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1 Työn lähtökohdat 

1.1 Yleistä 

Opinnäytetyössä keskityttiin ajankohtaiseen kyberturvallisuuden osa-alueeseen eli 

puolustuksen sekä havainnoinnin parantamiseen. Työn tarkoituksena oli tutkia, mi-

ten netflow’n sekä pakettien analysoinnista voidaan saada tehokas työkalu tietoverk-

koja puolustaville tahoille. Palvelu Apache Spot otettiin työnkeskipisteeksi. Tavoit-

teena oli tutkia, miten kyseinen palvelu parantaa sekä edistää kyberturvallisuutta yri-

tyksille. Tehtävänä oli asentaa kyseinen palvelu sekä testata sen toiminnallisuuksia, 

kun suojattavaan kohteeseen kohdistuu hyökkäys, sekä miten palvelu toimii normaa-

liolosuhteissa. Opinnäytetyö on tehty laadullisen tutkimusmenetelmän pohjalta.  

1.2 Toimeksiantaja 

Työn toimeksiantajina toimi Nixu Oyj ja JYVSECTEC. Nixu Oyj on tietoturvakonsultoin-

tiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka aloitti Suomessa ja on sittemmin levinnyt 

Pohjoismaihin sekä muihin maihin. Nixu Oyj hoitaa asiakkaidensa tietoturvaa niin si-

säisessä tietohallinnossa, sähköisessä liiketoiminnassa kuin teollisen internetin ratkai-

sualueilla. Esimerkki heidän tuotteistaan on Nixu Cyber Defense Center (NixuCDC). 

Tämä palvelu on Security Operations Center:in (SOC) tapainen, mutta laajennetumpi 

versio. (Historia n.d.) 

JYVSECTEC on Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituuttiin kuuluva kyberturvalli-

suuden tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskus. JYVSECTEC sai alkunsa projektina, joka 

käynnistettiin vastaamaan ajankohtaisia haasteita vastaan vuonna 2011. Projektin 

päämääränä oli saada johtava tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus Suomeen, sekä 

tuoda yhteen kansallisia, että kansainvälisia turvallisuusalan toimijoita sekä yrityksiä. 

JYVSECTEC kehitti ympäristön nimeltä Realistic Global Cyber Environment (RGCE), 

joka pyrkii mallintamaan oikeaa globaalia verkkoa palveluineen. RGCE:ssä voidaan 

tutkia sekä harjoitella kyberturvallisuuden parantamista. (Tietoa meistä n.d.) 



8 

 

1.3 Työn tavoitteet ja vaatimusmäärittely 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja tutkia Apache Spotin toimintaa ja kuinka 

tehokkaasti se voi netflow’n avulla havaita poikkeamia keskisuurten ja isojen yritysten 

verkkoliikenteessä. 

Keskeiset kysymykset, joiden avulla tähän koitettiin vastata, olivat seuraavat: 

• Onko tämä tehokas tapa havaita verkkohyökkäyksiä keskisuurissa ja isoissa yri-

tyksissä? 

• Pärjääkö Apache Spot maksullisille vaihtoehdoille? 

• Mitä heikkouksia Apache Spotissa on? 

• Kuinka Apache Spot voisi parantaa tietoturvaa? 

• Mitä kehittämitarpeita Apache Spotissa on? 

• Apache Spotin rooli kyberturvallisuudessa?  

• Mitä olemassa olevia vaihtoehtoja Apache Spot voi korvata? 

• Mikä on Apache Spotin skaalautuvuus isoihin ympäristöihin? 

• Deployment arkkitehtuurit 

Alustavien arvioiden mukaan Apache Spot tarvitsee paljon netflow’ta normaalitilan-

teessa, jotta se toimisi. Tuote on vielä kehitysvaiheessa. Tämän hetkiset maksulliset 

tuotteet ovat edellä, mutta Apache Spotin toimintaperiaatteet ovat monipuoliset ja 

toiminnot ovat riittävän nopeat, joten silla hyvät mahdollisuudet kuroa tuo etumatka 

umpeen, kunhan sen kehittämiseen panostetaan. 

2 Kyberhyökkäys 

2.1 Yleistä 

Kyberhyökkäyksillä tarkoitetaan erilaisia metodeja, joissa hyökkääjä pyrkii aiheutta-

maan tuhoa kohteen infrastruktuuriin (What Are the Most Common Cyberattacks? 
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n.d). Nykyään hyökkääjät tekevät näillä töillään myös tuottoa, esim. Ransomwarella, 

eli kohteen laitteisiin asennetaan ohjelmia, jotka kryptaavat kohteen tiedostot, ja 

vain maksamalla hyökkääjälle nämä tiedostot saadaan auki. 

2.2 Kyberhyökkäysten kategorisointi 

Kyberhyökkäykset voidaan jakaa neljään pääkategoriaan, jotka ovat Denial Of Service 

(DoS), Remote to User Attacks (R2L), User to Root (U2R) ja Probing. Probingissa hyök-

kääjän tarkoituksena on tutkia kohteen verkkoa tai konetta löytääkseen niistä joko 

heikkouksia tai suoraan haavoittuvuuksia, joita pystyy käyttämään tulevissa hyök-

käyksissä. (An implementation of intrusion - - 2012.) 

Probingissa hyökkääjä ei kerää kaikkea mahdollista tietoa, vain tarpeellisen, koska 

hän pyrkii pitämään toimensa salassa. Mitä enemmän tietoa hän pyrkii hankkimaan, 

sitä suurempi todennäköisyys on, että hänen toimensa havaitaan. Hyökkääjä kerää 

tietoa mm. seuraavista asioista: (1) mitä kohteita verkosta on saavutettavissa, (2) 

mitä käyttöjärjestelmiä näissä on sekä (3) mitä palveluita näillä kohteilla on. Mitä kat-

tavamman käsityksen hän saa kohteesta, sitä helpommaksi hänen hyökkäyksensä 

muuttu. (Cole 2009, 789.) Työkaluna probingissa voidaan käyttää esim. Network 

Mapperia (Nmap). Nmap on avoimen lähdekoodin työkalu, jonka avulla voidaan 

skannata kohdeverkko. Nmap:n avulla voidaan selvittää mitä koneita kyseisessä ver-

kossa on, mitä palveluita laitteilla ylläpidetään sekä näiden käyttöjärjestelmät. Nmap 

sopii paitsi tietoturva-asiantuntijoille, myös verkonylläpitäjille, koska sen avulla voi-

daan pysyä ajantasalla omasta verkosta. (Chapter 15. Nmap Reference Guide n.d.) 

DoS-hyökkäyksellä estetään tietyn palvelun saavuttaminen joko lähettämällä kysei-

selle palvelulle todella paljon kyselyitä niin, että palvelun resurssit ehtyvät, tai tukki-

malla kyseisen palvelun kaista. Molemmissa tapauksissa palvelun asiakkaat eivät saa 

omia kyselyitään läpi ja kyseinen palvelu on joko todella hidas tai saavuttamatto-

missa. Kaistan tukkimisessa hyödynnetään yleensä hajautettua bottiverkkoa. Tästä 

käytetään silloin nimitystä Distributed Denial of Service (DDoS) hyökkäys. (SebastianZ 

2013.) 
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R2L-hyökkäyksessä pyritään esimerkiksi hyödyntämään huonosti konfiguroitua tieto-

koneen tietoturvasääntöjä, joiden avulla hyökkääjä pääsee kohteeseen käsiksi. Esi-

merkkejä hyökkäysvektoreista ovat ftp-write sekä guest (Effective Analysis on Re-

mote to User - - 2014). Hyökkääjä voi hyödyntää R2L:ää, jonka avulla hän pääsee 

kohteen perustason käyttäjäntilille, josta hän voi aloittaa U2R hyökkäyksen. 

U2R:ssa hyökkääjän tavoitteena on saada kohteen pääkäyttäjän oikeudet. Ensimmäi-

nen askel on saada kohteesta perustason käyttäjän oikeudet ja tämän jälkeen pyrkiä 

eskaloimaan nämä haavoittuvuuksien avulla pääkäyttäjän tasolle. (An implementa-

tion of intrusion - - 2012.) 

Käyttäjän eskalointi pääkäyttäjäksi voi tapahtua hyödyntäen huonosti konfiguroituja 

tietoturvasääntöjä, esim. koneelta voi löytyä tiedostoja, jotka sisältävät pääkäyttäjän 

tunnukset, huono salasanapolitiikka tai tietoturvan kannalta väärin konfiguroidut pal-

velut. Mikäli kuitenkin nämä asiat ovat kunnossa kyseisellä koneella, hyökkääjä jatkaa 

hyökkäystään käyttöjärjestelmän kerneliä vastaan. Mikäli hyökkääjä pystyy suoritta-

maan koodiaan kernel-tasolla hyökkäyksessään, hän pystyy ohittamaan kohteen tie-

toturvan. Hyvin laadittu ja tietoturva hankaloittaa hyökkääjän toimintaa, ellei hänellä 

ole arsenaalissaan bugia, joka ei ole yleisessä tiedossa. Nämä bugit kulkevat nimellä 

nollapäivähaavoittuvuus ja ne ovat arvokkaita hyökkääjille. (Privilege escalation n.d.) 

 

3 Kyberturvallisuus 

3.1 Yleistä 

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan suojautumista kyberhyökkäyksiltä, jotka kehittyvät 

joka päivä. Kyberturvallisuuden pyrkimys on estää ja havaita hyökkäyksiä, jotka koh-

distuvat infrastruktuuriin tai muuhun suojattavaan kohteeseen. Kyberturvallisuuden 

on ajateltu olevan tarkoitettu enimmäkseen yrityksille, mutta se kohdistuu myös yk-

sityishenkilöihin. Yksityishenkilöiden tulee olla valveutuneita siitä, että heitä voidaan 

käyttää kyberhyökkäyksissä hyökkäysvektoreina. Yhteiskunta siirtyy yhä riippuvai-

semmaksi tietoverkoista. Tämän takia on yhä tärkeämpää, että käyttäjät ymmärtävät 
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perustason siitä, miten heidän tulisi suojella itseään. Kyberturvallisuudessa tulee ym-

märtää molempien osapuolten pyrkimykset, tiedot sekä taidot. Kyberturvallisuutta 

voidaan ajatella kahtena osana: aktiivinen kyberturvallisuus ja passiivinen kybertur-

vallisuus. 

3.2 Passiivinen kyberturvallisuus 

SANS organisaation mukaan passiivinen kyberturvallisuus on parhaimmillaan silloin 

kun infrastruktuuri on toteutettu järkevästi. Passiivinen puolustus keskittyy käyttä-

mään hyökkääjien resursseja, jotta hyökkäys muuttuisi järjettömäksi edes toteuttaa. 

Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi pitämällä tietoturva päivitettynä. Tällöin nor-

maalit haittaohjelmat eivät välttämättä tee tuhoa ja hyökkääjä tuhlaa hänelle tärkeää 

resurssia eli aikaa. Työkaluja, joita passiivisessa kyberturvallisuudessa käytetään, ovat 

palomuurit, automaattiset virusskannaukset, Intrusion Detection System (IDS) sekä 

muut työkalut, jotka edistävät tietoturvaa eivätkä tarvitse kokoaikaista seurantaa, 

vaan ne toimivat taustalla. (The Sliding Scale of Cyber Security 2015.) 

IDS:n tarkoituksena on nostaa tietoturva-asiantuntijoille ilmoitukset, kun heidän suo-

jattavaan ympäristöön on hyökätty tai edes yritetty. Ilmoituksen saatuaan he voivat 

käynnistää prosessit tämän hyökkäyksen pysäyttämiseksi (An Introduction to IDS 

2001). IDS on hyvä esimerkki passiivisen kyberturvallisuuden komponentista, sillä 

tämä voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: Network-Based Intrusion Detection Sys-

tem (NIDS) ja Host-Based Intrusion Detection System (HIDS). 

HIDS-tuote asennetaan paikallisesti koneille, josta ne keräävät tietoa kyseisen ko-

neen käyttäytymisestä. Tieto, joka näiltä koneilta kerätään, voidaan analysoida joko 

paikallisesti tai lähettää keskitetylle lokienhallintajärjestelmälle. HIDS:llä voidaan py-

syä perillä käyttäjän toiminnasta kyseisellä koneella. Tällä voidaan havaita, mikäli 

käyttäjä pyrkii tekemään toimenpiteitä mitä hänen ei kuuluisi tehdä. Tämä voi tar-

koittaa esimerkiksi tiedostojen muokkausyritystä, joihin heidän ei pitäisi edes koskea. 

Kun tällainen tapahtuma havaitaan, niin siitä lähtee ilmoitus tai hälytys tietoturvatii-

mille. HIDS:n yksi heikkous on käyttäjien runsas määrä. Silloin dataa voi kertyä to-
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della paljon ja sen analysointi voi kestää liian kauan. Toisaalta mikäli hyökkääjä ha-

vaitsee, että koneelle on asennettu HIDS, hän yksinkertaisesti ajaa tämän palvelun 

alas. (An Introduction to IDS 2001.) 

Suojattavan kohteen kasvaessa tarpeeksi isoksi on parempi käyttää NIDS:iä. NIDS:t toi-

mivat ”packet-sniffereinä” ja pyrkivät täten tutkimaan kohdeverkon läpi menevää da-

taa ja päättelemään, onko kyseinen liikenne haitallista vai ei. NIDS:ien isoimpina haas-

teina on kehitys, jossa siirrytään yhä nopeampiin verkkoihin ja tietoliikenne suojataan 

kryptaamalla. (Cole 2009, 550-551.) Kryptattu liikenne aiheuttaa sen, että kyseinen 

NIDS ei välttämättä pysty tulkitsemaan tätä liikennettä. Kuvio 1 on havainnollistettu 

esimerkki HIDS:n ja NIDS:n paikoista tietoverkossa. 

 

Kuvio 1. HIDS ja NIDS 
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3.3 Aktiivinen kyberturvallisuus 

Aktiivinen kyberturvallisuus nojaa ihmisten reagointiin. Tämä vaihe on otettu huomi-

oon tilanteessa, kun vastassa ei ole enää normaali haittaohjelma ja passiivisen puo-

lustuksen työkalut eivät sitä pysty havaitsemaan. Aktiivisessa kyberturvallisuudessa 

on tärkeää tunnistaa, mihin hyökkäys on kohdistunut ja miten tämä hyökkäys saatai-

siin pidettyä hallinnassa. Ryhmiä, joita aktiivisesta puolustuksesta löytyy, ovat muun 

muassa SOC-analyytikot ja haittaohjelmien takaisinmallintajat. Aktiivinen puolustus 

on niin hyvä, kuin mitä nämä henkilöt ovat koulutukseltaan/ammattitaidoltaan. Näi-

den henkilöiden tulee pysyä tekniikan mukana, muuten tämä vaihe pettää infrastruk-

tuurin, jota suojellaan. (The Sliding Scale of Cyber Security 2015.) 

Aktiivisen kyberturvallisuuden yhtenä mallina on Network Security Monitoring 

(NSM). NSM tarkoittaa tapaa etsiä poikkeavuuksia, esim. hälytyksiä murrosta, ja sul-

kea haittatekijät niin, että hyökkäys aiheuttaa minimaalisesti vahinkoa yritykselle. 

Henkilöitä, jotka työskentelevät murtoja vastaan, kutsutaan Computer Incident Res-

ponder Teamiksi (CIRT). Näiden henkilöiden tarkoituksena on tehdä hyökkääjien työ 

mahdollisimman vaikeaksi. CIRT:t, jotka työskentelevät NSM-periaatteiden mukaan 

toimivat seuraavasti: He keräävät mahdollisimman paljon dataa hyökkäyksestä, ana-

lysoivat kerätyn datan, saadakseen selville mitkä laitteet ovat joutuneet hyökkäyksen 

kohteeksi. Kun kohteet on löydetty he työskentelevät laitteiden omistajien kanssa, 

jotta hyökkäys saadaan loppumaan. Kerätyn datan perusteella he selvittävät kuinka 

paljon vahinkoa aiheutui sekä mistä hyökkäys sai alkunsa. (Bejtlich 2013, 4-5.) 

Kuvio 2 käydään läpi CIRT:n toiminta yrityksessä. Ensimmäisessä osuudessa IT-

henkilöstö käyttää passiivista kyberturvallisuutta hyödyksi ja toisessa osuudessa 

CIRT:t hyödyntävät aktiivista kyberturvallisuutta. Toiminta aloitetaan suunnittelusta, 

miten infra saadaan suojattua ja mihin passiivinen kyberturvallisuus sijoitetaan. Tä-

män jälkeen annetaan passiivisen puolustuksen toimia ja pyrkiä estämään hyökkää-

jien toiminnan sekä pienentämään hyökkäysvektoria. Koska mikään kyberturvallisuus 

ei ole täysin varma, kun hyökkääjä pääsee passiivisen puolustuksen läpi, täytyy 

CIRT:ien alkaa toimia. He havaitsevat hyökkäyksen, keräävät datan sekä analysoivat 
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sen. Kun on saatu käsitys hyökkäyksestä, täytyy siihen vastata ja toimia asianmukai-

sesti eli saada hyökkääjä pois kohteesta ja minimoida vahingot. Kun hyökkäys on es-

tetty, täytyy tehdä riskilaskentaa ja arvioida hyökkäyksen suuruus ja päivittää suunni-

telma sekä passiivinen puolustus. On hyvä olla tietoinen siitä, että yli puolta tieto-

murroista ei huomata kuin vasta kuukausien kuluttua murrosta. (Bejtlich 2013, 4-5.) 

 

Kuvio 2. Tietoturva yrityksissä (Bejtlich 2013, 5.) 

 

4 SIEM/Flowdata 

4.1 SIEM 

Security Information and Event Management (SIEM) on tuote, joka koostuu useasta 

eri teknologian komponentista. Tämän avulla voidaan luoda kuva ympäristöstä, jonka 

kanssa ollaan tekemisissä tekniikan kanssa. (What Is a SIEM? 2016.) 

SIEM:ssä tärkeimpiä asioita ovat: 
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• Lokien ja tapahtumien kerääminen eri laitteilta, kuten palomuurilta, kytki-
miltä, reitittimiltä. Sekä lokien hallinnointi. 

• Hälyttäminen, tämä on tärkeä osuus esim. SOC:in toiminnalle, jotta he pysty-
vät reagoimaan tapahtumiin reaaliajassa. 

• Kokonaiskuva ja datan esitys, antaa hallinnoivalle tiimille kerätystä datasta 
kokonaiskuvan tapahtumista ja niiden yhtäläisyyksistä. (What Is a SIEM? 2016.) 

4.2 Flow data 

Flow datalla tarkoitetaan kahden laitteen välistä keskustelua, jossa ei tarkastella nii-

den asiasisältöä, vaan näiden keskustelua tarkastellaan ylimalkaisesti. (Traffic Ana-

lysis for Network Security - - 2018). Uniikki flow määritellään niin, että paketissa on 

sama lähde- ja kohdeosoite porttia myöten. Flowssa ei myöskään saa muuttua Type 

of Service (ToS), IP-protokolla tai mistä rajapinnasta kyseinen liikenne tulee. Yhden-

kin arvon muuttuessa luodaan uusi flow. (Why You Should Start Leveraging Network 

Flow - - 2018.) Flow data on arvokasta, koska sen avulla voidaan analysoida verkon 

toimintaa sekä tämä tieto saadaan tallennettua huomattavasti pienempään tilaan, 

kun se ei sisällä paketin dataa. Suojaava taho saa jo flow datan sisältämästä tiedosta 

paljon informaatiota, jopa havaitsemaan poikkeamia verkostaan ja tämän perusteella 

tekemään suojaavia toimenpiteitä verkossaan. (Traffic Analysis for Network Security - 

- 2018.) Seuraavissa esimerkissä oletetaan, että ToS, IP-protokolla sekä rajapinta py-

syvät samana. 

Kuvio 3 esitetään helpoin käsite flow datasta eli Internet Control Message Protocol 

(ICMP) flow. Tämä käydään läpi tarkastelemalla pingaamista. Pingissä on kaksi eri 

flowta yhdistettynä käyttäjän näkyviin. Käyttäjältä lähtevä echo-message kohteeseen 

on ensimmäinen osa tätä flowta ja echo-reply kohteelta käyttäjälle on toinen osa. Jos 

käyttäjä jatkaa kohteen pingaamista, niin nämä kaikki echo-messaget kuuluvat sa-

maan flowhun, samoin kuten echo-replyt, koska flow periaatteen mukaan näissä ei 

muutu mikään. (Lucas 2010, 14-15.) 
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Kuvio 3. ICMP Netflow 

 

User Datagram Protocol (UDP) flowssa käsitellään enemmän tietoa, sillä UDP paketti 

pitää sisällään porttitiedon. UDP on yhteydetön protokolla ja toimii, ammu ja unohda 

periaatteella. Domain Name System (DNS) kyselyä tarkastellaan helppona esimerk-

kinä UDP flowsta Kuvio 4. Käyttäjä aloittaa kyselyn lähettämällä DNS-palvelimelle ky-

selyn kohteesta, jolle se haluaa IP-osoitteen. Käyttäjä tarvitsee tämän voidakseen, 

aloittaa keskustelun kyseisen laitteen kanssa. Kysely lähtee portista, joka ei ole käy-

tössä palvelimen porttiin 53. Tämän jälkeen se saa paluuviestin samaan porttiin, josta 

kysely lähti. Molemmat UDP ja ICMP ovat samanlaisia siinä, koska kummallakaan ei 

ole tapaa ilmoittaa yhteyden päättymisestä, vaan flow datan kerääjä pitää kerätyn 

flow datan tietyn aikaa muistissaan, jonka jälkeen se poistaa sen. (Lucas 2010, 15-

16.) 

 

Kuvio 4. UDP Netflow (Lucas 2010, 15.) 
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Transmission Control Protocol (TCP) flowssa tuodaan vielä enemmän tietoa tarkastel-

tavaksi, koska tässä tulevat niin sanotut liput mukaan. TCP yhteydessä liput kertovat 

yhteydentilan. Kun tarkastellaan TCP yhteyttä esim. HTTP-yhteyden aloitusta flow-

mielessä, alkaa yhteys samalla tavalla kuin UDP:ssä eli lähde valitsee käyttämättö-

män portin käyttöönsä. Kohteen porttina on 80, koska tämä on de facto-portti http-

yhteydelle. Yhteys alkaa lipulla Synchronization (SYN), millä lähde ilmoittaa kohteelle, 

että se haluaa muodostaa yhteyden sen kanssa. Kohde vastaa Synchronization-Ack-

nowledgement (SYN-ACK) viestillä, jos se on kykenevä muodostamaan yhteyden sillä 

hetkellä. Lähteen tarvitsee vastata tähän vielä Acknowledgement (ACK) viestillä. 

Tämä yksi TCP yhteys on muodostunut kahdesta flowsta. Ensimmäinen flow on läh-

teeltä tulevat viestit, koska näissä kohteen ja lähteen osoitteet sekä portit pysyvät sa-

moina. Toisena flowna on palvelimen vastaus (ks. Kuvio 5). (Lucas 2010, 16-17.) 

 

Kuvio 5. TCP Netflow (Lucas 2010, 17.) 

 

5 Apache Spot 

5.1 Yleistä 

Apache Spot on avoimen lähdekoodin alusta, jonka avulla kerätään ja analysoidaan 

flow dataa sekä paketteja. Sen tarkoitus on olla niin yritysten kuin palvelun tarjoajien 

apuna estämässä tietoturvauhkia. Spot parantaa yritysten näkyvyyttä heidän verk-

koonsa ja nostaa poikkeamia keräämällään tiedolla. Se hyödyntää Machine Learning 

(ML) tutkiessaan poikkeamia verkossa. Alusta on suunniteltu kasvavaan ympäristöön, 
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jopa pilvipalvelualusta ympäristöihin. (Apache Spot (Incubating) 2015.) Apache Spo-

tissa puhutaan käsitteestä netflow, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin flow data. 

5.2 Hadoop 

5.2.1 Yleistä 

Hadoop on ympäristö, jonka avulla on mahdollista käsitellä isoa määrää dataa ryh-

mällä koneita, eli klusterilla. Hadoopin tarkoituksena on mahdollistaa korkea palve-

lunsaatavuus. Korkea saatavuus on tarkoitus saavuttaa ohjelmistolla eikä laitteistolla. 

Hadoopin tarkoitus on havaita ongelmatilanteet ja pyrkiä lieventämään vahingot, 

jotka ovat jo sattuneet. Parhaatkin koneet ovat vika-alttiita ja vikatilanteet pitää rat-

koa nopeasti, jotta korkea palvelun saatavuus voidaan saavuttaa. (Apache Hadoop 

n.d.) 

MapReduce on Hadoopissa toimiva keskeinen toiminto, jonka avulla pystytään käsit-

telemään suuria tietomääriä. Kyseinen prosessi jaetaan kahteen eri päävaiheeseen, 

Map- ja Reduce-vaiheeseen. Map-vaiheessa muodostetaan käyttäjän antaman tie-

doston pohjalta avainpareja. Tämän jälkeen alkaa Reduce-vaihe, joka on jaettu kah-

teen vaiheeseen: Shuffle- ja Reduce-vaihe. Shuflle-vaiheessa Map:sta saatu tieto käsi-

tellään uudestaan, ja luodaan uudet avainparit, jotka syötetään Reduce-vaiheeseen. 

Reduce-vaiheessa käydään nämä uudet avainparit läpi ja tulostetaan redusoidumpi 

avainparilistaus alkuperäisestä tiedosta, joka kyseiselle prosessille syötettiin. (Ha-

doop - Mapreduce n.d.) Prosessin toiminta nähdään yksinkertaisuudessaan Kuvio 6. 

MapReducessa työn käsittelyä tehostetaan käsittelemällä tieto useammalla eri palve-

limella, eli nodella. Itse tietoa ei tässä siirretä, vaan kyseinen prosessi viedään tiedon 

luokse. Tällä ehkäistään verkon tukkeutumista ja nopeutetaan prosessia. 

(MapReduce Tutorial 2018.) 

Kuvio 6 käyttäjä haluaa tietää, montako a- ja b-kirjainta tiedostossa on. Käyttäjä an-

taa tiedoston, jonka hän haluaa käsiteltävän. Tehtävä jaetaan neljälle eri nodelle, 

jotka käsittelevät oman osuutensa tiedosta. Tämän jälkeen tapahtuu shuffle-vaihe eli 

tietoa yhdistetään niin, että samat avainparit ovat samalla nodella. Tämän jälkeen 
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siirrytään itse Reduce-vaiheeseen eli shufflesta saatu tieto redusoidaan ja yhdiste-

tään avainparien arvoja. Reducen tulos annetaan käyttäjille tulosteena.  

 

Kuvio 6. MapReduce 

 

5.2.2 Hadoop Distributed Filsesystem 

Hadoop Distributed File System (HDFS) on hajautettu levyjärjestelmä, jonka tarkoitus 

on pyöriä jokapäiväisellä raudalla. HDFS on suunniteltu olemaan vikasietoinen, se 

voidaan siirtää yhdeltä alustalta toiselle helposti. Tämä levyjärjestelmä on suunni-

teltu ottamaan vastaan isoja tiedostoja, joiden koot voivat vaihdella gigoista jopa te-

roihin. Tiedostojen ollessa näin isoja on paljon helpompaa siirtää laskenta tiedon 

luokse kuin toisin päin. Tämän avulla säästetään infrastruktuurin kapasiteettia, jossa 

HDFS toimii. Vaikka HDFS mahdollistaa suoratoiston ohjelmille, jotka käyttävät sen 

sisältämää dataa, vasteajat eivät ole pääpiste vaan suuri kapasiteetti, joka pystytään 

tarjoamaan. (HDFS Architecture Guide 2018.) 

HDFS on jaettu kahteen eri tyyppiin: master ja worker. Master-tyyppiä kutsutaan ni-

mellä namenode ja worker-tyyppiä nimellä datanode. Namenode toimii johtoroo-

lissa, eli se tietää tiedon sisällön sekä sen paikan datanodeissa. Namenoden tieto on 

jaettuna kahteen osioon: edit logiin ja namespace imageen. Namenode tietää, missä 

tiedostojen lohkot sijaitsevat siihen asti, kunnes palvelu käynnistetään uudelleen, jol-

loin tämä tieto rakennetaan uudestaan. (White 2015, 46.) 
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Hadoopissa tieto ei ole jaettu tiedostoihin vaan lohkoihin. Yksi Hadoopin lohko on 

oletuksena 128 MB. Tämä lohkon oletuskoko on valittu, taklaamaan hakujen mini-

mointia. Mikäli tiedosto, joka tuodaan, on pienempi kuin mitä lohkon koko on, niin se 

vie vain oman kokonsa verran levytilaa. Mikäli tiedosto on suurempi kuin mikä loh-

kon koko on, nämä lohkot tallennetaan eri datanodeille. Harvoissa tapauksissa on 

myös mahdollista tallentaa nämä saman tiedoston lohkot yhdelle datanodelle, mutta 

tämä ei ole suositeltavaa. Suojausmekanismina tiedon tuhoutumista vastaan tallen-

netaan yksi lohko kolmelle eri datanodelle. Vaikka tieto tuhoutuisi yhdestä paikka, on 

tieto kuitenkin vielä saatavilla. Hadoop huolehtii automaattisesti siitä, että tämä tu-

houtunut lohko korvataan uudella kopiolla. Tällä varmistetaan tiedon tallessa pysy-

minen. (White 2015, 45.) 

Namenodet on myös todella tärkeätä suojata tuhoutumisen varalta, sillä vain ne tie-

tävät mihin tieto on tallennettu. Mikäli kaikki namenodet tuhoutuvat, on käytän-

nössä samalla datakin tuhoutunut, koska kukaan ei tiedä enää tiedon paikkaa. Yhtenä 

mahdollisuutena voidaan konfiguroida namenoden muuttumaton tieto toiseen jär-

jestelmään, josta se voidaan palauttaa, mikäli namenode sattuisi hajoamaan. Näin 

voitaisiin rakentaa tiedostot uudestaan lohkoista. (White 2015, 47.) 

5.2.3 HIVE 

Apache Hive on tietovarastotyökalu, jonka tarkoituksena on tehdä kyselyitä sekä ana-

lysoida Big Dataa (Hive-Tutorial 2018). Big Data on yksinkertaisuudessaan käsite, jolla 

tarkoitetaan tietoa, jota tulee useasta lähteestä, todella suuria määriä ja erittäin no-

pealla tahdilla (What is Big Data? n.d). Hive käyttää kyselyitä tehdessään sekä analy-

soidessaan Structured Query Language (SQL) pohjautuvaa kieltä nimeltä Hive Query 

Language (HQL). Hiven tarkoituksena on helpottaa käyttäjää tiedonkäsittelyssä, niin 

että hänen ei tarvitse tehdä monimutkaisia MapReduce-ohjelmia. (Hive-Tutorial 

2018.) 
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5.2.4 IMPALA 

Apache Impalan tarkoitus on nopeuttaa Hadoopissa tapahtuvia SQL kyselyitä, oli tie-

tokantatoteutuksena sitten HDFS tai Apachen oma HBASE. Impala käyttää Apache Hi-

vessä olevia vakiotuja ominaisuuksia, kuten samanlaista metadataa sekä samanlaisia 

syntakseja kuin HQL:ssä. (Overview n.d.) 

Impala laskee viivettä, joka normaalisti aiheutuisi MapReducesta tai tiedostoista, 

jotka eivät ole tallennettuina lokaalisti. Tämä viive käsitellään Impalan palveluproses-

sien avulla, jotka suoritetaan Hadoopin infrastruktuuria ylläpitävillä palvelimilla. No-

peutensa ansiosta Impala pystyy kilpailemaan jopa maksullisten järjestelmien kanssa. 

(Impala: A Modern, Open-Source SQL Engine for Hadoop n.d.) 

Impala on jokseenkin riippuvainen tietokantatoteutuksesta. Impalasta saadaan mak-

simaalinen teho ulos, kun tietokantatoteutuksena käytetään HDFS:ää. HDFS:n avulla 

voidaan saada nopeampia hakuaikoja kuin maksullisista ohjelmista. Impala käyttää 

hyödykseen Hadoopista jo valmiiksi löytyviä osia, kuten Yet Another Resource 

Negotiator:a (YARN) ja HDFS:ää, jotta tämä voisi tuottaa relaatiotietokannan tapai-

sen kokemuksen. Jotta käyttäjät pääsevät tarkastelemaan tietoa mitä Impalasta löy-

tyy, on heillä kaksi mahdollista yhdistäytymistapaa: Open Database Connection 

(ODBC) ja Java Database Connection (JDBC). Nämä molemmat ovat Application Prog-

ramming Interface:ja (API), joidenka avulla käyttäjä pystyy yhdistäytymään Database 

Management Systems:n (DBMS). Tunnistautumisessakin on kaksi eri tapaa: Light-

weight Directory Access Protocol (LDAP) ja Kerberos. (Impala: A Modern, Open-

Source SQL Engine for Hadoop n.d.) 

5.2.5 KAFKA 

Apache Kafka on hajautettu suoratoistoalusta, joka toimii yhdellä tai useammalla pal-

velimella. Suoratoistajärjestelmillä on kolme pääominaisuutta: (1) Toimittaa suora-

toista reaaliajassa, (2) pystyä pitämään näitä suoratoistoja tallessa, (3) vikatilanteen 

sattuessa toiminta pystyy jatkumaan ennallaan sekä julkaisemaan ja tilaamaan suora-

toistoa. (Introduction n.d.) 
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Kafka alustalla on kaksi päätarkoitusta. Sillä rakennetaan reaaliajassa toimivia suora-

toistojakoja mahdollistaen datan välityksen kahden palvelun välillä tai sillä rakenne-

taan reaaliajassa toimivia ohjelmia, jotka käsittelevät niiden saaman datan. (Intro-

duction n.d.) 

Kuvio 7 käydään läpi Kafkan neljä erilaista API eli ohjelmointirajapintaa. Kahden 

näistä voidaan ajatella olevan toistensa vastakohtia, ne ovat Producer ja Consumer 

API. Producer mahdollistaa ohjelmien tuovan tietoa Kafkaan, kun taas Consumer ja-

kaa tätä tietoa Kafkasta eteenpäin. Connector API antaa mahdollisuuden yhdistää 

esim. tietojärjestelmiä, joihin voidaan tallentaa dataa, myöhemmin uudelleen käytet-

täväksi jollain toisella ohjelmalla. Streams API mahdollistaa, että ohjelmat pystyvät 

keräämään useamman topicin yhteen tai useampaan topiciin. Näitä topiceja voidaan 

sitten suoratoistaa tilaajille. (Introduction n.d.) 

Kafkassa topic tarkoittaa kategoriaa suoratoiston tallenteesta. Topicit jaetaan osioi-

hin, jotta näiden käsitteleminen olisi nopeampaan. Kun topicin osioon lisätään tietoa, 

lisätään se aina sen loppuun ja se saa järjestysnumeron. Tämä järjestysnumero on 

osio kohtainen ja se kertoo tiedon sijainnin kyseisen osion sisällä, tätä numeroa kut-

sutaan offsetiksi (ks. Kuvio 8). Kerran kun tieto on kirjoitettu topiciin niin sitä kirjoi-

tettua tietoa ei voi muuttaa. Topicien osioita voidaan kirjoittaa useammalle eri palve-

limelle, mutta osion täytyy kokonaisuudessaan mahtua sinne. Topicilla ei tarvitsella 

olla yhtään tilaajaa tai sillä voi olla useampia tilaajia. (Apache Kafka Topic – Architec-

ture & Partitions 2018.) 

Topiceille voidaan määrittää aika, kuinka kauan niitä säilötään, riippumatta siitä käy-

tettiinkö kyseistä tietoa hyödyksi vai ei. Vaikka topiceihin asetettaisiin pidempi säily-

tysaika, ei tällä ole juuri minkäänlaista vaikutusta Kafkan nopeuteen. (Introduction 

n.d.) 
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.  

Kuvio 7. Kafka (Introduction n.d.) 

 

 

Kuvio 8. Kafka topic  

 



24 

 

5.2.6 SPARK 

Spark on avoimen lähdekoodin klusterialusta, jonka tarkoitus on nopeuttaa Ha-

doopissa tapahtuvaa laskentaa. Spark jatkaa MapReducen idean päälle ja parantaa 

tätä, esim. mahdollistamalla interaktiiviset kyselyt. Sparkin nopeus tulee siitä, että se 

ajaa laskentansa muistissa eikä levyllä, kuten MapReduce. Tämän avulla voidaan saa-

vuttaa jopa satakertainen ero. Sparkissa on useampi ohjelmointirajapinta ja se tukee 

kieliä kuten Python sekä Java. (Apache Spark - Introduction n.d.) 

Spark kokonaisuutena sisältää monta komponenttia, jotka on integroitu tiiviisti toimi-

maan yhdessä. Pohjimmiltaan Spark on laskennallinen moottori, joka toimii hallinnoi-

jana muille laskenta prosesseille. Sparkin ytimen tehokkuutensa ansioista pystyy se 

valjastamaan vaativampia komponentteja kuten SQL:n omalla tehollaan erinäisiin 

työtehtäviin. Tiiviin integraation myötä mahdollistetaan helppo tuotteen ylläpito 

sekä jos tuote saa uuden lisäosan tarvitsee tuote vain päivittää, jonka jälkeen lisäosa 

on jo käytettävissä. (Karau, Konwinski, Wendell & Zaharia 2015, 2.) 

Spark Core 

Sparkin ytimestä löytyy Sparkin perusominaisuudet, kuten tehtävien ja muistin hal-

linta. Sparkin ytimessä on myös ohjelmointirajapinta Resilient Distributed Data-

seteille (RDD). RDD tarkoittaa kokoelmaa tiedosta, jotka ovat hajautettu useammalle 

eri nodelle. Tätä tietoa pystytään käyttämään hyödyksi samanaikaisesti. Spark Co-

resta löytyy myös ohjelmointirajapinta, jota kautta tietoa voidaan muokata. (Karau, 

Konwinski, Wendell & Zaharia 2015, 3.) 

Spark SQL 

Spark SQL:n tarkoitus on käsitellä jäsenneltyä tietoa. Tämä kertoo Sparkille minkälai-

nen on tiedon sekä laskennan rakenne, jota aiotaan käsitellä. Spark SQL voi käyttää 

SQL-kyselyillä, ohjelmointirajapinnalta tulevalla tiedolla tai molemmilla. Spark SQL on 

monipuolinen, koska sillä on useampi eri ohjelmointirajapinta. Käyttäjä voi vaihtaa 

useamman eri ohjelmointirajapinnan välillää, koska suoritusmoottori, joka ajaa nämä 

kyselyt ei ota kantaa niiden alkuperään. (Apache Spark n.d.) 
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Spark Streaming 

Spark Streamingin mahdollistaa tiedon suoratoiston. Tietoa suoratoistoon voidaan 

kerätä useammasta eri lähteestä sekä tätä voidaan käsitellä toiminnoilla kuten 

MapReducella. Sparkin Machine Learning-kirjasto (MLib) voi hyödyntää kyseistä tie-

toa. Kerätty tieto voidaan tulostaa mm. tietokantaan tai suoraan käyttäjän näkyville. 

(Apache Spark n.d.) 

MLib 

Sparkin mukana tulee Machine Learning (ML)-kirjasto, josta löytyy yleisiä toiminnalli-

suuksia mitä voidaan olettaa ML:stä. Kirjasto sisältää mm. eri tyyppisiä ML algorit-

meja, lokerointi ja tiedon vastaanottamista. Kaikki mitä kyseisestä kirjastosta löytyy, 

on suunniteltu jaettavaksi koko klusterille. (Karau, Konwinski, Wendell & Zaharia 

2015, 4.) 

GraphX 

GraphX on osio kuvaajille sekä kaavio-rinnakkaislaskennalle. GraphX jatkaa siitä mihin 

Sparkin RDD jäi. GraphX:llä voi muodostaa esim. kuvaajia, joissa janan molemmissa 

päissä on ominaisuus ja näiden kahden ominaisuuden välinen yhteys kuvataan janan 

sivulla. Kyseistä kuvaajaa kutsutaan nimellä property graph. GraphX sisältää laajan ko-

koelman erilaisia kaavioalgoritmeja sekä rakentajia, jota laajennetaan koko ajan. 

(GraphX Programming guide n.d.) 

Cluster Managers 

Sparkin suunnittelussa otettiin huomioon se, että tämän tulee olla todella hyvin skaa-

lautuva palvelu. Jotta Sparkia pystytään ajamaan useammalla palvelimella yhtä aikaa, 

täytyy näiden välillä toimia koordinaattori, kuten YARN tai Apache Mesos, mikäli nämä 

ovat asennettuja klusteriin. Jos kuitenkin on niin, että näitä ei ole, niin Sparkista löytyy 

oma hallinnointi järjestelmä nimeltä Standalone Scheduler. Kyseisellä hallinnoinnilla 

pääsee alkuun (ks. Kuvio 9). (Karau, Konwinski, Wendell & Zaharia 2015, 4.) 
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Kuvio 9. Spark  (Karau, Konwinski, Wendell & Zaharia 2015, 3.) 

 

5.2.7  YARN 

YARN:n tarkoitus on parantaa resurssienhallintaa Hadoopissa, jakamalla toiminnot 

kahteen eri palveluprosessiin resurssienhallintaan ja monitorointiin (Apache YARN, 

n.d). YARN on jaettu neljään pääkomponenttiin. Ne ovat Resurssienhallinta, Node 

Manager, Application Manager sekä Container. Resurssienhallinta on globaali palve-

luprosessi, eli näitä löytyy vain yksi klusterista. Se vastaa nimensä veroisesti resurs-

sienhallinnasta sekä näiden resurssien jakamisesta. Tämä on jaettu kahteen eri 

osaan, Scheduleriin ja Application Masteriin. Scheduler on vastuussa vain ja ainoas-

taan resurssien jakamisesta eri töille, scheduler ei ota vastuuta työn uudelleenkäyn-

nistämisestä, jos joku työ sattuu kaatumaan. Toinen osa on Application Manager 

(AM), tämä vastaa töiden hyväksymisestä sekä resurssien myöntämisestä resurssien-

hallinnan kanssa Application Masterille. Toisin kuin Scheduler niin Application Mana-

ger käynnistää uudestaan Application Mastereita, jos ne sattuvat kaatumaan ennen 

aikojaan. Node Manager monitoroi koko ajan noden kuntoa, koska se on vastuussa 

siitä sekä sen sisällä tapahtuvista töistä. Node Manager on myös vastuussa Contai-

nereiden luomisesta. Container viittaa resursseihin mitä kyseiselle työlle on suotu. 

(Hadoop YARN Tutorial - - 2018.) 
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Jokaisella työllä mitä YARN vastaanottaa on oma Application Master, joka valvoo tä-

män kyseisen työn toimintaa alusta loppuun. Application Master on vastuussa resurs-

sien varaamisesta resurssienhallinnasta sekä yhteistyöstä Node Managerin kanssa 

jonka alueelta se saa nämä containerin resurssit käyttöönsä. (YARN’s application 

master in Hadoop n.d.) 

Kuvio 10 nähdään miten yksinkertaisesti YARN toimii. Tilaaja ilmoittaa työstä resurs-

sienhallintaan, App Master varaa tarvittavat resurssit näille töille. Node Manager luo 

containerit ja lainaa niiden sisältämiä resursseja, kunnes kyseinen valmistuu ja käyt-

täjä saa työn lopputuloksen. 

 

Kuvio 10. YARN (Apache YARN, n.d) 
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5.2.8 Zookeeper 

Zookeeper on avoimen lähdekoodin koordinaattori palvelu muille palveluille, joiden 

pitää olla synkronissa keskenään. Zookeepperin tarkoitus on olla nopea sekä aina val-

miina vastaanottamaan pyyntöjä tilaajilta. Nopeus Zookeepperissä saadaan siitä, että 

se tekee työnsä muistissa eikä levyllä. (Apache Zookeeper n.d.) 

Zookeeper on replkoituna useammalle eri palvelimelle, jotka ovat tietoisia toistensa 

tiloista. Toimivuus voidaan varmistaa tämän tiedon avulla, sekä toimimattomat pal-

velimet voidaan eliminoida tämän perusteella. Tilaajat ottavat yhteyden TCP:llä näi-

hin palvelimiin. Yhteyden katketessa tilaaja ottaa uuden yhteyden uuteen palveli-

meen. (Apache Zookeeper n.d.) 

Zookeeperin nodeja kutsutaan nimellä znode. Znodejen rakenne on hierarkkinen ha-

kemistopolku (ks. Kuvio 11). Poikkeavaa Zookeeperissä on se, että znodet voivat si-

sältää tietoa sekä aliprosesseja. Tieto, jota znodet pitävät sisällään ovat mm. versio 

numero, aikaleima sekä tieto oikeuksista Access Control List (ACL). Versio numero 

kasvaa aina kun tapahtuu muutoksia, tämä lähtetään tiedon mukana tilaajalle. 

(Apache Zookeeper n.d.) 

Znodeja on kolmea eri tyyppiä: (1) pysyviä znodeja, (2) ephemeral znodeja eli hetkel-

lisiä znodeja sekä (3) järjestysnumerolla varustettuja znodeja. Pysyvät znodet ovat 

olemassa vaikka kukaan ei olisi yhdistettynä niihin. Hetkelliset znodet ovat olemassa 

vain niin kauan kuin niihin ollaan yhteydessä. Viimeisen yhteyden poistuessa tämä 

kyseinen hetkellinen node poistetaan, koska znodejen rakenne on hierarkkinen tä-

män takia hetkellisellä znodella ei voi olla alinodeja. Järjestysnumerolla varustetut 

znodet voivat olla joko pysyviä tai hetkellisiä. Tämä znode sisältää nimessään kym-

mennumeroisen järjestysnumeron, tämän znoden nimi pohjautuu hierarkkiassa 

ylempänä olevaan nimeen, jonka perään lisätään tämä järjestysnumero. (Zookeeper - 

Fundamentals n.d.) 
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Kuvio 11. Zookeeper hierarkkia 

 

Zookeeperissä pidetään yllä tietoa siitä, että missä mennään watchesien avulla. Wat-

chit ovat käytännössä trappeja, joita käyttäjä voi asettaa. Kun watchi on asetettu 

znodelle saa käyttä ilmoituksen siitä, kun kyseisellä znodella muuttuu jotain. Yhtey-

den katketessa palvelimelle kyseinen ilmoitus ei lähde käyttäjälle vaan se jää paikal-

liseksi. (Apache Zookeeper n.d.) 

Zookeeperissä on yksinkertainen API, jonka avulla on mahdollista tehdä muutoksia. 

Kaikki palvelimet voivat palvella käyttäjiä ja jos käyttäjä haluaa jotain tietoa, niin sil-

loin tämä tieto toimitetaan paikallisesta järjestelmästä käyttäjälle. Zookeeper toimii 

johtaja seuraaja periaatteella, eli kaikki muutokset tehdään johtajaan, joka on määri-

teltynä (ks. Kuvio 12). Mikäli johtava palvelin vikaantuu, niin silloin Zookeeperin vies-

tintä taso huolehtii uuden johtajan valitsemisesta. (Apache Zookeeper n.d.) 
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Kuvio 12. Zookeeper (Apache Zookeeper n.d.) 

 

5.3 Apache-Spot rakenne 

5.3.1 Yleistä 

Apache Spot kokonaisuutena tarvitsee kaikki edellä mainitut osat sekä vielä neljä 

muuta osaa, jotka yhdistävät tämän kokonaisuuden. Se on avoimen lähdekoodin 

tuote ja tällä hetkellä uusin versio siitä on 1.0. Kuvio 13 nähdään Apache Spotin pal-

velut sekä miten ne ovat sijoitettu eri palvelimille. 

Apache Spotin rakenne koostuu useasta Hadoopin osasta ja tämän päälle on asen-

nettu Spotin omia osia. Kuvio 13 on rakennettu puhdas Hadoop-ympäristö, johon on 

asennettu Apache Spot. Ympäristö on jaettu viiteen eri nodeen, joista löytyy kaksi 

master nodea (name node), Cloudera Manager, worker (data node) ja edge node. Jo-

kaisella näistä on oma rooli, ainoastaan master nodet ovat melkein samat. Apache 

Spotia voidaan ajaa myös ympäristössä, joka ei ole puhtaasti Hadoop-ympäristö, 

mutta tässä työssä keskitytään pelkästään tähän puhtaaseen ympäristöön. Kuvio 13 

nähdään tummanpunaisella merkittynä Spotin omat palvelut, ne ovat ingest, ML sekä 

Operational Analytics (OA). Nämä palvelut asennetaan Cloudera Manager-, edge- 

sekä worker-nodelle. 
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Kuvio 13. Apache Spot Service Layout (Environment n.d.) 

 

5.3.2 Apache Spot-ingest 

Spot-ingestin tarkoituksena on siirtää tieto verkkotyökaluilta Hiveen, jotta se saadaan 

käyttäjälle tulkittavaksi. Kerääjiltä saatu tieto käsitellään työkaluilla kuten nfdump ja 

tshark, koska se ei ole helposti luettavissa. Tshark on wiresharkin versio, joka toimii 

komentoriviltä. Tieto tallennetaan kahteen eri paikkaan, Hiveen sekä HDFS:n. 

HDFS:ssä tieto on alkuperäisessä muodossaan, kun taas Hiveen siirrettäessä se 
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muunnetaan Avro-parquet muotoon. Tieto muunnetaan sen takia Hiveen siirrettä-

essä, että siihen voitaisiin tehdä SQL-kyselyitä. (Apache Spot Ingestion n.d.) 

Tallennetulle tiedolle on kaksi eri mahdollisuutta ja se riippuu tiedon koosta. Yli 1MB 

kokoisista tiedostoista, lähetetään Kafkalle vain tiedon nimi sekä HDFS-sijainti. Mikäli 

tallennettua tietoa on alle 1 MB, niin kyseinen informaatio lähetetään suoraan Kaf-

kalle ja tämä sen Sparkilla. (Apache Spot Ingestion n.d.) 

Kafka tekee oman topicin jokaisesta uudesta tiedosta, jonka se saa. Kafka toimii niin 

sanotusti välikätenä eli kaikki tieto mitä Kafka saa kerääjiltä kerätään Kafkaan, jotta 

Spotista löytyvät nk. workerit pystyvät käsittelemään tämän datan. Kafka tekee parti-

tiointia sen perusteella, että kuinka monta workeriä löytyy. (Apache Spot Ingestion 

n.d.) 

Spotin workkerit käsittelevät datansa perustuen siihen mitä topicia ne käsittelevät ja 

mihin partitioon ne kuuluvat. Workerit käsittelevät tiedon ja lopulta tallentavat tä-

män Hiven taulukkoihin, josta ML algoritmit hakevat tiedon omaan käsittelyynsä. 

Spotin workereitä on kahta eri tyyliä: Pythoniin pohjautuvia workereitä sekä Spark-

streaming workereitä. Pythonin workereiden toimenkuvaan kuuluu tiedon jäsentä-

mäinen hyödyntäen useampaa threadiä, kun taas Spark-streamingin workerit hyö-

dyntävät Sparkia, lukemaan tieto Kafkalta. (Apache Spot Ingestion n.d.) 

Kuvio 14 nähdään Spotin toiminta kuvattuna prosessikaaviona. Toiminnassa nähdään 

eri kerääjät, jotka toimittavat tietonsa masterille, josta tämä tieto välitetään Kafkalle 

ja siitä eteenpäin tallentaville järjestelmille. 
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Kuvio 14. Apache Spot ingest (Apache Spot Ingestion n.d.) 

 

5.3.3 Apache Spot-ML 

Spot-ml:n avulla tarkastellaan netflow-, proxy- sekä DNS-lokeja erilaisia ML ruu-

tiineja vastaan. Tämän avulla pyritään löytämään viitteitä poikkeavuuksiin ver-

kon toiminnassa. Käsitellystä tiedosta tehdään listat, jotka jaetaan kahteen eri 

kategoriaan. Toinen lista sisältää poikkeamat verkontoiminnassa, kun taas toinen 

sisältää normaalin verkkoliikenteen. Tämä jako perustuu todennäköisyyksiin 

verkkoliikenteessä. (Apache Spot Machine Learning n.d.) 

Spot-ml käyttää analysointiin ingestin kautta saatua dataa. Analysointiin käytetään 

topic modeling mallia (Apache Spot Machine Learning n.d). Topic modelingillä tarkoi-

tetaan dokumenttien analysointia, jossa pyritään löytämään analysoitavasta tiedosta 

saman tyyppisiä sanoja, jotka niputetaan eri otsikoiden alle (LDA Topic Modeling: An 

Explanation 2018). Spot-ml:ssä dokumentit muodostetaan IP-osoitteiden perusteella, 

ne sisältävät logit kyseisen IP-osoitteen toiminnasta verkossa. ML käyttää Latent Di-

richlet Allocation (LDA) päättelemään onko tämä toiminta epänormaalia kyseiselle 

IP:lle. Otsikot, joiden alle LDA sijoittaa IP-osoitteen toiminnan, pohjautuu normaaliin 

verkon toimintaan. LDA on todennäköisyyspohjainen malli, jota käytettään tiedon kä-

sittelyyn ML:ssä. (Apache Spot Machine Learning n.d.) Spotin poikkeamien analy-
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sointi tapahtuu ML:ssä valvomattomana, mutta käyttäjä voi vaikuttaa tähän analy-

sointiin antamalla ML:lle palautetta sen tekemistä päätöksistä (Supsicious Connects 

Analysis n.d). 

Jokainen logi tarkastellaan käyttäen eri parametrejä. ML käyttää eri taulukoita, riip-

puuen mistä lähteestä kyseinen informaatio on saatu.  Käytössä olevat taulukot ovat 

DNS-, netflow- sekä Proxy-taulukko (ks.Liite 1) (ks. Liite 2) (ks. Liite 3). (Supsicious Con-

nects Analysis n.d.) 

5.3.4 Apache Spot-OA 

Spot-OA:n tarkoitus on muotoilla tieto niin että se voidaan näyttää käyttäjälle User 

Interfacessa (UI).  Muokkaus tapahtuu työkalujen avulla, jotka tulevat OA:n mukana. 

Työkalut ovat Python pohjaisia, ne sisältävät toimenpiteet, joiden avulla ML:stä saatu 

tieto käsitellään käyttäjälle luettavaan muotoon. (Apache Spot (incubating) Operati-

onal Analytics 2015.) 

Toimiakseen Spot-OA tarvitsee seuraavat komponentit, jotka pitää olla asennettuna 

kyseiseen palvelimeen: 

• Python 2.7 

• Spot-OA:n liitännäisten konfiguraatiotiedosto täytyy olla muokattuna oikein. 

• OA:n täytyy saada ML:n tulokset, mutta käyttäjä voi konfiguroida oman ML:n tuotta-
maan tämän tuloksen, hänen ei tarvitse käyttää Spot-ML:ää tähän. 

• Spot-setup:in täytyy olla ajettuna, jotta Hivessä olisi oikeanlainen kanta. (Apache 
Spot (incubating) Operational Analytics 2015.) 

 

5.3.5 Apache Spot-setup 

Spot-setup osuus sisältää itsessään HDFS:n skriptin ja tämän avulla Spotin tietokan-

nan perusta tehdään. Tämä kyseinen osuus ajetaan vain kerran, jotta kyseinen tieto-

järjestelmä saadaan pystyyn. Kyseinen skripti on riippuvainen Spot-conf-tiedostosta, 

josta se hakee tarvittavat tiedot asennusprosessiin. (Spot-setup 2016.) 
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6 Suunnitelma 

6.1 Yleistä 

Työn tutkimusmetodina käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivinen tutki-

musote tarkoittaa tutkimusmenetelmää, jossa keskitytään tutkimaan tietyn kohteen 

ominaisuuksia sekä laatua. (Laadullinen tutkimus 2015.) Apache Spotin tutkinnassa 

keskityttiin asennuksen helppouden sekä itse tuotteen toiminnan selvittämiseen. Kri-

teereinä tuotteen asennuksen helppoudelle olivat: (1) kuinka paljon aikaa kyseiseen 

asennukseen jouduttiin käyttämään, (2) onko tuotteen asennus intuitiivinen, (3) vika-

tilanteen sattuessa kuinka helppo se on ratkaista. Tuotteen toimivuuden kriteereinä 

olivat: (1) kuinka paljon tuote nostaa vääriä hälytyksiä, (2) kuinka hyvin tuote havait-

see oikeata haittaliikennettä, (3) onko käyttäjän nähtävillä tarpeelliset tiedot. 

6.2 Ympäristö 

Hadoop pystytettiin RGCE:hen, jossa oli tarkoituksena testata miten Apache Spot ha-

vaitsee verkossa olevan haitallisen liikenteen niin livenä kuin sille syötetystä PCAP-

tiedostosta. Apache Spotin oli tarkoitus antaa ensin livessä oppia verkon normaali 

toiminta. Tämän jälkeen oli tarkoitus generoida sinne haittaliikennettä sekä tarkas-

tella miten tämä palvelu nostaa ne tarkastelijalle nähtäville. 

Kaikki laitteet, joita työssä käytetiin olivat samassa verkossa. Näin pyrittiin vähentä-

mään riskiä, että tuloksista puuttuisi tutkimukselle tärkeää tietoa ja näin tutkimuksen 

tulokset vääristyisivät. Käytetty verkko oli 10.110.3.0/24. Palvelinalustana oli tarkoi-

tus toimia Ubuntu 16.04 Long Term Support (LTS), mutta ongelmien ilmettyä käyttö-

järjestelmä vaihdettiinkin Centos 7. 

6.3 Hyökkäykset 

Työssä oli tarkoituksena ajaa kahta erilaista dataa Apache Spotille, joista toinen olisi 

sisältänyt hyökkäyksen ja toinen olisi sisältänyt puhdasta liikennettä. Molemmat oli 

tarkoitus ajaa livenä sekä PCAP-tiedostosta. Hyökkäykset oli tarkoitus ajaa kaksi ker-

taa siksi, että tavoitteena oli saada selville, kuinka hyvin tuote tunnistaa normaalista 
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liikenteestä haitallisen liikenteen. Tavoitteena oli myös selvittää kuinka paljon tämä 

nostaisi vääriä positiivisia tuloksia.  

Tämän jälkeen oli tarkoitus syöttää Apache Spottiin normaalia liikennettä, joka ei olisi 

sisältänyt haittaliikennettä. Tämä olisi tehty, jotta olisi voitu tarkastella nostaako ky-

seinen palvelu vääriä hälytyksiä ja jouduttaisiinko näihin käyttämään turhia resurs-

seja. 

7 Toteutus 

7.1 Hadoopin pystyttäminen 

Työssä seurattiin Apache Spotin omaa dokumentaatiota palvelun asentamiseen sekä 

Clouderan 60 minuutin AWS-asennusohjeita Spotille, kun tarvittiin toista lähdettä 

vastaamaan heränneisiin kysymyksiin. Tässä työssä käytettiin käyttöjärjestelmänä 

Centos 7, koska uusin Clouderan managerin käyttötuki oli tälle versiolle Centosista. 

Kuvio 15 oli otettu SELinux sekä firewallit pois käytöstä, tämä tehtiin siksi, että asen-

nuksesta saataisiin yksinkertaisempi. Tämä toistettiin kaikille palvelimille. 

 

Kuvio 15. SELinux ja firewalld 

 

Hadoopin asennus tapahtui asentamalla Cloudera Manager yhdelle näistä koneista, 

joka on nimetty Clouderaksi. Clouderan asennus tapahtui hakemalla järjestelmän si-

vuilta binääritiedosto, jonka jälkeen tämä ajettiin. Cloudera Managerista käytettiin 

versiota 5.16.1. Jokainen kone tehtiin tietoisiksi toistaan laittamalla niiden IP-

osoitteet hosts-tiedostoon (ks. Kuvio 16). 
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Kuvio 16. /etc/hosts 

 

Kun Cloudera oli asennettu, niin lisättiin kaikki koneet ylläpitoon ja määriteltiin niille 

roolit. Otettiin mallia dokumentaation suunnitelijoiden luomasta kuvasta. Kuvassa 

nähtiin, miten he olivat asettaneet palvelut eri nodeille. Kuvio 17 nähdään kaikki pal-

velut, jotka asennettiin eri palvelimille. Kuvio 18 nähdään, että täysin samanlaista 

asennusta kuin dokumentaatiossa oli, ei saatu, sillä Cloudera vaati tiettyjen palvelui-

den olevan samalla palvelimella. Se vaati myös osan palvelimista sisältävän muita 

palveluita, jotta kokonaisuus saatiin asennettua. 

 

Kuvio 17. Cloudera roles 

 



38 

 

 

Kuvio 18. Toteutettu service layout 

 

7.2 Apache-Spotin pystyttäminen 

Hadoop alustan pystyttämisen jälkeen lähdettiin pystyttämään Spottia. Jokaiselle 

nodelle tehtiin sama yksi käyttäjä, jolla oli Super User Priviledges (Sudo) sekä pääsy 

HDFS:lle. Edge-palvelimelle eli ML-nodelle tehtiin käyttäjälle salainen avain ja sen jäl-

keen lisättiin julkinen avain kaikille muille nodeille. Tämä oli vaatimuksena, että ML 
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pystyi toimimaan oikein. Tämä sama tehtiin myös Cloudera-pavelimelle eli UI-nodelle 

(ks. Kuvio 19). 

 

Kuvio 19. ID RSA public 

 

Ladattiin Githubista Spotin konfiguraatiotiedostot, joista sitten tämä kokonaisuus ka-

sattiin. Tehtiin tarvittavat muokkaukset Spotin konfiguraatiotiedostoon. Spotin si-

vuilla löytyi tieto niistä arvoista, jotka piti muokata. Muokkauksen jälkeen siirrettiin 

tämä tiedosto etc-kansioon sekä se kopioitiin ML- ja UI-nodelle, koska nämä tarvitsi-

vat tämän saman tiedon. Spotin omassa dokumentaatiossa oli määritetty mitkä para-

metrit piti muokata. Kuvio 20 nähdään muutetut parametrit. Konfiguraatio tiedos-

toon täytyi määritellä nodet sekä mille käyttäjälle oli asennettu tämä kyseinen ohjel-

misto. Nodejen konfiguraatioon käytettiin palvelinten nimiä ja käyttäjän poluksi mää-

riteltiin soluserin kotihakemiston polku. Kyseiseen tiedostoon muokattiin vielä Spar-

kille annetut resurssit. Arvot piti laskea, sillä ne olivat riippuvaisia siitä kuinka paljon 

resursseja kyseisellä Spot ympäristöllä oli käytettävissä. 
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Kuvio 20. Spot.conf 

 

Käyttäjälle piti lisätä supergroup ryhmä, jotta se pystyi käsittelemään kyseisiä tiedos-

toja, jotka tallennettiin HDFS:lle. Tämä kyseinen ryhmä piti ensiksi luoda. Kun 

Spot.conf oli muokattu sekä supergroup-ryhmä oli lisätty kyseiselle käyttäjälle, niin 

sen jälkeen ajettiin skriptitiedosto nimeltä hdfs_setup, joka löytyi Spot-setup-kansi-

osta. Kyseinen skripti loi Hiveen tietokannan sekä kansiot DNS:lle, proxylle sekä 

flow’lle. Varmistettiin että palvelimelta master1 löytyi kyseiset kansiot sekä että tie-

tokanta löytyi worker-palvelimelta (ks. Kuvio 21). 
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Kuvio 21. HDFS-setup varmistus 

 

Näiden konfiguraattioiden jälkeen siirryttiin asentamaan Spotin omia palveluita tä-

män rungon päälle. 

7.2.1 Ingestin konfiguraatio  

Ingestin asennus oli suoraviivainen. Tehtiin kansio, johon haettiin tuotteiden lähteet, 

joita ei saatu suoraan pakettienhallinnointityökaluilta, kuten pip:ltä. Lähteiden hake-

misen jälkeen asennettiin ne. Päivitetymmän ohjeen mukaan automake, joka latautui 

nfdumpin-skriptin avulla, oli vanha. Tämän takia, ennen sen ajamista, ladattiin päivi-

tetympi versio siitä. Alkuperäisessä dokumentaatiossa oleva linkki tsharkille ei toimi-

nut enää, joten uusi linkki otettiin päivitetymmästä ohjeesta. Kuvio 22 todennettiin, 

että ingestiltä löytyi nyt tarvittavat työkalut. 
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Kuvio 22. Ingest riippuvuuksien versiot 

 

Seuraavaksi muokattiin ingestin omaa konfiguraatiotiedostoa, jonka avulla se käyn-

nistää nämä prosessit. Tarkoituksemme oli tässä keskittyä pelkästää flow’n sekä 

pcap-tiedoston tutkimiseen. Joten ainoat asiat mitä tähän tiedostoon merkittiin, oli 

tietokannan nimi, HDFS:n polku, prosessien määrä sekä intervalli ja kafkan tarvitse-

mat tiedot. (ks. Kuvio 23) 
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Kuvio 23. Ingestion konfiguraatiotiedosto 

 

7.2.2 ML:n konfiguraatio 

ML:n konfiguraatio tapahtui seuraavasti. Githubista ladusta kansiosta kopioitiin ML:n 

oma osuus worker-palvelimelle ja sinne tehtiin oma lähdekansio. Tänne ladattiin riip-

puvuudet, joita kyseinen alusta tarvitsi. Ladattiin ja asennettiin Scalan Simple build 

tool (sbt). Spotin oma dokumentaatio viittasi linkkiin, jonka takana oli useampia eri 

versioita kyseiselle työkalulle. Kokeiltiin useampaa eri versiota. Lopulta saatiin ver-

sion, jolla Scala saatiin rakennettua.  

7.2.3 OA:n konfiguratio 

Samalla tavalla kuin ML:ssä niin OA:n asennuksessakin kopioitiin OA:n oma kansio 

vastuulliselle nodelle eli Clouderalle. Tämän jälkeen tehtiin konfiguraatiotiedostoihin 

tarvittavat muutokset, jotta saatiin ML:n tuottamat lopputulokset OA:lle. Kuvio 24 

nähdään, että käyttöön valittiin impalan tiedon käsittelijäksi, sekä OA:lle kerrottiin, 

että missä kyseinen prosessi sijaitsee (ks. Kuvio 24). 
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Kuvio 24. engine impala 

 

Jäljelllä oli vielä kaksi riippuvuutta, jotka täytyi asentaa, browserify sekä uglify-js. 

Nämä asennettiin Node.js:n paketinhallintajärjestelmällä ja tämän jälkeen viel ajet-

tiin Node Package Manager (npm) install, joka asensi loput riippuvuuksista. Lopulta 

kun kaikki oli asennettu, käynnistettiin web-palvelin. (ks. Kuvio 25) 

 

Kuvio 25. Web-palvelin käynnistetty 
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8 Testaus ja tulokset 

8.1 Testaus 

Itse tuotteen testaukseen asti ei päästy, koska vaikka tuotteen dokumentaatiota seu-

rattiin ja yritettiin korjata vastaantulleita virheitä, niin siltikään tuotetta ei saatu toi-

minta kuntoon. Dokumentaation puutteellisuus sekä versionhallinta olivat suurim-

mat tekijät, siihen että kyseistä tuotetta ei saatu asennettua toimivaksi. 

8.2 Tulokset 

Alkuperäinen suunnitelma oli asentaa kyseinen tuote Ubuntulle, mutta asennuksen 

jälkeen huomattiin, että tuote ei ollut asentunut oikein. Tuotteen debuggaus oli to-

della hankalaa, koska se koostuu niin monesta komponentista. Tämän jälkeen siirryt-

tiin kokeilemaan asennusta Centosille, koska dokumentaatio näytti olevan Centosille 

tehty. Käyttöjärjestelmän vaihtaminen ei edesauttanut työtä. Asennus oli yhtä vai-

keaa, kuin Ubuntullakin. Nähtiin, että web-palvelin saa kyllä kyselyt, jotka tehtiin 

käyttöliittymän kautta, mutta näitä HTTP POST-paketteja tutkittaessa huomattiin, 

että osa koodista ei toimi oikein (ks. Kuvio 26). 

 

Kuvio 26. Apache Spot lopputulos 
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Tuotteen asennuksessa tuli todella paljon ongelmia, koska dokumentaation oli to-

della epäselvä. Heti dokumentaation alussa ilmoitettiin että, näiden Hadoopin lisä-

osien täytyy olla vähintään asennettuna, mutta missään tilanteessa ei otettu kantaa 

muiden lisäosien versioihin paitsi Sparkin. Versioiden kontrollointi koko dokumentaa-

tion osalta oli lähestulkoon olematonta. Yksi isoimmista ongelma tilanteista tuli, kun 

ML-nodelle täytyi asentaa sbt. Sbt:ssä oli kaksi eri haaraa, versiot 1.x ja 0.x. Missään 

vaiheessa ei kerrottu, että kumpi näistä tulisi asentaa ja mikä näistä voisi toimia. Ver-

sioita oli yhteensä yli 20. Tapa, miten toimiva versio saatiin, oli kokeilemalla molem-

pia eri versiohaaroja. Apuna tämän selvittämisessä käytettiin webarchivea, jonka 

avulla koitettiin eliminoida, mitä eri versiota dokumentaation aikana oli julkaistu. 

Kun Spotin konfiguraatiotiedostot ja lähdettiin editoimaan, niin dokumentaatiossa ei 

välttämättä kerrottu polkua tiedostoon, jota piti editoida, vaan se piti yksinkertaisesti 

grepata. Spotin dokumentaatiossa oli Kuvio 27 löytyvä komento. Mikäli tuo scp-ko-

mento kopioitiin suoraan päätteeseen, muuttaen arvot vastaamaan oikeata palve-

linta sekä käyttäjää se ei toiminut. Tämä johtui siitä, että siinä oli neljä eri komentoa 

putkeen, mutta niitä ei ole eroteltu toisistaan. 

 

Kuvio 27. ML-dokumentaatio  

 

Toisena ohjelähteenä käytettiin Cloudera-sivuilta löytyvää ohjetta Spotille, jossa 

tuote olitiin asennettu AWS:n. Ongelmana oli, että tämä palveluiden sijoittelu ei vas-

tannut Spotin omilta sivuilta löytyvää dokumentaatiota. 
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Alkuperäisen dokumentaation palveluiden sijoittelussa nähdään HUE-palvelu, mutta 

missään vaiheessa sen asentamisesta ei mainittu mitään. Kaikki Spotin Githubin tie-

dostot grepattiin eikä, löytynyt mitään referenssiä kyseiseen palveluun. Tuotteen tut-

kiminen loppui tähän, koska tämän palvelun debuggaaminen oli aivan liian iso 

haaste. 

9 Pohdinta ja johtopäätökset 

9.1 Johtopäätökset 

Apache Spot on avoimenlähdekoodin projekti, jonka tarkoituksena on edistää yritys-

ten tietoturvaa. Projektina tämä tuote oli todella mielenkiintoinen, mutta tällä het-

kellä tuote ei ole samalla tasolla kuin maksulliset tuotteet. Henkilöt, jotka ovat vas-

tuussa tästä projektista, eivät olleet ylläpitäneet omaa dokumentaatiotaan. Siellä oli 

useampia virheitä. Asennusyrityksen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että he eivät ole 

testanneet asennusta itse seuraamalla heidän omaa dokumentaatiotaan. Muutamat 

linkit tuotteen dokumentaatiossa olivat rikkinäisiä tai sitten linkkien takana olevat 

tuotteet olivat päivittyneet niin, että ne eivät olleet suoraan yhteensopivia Spotin 

kanssa. 

Henkilö, joka asentaa Spotia, joutuu debugaamaan tuotetta heti lähtötilanteessa, 

sillä hänen täytyy selvittää, mitkä eri versiot tuotteista ovat yhteensopivia. Dokumen-

taatiossa oli todella paljon kohtia, joissa käytettiin eri nimiä ja tämä aiheuttaa turhaa 

hämmennystä asentajalle. Esimerkkinä heidän omassa service layout-kuvassa he pu-

huvat palvelimesta, jolle asennetaan ML:ä worker-palvelimena, mutta myöhemmin 

sitä kutsutaan nimellä ML-node. 

9.2 Pohdinta 

Työn tarkoituksena oli tutkia miten netflow sekä pakettien analysoinnista voidaan 

saada tehokas työkalu tietoverkkoja puolustavalle taholle. Tämä pyrittiin 

selvittämään Apache Spotin avulla. Miten kyseinen palvelu edistää yritysten 

kyberturvallisuutta. Lopputulos, johon päästiin oli se, että tuotetta ei saatu 

asennettua. Apache Spot oli tällä hetkellä versiossa 1.0, eikä ole saanut päivitystä 
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noin kahteen vuoteen. Kun käy tarkistamassa kyseisen palvelun JIRA, nähtiin että 

siellä kehitettiin kokoajan kyseistä palvelua, mutta vielä ei ollut mitään konkreettista 

päivitysaikataulua. Tämän hetkinen tuote oli aivan liian raskas asennettavaksi, mikäli 

tuotteen asennusta saadaan helpotettua on sillä lupaava tulevaisuus 

kyberturvallisuudessa. Tällä hetkellä Hortonworksiltä löytyy samanlainen tuote kuin 

mitä Spot on. Nopeasti selaamalla se vaikutti huomattavasti yksinkertaisemmalta 

asentaa.  

Tämän opinnäytetyön pohjalta opin, kuinka tärkeää on luoda hyvä dokumentaatio 

käyttäjilleen sekä huolehtia versionhallinnasta, jotta tuotteet saadaan asennettua 

niin kuin ne pitäisikin saada. Työ opetti kyberturvallisuudesta todella paljon ja myös 

siitä, että kun dokumentaation on kirjoittanut, täytyy se testata toimivaksi ja 

ymmärrettäväksi, juuri niin kuin se on kirjoitettu. Näin voidaan varmistua 

onnistuneesta lopputuloksesta. On todella vaikea sanoa että missä vaiheessa työtä 

mentiin pieleen, koska tämä muodostui niin monesta kokonaisuudesta. Voi olla, että 

vikaan mentiin vasta viime metreillä tai heti alussa. Tiedonhakua olisi voinut 

parantaa. Sillä tietoa joutui hakemaan jälkeenpäin. Mikäli tuotteen asennus ei olisi 

ollut näin hankala olisi aikaa kulunut vähemmän tämän tuotteen kasaamiseen ja 

enemmän hyökkäysten sekä tulosten analysointiin. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut 

varmasti paljon helpompaa selvittää sbt oikea version greppaamalla tiedostoja, 

mutta silloin ei ollut tiedossa että missä formaatissa kyseinen tieto on.Tuotetta 

yritettiin asentaa useamman henkilön voimin (ohjelmoija,palvelinasiantuntija) mutta 

tällöinkään tuotteen asennus ei onnistunut. Tuotteen asennuksessa haettiin apua 

Apache Spotin omalta slack-kanavalta, mutta sieltä  ei saatu vastausta. Taidot, jotka 

otan tästä opinnäytetyöstäni mukaan ovat solveltaminen, debuggaaminen sekä 

pitkäjänteisyys. 

Työni oli siinä mielessä onnistunut että saatiin tämän hetkinen vastaus siihen että 

onko Apache Spotista tällä hetkellä suojaamaan yrityksiä kyberhyökkäyksiltä. Vastaus 

on ei. Syy on yksinkertaisuudessan se, että jos pelkkä tuotteen asentaminen vie näin 

paljon resursseja, niin mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun alustaa tai itse tuotetta 

pitää lähteä päivittämään. Toisaalta työ epäonnistui siinä, että itse tuotteen 
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ominaisuuksia ei päästy tarkastelemaan oikeassa ympäristössä ja varsinkaan 

hyökkäysten kera. 
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Liitteet 

Liite 1. Flow'n matriisi (Supsicious Connects Analysis n.d.) 

Flown suunta Lähde- ja kohdeporttien ollessa 

nolla. Tätä ominaisuutta ei oteta 

huomioon kumpaankaan doku-

menttiin. Sama päätee myös silloin, 

kun molemmat tai ei kumpinkaan 

omaa portille arvoa, joka on alle 

1025. 

Jos vain toinen porteista on nolla, 

niin tätä ei oteta huomioon sen 

puolen dokumentissa, mutta toi-

sessa dokumentissa merkitään tä-

hän kohtaan arvo -1. Tämä arvo an-

nettaan myös silloin, kun vain toi-

nen porteista on alle 1025, mutta ei 

kuitenkaan nolla. Arvo merkitään 

tämän dokumenttiin joka on alle 

1025 ja toiseen dokumenttiin tätä 

ei merkitä. 

Portit Molempien porttien ollessa nolla. 

Annetaan nolla arvoksi molempiin 

lähde- ja kohdedokumentteihin. 

Vain toisen portin ollessa suurempi 

kuin nolla. Annetaan tämän portin 

arvo molempiin dokumentteihin. 

Vain toisen porteista ollessa suu-

rempi kuin nolla ja pienempi kuin 



55 

 

1025. Annetaan kyseisen portin 

arvo molempiin dokumentteihin. 

Molempien porttien ollessa pie-

nempiä kuin 1025, mutta suurem-

pia kuin nolla. Annetaan molempiin 

dokumentteihin arvo "111111". 

Molempien porttien ollessa isom-

pia kuin 1025. Annetaan molempiin 

dokumentteihin arvo ”333333”. 

Protokolla Käytetään log-tiedostosta löytyvää 

jonoa muokkaamattomana. 

Kello Merkitään tunteina 

Koko Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

jaoteltu 0, 1, 2, 4, 8… 

Pakettien määrä Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

jaoteltu 0, 1, 2, 4, 8… 
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Liite 2 DNS-matriisi (Supsicious Connects Analysis n.d.) 

DNS nimi kysely Jos DNS-nimi kuuluu Alexan ensim-

mäisen miljoonan joukkoon käytä 

numeroa 1 

DNS-nimen kuuluessa käyttäjän 

omaan domainiin, käytä numeroa 2 

Muuten käytä numeroa 0 

Framen pituus Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

jaoteltu 0, 1, 2, 4, 8… 

Kello Merkitään vain tunnit 

Alidomainin pituus Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

jaoteltu 0, 1, 2, 4, 8… 

Alidomainin nimen entropia Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

on jaoteltu: 0.0, 0.3, 0.6, 0.9, 

1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3.0, 

3.3, 3.6, 3.9, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 

5.4, 20 

Kuinka monta pistettä alidomai-

nissa on? 

Käytä sarjan binääristä arvoa mihin 

kyseinen framen pituus osuu. Arvot 

jaoteltu: 0, 1, 2, 4, 8… 
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DNS kyselyn tyyppi Käytetään log-tiedostosta löytyvää 

jonoa muokkaamattomana. 

DNS kyselyn vastaus  Käytetään log-tiedostosta löytyvää 

jonoa muokkaamattomana. 
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Liite 3. Proxyn matriisi (Supsicious Connects Analysis n.d.) 

DNS nimi kysely Jos DNS-nimi kuuluu Alexan ensim-

mäisen miljoonan joukkoon käytä 

numeroa 1 

DNS-nimen kuuluessa käyttäjän 

omaan domainiin, käytä numeroa 2 

Muuten käytä numeroa 0 

Kello Merkitään vain tunnit 

Pyyntötapa Käytetään log-tiedostosta löytyvää 

pyyntötapaa (Get, Request, jne.) 

Uniform Resource Identifier (URI) 

entropia 

Käytä numeroa 0-18. Numerot vas-

taavat seuraavia entropian arvoja: 

0.0, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 

2.1, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 

4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 5.4, 20 

Haun sisällön tyyppi Merkitse haun sisällön tyyppi log-

tiedostosta (oliko kyseessä esim. 

kuva tai binääri) 

Käyttäjän agentin tyypin yleisyys 

harjoitus tiedossa 

Kuinka usein käyttäjä esiintyi: 0-∞ 

käytä esityksenä 0, 1, 2, 4, 8, 16… 

Vastauskoodi Käytetään log-tiedostosta löytyvää 

jonoa muokkaamattomana. 

 


