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WSUS Windows Server Update Services palvelu 
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1 JOHDANTO 

Elkome Systems Oy on osa Elkome Group konsernia, jonka muita osia ovat 
Elkome Software Oy sekä Elkome Installaatiot Oy. Yrityksen päätoimi-
paikka sijaitsee Hyvinkäällä. Yrityksen päätoimialoina ovat muun muassa 
teollisuuteen suunnattujen IT- ja mittausjärjestelmien sekä laitteiden maa-
hantuonti, tukkumyynti, keskusvalmistus- ja asennuspalvelut, järjestelmä-
suunnittelu sekä asiantuntijatehtävät. Kokonaisuutena ajatellen Elkome 
on teollisuuden järjestelmätoimittaja. Elkome System Oy toimii pääasialli-
sesti maahantuonnin, tukkumyynnin sekä asiantuntijatehtävien saralla. 
 
Asiantuntijatehtäviin kuuluvat myös asiakasyritysten tilaamat selvitystyöt 
ja näiden selvitysten pohjalta tehtävät ratkaisuehdotukset ja käytännön 
demonstraatiot. Tässä opinnäytetyössä kuvataan loppuasiakkaan Elkome 
Systems Oy:ltä tilaama selvitystyö ja sen pohjalta valikoituneen ratkaisun 
käytännön testaus. Selvitystyön kohteena on loppuasiakkaan testausjär-
jestelmien tietokoneiden Windows käyttöjärjestelmien päivitykset ja var-
muuskopiointi. 
 
Kriteerinä haettavalle ratkaisulle on, etteivät testausjärjestelmien tietoko-
neet saa olla yhteydessä internetiin, vaan päivitykset tulee pystyä jaka-
maan laitteiston omassa, suljetussa sisäverkossa. Tämän jakelun tulee ta-
pahtua mahdollisimman automatisoidusti. Lisäksi ratkaisuun tulee sisällyt-
tää tapa toteuttaa automatisoidusti ja yksinkertaisesti tietokoneiden jär-
jestelmien ja tiedostojen varmuuskopiointi. Keskeisinä ajatuksina ovat tie-
toturva sekä toiminnan nopea palauttaminen vikatilanteissa. 
 
Päivitettävät tietokoneet ovat Windows 7 32-bittisellä käyttöjärjestelmällä 
varustettuja. Järjestelmän suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida tule-
vaisuudessa tapahtuvat muutokset nykyisissä käyttöjärjestelmissä sekä 
uusien testausjärjestelmien sisältämien tietokoneiden käyttöjärjestelmät. 
Mikäli käyttöjärjestelmät tultaisiin päivittämään esimerkiksi Windows 10 
käyttöjärjestelmään tai uudet järjestelmät olisivat Windows 10 käyttöjär-
jestelmällä, tulisi toteutettavan päivitysjärjestelmän pystyä jakamaan päi-
vitykset myös tähän käyttöjärjestelmään. 
 
Itse päivityspaketit tulee rajata kattamaan ainoastaan tietoturvapäivityk-
set sekä järjestelmän toiminnan kannalta kriittiset päivitykset esimerkiksi 
Service Pack päivityspaketit, jotka parantavat järjestelmän toimivuutta ja 
korjaavat siinä mahdollisesti olevia virheitä. Nämä päivitykset voivat myös 
pitää sisällään järjestelmään liittyvien laitteiden toimintaa tukevia korjauk-
sia ja päivityksiä, jotta Windows käyttöjärjestelmän päivitykset eivät se-
koittaisi laitteiston osien toimintaa. 
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2 YMPÄRISTÖ JA VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS 

Teollisuudessa käytettävät tietokoneet ovat usein osana suurempaa koko-
naisuutta tai järjestelmää. Yleisimpinä esimerkkeinä voidaan pitää testaus-
laitteistoja ja automaatiojärjestelmiä. Näiden laitekantojen päivitystarpeet 
vaihtelevat, käyttökohteesta riippuen, mutta yleisesti päivitystarpeet liit-
tyvät tietoturvaan ja laitteiston osien toimivuuteen laitteistoajurien tai so-
velluspäivitysten kautta. Testausjärjestelmät sijaitsevat niin kutsutussa 
”hallissa” ja ovat siellä yhteydessä toisiinsa ainoastaan oman verkkonsa vä-
lityksellä. Tämä verkko on suljettu sisäverkko, joka ei ole eikä saa olla yh-
teydessä muihin verkkoihin tai internetiin (Kuva 1). Mikäli tuleva järjes-
telmä käyttää verkkoresursseja on järjestelmä pystyttävä konfiguroimaan 
siten, että järjestelmän tarvitsemat verkkoresurssit eivät häiritse normaa-
lia toimintaa tai kuormita verkkoa.  
 

 

Kuva 1. Havainnollistava kuva verkon rajoituksista. 

Ohjelmistotasolta päivitettävien tietokoneiden käyttöjärjestelmät ovat tie-
dossa, eli käytössä on Windows 7 32-bittinen käyttöjärjestelmä. Fyysisten 
liitäntöjen hyödyntämisen osalta tietokoneiden USB-liitynnät ovat osassa 
testausjärjestelmiä koteloinnin vuoksi sellaisessa sijainnissa, ettei niitä 
voisi välttämättä käyttää. Myöskään testausjärjestelmien siirtäminen eril-
liselle päivityspisteelle ei ole mahdollista, sillä testausjärjestelmät ovat 
osittain kiinteästi asennettuja. Näiden tietojen pohjalta tulee siis selvittää 
vaihtoehdot, joilla olisi mahdollista toteuttaa rajoitukset huomioiden au-
tomaattinen järjestelmä päivitysten jakamiseen kaikille kohdelaitteille. 
Vaihtoehtoja kartoitettaessa on lisäksi huomioitava mahdollisten tietotur-
variskien tai muiden tulevan järjestelmän ongelmien aiheuttamat seisah-
dukset ja niiden vaikutukset koko laitoksen toimintaan.  
 
Lähtötilanteessa voidaan ajatella vaihtoehdoiksi USB-
tiedonsiirtojärjestelmien käyttöä, jolloin päivityspaketit siirrettäisiin 
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laitteisiin tällä tavoin, tai ohjelmallista ratkaisua. Koska ympäristöä kartoi-
tettaessa on käynyt selväksi USB-laitteiden käytön haastavuus ympäris-
tössä, ja niiden mahdollisesti aiheuttamat tietoturvariskit, esimerkiksi 
saastuneen tiedoston leviäminen laitteesta toiseen, sekä automatisaation 
puute tällä ratkaisulla, on tämä vaihtoehto suljettava pois.  
 
Jotta päivitysten jakaminen voitaisiin toteuttaa yhdellä järjestelmällä au-
tomatisoidusti, on lähdettävä hakemaan vaihtoehtoja ohjelmalliselta puo-
lelta. Vaihtoehtoja ohjelmalliseen päivitysjärjestelmään löytyy verkosta 
muutamia. Näitä vaihtoehtoja tulee kuitenkin tarkastella niiden automaat-
tisen järjestelmän mahdollistamisen kannalta myös tietoturvallisesta nä-
kökulmasta ja niiden toimintavarmuuden perusteella. Näiden seikkojen 
perusteella vaihtoehdot rajautuvat Microsoftin Windows Server Update 
Services (WSUS) -palveluun ja 3. osapuolen ohjelmistoista AutoPatcher ni-
miseen sovellukseen.  
 
WSUS-palvelu perustuu Microsoftin palvelimilta ladattaviin päivityspaket-
teihin. Nämä päivityspaketit voidaan ladata palvelua suorittavan palvelin-
tietokoneen paikalliselle kiintolevylle tai jakaa niitä suoraan tämän palve-
lintietokoneen lävitse Microsoftin palvelimilta. Paikalliselle kiintolevylle la-
dattuja päivityspaketteja voitaisiin lataamisen jälkeen jaella ilman interne-
tyhteyttä. Tämän palvelun avulla voidaan ladata ja jakaa päivityspaketteja 
myös muille Microsoftin tuotteille. (Plett & Ploggermeyer 2017) 
 
AutoPatcher-sovelluksen toiminta on hyvin samanlainen kuin WSUS-
palvelun. Myös sen toiminta perustuu ennalta ladattaviin päivityspakettei-
hin, joita voidaan jaella ja asentaa ohjelmiston avulla automaattisesti ilman 
internetyhteyttä lataamisen jälkeen. Myös AutoPatcherin kohdalla päivi-
tyspaketit ladataan Microsoftin palvelimilta, jolloin päivityspakettien ai-
tous voidaan varmistaa. Sovelluksen avulla voidaan lisäksi ladata ja päivit-
tää muun muassa Microsoft Office tuoteperheen osia. (AutoPatcher, 
2018.) AutoPatcherin käyttäminen automatisoidusti vaatisi kuitenkin val-
tavan määrän ajoitettuja tehtäviä ja skriptejä, sekä ratkaisun kuinka päivi-
tyksiä saataisiin ladattua automatisoidusti palvelimilta ja siirrettyä sisä-
verkkoon jaeltaviksi. 
 
Loppuasiakkaan kanssa käydyssä välikeskustelussa pohdittiin näiden jär-
jestelmien välillä tehtävää valintaa. Keskustelun päätteeksi päädyttiin va-
litsemaan tulevan järjestelmän jatkokehitykseen ja suunnitteluun WSUS-
palvelu. Syynä tähän olivat mahdolliset tietoturvariskit sekä mahdollisuus 
löytää ratkaisu Microsoftin tarjoamien ratkaisujen puolelta.   
 
Päivitysjärjestelmän vaihtoehtoja kartoitettaessa selviteltiin saman aikai-
sesti varmuuskopioinnin järjestämistä samassa ympäristössä osana tule-
vaa päivitysjärjestelmää. Windowsin oma varmuuskopiointiohjelmisto so-
pisi tähän tarkoitukseen hyvin. Kuitenkaan tietokoneiden omat kiintolevyt 
eivät olisi tallennusmediana vaihtoehto, mikäli varmuuskopiot haluttaisiin 
pitää turvassa myös laiterikkojen varalta. USB-laitteiden käytön 
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rajoittaminen aiheuttaisi ongelmia USB-tallennusmedioita ajatellen, kuten 
myös laitteiden suuri määrä. Jokaisen laitteen varmuuskopiointi tulisi suo-
rittaa omalle USB-tallennusmedialleen, mikäli tämän tyylisiä tallennusme-
dioita ja säilytys tapaa haluttaisiin käyttää. Lisäongelman aiheuttaisi niin 
kutsutun kaksoisvarmennuksen puuttuminen, jolloin tallennusmedian rik-
koutuessa tai korruptoituessa, olisi varmuuskopio hävinnyt. 
 

3 WINDOWS SERVER UPDATE SERVICES 

WSUS on palvelimella toimiva ohjelmisto ja palvelu, jonka avulla voidaan 
hakea ja ladata Windows Update -päivityspaketteja sekä jakaa niitä sa-
massa verkossa oleville Windows-laitteille. WSUS-palvelu hakee päivitys-
paketit ja niiden metatiedot Microsoftin omilta, virallisilta päivityspalveli-
milta. Toimintaperiaatetta havainnollistava kuva alla (Kuva 2). Palvelu voi-
daan konfiguroida tarkistamaan ja hakemaan uusimmat päivitystiedot ja 
paketit halutulla aikavälillä, jolloin nämä tapahtumat voidaan aikataulut-
taa yrityksen hiljaisempiin hetkiin ja näin olla kuormittamatta verkkoa sil-
loin, kun verkossa on muutenkin enemmän liikennettä. Ohjelmiston avulla, 
voidaan keskitetysti ladata ja jakaa vain niitä päivityspaketteja, jotka kon-
figuraatiossa on määritelty ja joita kohteena olevat järjestelmät tarvitse-
vat. Tällöin ylimääräiset kielipaketit, eri Windows versioiden päivitykset 
sekä muut laitteistolle tarpeettomat päivitykset voidaan jättää lataamatta 
ja säästää aikaa sekä tallennustilaa.   

Kuva 2.  WSUS toimintamalli (WSUS Patch Management, Itarian) 
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Otettaessa huomioon järjestelmän vaatimukset, soveltuisi tietoturva ja au-
tomatisoinnin osalta WSUS täydellisesti tarkoitukseen. Päivitysten tullessa 
virallisilta Microsoftin palvelimilta, ei olisi huolta saastumisesta, kunhan 
palvelimen tietoturva-asiat olisivat ajan tasalla. Näillä viitataan palomuurin 
asetusten oikeellisuuteen, virustorjunnan olemassa oloon ja muun muassa 
virustunnisteiden ajan tasaisuuteen sekä palvelimen omien päivitysten 
säännölliseen tarkistamiseen ja asentamiseen. Päivitysten osalta samainen 
WSUS-palvelu voitaisiin konfiguroida hakemaan myös palvelimen Win-
dows Server käyttöjärjestelmän päivitykset, jolloin palvelin pystyisi päivit-
tämään itsensä samalla tavalla kuin laitteet, joille sen olisi tarkoitus jakaa 
päivityksiä. Ongelmana tässä ratkaisussa olisi, että palvelimen tulisi olla yh-
teydessä internetiin. Koska sisäverkko, jossa päivitettävät kohdelaitteet si-
jaitsevat, ei saa olla yhteydessä ulkoverkon laitteisiin, ei tämä vaihtoehto 
ole suoraan mahdollinen.  
 
Ongelma voitaisiin ratkaista käyttämällä kahta samanlaista palvelinta, 
joista toinen sijaitsisi sisäverkossa ja toinen olisi yhteydessä internetiin. In-
ternetiin yhteydessä oleva palvelin, Online-palvelin, kommunikoisi Micro-
softin Windows Update palvelimien kanssa, kun taas sisäverkossa oleva 
palvelin, Offline-palvelin, hakisi Online-palvelimelta päivityspaketit ja me-
tatiedot ja jakaisi ne eteenpäin omassa verkossaan (Kuva 3).  

 
 

Kuva 3. WSUS-palvelinparin toiminta 

 
Näiden palvelinten välinen tietoliikenne ja datansiirto ei kuitenkaan voisi 
tapahtua suoralla linkillä palvelinten välissä, vaikka molemmissa olisi kaksi 
verkkokorttia, sillä suora linkki laitteiden välillä aiheuttaisi ongelman en-
nakkotiedoissa määritellyn sisäverkon ja ulkoverkon suoran linkittymisen 
kiellon kanssa. Palvelinten tulisi siis sijaita omissa verkoissaan, joten rat-
kaisu palvelinten väliseen tietoliikenteeseen ja datan siirtoon tuli ratkaista 
tämä huomioiden.  
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4 WSUS-PALVELINPARI JA TIEDONSIIRTO 

Ratkaisu järjestelmän toteuttamiseen löytyy kuitenkin WSUS-ohjelmistoa 
ajavista palvelimista, joiden muodostama palvelinpari toimisi omissa ver-
koissaan ja palvelinten välinen tiedonsiirto toteutettaisiin erillisellä tallen-
nustilalla, jonka avulla estettäisiin suoran linkin muodostuminen verkkojen 
välillä. Molemmat palvelimet käyttäisivät samaa tallennustilaa päivityspa-
kettien varastoimiseen. Tällöin Online-palvelin tallentaisi lataamansa päi-
vityspaketit tähän tallennustilaan ja Offline-palvelin hakisi päivityspaketit 
samaisesta tallennustilasta jakaakseen ne eteenpäin kohdelaitteille 
omassa verkossaan. Tässä tallennustilassa kulkisi mukana myös päivitysten 
metatiedot, joiden avulla päivityspaketit osattaisiin tunnistaa. Tätä tallen-
nustilaa voitaisiin myös mahdollisesti käyttää varmuuskopioiden tallen-
nustilana, mikäli tähän tallennustilaan olisi mahdollista integroida riittävä 
redundanttisuus, jotteivat varmuuskopiot pääsisi tuhoutumaan kiintole-
vyn hajotessa.  
 
Tarkoitukseen soveltuvia tallennustiloja olisivat USB-tallennustilat sekä 
verkkolevyt. Kumpikaan vaihtoehdoista ei olisi kuitenkaan suoraan toimiva 
ratkaisu, sillä esimerkiksi ulkoinen USB-liitännäinen kiintolevy ei voisi olla 
molemmissa laitteissa kiinni samanaikaisesti. Vastaavasti verkkolevy, Net-
work Access Storage eli NAS, ei voisi olla suoraan käytettävissä molemmille 
verkoille samanaikaisesti ilman, että sisäverkko olisi yhteydessä ulkoverk-
koon. 
 

4.1 Jaetun tallennustilan toteutus 

USB-tallennustilan käyttö ei olisi tässä tapauksessa kuitenkaan mahdollista 
mainitun kaksoisvarmennuksen puuttumisen sekä sen rajoitteen olla mo-
lemmissa laitteissa samanaikaisesti yhteydessä takia. Nämä rajoitteet es-
täisivät osittain myös varmuuskopioinnin integroimisen järjestelmään, sillä 
kaksoisvarmennuksen puuttuessa, eivät varmuuskopiot olisi turvassa ja ne 
tulisi ajoittaa ajalle, jolloin yrityksen henkilö olisi varmasti paikalla kytke-
mässä tallennusmedian oikeaan laitteeseen, rikkoen näin automatisaation 
vaatimuksen.  
 
Sen sijaan NAS olisi edelleen vaihtoehto, mikäli se pystyttäisiin asettamaan 
molempiin palvelimiin samanaikaisesti näkyville ilman, että verkot näkisi-
vät toisensa. Tämä voitaisiin toteuttaa Dual Network Interface Controller 
Network Access Storage (D-NIC NAS) verkkolevyllä. Tässä ulkoisessa verk-
kolevyssä olisi 2 verkkokorttia, jotka voitaisiin konfiguroida omiin verk-
koihinsa. Tällöin palvelimet eivät tietäisi toisistaan, eivätkä verkot myös-
kään näkisi toisiaan, vaan molemmat palvelimet olettaisivat sen olevan 
vain omassa verkossaan oleva verkkolevy. Tämä järjestely ikään kuin rik-
koisi linkin laitteiden välissä, jolloin suoraa linkkiä ei pääsisi 
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muodostumaan. Data ei myöskään liikkuisi Offline-palvelimelta Online-pal-
velinta kohti vaan aina Online-palvelimelta Offline-palvelinta kohti (Kuva 
4). 

 

Kuva 4. D-NIC NAS toiminta 

4.2 Jaetun tallennustilan käyttäminen varmuuskopioinnissa 

Tällä järjestelyllä voitaisiin toteuttaa myös varmuuskopiointi. Koska NAS 
näkyy sisäverkossa omana laitteenaan, näkevät Client-laitteet sen ja var-
muuskopiointi voidaan konfiguroida käyttämään varmuuskopioiden tal-
lennustilana (Kuva 5). Ulkoiset NAS-asemat tarjoavat lisäksi vaihtoehdon, 
jossa laite sisältää 2 tai useamman fyysisen kiintolevyn ja voidaan konfigu-
roida eri RAID tiloihin. RAID voitaisiin asettaa ”peilaamaan” sen sisällä ole-
vat kiintolevyt, jolloin molemmat kiintolevyt sisältäisivät saman tiedot. Täl-
löin toisen kiintolevyn rikkoutuessa, olisivat tiedot edelleen tallessa toi-
sella levyllä. Kyseisessä tilanteessa voitaisiin rikkoutuneen kiintolevyn ti-
lalle vaihtaa ehjä levy, jolloin RAID ohjain loisi uuden peilin ja jälleen mo-
lemmat levyt sisältäisivät samat tiedot. Tällä järjestelyllä saavutettaisiin 
niin varmuuskopioiden, kuin päivitystiedostojen ja metatiedon säilymisen 
kannalta paras mahdollinen redundanttisuus. 
 

 

Kuva 5. Varmuuskopioinnin havainnollistamiskuva ympäristössä 
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5 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

Kokonaisratkaisu tulee kuitenkin testata käytännössä ennen loppuasiak-
kaalle esittelyä. Tämä tehdään rakentamalla Elkome yhtiöiden tiloissa tes-
tiympäristö fyysisillä laitteilla. Testiympäristö koostuu kahdesta palveli-
mesta, kahden verkkokortin NAS-asemasta, kahdesta tietokoneesta sekä 
kahdesta ei-hallinnoitavasta kytkimestä. Rakenne ja kytkennät tulee tehdä 
siten, että alkuperäisen toimeksiannon vaatimukset täyttyvät, sekä, että 
siihen lisätyt ratkaisut toteutuvat suunnitellusti ja annettuja rajoitteita 
kunnioittaen.  
 
Toinen kytkimistä kytketään ethernet-kaapelilla yrityksen internetiin yh-
teydessä olevaan verkkoon. Tähän kytkimeen liitetään toinen palvelin, tu-
leva Online-palvelin, sekä NAS-aseman toinen verkkokortti ethernet-kaa-
pelilla. Tämä kokonaisuus muodostaa ulkoverkkoon yhteydessä olevan 
puolen rakenteesta. Vastaavasti toinen kytkimistä liitetään osaksi sisäverk-
koa ja tähän kytkimeen liitetään toinen palvelin, Offline-palvelin, NAS-
aseman toinen verkkokortti ethernet-kaapeleilla. Tämä kokonaisuus muo-
dostaa sisäverkkoon yhteydessä olevan puolen rakenteesta. Rakenteen 
havainnekuva alla (Kuva 6).  

 

Kuva 6. Testiympäristön fyysinen rakennekuva 

Laitteiston fyysisen rakentamisen ja kytkemisen jälkeen voitiin aloittaa 
asennukset ja konfiguraatioiden tekeminen. 
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5.1 NAS ja palvelinten asentaminen sekä konfiguraatio 

NAS-aseman määrityksissä, asetetaan molemmille verkkokorteille staatti-
set IP-osoitteet. Toiselle verkkokortille määritellään osoite ulkoverkon käy-
tössä olevalta verkko-osoitealueelta ja toiselle sisäverkon verkko-osoite-
alueelta. NAS-aseman määrityksiä tehtäessä, luodaan loogiset kansiora-
kenteet tulevia tiedostoja varten, tässä tapauksessa kansio WSUS, jolla vii-
tataan päivityksiin sekä kansio BackUp, jolla viitataan varmuuskopioihin. 
Käyttäjämäärityksiä ei tässä ympäristössä tehty. 
 
Molempiin palvelimiin asennetaan Windows Server 2012 käyttöjärjes-
telmä. NAS-asema määritellään näkymään palvelimille ja palvelin muodos-
tamaan yhteys NAS-asemaan käynnistyessä. Käyttöjärjestelmän asennuk-
sen ja NAS-aseman yhdistämisen jälkeen käynnistetään palvelimen hallin-
nasta lisäosien asennuspalvelu. Täältä asennetaan WSUS-palvelu, joka 
asennuksen jälkeen käynnistää omien palveluasetusten määrittelyyn tar-
koitetun ohjelman. Online-palvelin tulee määritellä ensin, sillä molempien 
palvelimien asetusten tulee olla kaikin puolin samanlaiset. Asetuksissa 
määritellään, että Online-palvelin hakee ja vastaanottaa päivitykset Micro-
softin palvelimilta ja tämän yhteyden toiminta testataan asennusohjel-
massa. Päivityspakettien tallennuspaikaksi valitaan NAS-aseman kansio 
WSUS määrittelemällä sille oikea polku. Polun tulee olla oikea, sillä tätä 
polkua ei pääse vaihtamaan enää myöhemmässä vaiheessa, muuten kuin 
poistamalla WSUS-palvelun asennuksen ja asentamalla sen uudelleen. 
Asetuksissa määritellään myös Microsoftin palvelimilta ladattavat päivitys-
paketit. Tarpeettomien päivityspakettien lataaminen vie todella paljon ai-
kaa sekä tilaa. Esimerkkinä, vain suomen ja englannin kielisten käyttöjär-
jestelmien kaikki peruspäivitykset ovat noin 380Gb. Tämän asetuksen 
avulla päästään rajaamaan päivityspaketit vain niihin, joita tulevassa jär-
jestelmässä on tarkoitus jakaa. Lisäksi määritellään, että päivityspaketit ja 
metatiedot tallennetaan paikallisesti palvelimelle. Tämä mahdollistaa me-
tatietojen käsittelyn paikallisesti myöhemmässä vaiheessa, kun päivityspa-
ketteja ja niiden tietoja siirretään Offline-palvelimelle.  
 
Asetusten jälkeen tulee testata päivityspakettien lataaminen, käynnistä-
mällä synkronointi Microsoftin palvelinten kanssa. Testausvaiheessa tässä 
ilmeni kuitenkin ongelma. Palvelimen lokien kautta pystyttiin havaitse-
maan, että WSUS-palvelu ei osaa käyttää verkkolevyä kohteena tallennet-
taville tiedostoille. Tämä ongelma oli kriittinen ja tuli selvittää tapa kiertää 
tämä ongelma. Ongelman kiertäminen oli mahdollista käyttämällä verkko-
levyn osoitteen sijaan siitä luotua symbolista linkkiä. Symbolinen linkki luo-
tiin C:-kiintolevyaseman juureen käyttämällä symbolisen linkin luomisen 
komentoa.  
 
mklink /D C:\LinkName \\NetworkLocation\LocationName 

 
Tämän symbolisen linkin avulla, WSUS-palvelu ”huijataan” luulemaan, että 
kohde on oikeasti sen kiintolevyllä, vaikka todellisuudessa se sijaitsee 
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verkkolevyllä. Tämän symbolisen linkin luonnin jälkeen, jouduttiin tässä ta-
pauksessa poistamaan WSUS-palvelun asennus ja asentamaan se uudel-
leen, jolloin asetusten määrittelyissä kerrottiin tallennuspaikaksi C:-kiinto-
levyasemalla sijaitseva symbolinen linkki. Asetusten uudelleen määrittelyn 
jälkeen järjestelmän toimintaa ja päivitysten lataamista testattiin uudel-
leen. WSUS-palvelun onnistui käynnistää päivityspakettien lataaminen, ja 
NAS-asemalle tehdyn tarkistuksen myötä, voitiin pakettien lataantuminen 
ja tallentuminen vahvistaa. 
 
Päivitysten latautuessa, voidaan määritellä Offline-palvelimelle samat al-
kukonfiguraation asetukset kuin Online-palvelimelle poikkeuksena, että 
Offline-palvelimessa ei määritellä mitään lisäasetuksia tallennuspaikkaa ja 
polkua pidemmälle. Offline-palvelimelle määritellään kuitenkin WSUS-
käyttöasetuksissa päälle Auto Approval -sääntö, joka hyväksyy kaikkien va-
littujen päivitysten automaattisen jakamisen ja hyväksymisen sen verkossa 
oleville ja sille päivityspyyntöjä esittäville laitteille.  
 
Lopuksi määritellään vielä molemmille palvelimille päivitysten tarkistami-
seen ja lataamiseen sopiva aikataulu. Esimerkiksi Online-palvelimelle voi-
daan määritellä, että se tarkistaa uudet päivityspaketit Microsoftin palve-
limilta lauantaisin kello 23:00. Offline-palvelin voidaan puolestaan asettaa 
tarkistamaan päivitykset, eli synkronoimaan itsensä tallennustilassa sijait-
sevien päivityspakettien ja metatietojen kanssa sunnuntaisin kello 14:00. 
Nämä toiminnot ajoitettaisiin viikonlopulle ja hyvälle etäisyydelle toisis-
taan, jotta mahdolliset työt eivät häiriytyisi verkon kuormituksesta ja jotta 
metatiedot ehdittäisiin siirtää palvelimelta toiselle. 
 

5.2 Metatietojen siirto ja käyttäminen 

Metatiedot pitävät sisällään tiedot eri päivityspaketeista ja tällä tavoin ker-
too palvelimelle mihin päivityspakettiin viitataan client-laitteelta tulleessa 
pyynnössä ja mitä palvelimella on tarjota client-laitteille. Näillä metatie-
doilla käytännössä yksilöidään päivityspaketit ja kerrotaan mitä päivityspa-
ketteja on saatavilla. Metatietojen talteen ottaminen ja siirtäminen toi-
selle palvelimelle voidaan toteuttaa Wsus-palvelun omalla import / export 
työkalulla. Metatiedot eivät siis automaattisesti siirry päivityspakettien 
mukana, joten näiden siirtäminen palvelimelta toiselle on järjestelmän toi-
minnan kannalta välttämätöntä. 
 
Import ja export komentojen käyttäminen ja metatiedot sisältävien tiedos-
tojen siirtäminen tulee kuitenkin toteuttaa automatisoidun järjestelmän 
näkökulmasta. Loppuasiakkaalle ei voida tarjota järjestelmää, jossa jou-
duttaisiin aina päivitysaikataulun mukaisesti tehdä metatietojen siirto ma-
nuaalisesti. Jotta automaatiovaatimus täytettäisiin, tulee palvelimille 
luoda skriptit näiden komentojen ajamiseen, joita ajastetut tehtävät käyn-
nistäisivät. 
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5.3 Skriptit metatietojen siirtoa varten 

Skriptaamisella tarkoitetaan pienten ohjelmien luomista, jotka ajavat ko-
mentosarjoja. Näiden komentosarjojen avulla voidaan toteuttaa yksinker-
taisia tehtäviä, ja käynnistämällä niitä Windowsin ajastettujen tehtävien 
avulla, automatisoida näitä toimintoja. Tämän järjestelmän kohdalla tarvi-
taan skriptit WSUS-palvelun import- ja export-työkaluille.  
 
Export-skriptillä tulee ajaa Online-palvelimella pyörivän Wsus-palvelun ex-
port-komento ja siirtää siitä syntyvät tiedostot NAS-asemalle, josta Offline-
palvelin voisi hakea nämä myöhemmin. Näistä siirroista halutaan myös pi-
tää lokia, jotta esimerkiksi vikatilanteissa voitaisiin tutkia, onko näiden siir-
tojen aikana ilmennyt ongelmia, joista vikatilanteet voisivat johtua. Export-
skripti koostui vanhojen metatietoja sisältävien tiedostojen poistamisesta 
NAS-asemalla, siirtymisestä oikeaan kansioon, jossa export-komento voi-
daan suorittaa, export-komennon suorittamisesta, jonka aikana nimetään 
metatiedot sisältävä tiedosto ja loki tästä toiminnosta, näiden tiedostojen 
kopioiminen NAS-asemalle ja lokin luominen tästä kopioinnista, sekä van-
hojen export-komennolla luotujen metatietojen poistamisesta Online-pal-
velimen kiintolevyltä. Windowsin mukana tulevalla Robocopy ohjelmalla, 
jota käytetään CMD:n kautta, voidaan yksinkertaisella tavalla lisätä lo-
keihin päivämäärät ja tarkemmat tiedot kopioimisesta kuin tavallisella 
CMD:n kopiointikomennolla copy.  
 
@ECHO OFF 
del Z:\Updates.xml.gz 
del Z:\Recent.log 
cd "C:\Program Files\Update Services\Tools\" 
wsusutil.exe export Updates.xml.gz Recent.log 
robocopy "C:\Program Files\Update Services\Tools" "Z:" Updates.xml.gz 
/ETA /LOG+:MetaExportLOG.txt 
robocopy "C:\Program Files\Update Services\Tools" "Z:" Recent.log /ETA 
/LOG+:MetaExportLOG.txt 
del "C:\Program Files\Update Services\Tools\Updates.xml.gz" 
del "C:\Program Files\Update Services\Tools\Recent.log" 
 
 
Edellä olevalla skriptitiedostolla saadaan ajettua tarvittavat komennot me-
tatietojen saamiseksi Online-palvelimelta sekä luotua kattava lokitiedosto 
kopioinnista, josta esimerkki alla (Kuva 7). 
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Kuva 7. Esimerkki Robocopyn luomasta lokitiedostosta. 

 
Import skriptillä tulee saada nämä metatiedot siirrettyä NAS-asemalta Of-
fline-palvelimelle. Tämä skripti koostuu vanhojen metatiedot sisältävien 
tiedostojen ja niiden lokin poistamisesta, siirtymisestä oikeaan kansioon, 
jossa import-komento voidaan suorittaa, uusien metatiedot sisältävien tie-
dostojen kopioimisesta NAS-asemalta Offline-palvelimen kiintolevylle ja 
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lokitiedoston luomisen tästä kopioinnista, sekä itse import-komennon suo-
rittamisesta. 
 
@ECHO OFF 
del "C:\Program Files\Update Services\Tools\Updates.xml.gz" 
del "C:\Program Files\Update Services\Tools\Recent.log" 
cd "C:\Program Files\Update Services\Tools\" 
robocopy "Z:" "C:\Program Files\Update Services\Tools" Updates.xml.gz 
/ETA /MAXAGE:30 /LOG+:MetaImportLOG 
robocopy "Z:" "C:\Program Files\Update Services\Tools" Recent.log /ETA 
/MAXAGE:30 /LOG+:MetaImportLOG 
wsusutil.exe import Updates.xml.gz Recent.log 
 
 
Nämä skriptit ajastetaan Windowsin ajoitettuihin tehtäviin palvelinten päi-
vityspakettien synkronointien väliin. Tällöin Online-palvelimen saatua päi-
vitettyä ja ladattua uusimmat tiedot ja päivityspaketit, voidaan metatiedot 
kopioida NAS-asemalle, josta pari tuntia myöhemmin, Offline-palvelin voi 
noutaa ja kopioida omaan tietokantaansa nämä metatiedot, ennen kuin 
synkronoi itsensä NAS-asemalla sijaitsevien päivityspakettien kanssa. Tällä 
järjestelyllä saadaan toiminta automatisoitua ja toimimaan sykleissä, jo-
hon ei muutoin kuin vikatilanteissa tarvitsisi puuttua. 
 

5.4 WSUS-palvelimen määrittely tietokoneille 

 
Lähtökohtaisesti päivityksiä tarvitsevat ja hakevat tietokoneet eivät ole 
konfiguroitu hakemaan päivityksiä paikalliselta palvelimelta vaan käyttä-
mään Windows Update palvelua yhdistäen Microsoftin päivityspalvelimiin. 
Koska tässä järjestelmässä tämä ei ole haettu toimintatapa ja tämän kier-
tämistä varten on palvelinpari luotu, tulee tietokoneiden Windows Update 
palvelu konfiguroida käyttämään WSUS-palvelinta kohteena päivitysten 
hakemiseen. Tämä tehdään säätämällä Windows käyttöjärjestelmän 
Group Policy asetuksia.  
 
Group policy palvelu on osa Windows käyttöjärjestelmää, joka hallinnoi ja 
kontrolloi tietokoneen ja käyttäjien työskentely-ympäristöä. Palvelun 
avulla voidaan keskitetysti hallinnoida ja konfiguroida käyttöjärjestelmää, 
sovelluksia ja käyttäjien asetuksia Active Directory ympäristössä. (Group 
Policy, 2018.) WSUS-palvelun käyttämistä varten, asetuspuusta määritel-
lään Specify intranet Microsoft update service location tilaan Enabled, sekä 
päivityspakettien latauskohteeksi Offline-palvelin määrittelemällä sen 
nimi ja oletusportti 8530.  
 
Testattaessa client-laitteiden päivitysten tarkistamista ja lataamista huo-
mattiin ongelma. Päivitykset eivät lähteneet latautumaan ja Windows Up-
date ilmoitti virhekoodin 8007000E. Tutkimalla virhekoodia Microsoftin 
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sivujen kautta ja lukemalla aiheeseen liittyviä artikkeleja selvisi, että tämä 
on yleinen virhe Windows 7 x86 (32-bit) käyttöjärjestelmässä. Ongelma oli 
korjattavissa CMD:n kautta käyttämällä järjestelmänvalvojan oikeuksia ja 
ajamalla vaadittavat komennot. (Hoogendoorn, 2015.) 
 
net stop wuauserv 
sc config wuauserv type= own 
net start wuauserv 
 
Näiden komentojen avulla käynnistetään Windows Update Servicen, eli 
Windows Update palvelun ydinosia uudestaan ja kerrotaan, että käytössä 
on oma WSUS-palvelin, josta päivityksiä ladataan. Client-laitteet täytyi 
käynnistää uudelleen muutosten saattamiseksi voimaan ja uuden testin ai-
kana, päivitykset latautuivat ilman ongelmia. Lisäksi määritellään client-
laitteet tarkistamaan ja asentamaan kaikki tarjolla olevat päivitykset sopi-
vassa aikataulussa, jolloin koneet eivät olisi käytössä.  
 

5.5 Varmuuskopiointi 

Varmuuskopiointi toteutetaan suunnitellusti käyttämällä Windowsin 
omaa varmuuskopiointityökalua. Varmuuskopioinnin asetuksissa määri-
tellään, että järjestelmästä otettaisiin täydellinen varmuuskopio ja järjes-
telmäkuva ja se tallennettaisiin NAS-asemalle. Tallennuspolkuna toimisi 
NAS-asemalle aiemmin luotu kansio ”BackUp”. Tänne asetettaisiin mene-
mään niin client-laitteiden, kuin palvelimienkin varmuuskopiot. Varmuus-
kopiot nimettäisiin laitekohtaisesti helposti tunnistettavilla nimillä, jotta 
ne olisi helppo etsiä useiden varmuuskopioiden joukosta. Varmuuskopi-
oinnin ylikirjoitusasetusta ei ollut määritelty alkutiedoissa, joten se määri-
tellään oletusasetukseen ylikirjoittamaan aina vanhan varmuuskopion 
päälle. 
 
Nämä varmuuskopiot ajastetaan otettaviksi laitteista viikoittain aina en-
nen päivitysten hakemista ja asentamista, jotta mahdolliset päivitysten en-
nalta-arvaamatta aiheuttamat ongelmat saataisiin tarvittaessa korjattua 
palauttamalla varmuuskopio, mikäli muut keinot eivät auttaisi. Tämä on 
kriittinen asetus ja tärkeää huomioida jo testiympäristössä, jotta tämä voi-
taisiin mainita esittelyssä loppuasiakkaalle, huomioiden testausjärjestel-
miä pyörittävien tietokoneiden tärkeyden. Tällä tavalla voitaisiin varmis-
taa, että tietokoneen mennessä vikatilaan, se voitaisiin varmuuskopion 
avulla palauttaa nopeasti toimintaan. 
 
Ainoana ongelmana varmuuskopioinnin testauksen aikana ilmeni, että ai-
nakin Windows 7 käyttöjärjestelmän kohdalla, ei järjestelmänpalautustyö-
kalu, käytettäessä sitä asennuslevyn kautta, osaa käyttää verkkokorttia si-
ten, että se näkisi NAS-aseman. Tällöin varmuuskopiota palautettaessa, tu-
lisi varmuuskopio hakea NAS-asemalta esimerkiksi ulkoiselle tallennusme-
dialle, josta sitä voitaisiin käyttää tämän työkalun kanssa.  



15 
 

 
 

6 YHTEENVETO JA KEHITYSKOHTEET 

Suunniteltu ratkaisu ja siitä rakennettu testiympäristö sekä toiminta esitel-
tiin loppuasiakkaalle ja Elkomen toimitusjohtajalle elo-syyskuun vaih-
teessa. Vaihtoehdoista ja syistä päätyä tähän ratkaisuun käytiin vielä kes-
kustelua, jonka päätteeksi loppuasiakkaan edustajat hyväksyivät ratkai-
suehdotuksen. Varmuuskopiointiin suunniteltu ratkaisu tyydytti loppuasi-
asta ongelmasta huolimatta, eikä tätä loppupeleissä koettu välttämättä 
ongelmaksi. Lopullinen järjestelmä ja sen käyttöönotto tapahtuu loppu-
asiakkaan toimesta mahdollisesti vuoden 2019 aikana. Elkomen osalta 
tämä ratkaisu tulee pysymään yhtenä vakioratkaisuna, mikäli muilla asiak-
kailla ilmenee vastaavia tarpeita.  
 
Kehityskohteina järjestelmää ajatellen voisi mainita NAS-aseman autenti-
koinnin järjestämisen. Tässä järjestelmässä sitä ei vaadittu, mutta testat-
tiin kyllä. Ongelmaksi muodostui, kuinka WSUS-palvelulle, joka on osa Net-
work Services ryhmää, voitaisiin määrittää tunnukset ja oikeudet sekä 
saada se autentikoimaan itsensä näillä tunnuksilla NAS-asemalle. Tähän ei 
löytynyt ratkaisua, vaan päädyttiin samaan tilanteeseen kuin ennen sym-
bolisen linkin käyttöönottoa, eli järjestelmä ei osannut enää kirjoittaa NAS-
asemalle lataamiaan päivityspaketteja, jonka syyksi paljastui oikeuksien 
puute. Myös varmuuskopioiden hakemiseen NAS-asemalta olisi hyvä löy-
tää ratkaisu käytettäessä asennuslevyn järjestelmänpalauttamisen työka-
lua. 
 
Omalta osaltani projekti oli kiinnostava ja erityisen kehittävä. Projektin ai-
kana pääsin käyttämään koulutuksen aikana, niin koulussa kuin työharjoit-
teluissakin, oppimiani taitoja ja saamiani tietoja. Myös omalla ajalla opis-
keltu Windowsin skriptaaminen oli yksi avainasioista projektia tehdessä. 
CMD:n käyttäminen luovasti ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyn-
täminen oli myös tärkeää ja asia, johon jo koulutuksen aikana olisin toivo-
nut enemmän perehtymistä. Lisäksi projektin aikana tuli opeteltua paljon 
uutta, muun muassa Windows Server käyttöjärjestelmän hallinnointia 
sekä NAS-asemien toimintaa ja kahden verkkokortin järjestelmien hyötyjä 
ja käyttämistä. Kokonaisuutena tämä työ oli ensimmäinen iso ja itsenäi-
sesti toteutettava koulutustani vastaava ja hyvin kuvaava toimeksianto, 
joka vaati kaikkien opittujen asioiden hyödyntämistä ja uuden opettelua. 
 
Lopputuloksena syntyneeseen järjestelmään olen kuitenkin, jäljelle jää-
neistä ongelmista huolimatta, hyvin tyytyväinen. Annettujen tavoitteiden 
saavuttaminen rajoitukset huomioon ottaen onnistui täydellisesti ja selvi-
tystyön perusteella valmistunut ratkaisu ja testiympäristö käytännön to-
teutuksineen kelpasi niin loppuasiakkaalle kuin toimeksiannon antaneelle 
Elkomen toimitusjohtajalle.  
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