastaavanlainen ratkaisu olisi helppo siirtää toiseen tuotteeseen ja toteuttaa
myös muille vastaaville tuotteille. Työn kohdeorganisaatiossa on useita samankaltaisia
tuotteita, jotka sisältävät miltei identtisiä ongelmia tilallisuuden hallinnassa.

5.3

Kuberneteksen rajoitteet tavoitetilaan pääsemisessä

Kubernetes soveltuu tilattomien mikropalveluarkkitehtuurilla toteutettujen sovellusten
hallintaan erinomaisesti, mutta kattava tuki tilallisille sovelluksille on vasta työn alla.
Tilallisten sovellusten hallinta kuitenkin kehittyy nopeasti ja Kubernetes on rakennettu
helposti laajennettavaksi omaolioilla ja operaattoreilla, kuten aiemmassa luvussa
kuvattiin. Kuberneteksen alkuperäisoliot tilajalkautukset ja pysyväislevyt ratkaisevat
tilallisten sovellusten kaikkein tyypillisimmät ongelmat. Tilajalkautukset mahdollistavat
ennustettavan nimeämisen sovelluksille ja pysyväislevyjen pysyvän liittämisen tiettyyn
kapseliin. Usein tilallisilla sovelluksilla on kuitenkin tilajalkautuksia ja pysyväislevyjä
suurempia vaatimuksia. [2]
Kuberneteksen

omassa

dokumentaatiossa

listataan

kuusi

erilaista

rajoitetta

tilajalkautuksille:


Pysyväislevyille on oltava toteutettuna erikseen pysyväislevyprovisioija tai
laskentaparven ylläpitäjän on luotava levyt manuaalisesti



Tilajalkautus ei poista pysyväislevyjä milloinkaan



Tilajalkautukset vaativat päättömän palvelun ja tämän palvelun luominen on
käyttäjän vastuulla



Tilajalkautukset eivät takaa, että kapselit poistuvat, kun tilajalkautus poistetaan



Tilajalkautus saattaa päätyä ihmisen väliintuloa vaativaan epämääräiseen tilaan,
kun suoritetaan rullaava päivitys (engl. rolling update). [39]

Lisäksi työn tekemisen aikana havaittiin muita rajoitteita, jotka tekevät tilajalkautuksista
sellaisenaan sopimattoman työn kohteena olevalle sovellukselle. Yksi ongelma on, että
Kuberneteksen tilajalkautus ei mahdollista juuri tietyn kapselin poistamista, vaan
tilajalkautuksen ohjain poistaa aina viimeisimpänä luodun kapselin. Kuva 22 ohessa
esittää kyseisen ongelman. [2, 8]
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Kuva 22.
Tilajalkautuksesta on mahdollista poistaa vain kaikista
viimeisin Kapseli, mikä voi olla ongelmallista, jos jokaisella Kapselilla on
oma vastuunsa esimerkiksi tietty datalähde, joka ei saa mennä sekaisin
muiden datalähteiden kanssa.
Kun tilajalkautusten määrää halutaan vähentää, poistetaan aina viimeisimpänä luotu
tilajalkautuksen ilmentymä (kapseli). Näin ollen kuvan esimerkissä Tilallinen-sovellus-1
instanssin poistaminen ei ole mahdollista ilman, että Tilallinen-sovellus-2 poistetaan
ensin. Tämä aiheuttaa ongelmia, jos esimerkiksi datalähteet eivät saa mennä sekaisin
sovellusten instanssien välillä, mutta sovellusta haluttaisiin skaalata alaspäin jonkin
datalähteen poistuessa. Mikäli sovellus kuluttaa paljon resursseja ”tyhjäkäynnillä”, on
ongelmallista, jos tilallisia sovelluksia ei voida vapaasti tuhota halutussa järjestyksessä.
Kyseinen ongelma on tunnistettu Kubernetes yhteisössä sekä jalkautuksille, että
tilajalkautuksille jo oli kaksi vuotta sitten ja sen GitHub-ongelma (engl. GitHub issue)
edelleen auki. Tämä ongelma estää edellisessä luvussa kuvattuun tavoitetilaan
pääsemisessä. [8]
Erääksi ratkaisuksi ongelmaan on esitetty, että jalkautusten ja kapseleiden sijasta
luotaisiin Kuberneteksen eräajo-olioita (engl. Jobs), jotka kestäisivät niin pitkään, kun
datalähde on olemassa. Eräajot ovat Kuberneteksen olioita, jotka ajetaan vain
kertaalleen ja kun eräajo on valmis ja lopettaa toiminnan, Kubernetes ei tee mitään.
Vastaavasti sammuneen kapselin Kubernetes käynnistäisi välittömästi uudelleen, jos se
on osana jotain ohjainoliota kuten jalkautus. [8]
Toinen rajoitus tilallisuuden hallinnassa juontaa juurensa Kuberneteksen sisäisestä
tavasta tallentaa tietoa. Kubernetes käyttää sisäisessä toteutuksessaan etcd avain-arvo
tietovarantoa. Laskentapuiden alustustiedostojen hallinta onnistuisi erittäin helposti
Kuberneteksen asetuskorien avulla, joiden sisältö vain liitettäisiin laskentapuiden
kapseleiden levyjärjestelmään näkymään tavallisina .ini tiedostoina. Ongelmaksi
kuitenkin nousee nopeasti se, että etcd ei tue yli 1,5 Mt:n arvoja avaimille. Lisäksi
tallennettujen arvojen kokonaistietomäärä on kaksi gigatavua. Kuten luvussa 5.1 käytiin
läpi, sovellus tarvitsee toimiakseen satoja tiedostoja, jotka voivat olla yli 10 Mt:n kokoisia.
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Etcd:n dokumentaation mukaan rajoituksia on mahdollista kasvattaa, mutta se laskee
tietovarannon suorituskykyä. Näin ollen se ei ole suositeltavaa. [40]
Lisää

ongelmia

aiheutuu

keskusmuistissa

olevien

laskentapuiden

tulosten

säilyttämisestä Kubernetes parvessa. Kuten aiemmissa luvuissa käsiteltiin, sovelluksen
laskentaa pidetään tällä hetkellä tietokoneen keskusmuistissa suorituskyvyn takia.
Kuberneteksen keskusmuistissa sijaitsevat emptyDir tyyppiset levyjärjestelmät olisivat
riittävän nopeita, mutta ne kadottavat datan aina kapselin poistuessa. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että jokaisen päivityksen yhteydessä kaikki data katoaa. Näin ollen
ymmärrettävästi jatkuva päivitysten jalkautus ja pilvelle tyypillinen lyhytaikaisuus ei ole
sovelluksen nykytilassa mielekästä. Lisäksi nykyaikaiset teknologiat eivät mahdollista
tilallisten käynnissä olevien konttien siirtämistä palvelimelta toiselle, kuten aiemmassa
luvussa 3 käytiin läpi.
Tilajalkautukset sisältävät myös aluksi triviaalilta vaikuttavan ongelman, mutta johon
myös muut käyttäjät ovat törmänneet. Kuberneteksen tilajalkautukset eivät mahdollista
rullaavan päivityksen käynnistämistä, jos tilajalkautuksen .yaml määrittelyissä ei ole
tapahtunut muutoksia. Tämä on siinä kohtaa ongelmallista, jos jokin tilajalkautuksen
ulkopuolella on muuttunut siten, että halutaan suorittaa rullaava päivitys. Esimerkiksi, jos
tilajalkautuksen ulkopuolella määriteltyihin alustustiedostoihin tulee muutoksia ja kapselit
pitäisi käynnistää uudestaan muutosten voimaansaattamiseksi, ei Kuberneteksen
rajapinnasta löydy komentoa rullaavan päivityksen käynnistämiselle tilajalkautuksissa.
Ominaisuus lisättiin kubectl työkaluun Kuberneteksen 2019 kesällä julkaistussa
versiossa 1.15, mutta ominaisuutta ei edelleenkään löydy Kuberneteksen rajapinnasta.
Näin ollen ominaisuus ei ole käytössä esimerkiksi omaolio-ohjaimille. [9]
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6. MAHDOLLISIA RATKAISUJA RAJOITTEISIIN
Luvussa 5 käsiteltiin työn kohteena olevan sovelluksen nykytilaa, tavoitetilaa ja
Kuberneteksen rajoitteita näiden ongelmien saavuttamiseksi. Näiden vaatimusten ja
ongelmien pohjalta tämän luvun aliluvuissa vertaillaan mahdollisia ratkaisuja ja
teknologioita näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn
tekemisen aikana löydettiin useita mahdollisesti toimivia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.
Mahdollisia arkkitehtuureita ja ratkaisumalleja ongelmaan on kuitenkin ääretön määrä,
joten kaikkia vaihtoehtoja ei lähdetty tutkimaan tarkemmin. Lisäksi kaikki käsitellyt
teknologiat ovat jatkuvassa muutoksessa ja tässä työssä esitetyt ongelmat voivat olla
lähitulevaisuudessa triviaaleja. Onkin siis hyvä tiedostaa, että ohessa esitetyt
vaihtoehdot eivät ole kattava lista mahdollisista vaihtoehdoista. Vertailtavat vaihtoehdot
ovat valikoituneet tähän työhön niiden alustavan mielekkyyden ja muiden kehittäjien
raportoimien hyötyjen perusteella.
Kuva 23 sisältää varhaisimpia arkkitehtuurihahmotelmia toteutettavalle järjestelmälle.
Kuvan tekstit ovat liian pieniä luettavaksi, joten kuva on esitetty myös liitteessä B
suurempana. Kuvassa on yhä epäselvää, miten laskentapuut (kuvassa Counter Tree)
löytävät alustustiedostot (configuration files). Tämä epäselvyys näkyy kuvassa siten, että
alustustiedostojen tietovaranto on täysin erillisenä elementtinä erillään muista
komponenteista.

Kuva 23.
Aikaisimpia hahmotelmia järjestelmän arkkitehtuurista.
Avoimina kysymyksinä oli yhä, miten alustustiedostot kohdennetaan
kapseleille. Kuva löytyy suurempana liitteestä B.

50

Kuten luvussa 2.2 kuvattiin, työn tekemisen aikana havaittiin kaksi toisistaan erillistä
osaongelmaa,

jotka

voidaan

ratkaista

erilleen.

Ensiksi

oli

löydettävä

keino

alustustiedostojen hallinnalle. Toiseksi oli kehitettävä ratkaisu tilallisten sovellusten
orkestroinnille siten, että tietoa ei katoa esimerkiksi päivitysten aikana. Vaihtoehtoisia
toteutuksia alustustiedostojen hallinnalle on käsitelty aliluvussa 6.1 ja vastaavasti
järjestelmän ylläpidolle luvussa 6.2.

6.1
Kuten

Alustustiedostojen hallinta
luvussa

helppokäyttöisen

5.2

kuvattiin,
ja

kehityksen

mahdollisimman

kohteena
pitkälle

oleva

sovellus

tarvitsee

automatisoidun

tavan

asetustiedostojenhallintaan. Asetustiedostoja on kymmenittäin ja ne voivat olla kooltaan
kymmeniä megatavuja. Asetustiedostoja on voitava muuttaa järjestelmän ollessa
käynnissä ja niitä on oltava mahdollista versioida järjestelmällisesti.

6.1.1 Kuberneteksen omat asetuskorit
Asetuskori (engl. ConfigMap) on Kuberneteksen sisäinen olio, ja on tarkoitettu
nimenomaan ratkaisemaan tämän ongelman kaltaisia tilanteita. Kuten luvussa 4.7
kuvattiin, teknisiltä ominaisuuksiltaan asetuskorit mahdollistavat helpon tiedon hallinnan
ja se tarjoaa Kubernetes-natiivin tavan hallinnoida sovellusten tilaa. Asetuskorit
sisältävät monipuolisesti erilaisia tapoja tarjota niihin tallennettua tietoa suoritettaville
sovelluksille. Asetuskorin tiedot voidaan tarjota sovelluksille ympäristömuuttujina,
tiedostoina tai käynnistysparametreina.
Asetuskorin tiedot tallennetaan oletuksena arvo-avainpareina etcd-tietojärjestelmään.
Näin ollen etcd:n rajoitukset pätevät asetuskoreissa. Työn kohteena olevassa
sovelluksessa etcd:n rajoitukset tiedostokokojen rajoituksissa nousevat ongelmaksi.
Oletusarvoisesti etcd:hen tallennettavien tiedostojen maksimikoko on 1,5 Mt ja koko
tietokannan yhteenlasketun kapasiteetti on 2 Gt. [40]
Yhden etcd:n alkuperäisen kehittäjän Xiang Lin mukaan, etcd kykenisi teoriassa
hallitsemaan jopa teratavun (1 Tt) kokoisia tietovarantoja, mutta tämä hidastaisi
järjestelmän

palautumista

vikaantumistilanteissa.

Etcd

on suunniteltu

korkean

saatavuuden hajautetuksi tietovarannoksi. Jos järjestelmä vikaantuu tai kaatuu, hyvällä
laitteistolla 2 Gt dataa saadaan palautettua 20 sekunnin kuluessa. Teratavun
datamäärällä järjestelmän palautus kestäisi huomattavasti kauemmin. [41]
OpenAI:n

blogikirjoituksessa

Scaling

Kubernetes

to

2500

nodes

onnistuttiin

kasvattamaan etcd:n 2 Gt:n rajoitusta onnistuneesti, mutta yksittäisen arvon 1,5 Mt:n
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rajoituksesta ei löytynyt dokumentoitua tietoa. Työn tekemisen aikana Kuberneteksen
sisäisen etcd:n rajoituksia yritettiin muokata suorituskyky testausta varten, mutta
Kuberneteksen sisäisen
vaikeammaksi

etcd:n asetusten mukauttaminen

tehtäväksi.

Näin

ollen

asetuskorien

osoittautui

käyttämisestä

oletettua

sovelluksen

alustustiedostojen säilömiseksi luovuttiin nopeasti ja siirryttiin tutkimaan paremmalta
vaikuttavia

ratkaisuita.

Koska

koko

Kubernetes-parvi

on

riippuvainen

etcd-

tietovarannosta, on tärkeää, että mahdollisissa vikatilanteissa data pystytään
palauttamaan nopeasti. Näin ollen etcd:n täyttäminen sovellusten datalla ei vaikuttaisi
järkevältä, sillä se heikentäisi koko laskentaparven suorituskykyä. Lisäksi tämä toisi
sovellukselle ulkopuolisen riippuvuuden. Jos sovellusta haluttaisiin ajaa uudessa
Kubernetes parvessa, tulisi ensin parven etcd-asetuksia muokata. [42]
Näiden

tietojen

valossa

Kuberneteksen

omat

asetuskorit

eivät

siis

sovellu

alustustiedostojen säilyttämiseen. Asetuskoreja voidaan kuitenkin hyödyntää muilla
tavoilla. Niihin voidaan tallentaa metatietoa käytettävien alustustiedostojen tyypistä ja
versiosta, joiden avulla kapselit tietävät, mistä juuri oikeat alustustiedostot löytyvät. Kuva
24 esittää asetuskorien käytön osaratkaisuna alustustiedostojen hallinnassa.
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Kuva 24.
Jokaisella keskenään erilaisella laskentapuulla on
käytössään oma asetuskori, joka sisältää tiedon alustustiedostojen
tyypistä ja versiosta. Versiotieto voi olla myös ”viimeisin” (engl. latest),
joka viittaa aina viimeisimpään versioon tiedostoistoista.
Kuten kuvasta nähdään, asetuskoreja käytetään säilyttämään ainoastaan tyyppi- ja
versiotieto halutuista alustustiedostoista. Näin asetuskorit pysyvät kevyenä, mutta niitä
pystytään kuitenkin hyödyntämään tehokkaasti. Kuvassa alustustiedostojen noutaja
tarkkailisi säännöllisin väliajoin muutoksia Asetuskorilevyssä (engl. ConfigMap Volume)
ja

päivittäisi

alustustiedostot

tarvittaessa

noutamalla

ne

alustustiedostojen

tietovarannosta. Alustustiedostojen tietovarantona voisi toimia esimerkiksi normaali
tietokanta, SSH-palvelin tai verkkolevy.
Koska asetuskorit ovat Kubernetes-natiivi ratkaisu ongelmaan ja ne täyttävät
erinomaisesti kaikki vaatimukset siitä, miten oikeille laskentapuille saadaan kohdistettua
oikea tieto, ei vaihtoehtoja sille ryhdytä selvittämään tai vertailemaan. Sen sijaan
myöhemmissä

luvuissa

keskitytään

vaihtoehtoihin

erilaisista

alustustiedostojen

tietovarannon toteutuksille. Alustustiedostojen hallinta voidaan toteuttaa joko työntö(engl. push) tai vetoperiaatteella (pull).
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6.1.2 Git alustustiedostojen tietovarantona
Git on hajautettu versionhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu tehokkaaksi ja
luotettavaksi. Git on julkaistu alun perin vuonna 2005 ja sen ensimmäiset versiot
kehittänyt suomalainen Linus Torvalds.
Gitin avulla kaikki tavoitetilan vaatimukset onnistuttaisiin täyttämään alustustiedostojen
hallinnassa, kun sitä käytetään asetuskorien kanssa. Gitin hyvänä puolena
alustustietojen hallinnassa, olisi sen automaattinen versiointi. Kaikista muutoksista jäisi
jälki Gitin versiohistoriaan ja pienetkin muutokset olisi mahdollista peruuttaa mihin
tahansa ajanhetkeen historiassa.
Kuvassa 22 on esitetty, miten tieto voisi olla jäsenneltynä eri haaroihin Gittietovarannossa. Eri alustustiedostot voitaisiin jakaa joko tyypin mukaan omiin
tietovarantoihinsa, tai kuten kuvassa, samaan tietovarantoon, mutta eri haaroihin, joita
voitaisiin muokata toisistaan riippumatta. Gitin versiohistoriaan voitaisiin viitata joko
committien tiivisteavaimilla tai erillisillä tunnisteilla (engl. tag).

Kuva 25.
Gitissa eri alustustyyppiluokat voisivat olla omissa
haaroissaan ja eri committeihin voitaisiin viitata tiivisteavaimilla tai
erillisillä tunnisteilla.
Kuberneteksen yksi tuetuista levytyypeistä (joskin nyt jo vanhentunut) on Git-levy, joka
alustaa aina levyn sisällön ennalta määritellyn Git-tietovarannon sisällöllä, samalla kun
kapseli luodaan. Nykyään suositeltu tapa Git-levyjen sijasta on määritellä kapselin sisälle
alustuskontti, joka lataa Git-tietovarannon sisällön ja sen jälkeen sammuu, jonka jälkeen
käynnistetään itse suoritettava sovellus. Näin suoritettava saa itselleen valmiiksi oikeilla
tiedostoilla täytetyn levyn. [34]
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Mikäli tiedostoja tarvitsee muuttaa myös sovelluksen ollessa käynnissä, eikä riitä, että
vain käynnistymisen hetkellä on oikeat tiedostot, voidaan alustuskontin lisäksi määritellä
kapselin sisälle sivukontti, joka tarkistaa säännöllisesti, onko tietovarannossa tai
asetuskorissa muutoksia ja päivittää alustustiedostoja muutosten perusteella.
Git olisi kuitenkin hieman yliampuva tähän tarkoitukseen, ja vaatisi käyttäjältä Gitosaamista, mikäli järjestelmä menisi syystä tai toisesta määrittelemättömään tilaan. Git
soveltuisi

ohjelmisto-organisaation

sisäisessä

käytössä

alustustiedostojen

tietovarantona, mutta asiakkaalle toimitettavassa sovelluksessa se voisi olla turhan
monimutkainen ja heikentää sovelluksen käytettävyyttä. Gitin päälle voisi olla
mahdollista

rakentaa

helppokäyttöinen

graafinen

käyttöliittymä

asiakkaiden

käytettäväksi, mutta tämä taas vaikuttaisi turhan suurelta työmäärältä, kun tavoitteena
on vain luoda tietovaranto, jonne tallennetaan versioitua dataa.

6.1.3 SSH/rsync/ftp
Yksinkertainen SSH-palvelin, tarjoaisi kaikista yksinkertaisimman tavan tiedostojen
siirtämiseen ja säilyttämiseen. Järjestelmän ylläpitäjä kirjoittaisi tiedot palvelimelle
käyttäen joko scp, rsync tai ftp protokollaa. Kuluttavat sovellukset lataisivat ylläpitäjän
lataamat tiedot asetuskorin osoittamasta paikasta.
Alustustiedostot jakautuvat luonnollisesti kansioihin version ja tyypin mukaan. Tämä
mahdollistaisi

hyvin

yksinkertaisen

ja

helposti

lähestyttävän

tavan

ylläpitää

asetustiedostoja. Järjestelmän ylläpitäjä voisi hallita alustustiedostoja pelkän SSHyhteyden yli tavanomaisten komentorivikomentojen avulla, kuten cd, ls, cp, mv, scp ja
niin edespäin.
Alustustiedostojen

säilyttäminen

levyllä

kansiohierarkiassa

kuitenkin

antaa

mahdollisuuden järjestelmän ylläpitäjän poiketa versiointijärjestelmästä ja muokata
esimerkiksi vanhoja versioita ja rikkoa niitä. Vaikka yksinkertainen tiedostopalvelin on
erittäin yksinkertainen toteuttaa ja käyttää, mahdollistaa se väärinkäytökset ja vaatii
käyttäjiltä kurinalaisuutta.
Samoihin ongelmiin on törmätty jo aikaisemmin sovelluksen monoliittisessa versiossa.
Sovellus sisältää oletusarvoiset asetustiedostot, joita ei ollut tarkoitus muokata. Vaikka
dokumentaatio kielsi selvästi alustustiedostojen muokkaamisen kaikissa tapauksissa,
käyttäjät tekivät näihin oletustiedostoihin omia muokkauksiaan. Kun sovelluksesta
julkaistiin uusi versio, asiakkaiden tekemät muutokset katosivat, koska uusi versio
ylikirjoitti

asiakkaiden

tekemät

muutokset.

Ongelma

ratkaistiin

laskemalla

tarkistussumma alkuperäisistä tiedostoista ja tallentamalla tämä tarkistussumma
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sovelluksen sisään. Jos sovellus havaitsi, että tarkistussumma on muuttunut, ei se
suostunut

käynnistymään.

Näin

käyttäjät

oppivat

olemaan

muokkaamatta

oletusalustustiedostoja.
Tiedostopalvelimen

kanssa

pitäisi

kuitenkin

huolehtia

siitä,

että

luku-

ja

kirjoitusoperaatiot ovat atomisia. Jos alustustiedostoja pääsisi esimerkiksi lukemaan
kesken kirjoittamisen, saattaa järjestelmä päätyä epämääräiseen tilaan. Rsyncistä löytyy
käynnistysparametri

–atomic,

joka

lataa

tiedostot

ensin

väliaikaiskansioon

kohdetietokoneella ja kun tiedonsiirto on suoritettu kokonaan, kopioi se tiedostot
väliaikaiskansiosta lopulliseen kohdekansioon. Silti kuitenkin on mahdollista, että siirretyt
tiedostot siirtyvät osittain, tai, että kuluttava sovellus lukee tietoja kesken kirjoituksen.
Tässä koeponnistuksessa ongelma ei kuitenkaan ongelmia ilmennyt.

6.1.4 Hajautettu verkkolevy Ceph
Yksinkertaisen tiedostopalvelimen tilalla voisi olla aivan yhtä hyvin myös verkkolevy.
Hajautettuja verkkolevyjärjestelmiä on useita erilaisia. Myös Kubernetes tukee suoraan
useita erilaisia verkkolevyjä, kuten azureDisk, azureFile, CephFS, awsElasticBlockStore,
gcePersistentDisk, glusterfs ja niin edespäin. Näitä verkkolevyjä voidaan liittää
kapseleiden käytettäväksi, jolloin ne näkyvät normaaleina tiedostoina, kansioina tai
levyinä.
Ceph on yksi monista hajautetuista levyjärjestelmistä. Työn kohdeorganisaatiossa on
valmiiksi käytössä jo Ceph, Glusterfs ja HDFS ja näihin perustuvia ratkaisuja ja niitä
tarjotaan osana organisaation sisäistä ohjelmistotarjontaa. Myös muita järjestelmiä on
olemassa, mutta niitä ei käsitellä tässä työssä.
Cephin kehitti Sage Weil osana väitöstyötään 2003 Kalifornian yliopistossa. Ceph on
avoimen lähdekoodin projekti, joka tarjoaa ratkaisun ohjelmistolla määriteltyyn
verkkolevyyn, joka on suorituskykyinen ja vikasietoinen. Ceph on suunniteltu
skaalautumaan jopa exatavutasolle ja Ceph toimii tavallisella yleiskäyttöisellä
laitteistolla. Ceph mahdollistaa useat samanaikaiset toisilleen tuntemattomat käyttäjät
(multi-tenancy) ja soveltuvat hyvin IaaS ja PaaS ympäristöihin. Esimerkiksi OpenStack
(avoimen lähdekoodin IaaS pilvialusta, jossa voidaan ajaa esim. Kubernetesta)
asennuksista 60 % käyttää Cephiä osana asennusta. [43]

56

Kuva 26.
Ceph muodostaa useista palvelimista yhden talletusparven,
jota voidaan käyttää kolmen eri rajapinnan kautta
Kuten kuvassa 24 kuvataan, Ceph tarjoaa kolme erilaista rajapintaa levyresurssien
käyttöön: olio-, lohko- ja tiedostopohjaiset rajapinnat. Lohkosäilö sopii parhaiten
suorituskykykriittisille sovelluksille, tiedostosäilö on erittäin yksinkertainen ja oliosäilö on
erittäin joustava ja skaalautuva ratkaisu. [43]
Hajautettujen verkkolevyjen, kuten esimerkiksi Cephin, sisäinen toteutus ei ole oleellista,
vaan se miten ne näyttäytyvät käyttäjälle. Liitteessä A on kuvattuna .yaml tiedosto, jossa
on esimerkki, kuinka CephFS-levy liitetään kapselin käytettäväksi. CephFS on Cephin
tiedostosäilörajapinta. [43]
CephFS-levy mahdollistaa jo olemassa olevan CephFS-levyn liittämisen kapseliin.
Toisinkuin emptyDir-levy, joka poistuu välittömästi kapselin poistuessa, CephFS-levy
säilyy, kunnes se poistetaan manuaalisesti. Tämä mahdollistaisi alustustiedostojen
säilyvyyden. CephFS-levyt mahdollistavat ReadOnlyMany-käyttötilan, eli useat kontit
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voivat liittää levyn osaksi itseään lukutilaan. Tämä olisi erittäin kätevää, koska tällöin
alustustiedostot voisivat sijaita passiivisesti CephFS-säilössä, ja tiedostoja tarvitsevat
kapselit voisivat vain liittää tarvittavat tiedostot itseensä. [34]
Cephin kaltaiset verkkolevyt yhdistettynä asetuskoreihin vaikuttaisivat kaikkein
yksinkertaisimmalta ja parhaalta ratkaisulta alustustiedostojen säilöntään, jakeluun ja
hallintaan. Jotta CephFS-levyjen liittäminen on kuitenkaan mahdollista Kapseleihin,
täytyy Ceph-palvelin, jossa jakaminen on otettu käyttöön asentaa ensin osaksi
Kubernetes parvea. Tätä toteutusta ei ehditty käytännön tasolla tehdä paikallisessa
kehitysympäristössä. Näin ollen Cephin kokeileminen päätettiin rajata työn ulkopuolelle.
Gitin, yksinkertaisen SSH-palvelimen ja verkkolevyjen välillä verkkolevy vaikuttaa
kuitenkin kaikista parhaimmalta vaihtoehdolta, vaikka sitä ei työssä käytännössä
kokeiltu. Koska yksinkertainen SSH-palvelin ja tähän yhdistetty sivuvaunukontti oli
kaikista yksinkertaisin ratkaisu ja se oli täysin riittävä ratkaisu tässä vaiheessa, valittiin
se työn ratkaisuksi. Ceph tullaan kuitenkin ottamaan käyttöön siinä vaiheessa, kun työn
tuloksia ruvetaan tuotteistamaan.
Tässä luvussa siis käytiin läpi mahdollisia ratkaisuja konttien ajonaikaiseen räätälöintiin
alustustiedostojen avulla. Seuraavassa luvussa 6.2 käydään läpi vaihtoehtoja
laskentapuiden tilatietojen hallintaan.

6.2

Järjestelmän ylläpito operaattorimallin avulla

Tässä luvussa käsitellään ratkaisuja siihen, miten laskentapuiden tilatietoa voidaan
hallinnoida Kuberneteksen operaattoreiden avulla ilman, että tietoa katoaa esimerkiksi
päivitysten

yhteydessä.

Työssä

operaattorin

luomiseen

käytettiin

operaattori-

kehittäjäpakettia (engl. Operator-SDK). Se tarjoaa yleisimpiä operaattorin tarvitsemia
ominaisuuksia ja generoi paljon operaattoreissa tarvittavaa konepellin alaista koodia.
Operaattori-kehittäjäpaketti on osa laajempaa operaattori-kehysympäristöä (engl.
Operator-framework), joka sisältää operaattori-kehittäjäpaketin lisäksi muun muassa
operaattorien elinkaariohjaimen (engl. Operator lifecycle manager). [7, 11]
Operaattori-kehittäjäpaketti luo automaattisesti sovellukselle luurangon muutamalla
alustuskäskyllä. Operator-sdk:n luoma runko generoi valmiiksi operaattorin, joka
käynnistää ja valvoo yhden Kapselin toimintaa, jossa ajetaan sleep-komentoa.
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Komentorivikaappaus 1. operator-sdk:n komento uuden operaattorin luomiseen ja
kansiohierarkia visualisoituna tree komennolla.
# bootstrap the project
$ operator-sdk new podset-operator
# check the project structure
$ tree -I vendor
.
├── Gopkg.lock
├── Gopkg.toml
├── build
│
└── Dockerfile
├── cmd
│
└── manager
│
└── main.go
├── deploy
│
├── operator.yaml
│
├── role.yaml
│
├── role_binding.yaml
│
└── service_account.yaml
├── pkg
│
├── apis
│
│
└── apis.go
│
└── controller
│
└── controller.go
└── version
└── version.go

Operaattori-sdk:n komentorivikäyttöliittymän kautta suoritettu uuden operaattorin
luominen generoi komentorivikaappaus 1 esitetyn kansiorakenteen ja joukon tiedostoja.
Taulukossa 6.1 on kuvattu lyhyesti jokaisen kansion ja tiedostojen merkitys lyhyesti.
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Taulukko 6.1 operator-sdk luo oheiset kansiot ja niiden sisään valmiiksi luurangon
oman operaattorin toteuttamiselle. [44]
Tiedosto/kansio Tarkoitus
Sisältää manager/main.go tiedoston, joka on operaattorin pääohjelma.
main.go luo uuden ilmentymän ohjaimesta, joka rekisteröi kaikki
Omaoliomäärittelyt pkg/apis/… kansiossa ja käynnistää kaikki
pkg/controllers/… kansion ohjaimet.

cmd

Tämä
kansio
sisältää
hakemistopuun,
jossa
määritellään
omaoliomääritelmien
API:t.
Käyttäjän
on
tarkoitus muokata
pkg/apis/<ryhmä>/<versio>/<tyyppi>_types.go
tiedostoja
määritelläkseen API:n laajennokset jokaiselle omaoliolle. Omaohjaimet
tarkkailevat näitä API-määrityksiä.
Tämä kansio sisältää operaattorin omaohjainten toteutukset. Käyttäjien
on tarkoitus muokata pkg/controller/<tyyppi>/<tyyppi>_controller.go
tiedostoja. Näihin lähdekoodi tiedostoihin määritellään logiikka, miten
tarkkailtua omaoliota tulisi hallita.

pkg/apis

pkg/controller

build

Tämä kansio sisältää Dockerfilen ja käännösskriptit operaattorin
kääntämiseksi Docker-levykuvaksi.

deploy

Sisältää .yaml tiedostot, joiden avulla omaoliotmääritelmät rekisteröidään
API-palvelimelle, laskentaparven käyttäjäroolit asetetaan ja operaattori
jalkautetaan Kubernetes jalkautus-oliona.

go.mod go.sum

Go-ohjelmointikielen mod-määritelmät, joissa kuvataan operaattorin
ulkoiset riippuvuudet.

vendor

Vendor kansio sisältää paikalliset kopiot Go-ohjelmointikielen ulkoisista
riippuvuuksista. Tätä kansiota ei välttämättä ole olemassa, jos projektia
ei ole alustettu –vendor lipulla, tai jos go mod vendor ajetaan projektin
juuressa.

cmd kansio sisältää main.go tiedoston, joka on operaattorin pääohjelma. main.go
käynnistää operaattorin Omaolio-ohjaimet ja rekisteröi kaikki omaoliomäärittelyt pkg/apis
kansiosta. pkg/apis kansio sisältää määrittelyt omaoliomäärittelyille, jotka laajentavat
Kuberneteksen

hallintarajapinnan

API:a.

Käyttäjän

vastuulle

jää

muokata

pkg/apis/<group>/<version>/<kind>_types.go tiedostoja, joissa määritellään mitä

tietokenttiä Omaolio sisältää. Näiden *_types.go tiedostojen pohjalta operator-sdk
generoi vaadittavat Kuberneteksen ymmärtämät .yaml omaoliomäärittelyt, jotka voidaan
sitten lisätä Kubernetekseen kubectl työkalun avulla. [44]
pkg/controller kansio sisältää operaattorin varsinaisen toteutuksen. Operaattorin
kehittäjän

on

tarkoitus

kirjoittaa

operaattorin

toimintalogiikka

pkg/apis/<group>/<version>/<kind>_types.go tiedostoon/tiedostoihin. Ohjaimen

toimintalogiikka voi olla mitä vain Kuva 19 esittämän vuokaavion mukaisesta
yksinkertaisesta logiikasta resurssien oikean määrän hallitsemiseksi, tai erittäin
monimutkainen koko järjestelmän autopilotti. Operator-sdk luo valmiiksi ohjaimen
oleellisimmat funktiot, joista keskeisin on Reconcile (sovittelu)-funktio. Reconcile-funktio
ajetaan aina, kun jokin operaattorin tarkkailemista resursseista on muuttunut, tai kun
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riittävän pitkä aika on kulunut. Reconcile-funktion tulisi olla idempotenttinen funktio, joka
muokkaa järjestelmän tilaa nykytilasta kohti omaoliossa määriteltyä tilaa. [44]
Build kansio sisältää operaattorin Dockerfilen, käännösskriptit ja tiedostot, jotka tarvitaan
operaattorin rakentamiseksi. Operaattori toimii siis aivan tavallisena Docker-konttina
Kubernetes-parvessa, joten se myös periaatteessa mahdollistaa täysin vapaan
toteutuksen. Deploy kansio sisältää Kuberneteksen ymmärtämät .yaml määritelmät
omaolioille, omaoliomäärittelyille ja itse operaattorille. go.mod ja go.sum tiedostot
määrittelevät operaattorin ulkoiset Go riippuvuudet ja vendor kansio sisältää paikalliset
kopiot Go:n riippuvuuksista. [44]
Operaattorin toteutuksessa syntyi mahdollisuus luoda joko suoraan kapseleita, tai
hyödyntää korkeamman tason Kubernetes-olioita kuten ilmentymäjoukkoja, jalkautuksia
ja tilajalkautuksia. Suorat kapselit olisivat tarjonneet tarkemman kontrollin, mutta myös
vaativamman toteutuksen. Tilajalkautusten käyttö tarjoaa myös ”ilmaiset” päivitykset
Kubernetes yhteisön kehittäessä sitä eteenpäin. Toisaalta tämä voi myös olla ongelma,
jos laskentaparvessa siirrytään Kuberneteksen uudempaan versioon, joka vaatii
muutoksia operaattoriin.
Jos operaattori hallitsee kapseleita epäsuorasti muokkaamalla Kuberneteksen
alkuperäisolioiden tilaa, kuten tilajalkautus, saadaan paljon toiminnallisuutta valmiiksi.
Esimerkiksi tilajalkautusta käyttämällä saadaan valmiiksi ennakoitava nimeäminen
kapseleille ja pysyväislevyjen hallinta. Tilajalkautukset osaavat myös valmiiksi suorittaa
rullaavia päivityksiä, kun päivitetään uusi Docker-levykuva. Tilajalkautuksia käyttämällä
saataisiin tuhansia riviä testattua koodia valmiina. [10]
Toisaalta, kun operaattori hallitsee kapseleita ja niihin liittyviä resursseja suoraan,
saadaan tarkempi kontrolli kaikista yksityiskohdista ja periaatteessa mikä vain on
mahdollista operaattorin puitteissa. Tällöin kuitenkin vastuu toteutuksesta jää kokonaan
operaattorin kehittäjien harteille, joka vaatii isomman ajallisen investoinnin alussa.
Tällöin olisi luotava itse logiikka, jolla kapseleiden tilaa tarkkaillaan ja kuinka
vikaantumisiin tulisi reagoida. Näin ollen, jos Kuberneteksen valmiita olioita kyetään
hyödyntämään mahdollisimman paljon osana operaattorin toteutusta, säästetään aikaa
ja vaivaa.
Työn haastavin osuus on hallita keskusmuistissa olevaa tilallista dataa. Vaihtoehtoisia
ratkaisuita on useita, mutta käytännössä kaikki niistä vaativat muutoksia laskentapuun
toimintaan ja kompromisseja sovelluksen suorituskykyyn tavalla tai toisella. Järjestelmän
ylöspäin skaalaus on suhteellisen helppoa, koska uusilla luotavilla ilmentyvillä ei ole vielä
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mitään tilallista tietoa hallittavana. Olemassa olevien ilmentymien hallinta on kuitenkin
monimutkaisempaa.
Yksinkertainen vaihtoehto olisi muokata hallinnoitavaa sovellusta siten, että se kirjoittaa
kaiken tilallisen tiedon pysyväislevyille. Tällöin pitäisi hyväksyä hitaampi suorituskyky ja
korvata se esimerkiksi monistamalla sovellusta ja käyttämällä tehokkaampaa laitteistoa.
Toinen vaihtoehto on, että kun kontteja halutaan sammuttaa esimerkiksi päivitysten tai
alaspäin skaalauksen yhteydessä, konteille annetaan käsky sammua yksitellen ja
konteille annetaan riittävästi aikaa sammuttaa itse itsensä. Sammutus prosessin aikana
sovelluksella on mahdollisuus lopettaa uuden datan vastaanottamisen, kirjoittaa
muistissa oleva data levylle ja sammua. Kun sovelluksen uusi versio käynnistyy, voisi
sovellus tarkistaa levylle kirjoitetusta datasta, tuetaanko kyseistä datamuotoa, vai
hylätäänkö olemassa oleva data ja aloitetaan tyhjältä pöydältä. Käsky sammumisesta
annettaisiin sovellukselle normaalina käyttöjärjestelmän SIGTERM signaalina. Jos
sovellus ei ole sammuttanut itse itseään määräaikaan mennessä, sille lähetetään
SIGKILL signaali, joka tappaa sovelluksen välittömästi huolimatta sen tilasta. [2, 34]
Kolmas vaihtoehto olisi muokata sovellusta siten, että se kirjoittaisi kaiken datan levylle,
mutta kohdehakemistoon liitettäisiinkin emptyDir-levy, jolle on määritelty asetus
emptyDir.medium:

”Memory”,

eli

levyn

tieto

tallennetaankin

isäntäkoneen

keskusmuistiin. Tästä levystä voitaisiin sitten ottaa varmuuskopioita pysyväislevyille,
joiden avulla sovelluksen tilatietoa olisi mahdollista hallita. Tämä kuitenkin vaatisi
laskentapuiden muokkausta sellaisiksi, että ne tukevat levyjen lataamista levyltä ja
tiedon levylle kirjoittamista.
Neljäntenä

vaihtoehtona

on,

että

sovellus

siirtää

oman

datansa

muille

laskentapuuilmentymille vastaanottaessaan SIGTERM signaalin. Tällöin jokaisella
laskentapuulla pitäisi olla jonkinlainen mielekäs tapa siirtää oma tilallinen tietonsa
muiden laskentapuun ilmentymille.
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7. TYÖN TULOKSET
Ratkaisu muodostui lopulta kolmesta erillisestä palvelusta: Sovelluksen kanssa samassa
kapselissa suoritettava sivuvaunukontti (engl. sidecar container) joka noutaa
alustustiedostoja, alustustiedostojen tietovaranto ja Kubernetes operaattori. Toteutusta
tullaan todennäköisesti jatkokehittämään organisaation sisällä muun tuotekehityksen
ohella. Jatkokehityksen ajatuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 8.

7.1

Kubernetes operaattori ja omaoliomäärittely

Tärkein ja työläin osuus työssä oli oman Kubernetes-operaattorin toteuttaminen
kohdesovellukselle.

Kuten

luvussa

3

kuvattiin,

Kubernetes-operaattorin

avulla

sovelluksen hallintaa voidaan yksinkertaistaa ja hallinnoida monimutkaisia tilallisia
sovelluksia yhtä helposti, kuin tilattomia. Työn k8s-operaattori toteutettiin operaattorikehityspaketilla (engl. Operator-SDK) ja Go-ohjelmointikielellä. Kuvassa 27 on esitetty
työn puitteissa toteutetun järjestelmän lopullinen arkkitehtuuri oleellisimpien Kubernetesolioiden osalta.
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Kuva 27.
Työn puitteissa toteutettu järjestelmän lopullinen
arkkitehtuuri oleellisimpien Kubernetes-olioiden osalta
Kuvassa minun-operaattorista punaiset katkoviivat osoittavat operaattorin hallinnoimia
omaoliota, jotka muodostuvat muutamista Kuberneteksen alkuperäisolioista. Omaolio
muodostuu päättömästä palveluoliosta, tilajalkautuksesta ja asetuskorista. Päätön
palveluolio viittaa kaikkiin tilajalkautuksen sisällä oleviin kapseleihin
Alkuperäisessä suunnitelmassa alustustietovaranto oli osana omaolion määritelmää,
mutta koska laskentaparvessa tarvitaan vain yhtä tietovarantoa, oli helpompaa jättää se
omaolion ulkopuolelle ja luoda se erillisenä Kubernetes tilajalkautuksena. Kubernetes
operaattori kyllä mahdollisti, että vain enintään yksi tilajalkautus on olemassa parvessa
kerrallaan, mutta ongelmaksi nousi Kuberneteksen automaattinen roskienkeruu, joka
tuhoaa kaikki resurssit, joiden omistaja tuhoutuu. Tämä tarkoitti käytännön tasolla sitä,
että

kun

käyttäjä

loi kaksi

laskentapuu-ryhmää,

joille

luotiin

yksi

yhteinen

alustustietovaranto, niin kun toinen näistä laskentapuuryhmistä poistettiin, poistui myös
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alustustietovaranto. Tällöin jäljelle jääneellä laskentapuuryhmällä ei enää ollutkaan
alustustietovarantoa käytössään, koska Kuberneteksen roskienkeruu oli poistanut
alustustietovarannon.
Koska tilajalkautuksesta on mahdollista poistaa vain ja ainoastaan viimeisimpänä luotu
kapseli, keskenään erilaiset kapselit sijaitsevat erillisissä tilajalkautuksissa. Kun
laskentapuut on jaettu useisiin tilajalkautuksiin yhden sijasta, voi järjestelmän ylläpitäjä
kohdistaa poistotoimenpiteitä juuri oikeisiin laskentapuihin.
Kun työn kohteena oleva sovellus halutaan ottaa käyttöön ja siirtää k8s-parveen
ajettavaksi riittää, kun Kuberneteksen hallintaohjelmointirajapinnalle (Kubernetes master
API server) lähetetään käsky käynnistää toteutettu k8s-operaattori yhdellä http-POST
paketilla. POST-paketin kuormana on operaattorin .yaml jossa on kuvattu ajettavan
sovelluksen tavoiteltava tila. Tiedostossa on annettava seuraavat tiedot, jotta k8soperaattori osaa asettaa sovelluksen tilan oikein:
apiVersion: minunsovellus.minunorganisaatio.com/v1alpha1
kind: Minunsovellus
metadata:
name: esimerkki-minunsovellus
spec:
# Laskentapuun levykuvan tunniste, “viimeisin” automaattisille
# päivityksille
laskentapuulevykuva: viimeisin
# Nimi ja versio alustustiedostoille
alustustiedostojenTyyppi: oletus
alustustiedostojenVersio: v1
# Kuinka monta kopiota laskentapuista luodaan
ilmentymat: 2
# Viestiväylän tiedot
viestivaylaOsoite: "ESIM_OSOITE"
viestivaylaInputTopic: "ESIM_TOPIC"
viestivaylaOutputTopic: "ESIM_TOPIC"
# Mahdolliset arvot: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR
lokitustaso: "DEBUG"

Ohjelma 1. Kuvitteellisen Minunsovellus omaolion tietokentät täytettynä, joiden
perusteella operaattori voi asentaa ja ylläpitää Minunsovellusta.
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Kuva 28.
”viimeisin” (engl. latest) on operaattorin sisäinen
ominaisuus, joka määrittää halutun version. Kun halutaan päivittää
kaikki ajossa olevat omaoliot, joiden levykuvaksi on määritelty
”viimeisin”, muokkaamalla levykuvan arvoa operaattorista operaattori
päivittää kaikki kapselit automaattisesti
Docker-levykuvien päivittymisellä ei ole suoraa vaikutusta laskentaparven tilaan. Vaikka
omaolion tietokenttään olisi määritelty levykuvan versioksi ”viimeisin”, operaattori
asettaa todelliseksi levykuvaksi viimeisimmän itsensä tunteman levykuvan. Haluttu
levykuva voi olla vaikkapa kovakoodattu arvo operaattorin lähdekoodissa. Operaattori ei
välttämättä osaisi operoida uudempia levykuvia, joten operaattori täytyy aina päivittää
samalla, kun päivitetään sovelluksen levykuvat.
Kuten

aiemmissa

luvuissa

kuvattiin,

Kuberneteksen

rajapinta

ei

mahdollista

tilajalkautusten rullaavaa päivitystä, jos mikään ei ole muuttunut itse tilajalkautuksessa.
Tämä on ongelmallista, kun haluttaisiin suorittaa rullaava päivitys asetuskoreissa
tapahtuvien muutosten takia. Tämä onnistuttiin kuitenkin kiertämään tutkimalla
läheisemmin kubectl:än rollout restart komennon sisäistä toteutusta. Kun katsotaan
kubectl:än lähettämiä http-viestejä Kuberneteksen hallintarajapintaan, kubectl lähettää
POST-pyynnöllä aikaleiman tilajalkautuksen muistiinpanoihin (engl. annotation).
Jokaisella Kubernetes oliolla on niin sanottuja muistiinpanokenttiä, joihin voidaan
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tallentaa mitä vain tietoa, jota kuitenkin harvoin käytetään minkään toiminnallisuuden
toteuttamiseksi. Kubernetes kuitenkin tulkitsee muistiinpanokentän muokkauksen
muutokseksi tilajalkautuksessa, joka riittää rullaavan päivityksen laukaisemiseksi.
Aikaleiman lähettäminen muistiinpanokenttään on siis turvallinen tapa tehdä ”tyhjä”
muokkaus tilajalkautukseen.
Kubectl:än toiminnallisuus oli helppo kopioida osaksi Kubernetes operaattoria.
Operaattori tarkastaa reconcile-funktiossa joka kerralla omaoliosta, mikä on määritelty
alustustiedostojen tyyppi ja versio ja vertaa tätä olemassa olevan asetuskorin arvoon.
Jos arvot poikkeavat toisistaan, operaattori päivittää tilajalkautuksen muistiinpanokentän
aikaleimaa, joka käynnistää rullaavan päivityksen uusilla asetuskorin arvoilla.
Toteutettu operaattori ei kuitenkaan kykene hallinnoimaan nykytilassa olevan
laskentapuun tilallisuutta, vaan laskentapuun toteutusta on muokattava soveltumaan
yhteistoimintaan operaattorin kanssa. Vastuu tiedon tallentamisesta levylle tai muille
ilmentymilleen jätetään laskentapuun vastuulle, eikä kontin sisäiseen toteutukseen oteta
kantaa tämän työn puitteissa. Tällä hetkellä operaattori kykenee vain lähettämään
laskentapuille SIGTERM-signaalin, eli pyytämään laskentapuuta sammuttamaan
itsensä.
Koska tilajalkautus tukee myös esimerkiksi päivitysten jalkauttamista vain osaan
ilmentymistä, mahdollistaa se helposti esimerkiksi kanarialintukapseleiden (engl. Canary
Pod) luomisen. Omaoliossa ei ole kuitenkaan määritelty tietokenttiä tällaisille
ominaisuuksille toisinkuin tilajalkautuksissa, joten kanarialinnut vaativat omaolioiden
muokkaamisen sijasta tilajalkautusten muokkaamista. Näin ollen voisi sanoa, että
tavoitetilan kanarialintujen mahdollistaminen on toteutettu osittain operaattorissa.
Tavoitteiden täyttymistä on käsitelty tarkemmin luvussa 8.

7.2

Alustustiedostojen tietovaranto

Alustustiedostojen

tietovaranto

huolehtii

alustustiedostojen

säilyttämisesti

ja

tarjoamisesta laskentapuille. Alustustiedostojen tietovaranto toteutettiin yksinkertaisella
SSH/rsync-palvelimella, joka säilyttää tiedostoja pysyväislevyllä. Alustustiedostojen
tietovarannon Docker-levykuvasta löytyy valmiina oletusalustustiedot, joiden avulla
laskentapuu saadaan käynnistettyä, mutta mikäli järjestelmän käyttäjät haluavat uusia
erilaisia alustustiedostoja, tulee ne lisätä manuaalisesti tietovarantoon. Tämä tapahtuu
yksinkertaisesti SSH/scp/rsync protokollan avulla kopioimalla halutut tiedostot oikeaan
hakemistopolkuun. Tämän jälkeen omaolion .yaml määrittelyistä on muokattava
alustustiedostojen tyyppi ja versionumero vastaamaan hakemistopolkua.

67

Alustustiedostojen tietovarannolle on myös määritelty oma Kubernetes palveluolio
(Service), jotta laskentapuiden on helppo löytää tietovaranto. Tämä palvelu oli kuitenkin
jätetty kuvan 27 ulkopuolelle yksinkertaisuuden vuoksi.
Koska tietovarantoa tarvitaan vain harvoin päivitysten yhteydessä, datamäärät ovat
suhteellisen pieniä, riittää tietovarannosta vain yksi ilmentymä. Työn tekemisen
loppupuolella

myös

tunnistettiin,

että

nykyinen

toteutus

alustustiedostojen

tietovarannolle on vain väliaikainen ratkaisu, joka kuitenkin riittää hyvin työssä
toteutettuun koeponnistukseen. Tulevaisuudessa alustustiedostojen tietovaranto tullaan
käyttämään CephFS-tiedostopalvelinparven avulla.
Toteutettu järjestelmä ei myöskään ota kantaa varmuuskopioiden ottamisesta, vaan
pysyväislevyjen varmuuskopiointi ja saatavuuden varmistaminen jätetään levyparven
ylläpitäjän vastuulle. CephFS tarjoaa varmuuskopioille ja korkealle saatavuudelle valmiit
ja helpot ratkaisut.
Vaikka Git olisi tarjonnut monia hyötyjä kuten versionhallinnan, pienemmän
levytilavaatimuksen ja tietoturvaominaisuuksia, nähtiin se liian järeäksi vaihtoehdoksi.
Loppukäyttäjälle Git on tarpeettoman monimutkainen, kun tarkoituksena on säilyttää ja
tarjoilla melko muuttumatonta hierarkkista tietoa. Aloittelija saa Gitin usein helposti tilaan,
josta palautuminen on työlästä tai monimutkaista ilman Gitin tuntemusta. Toisaalta myös
yksinkertaistetun komentorivikäyttöliittymän tekeminen olisi ylimääräistä työtä verrattuna
yksinkertaiseen tiedostopalvelimeen.

7.3

Alustustiedostojen noutaja

Itse ohjelman samassa kapselissa suoritetaan myös niin sanottua alustuskonttia (engl
init-container) ja sivuvaunukonttia (engl. Sidecar container), joka avustaa pääohjelmaa.
Sekä alustuskontti, että sivuvaunu käyttävät täysin samaa Docker-levykuvaa, mutta ne
käynnistetään

erilaisilla

käynnistys

parametreilla.

Sivuvaunukontissa

ajetaan

suhteellisen yksinkertaista Python-skriptiä. Konttiin on asennettu ssh- ja rsyncasiakassovellukset, joiden avulla Python-skripti noutaa tietovarannosta minuutin välein
päivitetyt konfiguraatiotiedostot. Jos tiedostojen synkronointi epäonnistuu, yritetään sitä
hetken kuluttua uudelleen niin kauan, kunnes tiedonsiirto onnistuu.
Koska latauksessa käytetään apuna rsync-protokollaa, jos tiedostot eivät ole
muuttuneet, ei tiedostoja siirretä turhaan ja ainoastaan muuttuneet tiedostot siirretään.
Sivuvaunu kirjoittaa noudetut tiedostot kapselin väliaikaisessa muistissa olevalle levylle
laskentapuun käytettäväksi. Laskentapuuhun on kovakoodattu hakemisto, josta
laskentapuu osaa lukea alustustiedostojen noutajan lataamat alustustiedostot.
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8.

ARVIOINTI JA JATKOKEHITYS

Tässä luvussa arvioidaan työssä saavutettuja tuloksia ja sen jälkeen pohditaan
jatkokehityskohteita. Kuten luvussa 2 käsiteltiin, työn tavoitteena oli yhteensovittaa
kohdesovellus Kuberneteksen kanssa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää Kuberneteksen
rajoitteita ja synnyttää konstruktioita, joiden avulla myös muiden tuotteiden siirtäminen
Kubernetekseen helpottuu.
Kuberneteksen ja Dockerin teoriaa käsiteltiin luvuissa 3.3, 4 ja 5.3 ja luvuissa on
kuvattuna oleellisimmat rajoitukset tilallisen hallinnassa. Esimerkiksi Docker ei
nykytilassaan mahdollista käynnissä olevien konttien siirtämistä ja tilallisten konttien tilaa
on hankala tallentaa, jos tilatietoa säilytetään keskusmuistissa. Kuberneteksen
aiheuttamat rajoitteet olivat moninaiset ja kohdesovelluksen kannalta koostuivat useista
pienemmistä yksityiskohdista. Kubernetes kuitenkin mahdollistaa erittäin joustavan
laajentamisen. Työssä toteutettu operaattori osoittaa, että Kubernetesta on mahdollista
laajentaa miltei millaisella logiikalla tahansa.
Taulukko 8.1 esittää työn prototyypin tavoitteiden toteutumisen taulukkona. Vaatimuksia
ja tavoitetilaa ei kirjattu työn alussa muodollisesti vaan työn lopuksi muodostettiin
oheinen taulukko, joka perustuu tutkimuskysymyksiin ja sovelluksen tavoitetilaan.
Taulukko 8.1 Kohdesovellukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Tavoite

Toteuma

Automaattiset asennukset

Kyllä

Automaattiset päivitykset

Kyllä

Alustustiedostojen

tarjoileminen

ja Kyllä

muokkaus ajonaikaisesti
Kanarialintujen jalkautus

Osittain tilajalkautuksen avulla

Blue-green testit

Osittain tilajalkautuksen avulla tai
erillisissä laskentapuuryhmissä

Keskusmuistissa olevan tilatiedon hallinta

Ei,

vaatii

toimintaan

muutoksia

sovelluksen
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Kuten taulukossa on listattu, toteutettu operaattori suorittaa järjestelmälle automaattisen
asennuksen, automaattisen ja saumattomat päivitykset ja tarjoaa helpon tavan tarjoilla
alustustiedostoja juuri oikeille laskentapuille.
Operaattorin ohjaamaan omaolioon ei kuitenkaan kirjattu kenttiä, joiden avulla
kanarialintujen

tai

blue-green

testien

jalkauttaminen

olisi

mahdollista.

Nämä

ominaisuudet on kuitenkin toteutettu Kuberneteksen tilajalkautuksessa, jota kehitetty
operaattori hyödyntää. Näin ollen ominaisuus toteutuu osittain, sillä käyttäjät voivat luoda
kanarialintuja muokkaamalla operaattorin luomia tilajalkautuksia. Blue-green testaus on
myös mahdollista erillisten laskentapuuryhmien välillä suoraan operaattorin avulla.
Toteutettu operaattori sovittaa kohdesovelluksen Kuberneteksen kanssa suhteellisen
hyvin. Nykymuodossaan kehitetty operaattori automatisoi useita työläitä operaatioita,
joka helpottaa KehY:n ja jatkuvan jalkauttamisen käyttöönottoa.
Ohjelmiston ylläpito vaatii kuitenkin vielä manuaalista ylläpitoa ja näitä tehtäviä on
mahdollista

automatisoida

edelleen

kehittämällä

operaattoria.

Hyvän

etenemissuunnitelman tarjoaa kuvassa 29 esitelty operaattorin kypsyysasteita kuvaava
kaavio. Nykyinen operaattori on kypsyystasolla II, eli se kykenee suorittamaan
sovellukselle perusmuotoisen asennuksen ja saumattomat päivitykset.

Kuva 29.
Operator-sdk:n operaattorien kypsyysasteet ja
toteutusteknologioiden rajoitukset. Ansible ja Go operaattorit kykenevät
miltei mihin vain, mutta Helm on rajoittuneempi.
Kypsyystasolla III (Phase III) operaattori hoitaa sovelluksen koko elinkaaren toimintaa
huolehtimalla tallennustilasta ja datan säilyvyydestä, varmuuskopioiden ottamisesta ja
vikaantuneen järjestelmän palauttamisessa toimintaan. Tasolla IV operaattori tarjoaa
yksityiskohtaista tietoa järjestelmän tilasta metriikoiden, hälytysten, lokien ja analyysien
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muodossa. Tasolla V operaattori on täysin autonominen järjestelmän ylläpidon suhteen
skaalaamalla järjestelmää horisontaalisesti tai vertikaalisesti, hienosäätää järjestelmän
asetuksia automaattisesti, havaitsee poikkeuksellisia tapahtumia järjestelmässä ja
hienosäätää sovelluksen aikataulutusta.
Automaattinen skaalaus laskentapuille voisi tapahtua esimerkiksi CPU ja RAM käytön
pohjalta, eli korkeassa rasituksessa luotaisiin uusia laskentapuita automaattisesti ja
vastaavasti rasituksen laskiessa resursseja vapautettaisiin automaattisesti. Kubernetes
sisältää tuen automaattiselle skaalaukselle jo jalkautuksille (Horizontal Pod Autoscaler),
mutta tilajalkautuksille valmista ratkaisua ei ole olemassa.
Kuten aiemmissa luvuissa käytiin läpi, alustustiedostojen tietovaranto oli vain
tilapäisratkaisu, joka oli riittävän hyvä ensimmäisiä koeponnistuksia varten. Jatkossa
järjestelmään tullaan ottamaan kuitenkin CephFS-tiedostosäilö. Tämä vaatii pieniä
muutostöitä kapseleiden asetuksissa.
Operaattorin automaattitestausta pitäisi myös kehittää tulevaisuudessa. Toteutetun
operaattorin automaattitestaus jäi olemattomaksi. Työn tarkoituksena oli vain
koeponnistaa uutta teknologiaa ja selvittää sen mahdollisuuksia. Järjestelmä on
monimutkainen, asynkroninen ja sen tila muuttuu hitaasti useiden minuuttien aikana.
Näin ollen sen automaattinen testaus vaatii raskaan alkuinvestoinnin. Jatkossa
kuitenkin, kun operaattorin kehitystä jatketaan, täytyy kehittää automaattisille testeille
hyviä

käytäntöjä ja malleja.

Myös

alustustiedostojen tietovarannossa

oleville

alustustiedostoille olisi hyvä olla olemassa jonkinlaiset automaattiset testit.
Toteutettu operaattori on myös kohdistettu melko tarkasti vastaamaan vain
kohdesovelluksen tarpeisiin. Organisaation sisällä myös muut komponentit tarvitsevat
vastaavaa toiminnallisuutta. Jatkossa näitä muita sovelluksia varten tullaan kehittämään
dokumentaatiota ja valmista pohjaa uuden operaattorin luomiselle.
Työssä ei myöskään otettu kantaa operaattorin elämänkaaren hallintaan (eng. operator
lifecycle manager, OLM). Toteutettu operaattori hallinnoi vain kohdesovelluksen
elinkaarta, mutta itse operaattorin hallinta on yhä manuaalista. Operaattorissa ei
myöskään oteta kantaa Kuberneteksen roolipohjaiseen pääsynhallintaan (engl. Role
Based Access Control, RBAC).
Yhteenvetona toteutettu operaattori pääsi määriteltyihin tavoitteisiin varsin hyvin, mutta
jatkokehitettävää on vielä paljon. Seuraavassa luvussa tehdään vielä kattavampi koko
työstä.
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9.

YHTEENVETO

Työn aikana päästiin syvälle Kuberneteksen sisäiseen toteutukseen ja pureuduttiin
tarkasti tilallisuuden haasteisiin Kuberneteksessa ja pilvessä. Työssä ratkaistiin useita
tyypillisiä ongelmia tilallisen sovelluksen hallinnasta pilvessä ja saatiin käytännön tasolla
luotua toimiva kokonaisuus, joka automatisoi muutoin manuaalisia tehtäviä ja helpottaa
järjestelmän ylläpitoa laajentamalla Kuberneteksen rajapintaa. Kehitetty operaattori
tarjoaa erinomaisen pohjan jatkokehitykselle ja tuotteistamiselle.
Työn tuloksia voidaan hyödyntää konseptin tasolla organisaation sisällä myös muissa
tuotteissa.

Työn

tulosten

pohjalta

tullaan

luomaan

organisaation

sisäistä

dokumentaatiota Kubernetes operaattoreiden kehittämisestä, hyvistä käytännöistä ja
tilallisuuden haasteista Kuberneteksessa. Työn tekemisen aikana tehtyjä havaintoja
tullaan myös jakamaan organisaation muille ohjelmistokehittäjille koulutusten kautta.
Työn tulosten pohjalta kohdeorganisaation muiden samankaltaisten tuotteiden ja
komponenttien

yhteensovittaminen

Kuberneteksen

kanssa

helpottuu

ja

yhä

monimutkaisemmat sovellukset pääsevät nauttimaan Kuberneteksen tarjoamista
eduista. Kun myös muita tuotteita ja komponentteja saadaan sovitettua Kubernetekseen,
vähentyy tarvittavan ylläpidon määrä koko organisaation tasolla.
Työssä kehitettiin siis oma operaattori kohteena olevan sovelluksen niin sanotuille
laskentapuille. Operaattorissa määriteltiin omaoliomäärittelyillä (Custom Resource
Definition) omaolion (Custom Resource) tarvitsemat tietokentät, joiden pohjalta
operaattori kykenee luomaan Kubernetes-parveen tarvittavat kapselit (Pod), palveluoliot
(Service), tilajalkautukset (StatefulSet), pysyväislevypyynnöt (Persistent Volume Claim)
ja asetuskorit (ConfigMap). Operaattori hallinnoi tilajalkautuksia ja asetuskoria
muokkaamalla näiden tietokenttiä omaolion tietokenttien pohjalta. Tämä yksinkertaistaa
sovelluksen hallintaa, kun useiden .yaml määrittelyiden sijasta tarvitaan vain yksi
omaolion

.yaml

määrittely.

Lisäksi

omaolion

määritelmä

on

huomattavasti

yksinkertaisempi, koska operaattoriin on kovakoodattu tietoa esimerkiksi sovelluksen
tarvitsemista palveluolioista.
Työ osoittaa, että monimutkaisia tilallisia sovelluksia on mahdollista hallita Kubernetes
parven sisällä operaattorin avulla. Operaattorit mahdollistavat joustavan ja kattavan
tavan

hallita

miltei

minkälaista

sovellusta

hyvänsä

Kubernetes

parvessa.

Operaattoreiden avulla Kuberneteksen nykyisiä rajoitteita pystytään kiertämään ja työ
osoittaa miten näitä rajoitteita voidaan kiertää käytännössä. Toteutettu operaattori
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tarjoaa myös erinomaisen pohjan jatkokehitykselle. Tulevaisuudessa sovelluksen
ylläpito voidaan automatisoida käytännössä kokonaan operaattoreiden avulla.
Sen lisäksi, että työ yksinkertaistaa tilallisen sovelluksen hallintaa ja tarjoaa
konstruktioita muiden tuotteiden siirtämiseen Kubernetekseen piiriin, työ lieventää
mahdollisia

toimittajaloukkuja.

Kun

sovellukset

eivät

nojaudu

niin

tiukasti

tilallisuudenhallinnassa kolmannen osapuolen ratkaisuihin, voidaan ratkaisun toimittajaa
vaihtaa helpommin.
Kynnyskysymykseksi nousi kuitenkin keskusmuistissa sijaitseva data, jonka hallinnalle
ei löydetty yleiskäyttöistä ratkaisua. Työssä ei kyetty ratkaisemaan kaikkia ongelmia
ilman, että ne eivät olisi vaatineet muutoksia kohdesovellukseen. Jotta tilallisen
sovelluksen hallinta on mahdollista, tulee tiedon olla kirjoitettavissa levylle tai
sovelluksen tilatiedot on voitava lähettää muille sovelluksen ilmentymille. Työ ei
myöskään ota kantaa esimerkiksi roolipohjaiseen pääsynhallintaan tai itse operaattorin
elinkaaren hallintaan.
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LIITE A: CEPHFS LEVYN KÄYTTÖ KAPSELISSA
cephfs.yaml:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cephfs
spec:
containers:
- name: cephfs-rw
image: kubernetes/pause
volumeMounts:
- mountPath: "/mnt/cephfs"
name: cephfs
volumes:
- name: cephfs
cephfs:
monitors:
- 10.16.154.78:6789
- 10.16.154.82:6789
- 10.16.154.83:6789
# by default the path is /, but you can override and mount a
# specific path of the filesystem by using the path attribute
# path: /some/path/in/side/cephfs
user: admin
secretFile: "/etc/ceph/admin.secret"
readOnly: true
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LIITE B: ARKKITEHTUURIHAHMOTELMA

78

LIITE C: SUOMENNETUT TERMIT
Englanninkielinen termi
Annotation
Cluster
ConfigMap
Container
Continuous Delivery
Continuous Integration
Control Plane
Controller Manager
Custom Controller
Custom Resource
Custom Resource Definition
Deployment
DevOps
Headless Service
Persistent Volume
Persistent Volume Claim
Pod
ReplicaSet
Role Based Access Control
Scheduler
Selector
Service
StatefulSet
Tag
Worker Node

Suomennos
Muistiinpanot
Parvi
Asetuskori
Kontti
Jatkuva jalkautus
Jatkuva integraatio
Hallintapinta
Ohjainhallitsija
Omaohjain
Omaolio
Omaoliomäärittely
Jalkautus
KehY
Päätön Palvelu
Pysyväislevy
Pysyväislevypyyntö
Kapseli
Ilmentymäjoukko
Roolipohjainen pääsynhallinta
Aikatauluttaja
Valitsin
Palvelu
Tilajalkautus
Tunniste
Työskentelijäpalvelin

