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Executive Summary 
 

The project was commissioned by the Estonian Research Council to support the goals of the Estonian 

Ministry of Defence. The project was funded through the European Regional Development Fund program 

"Strengthening of sectoral R&D (RITA)". The project was conducted between 2020 and 2022. 

 

Critical infrastructure resilience and protection have been an important aspect of national security 

throughout the history of humankind. In modern times the threats to critical infrastructure are even 

broader with the increase of complexity of the systems and the emergence of hybrid warfare against 

nations.  

Whilst the threats to critical infrastructure are rising, the critical infrastructure is also changing with 

modern communication technologies applied in the monitoring and control systems of the critical 

infrastructure. This means that the activities and skills required for ensuring the availability of critical 

infrastructure are much broader, covering a range of IT systems, communications, authentication, 

authorization, encryption, and many other aspects. The introduction of 5G technology introduces yet 

another new technology component to the collection of technologies used in critical infrastructure 

monitoring and control.  

The objective of the CIISIM (Cyber Defiance Simulation of Internet of Things and Mobile Networks in the 

Cyber Range) project was to equip the people and organizations whose responsibility it is to ensure the 

operation of critical infrastructure and the availability of critical services with tools to train them to 

counter the cyber threats that may occur in modern critical infrastructure systems, including scenarios 

employing 5G communications.  

The objective of the project was to create an environment, including methods and tools for conducting 

cyber security exercises for protecting information systems of Critical Infrastructure (CI), specifically in the 

domain of Internet of Things technologies and mobile networks, specifically 5G networks. Naturally, as 

part of the project, training scenarios were developed for investigating, testing, and improving the level 

of expertise in cyber security for critical infrastructure operators. The project also provided 

recommendations and proposals for improving the cyber security training and courses. 

In the course of the CIISIM project, Physical Villages and Virtual Villages were created which mimicked the 

setup of real critical infrastructure systems in an urban environment. The Physical Village consists of real 

systems used in critical infrastructures, like a water pumping station based on a commercial PLC 

(Programmable Logic Controller), a water quality sensor based on a commercial Internet of Things sensor, 

a central heating station based on a commercial PLC, a street lighting control solution and a perimeter 

intrusion detection system. The systems in the Physical Village feature real embedded hardware and 

software that communicate using the cloud using communication channels and methods that are identical 

to systems used in real Critical Infrastructure systems. All systems use 5G connectivity to establish 
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connections to the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) and other visualization and 

management user interfaces. As part of the Physical Village, electric scooters with 5G connectivity were 

also introduced. These scooters make it possible to also simulate 5G-connected mobile units that are part 

of Critical Services.  

The 5G connectivity for the Physical Villages in the Cyber Range was delivered by Nokia, who supplied the 

first standalone 5G network in the Baltics for this purpose.  

The physical systems were copied in the Virtual Village using virtualized systems, establishing similar 

communication patterns to those established in the Physical Village. The embedded devices implementing 

Critical Infrastructure systems are simulated in the Virtual Village with virtual instances of each embedded 

controller and sensor running in the Virtual Village. Multiple instances of the Virtual Village can be 

instantiated for a cyber-defense exercise, making it possible to create an individual Virtual Village for every 

Blue team also at large-scale cyber exercises.  

To facilitate future cyber exercises that make use of the Physical and Virtual Villages, potential cyberattack 

scenarios for the systems were described and executed during the projects. As the cyber range that was 

created in the scope of the project features both virtual and physical aspects, attack scenarios featuring 

physical and virtual components can be executed, where successful attacks in the virtual space are 

preconditions for activities in the physical space. Descriptions of the cyberattack scenarios were delivered 

as part of the project deliverables.  

The Virtual and Physical systems with technical descriptions and descriptions of attack scenarios provide 

a good foundation for cyber security training for critical infrastructure operators that make use of Internet 

of Things technologies in conjunction with modern communication standards like 5G. While the solutions 

delivered in the context of the project make use of state-of-the-art technologies, the cyber range can be 

extended in the future with new technology components to keep it up to date.  
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1. Sissejuhatus 
 

Uuringu „Eseme- ja mobiilsidevõrgu kaitse simuleerimine küberharjutusväljal” (KIISIM) üldeesmärk oli 

luua küberharjutusväljak, kus on võimalik harjutada kriitilise ehk elutähtsa infrastruktuuri kaitsmist 

võimalike küberohtude eest. Uuringu fookus oli kriitilise infrastruktuuri ja selle süsteeme toetava 

mobiilsidevõrgu ja asjade interneti tehnoloogiate kaitsmisel. Uuringu tellis ja uuringut rahastas Eesti 

Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava programmi „Valdkondliku teadus- ja 

arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ kaudu. Uuring 

viidi läbi aastatel 2020–2022. 

Uuringu tulemusena valmis küberharjutusväljak, mille füüsiline ja virtuaalne komponent kätkeb 
spetsiaalsüsteeme veepumpla, tänavavalgustuse ja keskkütte näitel. Küberharjutusväljak on üles seatud 
koos vajalike tehniliste lahendustega (sh 5G-mobiilsidevõrk) Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14 
ruumidesse. Küberharjutusväljaku rakendamiseks arendati välja metoodika, mis aitab kaasa 
tehnoloogilise turvalisuse ning personali pädevuse tõstmisele. Koostati soovitused ja ettepanekud 
küberturvalisuse treeningute ning ülikoolikursuste täiustamiseks ja loomiseks. 

 

Uuring valmis Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi eesmärkide elluviimiseks. Uuringu läbiviimiseks 

moodustati konsortsium, mida juhtis Tartu Ülikool. Konsortsiumi kuulusid veel CybExer Technologies OÜ, 

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus (NATO CCDCOE), Thinnect OÜ ja Elisa Eesti AS. Konsortsiumi 

moodustamisel arvestati kõigi partnerite kogemuste ja teadmistega, et jõuda uuringu lähteülesande 

täitmisel parima võimaliku lahenduseni. Konsortsiumi heaks töötasid teadlased sotsiaalteaduste ja 

reaalteaduste valdkonnast ja insenerid, kes on oma eriala Eesti tipud küberkaitse, mobiilside või asjade 

interneti valdkonnas.  

 

Uuringu lähteülesanne 

Uuringu lähteülesandes sõnastatud peamine eesmärk oli välja töötada virtuaalne keskkond, milles saab 

simuleerida KII (kriitilise informatsiooni infrastruktuuri) eri valdkondades tekkivaid olukordi. 

Uuringule seati järgmised alaeesmärgid: 

1. Luua tehnilised eeldused ja turvaline simuleeritud keskkond KIIga seotud personali teadlikkuse ja 

oskuste tõstmiseks.  

 



 

11 
 

 

2. Analüüsida käesoleva projektiga seotud KII valdkondades tehtud olulisemaid uurimis-, simuleerimis- 

jmt teadusprojekte Eestis ja Euroopas ning erinevaid andmeallikaid, mida on võimalik projekti 

realiseerimiseks kasutada (eelkõige avaandmetel põhinevad andmeallikad).  

 

3. Töötada välja metoodika ja lahendused reaalsete KII keskkondade (hõlmab nii kontorivõrku kui ka 

spetsiaalsüsteeme) simuleerimiseks Küberharjutusväljal, mille osadeks on minimaalselt:  

3.1. Reaalse keskkonna kaardistamise metoodika väljatöötamine, andmehulkade piiritlemine, 

kaardistamiseks vajalike tööriistade valik või väljatöötamine;  

3.2. Kaardistamisel saadud andmete anonümiseerimiseks vajaliku metoodika väljatöötamine, 

millega vältida konfidentsiaalse info viimist Küberharjutusväljale;  

3.3. Kaardistamisandmete teisendamine formaati, millega kirjeldus importida 

Küberharjutusväljale; 

3.4. Kirjeldusele vastavate virtuaalmasinate lisamine Küberharjutusväljale või nende sidumine 

olemasolevate virtuaalmasinatega (vt ka punkt 2);  

3.5. Iga KII valdkonna osas ühe kindla kasutusjuhu visualiseerimine füüsiliste komponentidega, 

näiteks minilinna ehitamine. Lahendust peab saama kasutada demosüsteemina, kus erinevate 

stsenaariumite korral katkeb elektrivarustuse häire korral ka side, sidesüsteemi ründe korral 

muutub kasutamatuks esemevõrgul töötav minilinna fooride süsteem vms.  

 

4. Töötada välja metoodika KII spetsiaalsüsteemide simuleerimiseks Küberharjutusväljal, simuleerimise 

osadeks on minimaalselt:  

4.1. Süsteemi virtualiseerimine, milleks luuakse vastav mall (template);  

4.2. Süsteemi standardkonfiguratsiooni väljatöötamine ja kirjeldamine;  

4.3. Metaandmete kirjeldamine süsteemi kasutamiseks;  

4.4. Küberharjutusväljale paigaldamise automatiseerimine (sh luues vajalikud 

installeerimisskriptid);  

4.5. Paigaldamisjärgne konfigureerimine väljaõppeks vajalike andmetega (IP-aadress, 

kasutajatunnused jms).  

 

5. Juhul kui punktis 2 kirjeldatud simuleerimine virtualiseerimise teel ei ole võimalik või otstarbekas, tuleb 

spetsiaalsüsteem liidestada Küberharjutusväljaga järgides minimaalselt järgmist:  
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5.1. Süsteemi standardkonfiguratsiooni väljatöötamine ja kirjeldamine;  

5.2. Metaandmete kirjeldamine süsteemi kasutamiseks;  

5.3. Süsteemi integreerimine Küberharjutusväljaga ja vastava juhendmaterjali koostamine;  

5.4. Süsteemi integreerimisjärgse konfigureerimise ja juhtimise kirjeldamine.  

6. Võtta kasutusele olemasolevad tehnoloogiad turvalise andmevahetuse seadistamiseks 

spetsiaalsüsteemide ja/või kontorivõrgu vahel, mille osadeks on:  

6.1. Turvalise andmevahetustehnoloogia valimine;  

6.2. Turvalise andmevahetuse kasutamise kirjeldamine;  

6.3. Praktilise kasutusvõimaluse loomine turvalise andmevahetuse demonstreerimiseks 

Küberharjutusväljal.  

7. Võtta kasutusele olemasolevad tehnoloogiad spetsiaalsüsteemide andmete (näiteks komponendi 

konfiguratsiooni või sellesse sisestatud andmekogumi) tervikluse kaitseks, mille osadeks on:  

7.1. Andmete tervikluse tehnoloogia valimine;  

7.2. Andmete tervikluse tagamise kasutamise kirjeldamine;  

7.3. Praktilise kasutusvõimaluse loomine andmete tervikluse tagamise demonstreerimiseks 

Küberharjutusväljal. 

 

Uuringu lähteülesandes sõnastatud uurimisküsimused 

1. Milliste spetsiaalsüsteemide kasutamist on otstarbekas Küberharjutusväljaga siduda (näiteks 

tööstuslike CO2 mõõteseadmete kasutamine ei pruugi nende mõõtmete ja eripära tõttu olla võimalik), 

arvestades nende kasutatavust Eestis/Euroopas ning kategoriseerides need kahes põhivaldkonnas:  

● 1.1. Esemevõrk (Internet of Things);  

● 1.2. Mobiilsidesüsteemid (5G, tehnilise vajaduse korral koos 4G-ga).  

2. Milline on kasutatavate spetsiaalsüsteemide ja nende korrelatsioon uurimisküsimustega arvestades 

nende vanust?  

3. Millised on enim kasutatavate spetsiaalsüsteemide virtualiseerimiseks vajalikud tingimused (tehnilised, 

litsentsid, töömaht jms)?  

4. Milliseid kasutatavaid spetsiaalsüsteeme on võimalik ja otstarbekas Küberharjutusväljal virtualiseerida?  
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5. Milliste konfiguratsioonide muutmist Küberharjutusväljal on võimalik automatiseerida ja milliseid tuleb 

muuta käsitsi?  

6. Millistele tingimustele peab vastama võrgu kirjeldus, et seda saaks kasutada Küberharjutusväljal 

sarnase keskkonna loomiseks?  

7. Millisel kujul on võimalik läbi viia punktis 1 nimetatud KII ettevõtete võrkude kaardistamist? 

8. Millist infot ja kuidas on võimalik kaardistamisel anonümiseerida? 

9. Kuidas siduda võrgu kirjeldust Küberharjutusvälja ressurssidega?  

10. Kuidas rakendada kirjeldatud võrgule turvalise andmevahetuse tehnoloogiaid?  

11. Kuidas rakendada kirjeldatud võrgule andmete tervikluse tehnoloogiaid?  

12. Kuidas viia ellu iga punktis 1 nimetatud valdkonna praktiline kasutusvõimalus simuleerituna 

Küberharjutusväljal?  

13. Kas loodud praktilisi kasutusvõimalusi on võimalik skaleerida kuni 30 eraldiseisva instantsi loomiseks? 

14. Kas loodud metoodikad ja tulemused vastavad KII ettevõtetes kasutatavatele tehnoloogiatele ja 

probleemidele ning millisel määral tõstaks loodud süsteemi kasutamine personali teadlikkust KIIga seotud 

küberkaitsesest?  

15. Millised on projekti käigus tekkinud, kuid lahenduseta jäänud probleemid? 

 

Uuringu ülesehitus 

Uuringu eesmärkide saavutamiseks ja uuringu lähteülesandes sõnastatud uurimisküsimustele vastuste 

saamiseks planeeriti tegevused läbi kolme tööpaketi. Esimene tööpakett (TP1 – uurimine) keskendus 

projektile oluliste alusuuringute tegemisele (tegevused T1.1 Tehnilised ja ärinõuded; T1.2 

Treeningraamistik; T1.3 Kommunikatsioonivõrgud; T1.4 Asjade Interneti süsteemid). Teise tööpaketi (TP2 

– ehitamine) eesmärk oli kübarharjutusväljaku füüsilise ja virtuaalse küla reaalne ehitamine, testimine ja 

vajalike treeningstsenaariumite koostamine (tegevused T2.1 Virtuaalsed külad; T2.2 Füüsilised külad; T2.3 

Evitus, automatiseerimine, monitooring; T2.4 Treeningstsenaariumid). Kolmas tööpakett (TP3 – 

levitamine) keskendus projekti tulemuste levitamisele ja ülikooli olemasolevate õppeainete arendamisele 

ning uute välja töötamisele (T3.1 Ülikooli õppeainete arendus; T3.2 Levitamine). 

 

Lõppraporti ülesehitus 

Käesolev lõppraport on üles ehitatud lähtuvalt tööpakettidest. Iga tööpaketi puhul on esitatud sellega 

seotud tegevuste peamised tulemused koos vajalike illustratsioonidega. Põhiteksti peatükkide hulka 
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kuulub veel kokkuvõte koos soovitustega ja ingliskeelne Executive Summary. Täiendavalt on esitatud 

vaheraportid ja lisadena tehtud tegevuste ingliskeelsed kokkuvõtted, milles olevale sisule on osaliselt 

seatud juurdepääsupiirang. Vaheraportite ja lisadele ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda 

Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14 (kontaktaadress range@cr14.ee). 

 

Tööpakettide seosed lähteülesandes sõnastatud eesmärkide ja uurimisküsimustega 

Uurimisküsimustele 13 kuni 15 on vastatud kokkuvõtte peatükis järelduste osana. 

 Tööpakettide seos 

Tööpakett Tegevus Eesmärgi number Uurimisküsimuse number 

TP1 T1.1 Tehnilised ja ärinõuded 2, 7 1, 2, 3, 4 

T1.2 Treeningraamistik lahendatav 
probleem 

lähteülesandes1 

12 

T1.3 Kommunikatsioonivõrgud 2, 3, 4 1, 3, 6, 7, 9, 10 

T1.4 Asjade interneti süsteemid 2, 3, 4 1, 3 

TP2 T2.1 Virtuaalsed külad  1, 3, 4, 5, 6, 7 4 

T2.2 Füüsilised külad 1, 3, 4, 5, 6, 7 4 

T2.3 Evitus, automatiseerimine, 
monitooring 

3, 4, 5, 6, 7  4, 5, 8, 11 

T2.4 Treeningstsenaariumid 4 12 

TP3 T3.1 Ülikooli õppeainete 
arendus 

lahendatav 
probleem 

lähteülesandes 

- 

                                                           
1 KII küberharjutusvälja uuring tegeleb üheaegselt mõlema väljakutsete tasandiga: tehnoloogilise turvalisusega ning 

personali pädevuse tõstmisega, mille hulka kuulub ka teadus- ja arenduskompetentsi tõstmine ülikoolides ning 
järelkasvu tekitamine. 
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2. Projekti tegevuste ülevaade 
 

Järgnevalt esitatakse tööpakettide kaupa ülevaade uuringus läbi viidud tegevustest ja nende peamistest 

tulemustest.  

Tähtsamad märksõnad: küberturvalisus, küberharjutusväljak, kriitiline infrastruktuur, treening- 
stsenaarium, eseme- ja mobiilsidevõrk 

 

2.1. TP1 – uurimine 
 
Esimese tööpaketi üldine eesmärk oli läbi viia uurimistööd projekti põhivaldkondades ning projekti käigus 

loodavate lahenduste tehnilise arhitektuuri välja töötamine. Tööpaketi peamised alaeesmärgid olid: 

1. Loodavate lahenduste nõuete dokumenteerimine; 

2. Asjade interneti ja kommunikatsioonivõrkude tehnika taseme ülevaate koostamine EL-i 

projektide, tööriistade ja avatud andmekogude kontekstis; 

3. Projekti käigus loodavate virtuaalsete ja füüsiliste lahenduste arhitektuuride loomine lähtudes 

kogutud nõuetest;  

4. Küberturvalisuse oskuste ja teadmiste raamistiku disainimine. 

See tööpakett koosneb neljast alategevusest ning nende tulemusi kasutati sisendina Tööpaketis 2 ja 

Tööpaketis 3.  

 

2.1.1. Tegevus T1.1 Tehnilised ja ärinõuded 
 

Tegevuse väljundid: 
● Viidi läbi projekti taustauuring, kus analüüsiti varasemaid lahendusi ning projekte ja koostati 

raport, mis kaardistas, milliseid väljundeid on mõistlik projektis kasutada.  
● Viidi läbi intervjuud Eesti kriitiliste infrastruktuuri infosüsteemide haldajatega ning kirjutati 

raport: „Eesti kriitilise infrastruktuuri infosüsteemide haldajate uuring“.  
● Kaardistati projekti käigus loodavate lahenduste nõuded ning dokumenteeriti need projekti 

nõuete hoidlas. Anti sisendid ja soovitused kasutatavate võrkude kaardistamiseks ning 
spetsiaalsüsteemide valimiseks, mida saaks küberkaitseväljakul kasutusele võtta. Neid 
sisendeid kasutati järgmiste tegevuste raames, lahenduste disainimisel ning 
implementeerimisel.  
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Selle tegevuse põhieesmärk oli kaardistada kriitilise infrastruktuuri ja infosüsteemide (KIIS) haldajate 

maastik Eestis ja Euroopas asjade interneti ja mobiilsidevõrkude praeguse ja kavandatava kasutuse 

kontekstis. Lisaks oli eesmärgiks uurida varasemaid ja olemasolevaid EL-i projekte, IoT testimise süsteeme, 

simulaatoreid ja saadaolevaid avatud andmekogumeid võimalikuks taaskasutamiseks projektis. Selle 

tegevuse väljundeid kasutati sisendina tegevustes T1.2, T1.3 ja T1.4.  

Viidi läbi uuring, et analüüsida, kas oleks võimalik uuesti kasutada hiljutiste EL-i projektide väljundeid, 

asjade interneti testimise süsteeme, andmete genereerimise tööriistu ja muid olemasolevaid lahendusi. 

Tuvastati 20 CIISIMiga seotud projekti, mis olid seotud projekti CIISIM eesmärkidega ning mille väljunditel 

oli potentsiaali, et neid CIISIMi tehnilistes tegevustes kasutusele võtta. Projektid jagati kolme 

kategooriasse: suur kattuvus (10 projekti), keskmine kattuvus (5 projekti) ja väike kattuvus (8 projekti). 

Detailsemalt analüüsiti suure ja keskmise kattumisega projekte, et teha kindlaks, millistel nende 

väljunditel (tööriistad, pakutud metoodikad, andmekogumid) on märkimisväärne potentsiaal olla CIISIM-

i tehniliste ülesannete kontekstis taaskasutatav. Tuvastati 13 andmekogumit, 11 IoT testimissüsteemi, 11 

asjade interneti/võrgu simulaatorit ja 23 muud EL-i projekti väljundit (tööriistad, koolitusmaterjalid ja 

metoodikad), millel oli potentsiaali CIISIMi projekti (või üldiselt sellistesse projektidesse) panustada. Selle 

uuringu üksikasjad on esitatud vaheraportina (vt "Lisadokument 1_Projekti taustauuringu vaheraport (TP1 

– uurimine)" (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades 

aadressile range@cr14.ee). 

Lähtudes projekti taotlusdokumendis kirjeldatud esialgsest plaanist ja projekti baasuuringu tulemustest, 

määratleti esialgsed nõuded projekti CIISIM tegevuste väljunditele ja loodavatele süsteemidele. Nõuded 

koondati äri- ja tehniliste nõuete repositooriumisse, neile määrati prioriteet, seos projekti tegevuste ja 

väljunditega, mida need mõjutasid, ning nende täitmist jälgiti projekti käigus partnerite poolt.  

Lisaks viidi läbi intervjuud Eesti elutähtsate teenuste valdkondadesse kuuluvate asutustega, et tagada, et 

loodaval küberharjutusväljakul kasutatavad tehnoloogiad, loodavad lahendused ning õppuste 

stsenaariumid võtaksid arvesse, mis on kõige olulisemad pädevused ning oskused, millele Eesti KII 

asutustega seotud treeningud peaksid keskenduma, ning et loodavad lahendused ning treeningute sisu 

vastaksid reaalsete Eesti KII asutuste väljakutsetele. Koostati nimekiri Eesti elutähtsate teenuste 

valdkondadesse kuuluvatest asutustest ning kaardistati, millistel neist on kõige suurem kattuvus projekti 

fookuse suundadega (IoT ja 5G). Samuti disainiti läbiviidava intervjuu struktuur ja teemad (kasutatavad 

sidetehnoloogiad; kriitilise infrastruktuuri infotehnoloogiliste lahenduste arhitektuur; andmete 

terviklikkus ja turvalisus; turvariskid; küberturbe treeningud; koolitused) ning koostati intervjuude 

küsimuste komplektid iga intervjuu teema jaoks (kokku 21).  

Intervjuud viidi läbi 3 side, 2 energia, 3 transpordisüsteemide ning 1 vee ja kanalisatsiooni valdkonda 

kuuluva asutuse esindajatega. Uuringu läbiviimise perioodil Eesti Vabariigis kehtinud eriolukorra tõttu 

viidi suurem osa intervjuusid läbi elektrooniliste kanalite kaudu (Zoom, MS Teams). 
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Intervjuude tulemusi analüüsiti selleks, et:  

● luua detailne ülevaade Eesti KII asutuste probleemidest; 

● fikseerida loodavate lahenduste ja stsenaariumite nõuded; 

● optimeerida loodud süsteemi kasutamist personali küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks. 

Analüüsi tulemusena pandi paika 17 nõuannet projektile, mis dokumenteeriti projekti nõuete 

repositooriumis ning mis olid sisendiks projekti järgnevatele tegevustele (T1.2, T1.3, T1.4). Detailsema info 

uuringu läbiviimise ja tulemuste kohta leiab eraldi vaheraportist (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda 

Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

 

2.1.2. Tegevus T1.2 Treeningraamistik 
 

Tegevuse väljund: 
valmis küberharjutusväljaku teoreetiline pedagoogiline kontseptsioon koos arendatavate oskustega. 

 

Küberharjutuste läbiviimisel on oluline lisaks tehnilisele poolele läbi mõelda ka kogu protsessi 

pedagoogiline kontseptsioon (nt Ficco & Palmieri, 2019). Selleks, et küberharjutusest võtta maksimum, 

tuleb teada, kuidas õpetada ja mida õpetada (He & Zhang, 2019). Yamin jt (2020) toovad oma 

süstemaatilises kirjandusanalüüsis välja, et pedagoogilise lähenemisega arvestamine loob tingimused 

kogu õppeprotsessi tulemuslikkuse hindamiseks. Selleks, et käesolevas uuringus valminud 

küberharjutusväljaku rakendamisel oleks kasutada terviklik pedagoogiline struktuur treeningute 

läbiviimiseks, viidi läbi teaduskirjanduse analüüs. Protsessis rakendati üldtunnustatud PRISMA meetodit 

(http://www.prisma-statement.org/). 

Uurimistöö eesmärk oli saada ülevaade küberharjutusväljakutel kasutusel olevast pedagoogikast ja 

õppeprotsessis arendatavatest oskustest. Tegevusele sõnastati kaks uurimisküsimust: (a) „Milline on 

küberharjutusväljakutel rakendatav pedagoogiline lähenemine?“ ja (b) „Milliseid oskusi 

küberharjutusväljakute rakendamisel arendatakse?“. 

Leitu tulemusena pakutakse projektis arendatud küberharjutusväljaku pedagoogilise kontseptsioonina ja 

selle käigus arendatavate oskustena välja CybLe (Cyber Learning) raamistik. Raamistiku tuumaks on 

pedagoogika definitsioon, mis seab eesmärgiks tingimuste loomise õppimiseks ja õpetamiseks.  

 

 

 

http://www.prisma-statement.org/
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CybLe raamistiku alusel koosneb õppeprotsess kolmest etapist (vt joonis 1): 

● suunaseadmine (orientation) – harjutuse õpieesmärkide sõnastamine 

● treeningtegevus (training) – õppeprotsessi kandev faas, mis lähtub treeningstsenaariumist 

● refleksioon (reflection) – õppeprotsessi tulemuslikkuse hindamine 

 

Cyble raamistiku teise osa moodustavad õppeprotsessis arendatavad oskused. Need jaotatakse vastavalt 

tehnilisteks (technical skills) ja mittetehnilisteks (non-technical skills). Kui esimestele pööratakse 

kirjanduses palju tähelepanu (nt Beuran et al., 2018; Miranda, 2018), siis mittetehnilistele oskustele 

vähem (Brilingaitė, Bukauskas & Juozapavičius, 2020). Sestap otsustas uurimismeeskond mittetehniliste 

oskuste kirjeldamiseks kaasata STEM-õppes laialt kasutusel oleva uurimusliku õppe lähtealuseid (inquiry-

based learning) ja seal kirjeldatud oskusi (nt Pedaste et al., 2015). 

 

 

Joonis 1. CybLe raamistiku pedagoogiline kontseptsioon  

 

Õppeprotsess on esitatud tsüklina, mis toob esile refleksiooni kui olulise komponendi õppimisel. 
Refleksiooni etapp ei ole pelgalt tehtu tagasivaade, vaid suunab mõtlema sarnastele tegevustele ka 
tuleviku võtmes (nt mida tuleb sarnase ülesande puhul meeskonnas teisiti teha). 
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CybLe raamistiku oskustena soovitatakse treeningprotsessis tähelepanu pöörata järgmistele 

mittetehnilistele oskustele (aluseks Rannastu et al., 2019; Pedaste et al., 2015): 

● probleemide lahendamise oskused – probleemi sõnastamine, sarnasuste ja erinevuste 

tuvastamine ning mustrite otsimine, lahenduste leidmine 

● refleksioonioskused – oma õppeprotsessi kirjeldamine, selle analüüs, kriitiline hindamine, selle 

üle arutlemine ja teistega jagamine 

● koostööoskused – meeskonnatöös osalemine, oma rolli täitmine, koos jagatud teadmiste loomine 

● metakognitiivsed oskused – eesmärkide seadmine, tegevuste ja plaani koostamine, eesmärkide 

saavutamise kontrollimine 

 

Kokkuvõtteks saab öelda, et Cyble raamistiku pedagoogiline kontseptsioon kirjeldab kogu 

küberharjutusväljaku õppeprotsessi tsüklilisena. See on oluline lähtealus, sest kirjeldatud mittetehnilised 

oskused on ülekantavad ja ei ole sõltuvad treeningstsenaariumist. Küll ei saa seda alati öelda tehniliste 

oskuste kohta, sest tehnoloogia kiire areng toob esile uusi oskusi, mida täna ei ole veel võimalik kirjeldada.  

 

2.1.3. Tegevus T1.3 Kommunikatsioonivõrgud  
 

Tegevuse väljundid: 
● Valiti füüsiliste (T2.2) ja virtuaalsete (T2.1) külade jaoks kommunikatsioonitehnoloogiad, kaasa 

arvatud 4G- ja 5G-mobiilivõrgu tehnoloogiad, kuid ka alternatiivid ja laiendused 4G- ja 5G-
tehnoloogiatele. Valitakse sobiv arhitektuur füüsiliste ja virtuaalsete külade jaoks.  

● Kirjeldati 4G- ja 5G-võrkude tehnilised nõuded (näiteks sageduste vahemikud, saatevõimsused 
jms).  

● Osana sellest tegevusest koostati nõuded Küberharjutusväljakul kasutatavate võrkude 
kirjelduste kohta. 

● Koostati andmete kooskõla ja turvalisuse lahenduse kirjeldus. 

 

Tegevuse käigus valiti virtuaalse (T2.1) ja füüsilise (T2.2) küla jaoks kommunikatsioonitehnoloogiad, 

muuhulgas ka 5G-lairibakommunikatsioonitehnoloogia, nagu ka kitsaribaline 

kommunikatsioonitehnoloogia. Loodi arhitektuurne lahendus, mis on lähedane päriselulistele kriitilise 

infrastruktuuri lahendustele. 
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Tegevuse käigus spetsifitseeriti ka tehnilised nõuded, nagu sageduste vahemikud, kasutatavad ribalaiused 

sageduste vahemikes ja saatevõimsused. Osana nõuetest kirjeldati ka võrkude arhitektuurid, mis võeti 

kasutusele Küberharjutusväljaku füüsilises külas; võrgu kirjeldus on toodud allpool joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Füüsilise küla võrgu kirjeldus 

  

Tegevuse käigus valiti virtuaalse (T2.1) ja füüsilise (T2.2) küla jaoks kommunikatsioonitehnoloogiad, 

muuhulgas ka 5G-lairibakommunikatsioonitehnoloogia, nagu ka kitsaribaline 

kommunikatsioonitehnoloogia. Loodi arhitektuurne lahendus, mis on lähedane päriselulistele kriitilise 

infrastruktuuri lahendustele. 

Tegevuse käigus spetsifitseeriti ka tehnilised nõuded, nagu sageduste vahemikud, kasutatavad ribalaiused 

sageduste vahemikes ja saatevõimsused. Osana nõuetest kirjeldati ka võrkude arhitektuurid, mis võeti 

kasutusele Küberharjutusväljaku füüsilises külas; võrgu kirjeldus on toodud joonisel 2. 

Peamine füüsilises külas kasutatav kommunikatsioonistandard on 5G, seda nii kitsaribalises kui ka 

lairibakommunikatsioonis. Lisaks 5G-le hinnati ka teisi kitsaribalisi kommunikatsioonistandardeid, mis 

tagavad võrguseadmetele ühenduvuse. 
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Kohaliku kommunikatsiooni jaoks valiti IEEE802.15.4 standard, kuna see on kriitilise infrastruktuuri 

lahenduses laialdaselt kasutusel. Kaaluti ka suure levialaga kitsaribaliste kommunikatsioonistandardite 

kasutuselevõttu, nende tehnoloogiate kandidaatideks on LoRaWAN ja Sigfox. Peale analüüsi otsustati neid 

tehnoloogiaid Kriitilise Infrastruktuuri Küberharjutusväljakul mitte kasutada, kuna neid tehnoloogiaid ei 

kasutata kriitiliste funktsioonide juures nende tehnoloogiate viite ja kitsa ribalaiuse tõttu.  

 

5G-võrgu lahendus 

5G-võrgu realiseerimiseks on vajalikud järgmised komponendid: 

● 5G-baasvõrk 

● 5G-võrgu tugijaam – base band unit CU+DU (Central Unit + Distribution Unit) 

● Raadio moodulid 

● Antennid 

 

Füüsilises külas peab olema vähemalt kaks tugijaama, eelistatud oleks kolm tugijaama, mis võimaldab viia 

läbi handover- ja teisi sarnaseid stsenaariumeid. 

Mobiilivõrgu ehitamiseks kaaluti alternatiivseid lahendusi, nagu näiteks 5G-standalone-võrk ja 5G-

hübriidvõrk. Projektimeeskond koostas 5G-võrgu spetsifikatsiooni (vt "Lisadokument 3_KII SIM 5G 

nõuded", mida täiendati 5G-võrguseadmete pakkujatega läbi viidud dialoogi käigus. Üks suuremaid 

otsuseid oli 5G-võrgus kasutatava sagedusvahemiku valik, milleks kaaluti ka mitmeid alternatiive (vt 

"Lisadokument 4_KII SIM 5G sagedused"). Projektimeeskonnale pakkus saada olevad sagedusvahemikud 

välja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon 

Lõpuks otsustati kasutada 5G-sagedusvahemikest kanalit 5. Kanal 5 kasutab sagedusvahemikke 824–849 

MHz ja 869–894 MHz. Võimalikud kanalite laiused sellel kanalil on 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz. Läbi 

arutelude vastavate ametnikega jõuti otsusele, et optimaalne on kasutada kitsendatud sagedusvahemikke 

824–829 MHz ja 869–874 MHz frequency ning kanali laiust 5 MHz, milles rakendatakse maksimaalset 

saatevõimsust 4 x 5W. 
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2.1.4. Tegevus T1.4 Asjade interneti süsteemid 
 

Tegevuse väljundid: 
● Kirjeldati asjade interneti lahenduse arhitektuur, mis on lähedane päriselus kasutatavate 

Kriitilise Infrastruktuuri lahenduste arhitektuurile. Loodava lahenduse arhitektuur peab 
võimaldama kõikide asjade interneti lahenduste aspektide emuleerimist.  

● Spetsifitseeriti spetsiaalsete Kriitilise Infrastruktuuri lahenduste arhitektuur ja komponendid, 
mis valiti välja T2.1-st ja mis lisatakse küberharjutusväljakule. 

● Hinnati ja realiseeriti Küberharjutusväljakul kasutusele võetavate andmete anonümiseerimise 
meetodid. 

 

Tegevuse 1.4 raames loodi lahenduse arhitektuur, mis on väga lähedane päriselus kasutatavate Kriitilise 

Infrastruktuuri lahenduste arhitektuurile. Arhitektuuri loomisel lähtuti analüüsist, mis viidi läbi Eesti 

elutähtsate teenuste pakkujatega. Asjade interneti lahenduste hulka valiti järgmised rakendused: 

● tänavavalgustuse juhtimise lahendus, 

● joogivee pumbajaam, 

● joogivee kvaliteedi jälgimise lahendus, 

● keskkütte katlamaja, 

● keskkütte katlamaja füüsilise perimeetri valve lahendus. 

 

Lahenduse arhitektuur võimaldab kõikide kaasaegsete asjade interneti lahenduste aspektide 

emuleerimist. 

Joogivee pumpla ja keskkütte katlamaja põhinevad mõlemad klassikalistel PLC-põhistel 

juhtimislahendustel, kasutades Siemens Simatic PLC-sid, andmete visualiseerimiseks ja süsteemide 

juhtimiseks kasutatakse standardset SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) tarkvara. 

Tänavavalgustuse juhtimise lahendus põhineb Lumoflexi poolt pakutaval kommertslahendusel, mis 

koosneb kontrolleritest, pöörduspunktist, pilvelahendusest ja visualisatsioonist. Lahendust kasutatakse 

paljudes Euroopa linnades ja seda pakub ettevõte Cityntel. 

Joogivee kvaliteedi jälgimise lahendus ja füüsilise perimeetri valve lahendus põhinevad päriselus 

kasutatavatel süsteemidel, koosnedes traadita sensoritest, pöörduspunktidest ja pilvelahendusest, 

andmeid visualiseeritakse lihtsustatud kasutajaliideses. 
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Kõikide spetsiaalsete Kriitilise Infrastruktuuri süsteemide lahenduste arhitektuurilised lahendused, 

kommunikatsioonimeetodid ja kanalid on identsed päriselus kasutatavatele Kriitilise Infrastruktuuri 

süsteemidele. Joonisel 3 on toodud kirjeldatud süsteemi arhitektuur. 

 

Joonis 3. Kriitilise Infrastruktuuri süsteemide arhitektuuriline lahendus 

 

Lisaks uuriti olemasolevaid avatud lähtekoodiga tööriistu IoT-andmete genereerimiseks ning analüüsiti 

nende sobivust reaalsete asjade interneti andmete genereerimiseks. Eesmärk oli uurida, kas 

olemasolevatest tööriistadest piisaks kogutud IoT-andmete anonümiseerimiseks ja nende kasutamiseks 

reaalselt käituva IoT-andmeliikluse genereerimiseks. Avatud lähtekoodiga tööriistu analüüsiti selleks, et 

uurida, kui hästi need vastasid sünteetiliste asjade interneti andmete genereerimise nõuetele. Kuigi 

otseselt sobivat andmete generaatorit, mis vastaks otseselt CIISIM projekti nõuetele, ei leitud, valisime 

välja IoT simulaatori IoSynth ja otsustasime seda edasi arendada, et see soovitud tulemuste saavutamiseks 
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kohandada. Lisaks otsustasime disainida eraldi lahenduse asjade interneti andmete analüüsimiseks ja 

anonümiseerimiseks, mida saaks kasutada IoT-seadmete emulaatori konfiguratsioonide genereerimiseks, 

et vähendada käsitööd emuleeritud seadmete loomisel.  

Olemasolevate IoT-andmete generaatorite analüüs ning andmete analüüsimise ja IoT seadmete 

emuleerimise metoodika on detailsemalt kirjeldatud Afsana Khani magistritöös (Afsana Khan, 2021). IoT-

simulaatori ja andmete anonümiseerimise lahenduse arendus viidi läbi tegevuse T2.1 raames.  

 

 

2.2 TP2 – ehitamine 
 

Teine tööpakett keskendus küberharjutusväljaku ehitamisele. Ehitamise käigus lähtuti tööpaketi raames 

loodud arhitektuurist ja spetsifikatsioonidest, tagamaks, et loodud Kriitilise Infrastruktuuri 

Küberharjutusväljak on võimalikult lähedane päriselus kasutatavatele süsteemidele ning et see 

võimaldaks testida ja analüüsida erinevate kommunikatsioonimeetodite, eriti 5G-võrkude omadusi. 

 

2.2.1. Tegevus T2.1 Virtuaalsed külad 
 

Tegevuse väljundid: 
● Määratleti Virtuaalküla lahenduse arhitektuur, mis jäljendab täpselt reaalsete CIIP (äri) 

võrgukomponentide arhitektuuri koos asjade interneti komponentide 4G/5G-lahendusega. 
Lahenduse arhitektuur võimaldab hõlbustada tulemuste simuleerimist nii palju iteratsioone, kui 
Eesti kaitseväe küberpolügoonil on võimekust. 

● Projekti käigus andsid konsortsiumi partnerid magistrantidele ja doktorantidele võimaluse teha 
lõputööde jaoks uurimistööd järgmistes valdkondades: 

o Kuidas läbi viia IT- ja turvatöötajatele sisukat ja automatiseeritud koolitust mobiilside 
ja asjade interneti turvalisusest; 4G/5G väärkonfiguratsioonid ja turvaline rakendamine 
virtualiseeritud või hübriidkeskkondades; IoT-seadmete turvalisus ja juurutamine 
virtualiseeritud või hübriidkeskkondades. 

 

Projekti käigus ehitatud virtuaalküla (ingl Virtual Village, CyberVillage) järgib ülesandes 1.4 loodud 

arhitektuuri (vt joonis 4). Kõik komponendid on loodud virtuaalmasinatena või konteineritena Eesti 

Kaitsejõudude küberharjutusväljal. Virtuaalküla on tihedalt integreeritud füüsilise küla virtualiseeritud 

osadega, näiteks kasutajaliidesed ja kesksed serverid. 
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Joonis 4. Virtuaalse küla arhitektuur 

 

Virtuaalküla kopeerib füüsilise küla arhitektuuri ja komponente nii palju kui võimalik. Peamised 

erinevused virtuaalse ja füüsilise küla vahel on: 

● IoT-andurid on asendatud andmete genereerimise ja taasesitamise süsteemidega; 

● IoT-andurite simulaatorid töötavad samas keskkonnas serveritega, mistõttu ei ole simulaatorite 

ja kesksüsteemide vahel 5G-side tasandit; 

● Siemensi kontrollerid on asendatud analoogset funktsionaalsust pakkuva tarkvaralise 

komponendiga. 

 

Kõik virtuaalküla süsteemid omavad graafilist kasutajaliidest, mis on identne vastava füüsilise küla 

komponendi omaga. Valdavalt on kasutajaliidesed realiseeritud vabavaraliste vahenditega 

veebipõhistena, erandiks on katlamaja ja veepumpla simuleeritud SCADA süsteem, mis on Windowsi 

töölauarakendus. Lisaks sellele on loodud ka koondvaade, mis näitab iga seadme kohta informatsiooni 

tema enda oleku kohta vastavalt seadme poolt raporteeritud andmetele ning side olemasolu seadmega. 

See vaade on esitatud fiktiivse linna kaardi taustal (Joonis 11). Tegevuse 2.1 raames loodi analoogne 

ülevaatlik liides ka füüsilise küla jaoks hoolimata sellest, et füüsiline küla pakub ise visuaalset ülevaadet 

komponentide olekust. 

Tegevuse T2.1 raames loodi IoT-andurite simulaatorid, võttes aluseks tegevuse T1.1 käigus tehtud 

uuringute tulemused ning tegevuse 1.4 raames tehtud olemasolevate emulaatorite eksperimentaalse 
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analüüsi tulemused. Emulaatorid loodi täiendades vabavaralist lahendust IoSynth selliselt, et see 

võimaldaks paremini genereerida andmeid, mis oleksid sarnased päris IoT-seadmete andmetele. Loodi 

kaks erinevat tarkvara: 1) analüsaator, mis on võimeline analüüsima olemasolevaid IoT-andmete kogusid 

selleks, et genereerida sünteetiliste andmete genereerimise konfiguratsioon ning 2) Dockeri konteineri 

põhine IoT-seadmete emulaator, mis neid andmeid genereerivad. Nende põhjal loodi emulaatorid kõigi 

füüsilise küla sensorite jaoks (tänavavalgustuse, veekvaliteedi, sissetungi tuvastuse seadmed), seati need 

üles Kubernetese platvormidel eraldi konteineriseeritud teenustena ning demonstreeriti neid virtuaalse 

küla osana projekti lõppüritusel. Loodud tarkvara disain, kasutus ning selle valideerimine on detailsemalt 

kirjeldatud Afsana Khani magistritöös (Afsana Khan, 2021) ning tarkvara komponendid on publitseeritud 

GitHub repositooriumides2,3,4.  

Täpsem tehniline kirjeldus tegevuse tulemitest on toodud ingliskeelsena lisas (ligipääsu saamiseks tuleb 

kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

Virtuaalküla komponendid antakse üle kahes osas:  

1. Käesolev raport, mis sisaldab endas üldist kirjeldust ning võrguskeeme – täpne kirjeldus on Lisas 5. 

2. Küberlabori keskkonnas olev projekt koos virtuaalmasinate ning eelseadistatud konfiguratsioonidega. 

Lisaks on küberlabori projektis virtuaalmasin „Deliverables”, mis sisaldab skripte ja read-me-faile kogu 

keskkonna ulatuses.  

 
 

2.2.2 Tegevus T2.2 Füüsilised külad  
 

Tegevuse väljundid: 
● Küberharjutusväljakule loodi füüsiline küla, mis sisaldab Kriitilise Infrastruktuuri lahenduste 

komponente. 
● Füüsilise küla lahendus dokumenteeriti, kirjeldati selle arhitektuuri, konfiguratsiooni, 

paigaldusjuhendit ja teisi aspekte, mis on vajalikud süsteemi hoolduseks ja halduseks.  

 

Projekti käigus loodud füüsiline küla lähtus Tegevuse 1.4 raames koostatud arhitektuurist, kus kõik 

süsteemi komponendid olid realiseeritud füüsiliste seadmete poolt (joonis 5).  

                                                           
2 https://github.com/Afsana2910/iot-device-emulation 
3 https://github.com/Afsana2910/iosynth 
4 https://github.com/pjakovits/iosynth 

https://github.com/Afsana2910/iot-device-emulation
https://github.com/Afsana2910/iosynth
https://github.com/pjakovits/iosynth
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Joonis 5. Küberharjutusväljaku füüsiline küla, millel on kujutatud kriitilise infrastruktuurina veepumpla, 
tänavavalgustus ja kaugkütte katlamaja  
 
 
Kõik Füüsilise Küla Kriitilise Infrastruktuuri süsteemid kasutavad kommunikatsiooniks 5G-standalone-

mobiilivõrku, mille tarnis Nokia. Lahendus tarniti koos 5-aastase tehnilise toe lepinguga, mis tagab, et 

loodud lahendus on selle perioodi jooksul kasutatav ning et sellele rakendatakse ka kõik 

tarkvarauuendused. 

 
Joonis 6. Füüsilise küla veepumpla SCADA kasutajaliides 
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Joonis 7. Keskkütte katlamaja SCADA kasutajaliides 

 

 
Joonis 8. Tänavavalgustuse juhtimise lahenduse SCADA kasutajaliides 

Füüsilise küla süsteemide olekuid visualiseeritakse füüsilisel töölaual ning lisaks visualiseeritakse ka 

süsteemide kommunikatsioonikanalite olekut (vt joonised 6, 7 ja 8). Süsteemide ja 
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kommunikatsioonikanalite oleku visualiseerimine aitab mõista, kas ja millised süsteemide vastu läbi viidud 

ründed on edukad. Isegi kui 5G-kommunikatsioon on häiritud ja süsteemid ei saa suhelda pilveserveritega, 

saavad nad siiski tööd jätkata. Süsteemide töö on häiritud alles siis, kui ründaja on Kriitilise Infrastruktuuri 

süsteemi tööd mõjutanud. Füüsilises külas visualiseeritakse kõikide süsteemide olekut.  

 

2.3.2. Tegevus T2.3 Evitus, automatiseerimine, monitooring 
 

Tegevuse väljundid: 
● Valmis küberharjutusväljaku konfiguratsioonide määratlus  
● Valmis küberharjutusväljaku konfiguratsioonimuudatuste kirjeldus, sh milliseid muudatusi saab 

automatiseerida ja milliseid käsitsi teha 
● Valmis spetsiaalsüsteemide virtualiseerimise tehniliste nõuete, litsentside ja hinnanguliste 

oskuste dokumentatsioon 
● Valmis näidisstsenaariumite mallid ja dokumentatsioon uute treeningstsenaariumite loomise 

lihtsustamiseks 

 

Selle tegevuse eesmärk oli välja töötada protseduurid küberharjutusväljaku infrastruktuuri evitamise, 

elutsükli juhtimise ja jälgimise automatiseerimiseks ning lahendada evitatud teenuste mastaapsuse, 

laiendatavuse ja teenusekvaliteediga seotud probleeme. Tegevuse T1.4 Asjade Interneti süsteemid sisendi 

põhjal pakiti valitud asjade interneti seadme emulaatorid konteineritesse, et lihtsustada nende täitmist, 

skaleerimist ja parameetrite määramist (joonis 9). Lisaks töötati välja arendus- ja tutvustamisviis pideva 

integreerimisega, mis ühendas emulaatorite ehitamise, pakendamise ja juurutamise füüsilistesse või 

virtuaalsetesse külasse. Loodud konteinerid pakiti Dockerfile-vormingusse, mis on tuntud pakkimisviis, 

mis toetab ka rakenduste alglaadimisaja parameetristamist. 

 

 

Joonis 9. Põhiline CI/CD kanal emulaatori pakendamise ja jaotamise automatiseerimiseks 

Seadistamise lihtsustamiseks valiti emulaatorite ja tugiteenuste käitamiseks ühiseks platvormiks 

Kubernetes. Tartu Ülikoolis töötav Kubernetese eksemplar, aga ka äsja Eesti Kaitseväe Küberpolügooni 

Kubernetese klaster ühendati Tartus asuva koodihoidlaga, kus asub süsteemi virtualiseeritud osade 

juurutamiseks ja mallindamiseks vajalik kood. Serveripoolsete komponentide paigaldamine ja 
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seadistamine toimub Ansible tarkvara abil, mis tagab tulemuse ühetaolisuse ja keskse hallatavuse. Ansible 

evib ka sisse ehitatud meetodeid paigalduste tervikluse kontrolliks ning taastab vajadusel muudetud 

tarkvara või konfiguratsioonid algsetega. Ansible abil luuakse ka esmased vajalikud kasutajakontod ning 

sisestatakse süsteemidesse algne andmebaaside seis, et füüsilise küla osaks olevad IoT-seadmed ja neile 

vastavad emulaatorid virtuaalses külas saaks ilma täiendava seadistustööta käivituda. Katlamaja ja 

veepumpla süsteemidest saab keskselt paigaldada vaid virtuaalküla SoftPLC komponente. Kasutajaliideste 

ning füüsilise küla kontrollerite seadistamine toimub käsitsi ning nende seadistuste ja andmestike 

terviklus tagatakse tootja poolt pakutud vahenditega.  

Andmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse võimalusel krüpteeritud protokolle. Samuti on võimalik, et 

NATO küberharjutusväljak kasutab AMS projekti raames GuardTime poolt pakutavat KSI Blockchain 

lahendust ja võimalusel kaasata sama lahendus üle kogu küberharjutusväljaku. Antud lahendust ei ole 

olnud projekti raames võimalik lähemalt uurida, kuid GuardTime OÜ lahenduse arhitektuur ning lahendus 

teoreetiliselt võimaldab antud lahendust küberharjutusväljal kasutada.  

Uurimise tulemusel sai selgeks tõsiasi, et füüsilised PLC-d ei saada välja krüpteeritud sidet seadetest. Side 

krüpteerimiseks ja tervikluse tagamiseks kasutatakse eraldiseisvat VPN seadet, mis krüpteerib PLC 

seadmete ja serveri vahelise side. Seade asub füüsilise küla korpuses, mis on harjutuste ajaks piisav kaitse 

füüsiliste rünnakute vastu. Gateways-t serverisse on tehtud IPSEC tunnel, mis kasutab turvalisi 

krüpteerimisalgoritme piisava võtmepikkusega. IPSEC tunneli loomiseks on vajalik kahepoolne 

autentimine, s.t. nii server kui VPN seade peavad end teisele osapoolele tuvastama, mis välistab võõra 

VPN seadme liitumise serveriga.  

IoT sensoritel on turvalise TLS protokolli tugi sisse ehitatud ning seal täiendavat tunnelit ei kasutata. 

Rakendustesse on ehitatud loogika, mis nõuab esmalt seadme registreerimist võrku seerianumbri alusel 

ning alles seejärel hakatakse arvestama sensorilt saabuvate andmetega. Registreerimata sensoritelt 

laekunud andmete kohta logitakse häire. IoT süsteemide seadistused ning olekuinfo säilitatakse 

relatsioonilases PostgreSQL andmebaasis, kus on andmete tervikluse tagamiseks tüüpilised lahendused 

nagu "primary key”, “foreign key”, jne., mis aitavad tagada tabelite sisemist terviklust ning 

tabelitevaheliste seoste korrektsust. PostgreSQL näol on tegemist transaktsionaalse andmebaasiga, mis 

tähendab, et süsteem suudab käsitleda mitme tabeli muutmist ühe tervikuna ning tagada, et kõik 

muudatused kas rakenduvad või lükatakse tagasi üheaegselt ning igal ajahetkel on andmebaasi seis 

terviklik. 

Virtuaalkülas PLC-de, SCADA komponentide ja serverite vahel VPN ei kasutata, kuna need komponendid 

asuvad kõik küberharjutusväljaku serveris. IoT sensorite kasutatavad lahendused aga on identsed füüsilise 

küla omadega. 
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Sarnaseid lahendusi kasutatakse ka kriitilise informatsiooni infrastruktuuri ettevõtetes, kellega viidi 

esimeses osas läbi intervjuud. 

Jälgimiseks rakendati eraldi kuvalahendust, mis kogus andmemaaklerilt (AMQP- või MQTT-põhised) 

andmed monitooringu andmebaasi (InfluxDB) ja visualiseeris Grafana abil. Katlamaja ja veepumpla 

simulaatorite andmed kogutakse regulaarselt käivitatava Python skripti abil. InfluxDB andmebaasi 

kogutakse minimaalne kogus andmeid, mis on vajalik selleks, et visualiseerida soovitud elemente. 

Grafanas on visualiseeritud mitu aspekti: andmevoog maakleris ja andmete kaardistamine tegelikes 

asukohtades olevate tegelike seadmetega. 

 

Joonis 10. Näide füüsilise või virtuaalse küla andurite reaalajas olekust 

Andmevoo jaoks loodi eraldi kuva, mis näitab andmeid nii füüsiliste kui ka virtuaalsete külade kohta (vt 

joonis 10). Iga seadme kohta kuvatakse eraldi informatsioon tema enda oleku kohta vastavalt seadme 

enda raporteeritud andmetele ning side olemasolu seadmega. Kaardistamise jaoks laiendati andureid 

geograafilise teabega, mis kanti kaardile vastavalt tüübile ja olekule (vt joonis 11). Ikoonide stiil oli sama, 

mis füüsilise küla puhul. Infot edastatakse ikooni värvi muutmisega. Et vältida probleeme pärismaailma 

kaardi kasutamisega, kasutati kaardikihina projekti https://opengeofiction.net/ fantaasiakaarti. 

https://opengeofiction.net/
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Joonis 11. Kaardipõhine andmete töölaud, mis visualiseerib virtuaalküla kriitiliste süsteemide olekut 

reaalajas. Ka füüsilise küla jaoks loodi identne töölaud. 

 

 

2.2.4. Tegevus T2.4 Treeningstsenaariumid 
 

Tegevuse väljundid: 
● Valmis treeningstsenaariumite komplekt koos kasutusjuhendite ja muu dokumentatsiooniga. 
● Valmis tööriist anonüümsete asjade interneti andmevoogude genereerimiseks, mis käituvad 

sarnaselt pärisandmetega, mida saab konfigureerida vastavalt koolitusstsenaariumite 
spetsifikatsioonidele. 

 

Projekti käigus loodi valik treeningstsenaariume. Kõik nad keskenduvad füüsiliste komponentide ja 

keskserveri vahelisele andmesidele, selle ründamise võimalustele. Efektiivsuse suurendamiseks on 

stsenaariumitesse kaasatud ka teenuste või süsteemide endi vastu suunatud ründevektoreid. 
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Võimalikud sihtmärgid on: 

● puhta vee varustus külades, 

● külade keskküttesüsteem, 

● tänavavalgustus, 

● 5G-andmeside. 

 

Iga sihtmärgi jaoks loodi mitu erinevat stsenaariumit (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda 

Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

Puhta vee tarne häirimiseks on võimalik seisata pumpla või muuta selle seadeid nii, et ülerõhu tulemusel 

tekivad avariid. Teise võimalusena saaks mürgitada joogivee, olles eelnevalt rikkunud vee kvaliteedi 

andurid või side andurite ja kesksüsteemi vahel. 

Keskküttesüsteemi ründevõimalused on analoogsed. Keskküttesüsteemi juhib automaatika, millel on 

mitmeid seadistusvõimalusi, sh muuta seadistusi selliselt, et tulemuseks on ebapiisav küte, 

ringluspumpade seiskumine, ülekütmine või ülerõhk süsteemis. Lisaks on katlamajaga seotud perimeetri 

valvesüsteem, mille andurid on ühendatud keskserveriga 5G-side abil. Valvesüsteemi rikkumise või side 

häirimise korral oleks võimalikud füüsilised ründed katlamajale ilma õigeaegsete häiresignaalideta. 

Tänavavalgustuse vastu suunatud ründed on peamiselt eesmärgiga lülitada valgustus välja. Kuna tegu on 

intelligentse süsteemiga, kus iga valgustit või valgustite gruppi juhitakse üksikuna keskserverist, on selles 

süsteemis 5G-andmeside olulisel kohal, kuna side katkemisel ei ole kaitsjatel võimalik valgusteid keskselt 

uuesti sisse lülitada. 

5G-võrgu enese vastu suunatud rünnakud on eelkõige seotud lubamatu ligipääsuga süsteemide 

haldusliidestele.  

Lisaks loodi tegevuse T2.4 käigus eraldiseisvad rakendused, mille abil koguda ning analüüsida füüsilise küla 

IoT-sensorite andmesidet ning koostada selle põhjal mudelid, mille alusel IoSynth saab analoogse 

mustriga andmeid virtuaalkülas kasutamiseks sünteesida. 

 

2.3. TP3 – levitamine 
 

Kolmanda tööpaketi eesmärk oli tagada projekti tulemuste levitamine ja jätkusuutlikkus. Tööpakett 

jagunes kaheks tegevuseks, millest esimene oli suunatud ülikooli temaatiliste õppeainete 

edasiarendamisele ja uute ainete väljatöötamisele. Teine tegevus keskendus projekti tulemuste 

levitamisele. Paraku jäid COVID-19 laialdase leviku tõttu ära algselt planeeritud töötoad ja seminarid. Küll 
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aga kasutasime koostöös Eesti Teadusagentuuriga ära teisi kommunikatsiooni viise (nt osalemine 

raadioprogrammides), et projekti kajastada. Ainus füüsiline üritus projekti tulemuste esitlemiseks toimus 

23. veebruaril 2022 Sihtasutuse CR14 ruumides, kus osales üle 50 huvilise (sh kaitseminister Kalle Laanet). 

 

2.3.1. Tegevus T3.1 Ülikooli õppeainete arendus 
 

Tegevuse väljundid: 
● Uuendati kahe Tartu Ülikooli aine („Mobiilarvutus ja asjade internet“, „Pilvetehnoloogia“) sisu 

uute õppematerjalidega.  
● Loodi õppematerjalid ning viidi läbi uus magistritaseme õppeaine („DevOps: tarkvara tarnimise 

ja käituse automatiseerimine“) Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis. 
● Loodi uus bakalaureusetaseme õppeaine „Veebiteenuste ja hajussüsteemide arendus“, mida 

õpetatakse 2022. a kevadel Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis.  

Selle tegevuse eesmärk oli tõsta nende oskuste ja pädevuste kvaliteeti, mida üliõpilased omandavad 

asjade interneti ja turvalisusega seotud teemasid õpetavatel ülikoolikursustel. Tegevuse planeeritavateks 

väljunditeks olid praeguste kursuste uuendamine täiendavate praktiliste harjutuste, stsenaariumide ja 

loodud virtuaalkeskkondade kasutamise õpetuste näol ning vajadusel selliste uute kursuste 

väljapakkumine, mida saaks integreerida olemasolevatesse õppekavadesse eriala- või valikkursustena. 

Analüüsiti projekti uurimistööde ja praktiliste tegevuste väljundeid, et teha kindlaks, millised väljundid ja 

välja töötatud metoodikad annaksid kasuliku õppematerjali üliõpilaste oskuste ja pädevuste 

parandamiseks asjade interneti, turvalisuse, nutikate linnade ja kriitiliste infosüsteemide valdkondades. 

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis käivitati 2021. aasta septembris uus kursus DevOps: tarkvara 

tarnimise ja käituse automatiseerimine (LTAT.06.015)5. Kursuse jaoks loodi suur hulk uusi materjale. 

Ekraanivaade Joonisel 13 illustreerib seda, et aine materjalid on avalikult kätte saadavad. Nende hulgas 

olid peamised selle projektiga seotud materjalid: teenuste automatiseerimise lahendused ja projektis 

välja töötatud mallid IoT-emulaatorite juurutamise automatiseerimiseks ning nendega seotud teenused 

(nt MQTT, influxDB, grafana). Lisaks teenuste turvalise seadistamise automatiseerimine (MqTT + TLS, 

automaatne sertifikaatide genereerimine ja seadistamine). Ainest võttis osa 35 (peamiselt 

magistritaseme) tudengit.  

                                                           
5 https://courses.cs.ut.ee/2021/DevOps/fall 

https://courses.cs.ut.ee/2021/DevOps/fall
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Joonis 12. „DevOps: tarkvara tarnimise ja käituse automatiseerimine” aine koduleht  

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursus Mobiilarvutus ja asjade internet (LTAT.06.009)6 täienes 

teemadega: füüsiliste ja virtuaalsete IoT-seadmete loomine ja haldamine; sünteetiliste andmete 

genereerimine – IoT rakendamine test platvormide ja rakenduste andmehaldurite (MQTT); asjade 

interneti seadmete ja teenuste integreerimine. 2022. aasta sügisel luuakse selle põhjal uus 6 EAP kursus 

"Asjade internet". Ekraanivaade ühe loengusalvestuse kohta on illustreeritud Joonisel 13. Ainest võttis 

osa 54 tudengit.  

                                                           
6 https://courses.cs.ut.ee/2021/MCIoT/fall 

https://courses.cs.ut.ee/2021/MCIoT/fall
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Joonis 13. „Mobiilarvutus ja asjade internet” aine loengusalvestus  

asjade interneti seadmete olukorra ja turvalisuse kohta  

 

Loodud on uus kursus Veebiteenuste ja hajussüsteemide arendus (LTAT.06.018)7, mida hakati õpetama 

2022. aasta kevadel Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis. Selle kursuse projektiga seotud teemad on 

sõnumite edastamine ja suhtlus (MQTT, RabbitMQ protokollid), veebi turvalisus, monitoorimine ja 

skaleerimine, hajutatud ja mikroteenused ning veebi, hajutatud ja mikroteenuste haldamise 

automatiseerimine ja turvalisus. Ainest võtab osa 11 bakalaureuse taseme tudengit.  

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi Pilvetehnoloogia (LTAT.06.008)8 kursust täiendati täiendavate 

loengu- ja praktikumide materjalidega. Ekraanivaade ühe loengusalvestuse kohta on illustreeritud 

Joonisel 14. Uute, CIISIM projektiga seotud teemade hulka kuuluvad OPC-UA protokoll andmeedastuseks, 

andmete integreerimine Targa Linna kontekstis, andmete integreerimine ja turvaprobleemid ning lisaks 

Dockeri õpetamisele käsitletakse ka Kubernetese ja konteineriseerimise turvalisuse aspekte. Ainest võttis 

2021 aasta kevadel osa 50 (peamiselt magistritaseme) tudengit ning aasta 2022 kevadel võtab osa 69 

(peamiselt magistritaseme) tudengit.  

                                                           
7 https://courses.cs.ut.ee/2022/wsds/spring 
8 https://courses.cs.ut.ee/2021/cloud/spring 

https://courses.cs.ut.ee/2022/wsds/spring
https://courses.cs.ut.ee/2021/cloud/spring
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Joonis 14. „Pilvetehnoloogia” aine loengusalvestus asjade interneti probleemide teemal  

Täiendav info selle tegevuse kohta on välja toodud ingliskeelses lisas, vt Lisa 2.9 T3.1 University curriculum 

updates.  

 

2.3.2. Tegevus T3.2 Levitamine 
 

Selle tegevuse eesmärk oli aidata kaasa projekti tulemuste levitamisele, et teavitada huvilisi ning teha 

projekti tulemused kättesaadavaks vastavatele kasutajarühmadele. Selleks kasutati kõige asjakohasemaid 

suhtlusvõimalusi sihtrühmani jõudmiseks (nt pressiteated, osalemine raadiosaadetes, akadeemilised 

ettekanded, projekti tulemusi tutvustav lõpuüritus). 

a) Projekti veebisaidi loomine, et jõuda erinevate sidusrühmade, üliõpilaste ja poliitikakujundajate 

publikuni: cybersecurity.cs.ut.ee/Research/CIISIM 

b) Pressiteadete avaldamine: 

● Teadlased asuvad looma Eestile elutähtsate süsteemide turbeks digitaalset küberkaitsekeskkonda 

(ETAG, 16.01.2020), https://www.etag.ee/teadlased-asuvad-looma-eestile-elutahtsate-

susteemide-turbeks-digitaalset-kuberkaitse-keskkonda/ 

● Eesti ehitab kriitilise info infrastruktuuri kübervahemikku (17.01.2020), 

https://cybexer.com/news/estonia-builds-critical-information-infrastructure-cyber-range 

 

http://cybersecurity.cs.ut.ee/Research/CIISIM
https://www.etag.ee/teadlased-asuvad-looma-eestile-elutahtsate-susteemide-turbeks-digitaalset-kuberkaitse-keskkonda/
https://www.etag.ee/teadlased-asuvad-looma-eestile-elutahtsate-susteemide-turbeks-digitaalset-kuberkaitse-keskkonda/
https://cybexer.com/news/estonia-builds-critical-information-infrastructure-cyber-range
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Nokia initsieeritud pressiteated: 

● https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-

estonian-cyber-range/ (15.07.21) 

● https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-

standalone-extension-from-nokia (14.07.21) 

● https://www.baltictimes.com/estonia_s_cyber_range_to_use_standalone_5g_network/ 

(23.07.21) 

● https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-

deploy-nokia-5g-sa-private-wireless 

c) Raadioprogrammides osalemine: 

● Vikerraadio saade „Nutikas" (03.12.2020): https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-

kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots 

● RING FM hommikuprogramm (18.02.2021): 

https://ringfm.treraadio.ee/kordus/4190/hommikuintervjuu-mario-maeots-kuberkaitse-projekt 

● Vikerraadio saade „Huvitaja” (25.02.2022): https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-

kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm  

 

d) Eesti Teadusagentuuri tellitud ja EstFilmi tehtud projekti tutvustav video: 

https://youtu.be/84ur7XXQsFQ 

 

e) 23. veebruaril 2022 toimus projekti füüsilise ja virtuaalse küla ning selle komponentide, sh 5G-

tõukeratta esitlus Sihtasutuse CR14 ruumides (vt joonis 15).  

 

   

Joonis 15. Projekti demoüritus 23. veebruaril 2022 SA CR14 ruumides. 

 

 

https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-estonian-cyber-range/
https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-estonian-cyber-range/
https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-standalone-extension-from-nokia
https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-standalone-extension-from-nokia
https://www.baltictimes.com/estonia_s_cyber_range_to_use_standalone_5g_network/
https://www.baltictimes.com/estonia_s_cyber_range_to_use_standalone_5g_network/
https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-deploy-nokia-5g-sa-private-wireless
https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-deploy-nokia-5g-sa-private-wireless
https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots
https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots
https://ringfm.treraadio.ee/kordus/4190/hommikuintervjuu-mario-maeots-kuberkaitse-projekt
https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm
https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm
https://youtu.be/84ur7XXQsFQ
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f) Teadusartiklid: 

● Pelle Jakovits, Afsana Khan, Souvik Paul, "Synthetic IoT data generation for life-like SmartCity 

device emulation", IEEE COINS 2022 (in review), 2022.  

○ See artikkel kirjeldab CIISIM projektis loodud lähenemist IoT-andmete analüüsimiseks ja 

anonümiseerimiseks, sünteetiliste IoT-andmete genereerimiseks ning seadmete 

emuleerimiseks Kubernetese konteineritena.  

 

● Mario Mäeots, Leo Siiman, "A Framework for cyber security training: a pedagogical approach and 

user skills" ootab esitamist ajakirja Computers & Security. 

 

g) Projekti käigus kaitstud üliõpilaste lõputööd: 

● Lõputöö “Synthetic Sensor Data Generation for Authentic IoT Device Emulation” raames (Afsana 

Khan, 2021) uuris Afsana Khan (kes oli CIISIM Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi meeskonna 

liige) olemasolevaid IoT-andmete generaatoreid, kuidas anonümiseerida kogutud IoT-andmeid ja 

genereerida sünteetiliste andmete generaatorite konfiguratsioone ning kuidas emuleerida IoT-

seadmeid konteineriseeritud rakendustena. Lõputööd juhendas projekti osalejate hulgast Pelle 

Jakovits ja väline juhendaja Mainak Adhikari. Lõputöö on avalikult kättesaadav Tartu Ülikooli 

arvutiteaduse instituudi lõputööde andmebaasis9 ning lõputööga seotud tarkvara on 

publitseeritud avalikes GitHub repositooriumides10,11. 

 

● Lõputöö “Pragmatic Comparison of ML models to detect IoT network traffic” raames (Anupam 
Rakshit, 2022) uuris Anupam Rakshit pahatahtliku IoT-võrguliikluse tuvastamise viise, mis 
põhinevad masinõppel ning disainis ja implementeeris lahenduse, mis on võimeline töötlema 
suuremahulisi andmeid Apache Spark, suurandmete töötluse raamistiku abil. Lõputööd 
juhendas projekti osalejate hulgast Pelle Jakovits. Töö raames loodi vabavaraline tarkvara, mille 
abil saab pahatahtliku IoT-võrguliikluse tuvastamise mudeleid treenida ning treenitud mudelit 
rakendada võrguliikluse andmefailide (pcap) peal. Lõputööga seotud tarkvara on publitseeritud 
avalikus GitHub repositooriumis12. 

  

                                                           
9 https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=72853 
10 https://github.com/Afsana2910/iot-device-emulation 
11 https://github.com/Afsana2910/iosynth 
12 https://github.com/00anupam00/comparative-analysis/ 

https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=72853&year=2021
https://github.com/Afsana2910/iot-device-emulation
https://github.com/Afsana2910/iosynth
https://github.com/00anupam00/comparative-analysis/
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3. Kokkuvõte ja soovitused 
 

Käesolev aruanne andis ülevaate programmi RITA rakendusuuringu „Kriitilise informatsiooni 

infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“ tulemustest. Rakendusuuring teostati 

ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 28. veebruar 2022. 

Uuringu tulemusena saab teha järgmised järeldused: 

Valmis küberharjutusväljak kriitilise infrastruktuuri infosüsteemide kaitsmiseks eseme- ja 

mobiilsidevõrgus. 

Valmis 5G-võrgupõhine füüsiline ja virtuaalne küla, mille kriitiliseks infrastruktuuriks oli veepumpla, 

tänavavalgustus ja kaugkütte katlamaja. Loodud praktilisi kasutusvõimalusi on võimalik skaleerida kuni 30 

eraldiseisva instantsi loomiseks.  

Projekti käigus selgus tõsiasi, et 5G-võrguseadmete virtualiseerimine ei ole võimalik valikus olnud tootjate 

poolt. Isegi kui alguses vastasid nad, et virtualiseerimine on võimalik, siis projekti käigus selgus, et selline 

komponentide kasutamine küberharjutusväljakul ei ole tehniliselt teostatav, sest puuduvad selleks 

vajalikud komponendid ja virtualiseerimise võimalus tootja poolt. Seetõttu on 5G-lahendus üles ehitatud 

ainult füüsilise instantsina. 

Valmis metoodika ja vajalikud treeningstsenaariumid küberharjutuste läbiviimiseks.  

Loodud metoodikad ja tulemused vastavad KII ettevõtetes kasutatavatele tehnoloogiatele ja 

probleemidele ning millisel määral tõstaks loodud süsteemi kasutamine personali teadlikkust KIIga seotud 

küberkaitsesest. 

Koostati soovitused ja ettepanekud küberturvalisuse treeningute ja ülikoolikursuste täiustamiseks. 

Antud uuring tõi välja mitmed olulised lähtekohad, mida saab edaspidises uurimis- ja arendustöös 

rakendada. Sellest tulenevalt pakume välja järgmised soovitused tegevusteks valdkonna pädevuste 

tõstmisel. 

 

1. Valdkonna teadlastele (uurimine) 

Uurimistöö läbiviimisel Kriitilise Infrastruktuuri lahenduse kommunikatsiooniturbe valdkonnas tuleb 

arvesse võtta valdkonna lahenduste fragmenteeritust, uute standardite kasutuselevõtu aeglust ning 

valdkonnas tegutsevate organisatsioonide soovimatust jagada detaile nende poolt kasutatavate 

süsteemide kohta. Viimane tähendab, et mitmed organisatsioonid toetuvad turvalisusele läbi varjamise 

(security through obscurity), mis on ohtlik trend. Seega on soovitatav uurimistöö tulemuste tõlgendamisel 

ja jagamisel olla diskreetne.  
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Lahenduste fragmenteeritus tähendab, et uurimistöö läbiviimiseks on vajalik lai kompetentside spekter, 

eeldades mitmete valdkonna ekspertide kaasamist. Oluline on hinnata ja tõlgendada erinevate lahenduste 

ja nende lahenduste komponentide omadusi kontekstis – erinevatel tasemetel on kasutusel (ja üldiselt 

heaks kiidetud) erinevad meetodid turvalisuse ja töökindluse tagamiseks. 

 

2. Inseneridele (ehitamine) 

Kriitilise Infrastruktuuri lahenduste küberharjutusväljakute loomisel on tungivalt soovitatav kaasata 

erinevate valdkondade spetsiifiliste oskuste ja teadmistega insenere, kes oskavad vastavaid süsteeme 

kirjeldada, koostada ja häälestada. Kuna asjade interneti lahendused hõlmavad laia hulka tehnilisi 

komponente, on vajalik vastavate teadmiste ja oskustega inimeste kaasamine. Kindlasti on soovitatav 

koostöö valdkonnas tegutsevate ettevõtetega, et kaasata tehnika tegelik tase – sageli on tegelikes 

süsteemides kasutatavad lahendused tunduvalt erinevad teoreetiliste lahenduste viimasest tasemest. 

Kuna mitmetes kriitilise infrastruktuuri rakendustes kasutatakse nii lühimaa kui ka suure vahemaa taha 

levivaid kitsaribalisi kommunikatsiooniprotokolle, siis oleks mõistlik küberharjutusväljakutel tulevikus ka 

kitsaribalisi ühendusi (nt. LoraWAN, NBIoT) kasutavaid seadmeid kasutusele võtta.  

Kuna KII asutustelt on tulnud signaale, et vanemaid 2G-ühendusi kasutavaid seadmeid niipea välja ei 

vahetata, siis on oluline uurida ja stsenaariumites läbi mängida ka vanemate mobiilsideühenduste ohtusid.  

Tuleviku treeningutel võiks kasutusele võtta IoT-seadmete ja loogikakontrollerite seadistuste 

repositooriumi, mis sisaldab seadmete korrektseid konfiguratsioone, millega treeningul osalejad saaks 

valideerida (kas manuaalselt või automaatselt), kas seadmete konfiguratsioone on ründajate poolt 

modifitseeritud. Selle abil saaks vältida olukordi, kus treeningul osalejatel on vaja liiga sügavaid 

domeeniteadmisi, et hinnata, kas IoT või spetsiaalsüsteemide seadistused on korrektsed.  

Andmete tervikluse tagamine on võimalik läbi kasutajaliideste ning füüsilise küla kontrollerite seadistuste, 

kus andmestike terviklus tagatakse tootja poolt pakutud vahenditega. Andmete turvalisuse tagamiseks 

kasutatakse võimalusel krüpteeritud protokolle. Samuti on võimalik, et NATO küberharjutusväljak kasutab 

AMS projekti raames GuardTime’i poolt pakutavat KSI Blockchain lahendust ja võimalusel kaasata sama 

lahendus üle kogu küberharjutusväljaku.  

 
3. Küberharjutusväljaku õppeprotsessi (küberõppuse) läbiviijatele (harjutamine) 
 
Personali pädevuse tõstmiseks on oluline planeerida õppetegevused selliselt, et need ei keskenduks ainult 

tehniliste oskuste arendamisele. Selleks, et küberõppusel omandatu oleks jätkusuutlik, on soovitatav 

õppeprotsessi disainida ka mittetehnilistele oskustele suunatud tegevusi. Ennekõike puudutab see 

probleemide lahendamise (probleemi sõnastamine, sarnasuste ja erinevuste tuvastamine ning mustrite 

otsimine, lahenduste leidmine), refleksiooni (oma õppeprotsessi kirjeldamine, selle analüüs, kriitiline 
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hindamine, selle üle arutlemine ja teistega jagamine), metakognitsiooni (eesmärkide seadmine, tegevuste 

ja plaani koostamine, eesmärkide saavutamise kontrollimine) ja koostööga (meeskonnatöös osalemine, 

oma rolli täitmine, koos jagatud teadmiste loomine) seotud oskusi. Veel parem on võtta kogu protsessi 

tsüklilisena, sest mittetehnilised oskused on ülekantavad ja neid saab hõlpsasti rakendada sarnaste 

tegevuste juures ka hiljem.  

Eesti KII asutuste poolt tõsteti esile seda, et tormide ja muude õnnetuste puhul võiks side- ja 

elektrikatkestuste info kiiremini ning automaatselt liikuda ja treeningstsenaariumites võiks arvestada ka 

väliste ressursside olemasolu ning katkemisega selleks, et Eesti KII asutuste reaalseid ohuolukordi 

emuleerida. Näiteks saaks uudiste kaudu anda treeningul osalejatele teada, et varsti tekib elektrikatkestus 

ning spetsiaalsüsteemi haldajad peavad selle põhjal otsuseid vastu võtma, et vältida ohtude realiseerimist.  

Tuleviku treeningstsenaariumites võiks kaaluda masinõppe mudelite rakendamist treeningutega 

samaaegselt ebastandardsete olukordade tuvastamiseks, et illustreerida osalejatele selle lähenemise 

tugevaid ning nõrku külgi.  

Kuna KII asutuste jaoks on kõige kasulikumad olnud treeningud, kus räägitakse konkreetsetest vigadest ja 

sellest, millised tehnilised lahendused aitavad selliseid vigu vältida, siis võiks treeningute läbi viimisel 

suuremat rõhku panna treenivale isikule antavale tagasisidele, ning mitte ainult selle kohta, mis valesti 

läks, vaid ka selle kohta, mida sellisel juhul peaks teistmoodi tegema.  

 
4. Peamised projekti õppetunnid (arendustöö juhtimine) 
 
Järgmised soovitused on seotud projekti juhtimisega. 

Projektijuhi vaatepunktist on kõige olulisem oskus ette näha võimalikke takistusi, mis võivad tekitada 

mittevajalikke pingeid. Muidugi kõike ei ole võimalik ennetada: siis on oluline kogu meeskonna ühtne 

pingutus. Juhi roll on reageerida ja leida meeskonnast sel hetkel õiged inimesed, kes on valmis tekkinud 

probleemi lahendama. Meie projekti näitel oli ärev moment 5G-seadmete tarnimisega, kui algselt välja 

valitud tarnija ei olnud ikkagi nõus meile seadmeid müüma. 

Teine soovitus on sellise tehnoloogiast sõltuva projekti puhul olla paindlik aja planeerimisel. Loomulikult 

on mõistlik seada tähtajad ja nende järgi toimetada, kuid alati peab valmis olema ootamatusteks. Antud 

projektis oli kolme tüüpi tähtaegu: a) tähtajad, mis tulid rahastajalt; b) tähtajad, mis olid 

projektimeeskonnasisese töö korraldamiseks; c) tähtajad, mis olid seotud kvartali vahearuannete ja 

juhtkomisjoni koosolekutega. Ka see eeldab head projektipoolset korraldamist. 

Kolmas soovitus puudutab projekti kommunikatsiooni, mille märksõna on alternatiiv. Antud projekti 

kogemus näitas, kui oluline on pikaajaline kommunikatsiooniplaan ja samas kui lihtsalt juhtub, et seda 

plaani ei ole võimalik järgida. Meie projekti levitusele jättis kindlasti oma jälje COVID-19 pandeemia, 

mistõttu ei õnnestunud meil korraldada plaanitud töötubasid, seminare või osaleda rahvusvahelistel 
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konverentsidel. Selle kompenseerimiseks proovisime kasutada näiteks raadio võimalusi ja olime alati 

valmis osalema rahastaja poolt algatatud levituse protsessis (nt projekti tutvustav video). 
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Lisad 
 

Lisa 1. Vaheraportid 
 

Projekti taustauuringu vaheraport (TP1 – uurimine) 
 

Selles raportis kirjeldatakse varasemate ja olemasolevate EL-i projektide, asjade interneti 

testimissüsteemide, simulaatorite ja saadaolevate avatud andmekogumite uuringut, mis viidi läbi projekti 

esimesel aastal (2020) tegevuse T1.1 raames. See dokument on esitatud eraldi failis: vt "Lisadokument 

1_Projekti taustauuringu vaheraport (TP1 – uurimine)" (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda 

Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

 

Eesti Kriitilise Infrastruktuuri Infosüsteemide haldajate uuring (TP1 – uurimine) 
 

Selles raportis on kirjeldatud Eesti Kriitilise Infrastruktuuri Infosüsteemide haldajate intervjuude disaini, 

läbiviimist ning tulemuste analüüsi, mis viidi läbi projekti esimesel aastal (2020) tegevuse T1.1 raames. 

See dokument on esitatud eraldi failis: vt "Lisadokument 2_Eesti Kriitilise Infrastruktuuri Infosüsteemide 

haldajate uuring" (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, 

kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

 
5G võrgunõuded (TP1 – uurimine) 
 

Selles ülevaates esitatakse 5G-mobiilsidevõrgule seatavad nõuded. See dokument on esitatud eraldi failis: 

vt "Lisadokument 3_KII SIM 5G nõuded" (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi 

Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 

 

5G võrgusageduste võimalused (TP1 – uurimine) 
Selles ülevaates tutvustatakse 5G-mobiilsidevõrgu sageduste võimalusi. See dokument on esitatud eraldi 

failis: vt "Lisadokument 4_KII SIM 5G sagedused" (ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda 

Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile range@cr14.ee). 
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Lisa 2. Inglisekeelsed lisad  
 

Lisa 2.1 T1.1 Technical and Business requirements 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.2 T1.2 Training framework 
We all should know how to prevent and how to protect ourselves against potential security risks and 

threats. Commonly there are different options on how to apply preventative activities, e.g., campaign-

based or training-based approaches. The goal is the same, to raise awareness and develop skills for 

defending against security threats. Little is known about its relations to education (how to teach?) and 

learning (what to teach), e.g., Yamin, Katt, & Camp; Gkioulos (2020) declare a missing gap concerning 

educational and learning aspects related to the use of cyber ranges and training testbeds. Therefore, the 

aim of the current task was to conduct a literature review to describe the educational (pedagogical) 

aspects of cyber ranges and to synthesize infer best practices for training cybersecurity knowledge and 

skills. We formulated the following two research questions as keyframes for the task: (a) Which pedagogy 

is most appropriate for Cyber Security training? and (b) Which user skills are essential to be developed 

throughout Cyber Security training? We appleid PRISMA method (). Publications had to meet two criteria 

to be included in this review. First, the study had to focus on pedagogical aspects involved in how to train 

or teach cybersecurity knowledge and skills. Second, the scope of the review was restricted to studies 

most relevant to cybersecurity in the context of protecting critical infrastructure. Based on the criteria, 

search terms were formulated leading to a query consisting of boolean AND and OR operators. The 

pedagogical aspects were queried using terms such as ‘pedagogy’, ‘training’, ‘teaching’, and ‘learning’. 

The cybersecurity and critical infrastructure context were queried using terms such as ‘cybersecurity’ and 

‘critical infrastructure’. The databases ERIC, Scopus, web of science, SpringerLink, IEEE Xplore, ACM Digital 

Library, and Wiley were used to implement the search query. A time restriction for only articles since 2015 

was placed to obtain results that would be current and modern. Two authors were involved in the process 

of study selection. They discussed the application of the aforementioned selection criteria to ensure that 

the criteria would be consistently applied. Abstracts of the found studies were read to determine whether 

they should pass the screening phase. Of those that remained, the full text was read and initially coded 

by the two authors on whether the study addressed one or both of our research questions, and whether 

empirical data was provided in the study. After this initial coding, the two authors compared their results 

and discussed how to update the search terms based on the results which appeared to most directly assist 

in helping answer our two research questions. A second search was then conducted using the updated 

search terms.  

Based on the overview and synthesis of the relevant papers a theoretical initial cyber skills and pedagogy-

related framework was developed. The framework distinguished technical (etc skills introduced in the 
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NICE framework) and non-technical skills which describes skills important for a successful learning 

process.  

 

 
FIg 1. A CybLE Framework for cyber security training: a pedagogical approach and user skills. 

 

The framework emphasizes the importance of training scenarios of the cyber range. It is important to note 

that the learning is described through three steps: a) orientation, b) training itself, and c) reflecting the 

whole study process. 

 

Lisa 2.3 T1.3 Communication networks 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.4 T1.4 Internet of Things (IoT) systems 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.5 T2.1 Virtual Villages 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 
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Lisa 2.6 T2.2 Physical Villages 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.7 T2.3 Deployment, lifecycle automation, monitoring 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.8 T2.4 Training Scenarios 
Ligipääsu saamiseks tuleb kontakteeruda Kaitseministeeriumi Sihtasutuse CR14, kirjutades aadressile 

range@cr14.ee. 

 

Lisa 2.9 T3.1 University curriculum updates 
The goal of this task was to improve the quality of skills and competencies that students obtain in the 

university courses that teach topics related to the Internet of Things and security. The task was designed 

to update current university courses in the form of additional practical exercises, scenarios, and tutorials 

for using the created virtual environments, and If applicable, propose new courses which could be 

integrated into existing curricula as specialization or elective courses.  

The project research and practical work outputs were analyzed to determine which outputs and designed 

methodologies would provide useful learning materials to improve the skills and competencies of 

university students in the field of IoT, security, Smart Cities, and critical information systems. As the result 

of the task, a set of new materials were created in brand new courses or in existing courses which were 

updated with new materials and practice sessions.  

A new course DevOps: Automating Software Delivery and Operations (LTAT.06.015), was launched in 

September 2021 in the Tartu University Institute of Computer Science. A large number of new materials 

were created for the course Among them, the main materials related to this project were: service 

automation solutions and templates developed in the project to automate the deployment of IoT 

emulators, and related services. In addition, automation of secure services (MqTT + TLS, automatic 

certificate generation, and configuration). 
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Fig A.9.1. DevOps: Automating Software Delivery and Operations course materials 

The Tartu University Institute of Computer Science course Mobile Computing and the Internet of Things 

(LTAT.06.009) was supplemented with the topics: Creation and management of physical and virtual IoT 

devices. Synthetic Data Generation - How to Apply IoT to Test Platforms and Applications Data Managers 

(MQTT), integration, and security of IoT devices and services. In the autumn of 2022, a new 6EAP “Internet 

of Things” course will be created on this basis. 

 

 

 

Fig A.9.2. Lecture on the state and security of IoT devices in the Mobile Computing and the IoT course. 
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A new course has been created: Development of web services and distributed systems (LTAT.06.018) 

starting in spring 2022 at the Tartu University Institute of Computer Science. The topics related to the 

project for this course are message transmission and communication (MQTT, RabbitMQ protocols), 

Security, monitoring and scaling of the web, Distributed and microservices, Web -, Automation and 

security of distributed and micro services management. 

The Tartu University Institute of Computer Science Cloud Computing (LTAT.06.008) course was modified 

with additional lecture and practice materials. The new topics included OPC-UA protocol for data transfer, 

data integration in the context of Smart City, data integration and security issues, and also covering 

Kubernetes and Containerization security aspects in addition to teaching Docker. 

 

 

Fig A.9.3: Lecture recording on the Internet of Things in the Cloud Computing course.  
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Lisa 2.10 T3.2 Public Dissemination 
The aim of this task was to raise awareness of the project among a wider audience, inform the audience 

of target domains, and make the project results available to the appropriate user groups. In order to 

achieve timely information, it was aimed to use the most relevant communication possibilities to reach 

the target audiences (e.g., press releases, presentations at international conferences, academic papers, 

and workshops).  

Dissemination activities have been focusing on 

a) developing a project website to outreach an audience from different stake holders, students, 
policymakers: cybersecurity.cs.ut.ee/Research/CIISIM 

b) publishing press releases: 

-Teadlased asuvad looma Eestile elutähtsate süsteemide turbeks digitaalset küberkaitse keskkonda 
(ETAG, 16.01.2020), https://www.etag.ee/teadlased-asuvad-looma-eestile-elutahtsate-susteemide-
turbeks-digitaalset-kuberkaitse-keskkonda/ 

- Estonia builds critical information infrastructure cyber range (17.01.2020), 
https://cybexer.com/news/estonia-builds-critical-information-infrastructure-cyber-range/ 

- Nokia related: 

https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-estonian-
cyber-range/ (15.07.21) 

https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-standalone-
extension-from-nokia (14.07.21) 

https://www.baltictimes.com/estonia_s_cyber_range_to_use_standalone_5g_network/ (23.07.21) 

https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-deploy-
nokia-5g-sa-private-wireless 

c) participating in radio programs 

● Vikerraadio radio program Nutikas" (03.12.2020): https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-
kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots 

● RING FM radio program (18.02.2021): 
https://ringfm.treraadio.ee/kordus/4190/hommikuintervjuu-mario-maeots-kuberkaitse-projekt 

● Vikerraadio saade “Huvitaja” (25.02.2022): https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-
kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm  

 

 

https://cybersecurity.cs.ut.ee/Research/CIISIM
https://cybexer.com/news/estonia-builds-critical-information-infrastructure-cyber-range/
https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-estonian-cyber-range/
https://www.communicationstoday.co.in/nokia-builds-5g-standalone-network-extension-for-estonian-cyber-range/
https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-standalone-extension-from-nokia
https://www.devdiscourse.com/article/technology/1650839-estonian-cyber-range-gets-5g-standalone-extension-from-nokia
https://www.baltictimes.com/estonia_s_cyber_range_to_use_standalone_5g_network/
https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-deploy-nokia-5g-sa-private-wireless
https://www.thefastmode.com/technology-solutions/20259-estonian-iot-firm-thinnect-ou-to-deploy-nokia-5g-sa-private-wireless
https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots
https://vikerraadio.err.ee/1194496/nutikas-kuberharjutusvaljak-jurgo-preden-ja-mario-maeots
https://ringfm.treraadio.ee/kordus/4190/hommikuintervjuu-mario-maeots-kuberkaitse-projekt
https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm
https://vikerraadio.err.ee/1608497966/huvitaja-kuberharjutusvaljak-ja-moemaailm
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Student theses defended:  

1. Afsana Khan, “Synthetic Sensor Data Generation for Authentic IoT Device Emulation”, Computer 
Science MSc thesis supervised by Pelle Jakovits and Mainah Adhikari, University of Tartu 2021. 
https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=72853&year=2021 

2. Anupam Rakshit (2022). “Pragmatic Comparison of ML models to detect IoT network traffic”, 
Cyber Security MSc thesis supervised by Pelle Jakovits, Tallinna Tehnikaülikool, 2022. 
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/583e4ce4-6d8e-4e7c-862e-9a23665ad284 

 

 

https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=72853&year=2021
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/583e4ce4-6d8e-4e7c-862e-9a23665ad284

