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SIL2 Turvaluokitus (Safety integrity level). 

CANopen Väyläprotokolla. 

CAN Tietoliikenneväylä (Controller Area Network). 

SDO Väyläviesti (Service Data Object). 

Node ID Väylälaitteen osoite. 

PLC Ohjelmoitava logiikka (Programmable Logic Controller). 

IO Yksikön sisään tulevat ja lähtevät liittimen pinnit 

(Input/Output). 

Zip Tiedostomuoto pakatuille kansioille. 

MRAM Uudelleenkäynnistyksestä huolimatta säilyvä muistialue 
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ohjausyksikön välissä. 

Software Asiakkaan oma ohjelmisto, joka toimii laiteohjelmiston 

päällä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn toimeksianto 

Tämä ohjelmistoprojekti käynnistyi siitä, kun Epec Oy:n asiakas tarvitsi jo olemassa 

olevaan järjestelmään päivitysmahdollisuuden. Ratkaisuksi mietittiin 

monikäyttöisempää vaihtoehtoa, kuin päivitysten asennustoiminnon ohjelmointia 

suoraan asiakasprojektiin. Ratkaisuksi keksittiin ohjelmalohko, jonka voi liittää 

useampaan eri asiakasprojektiin, ja joka on näin yleiskäyttöisempi. 

Yleiskäyttöisyyttä lisättiin myös uuden turvatuotteen päivitysmahdollisuudella. Tämä 

turvatuotteen päivitysmahdollisuus asetti haasteita ohjelmalohkon toteuttamiselle. 

Tämä opinnäytetyö kertoo ohjelmalohkon suunnittelusta aina toteutukseen saakka. 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli toteuttaa asiakaan tarpeita vastaava päivityslohko, joka on 

mahdollisimman pienellä vaivalla liitettävissä useisiin eri asiakasprojekteihin. 

Työssä tuli ratkaista myös monta haastetta SIL2-luokitellun turvatuotteen 

päivittämisessä. Tämän tuotteen ohjelmiston tulee olla turvallisuusstandardin 

mukainen ja salasanalla vahvistettava. Toteuttamalla päivityksen tekevän 

ohjelmalohkon saadaan ohjelmoinnin työmäärää pienennettyä, koska 

päivitystoiminnon voisi liittää sovellukseen, eikä sitä tarvise ohjelmoida. Toiminto 

pitää voida lisätä uusiin sekä vanhoihin asiakassovelluksiin. Lohkon avulla 

päivitykset onnistuvat ilman ohjelmointia, jolloin päivityksen voi tehdä myös 

laitteiston käyttäjä. Käyttöliittymän on myös oltava riittävän selkeä ja yksinkertainen. 

Päivityksen toteuttava ohjelmalohko, aiemmin mainituilla toiminnoilla, oli 

toteutettava toivotussa aikataulussa, annettujen resurssien puitteissa. 

1.3 Työn rakenne 

Työ alkoi tutustumisella määräyksiin, jotka liittyvät SIL2-turvaluokiteltuun 

tuotteeseen. Samalla etsitään ratkaisua siihen, onko turvaluokitellun tuotteen 
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päivittäminen mahdollista geneerisellä päivityslohkolla. Luvussa kolme käydään läpi 

teorioita joihin monet väyläliikenteen käytännön asiat perustuvat, ja miten niitä 

voitaisiin hyödyntää tässä työssä. Luvussa neljä ja viisi keskitytään 

ohjelmointityökaluihin, joita tämän projektin tarpeisiin tarjoaa 3S ja Epec Oy. 

Luvussa kuusi käydään läpi lohkon suunnittelutyökalu ja suunnitelma. Luvussa 

seitsemän selvitetään ohjelman toteutusta pääpiirteittäin ja kerrotaan toimintoja 

koskevista tavoitteista ja hieman siitä, miten ne on toteutettu. Luvussa kahdeksan 

esitetään lohkon käyttöliittymä ja muutama sen näkymistä. Luvussa yhdeksän 

käydään lävitse projektin lopputulos ja pohditaan myös sitä, miten ohjelmalohkoa 

voisi mahdollisesti jatkossa kehittää. 

1.4 EPEC OY 

Epec Oy on Ponsse Oyj:n omistama työkoneiden ohjausjärjestelmiä valmistava 

yritys Seinäjoella. Yritys toimii aivan Seinäjoen keskustan tuntumassa, lähellä 

yliopisto- ja ammattikorkeakoulukampusta. Yrityksessä työskentelee noin 100 

henkilöä tuotannon, tuotekehityksen ja asiakaspalvelun tehtävissä (Epec 2018a). 

1.4.1 Historia 

Epec Oy on perustettu vuonna 1978 nimellä E-P Elektroniikka Oy. Yrityksen nimi 

vaihtui Epec Oy:ksi 1989. Yrityksen on perustanut Veikko Rintamäki joka on myös 

omistanut yrityksen 1978–2004. Vuonna 2001 yritys rakensi uuden tehtaan ja 

toimistotilat Seinäjoelle Tiedekatu kuuteen. Ponsse Group Oyj osti Epec Oy:n 

vuonna 2004 ja vuonna 2006 Epec investoi uuteen tuotantolinjaan. Vuonna 2012 

perustettiin myyntipainotteinen toimipiste Kiinaan ja vuonna 2017 yhteinen 

toimipiste Ponssen kanssa Tampereelle (Epec 2017). (Epec 2013.) 
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1.4.2 Toiminta 

Epec Oy tekee Seinäjoella tuotekehityksen, elektroniikkatuotannon ja 

ohjelmistokehityksen. Epec Oy:llä on laaja tuotevalikoima, johon kuuluu näyttöjä, 

IO-ohjausyksiköitä ja ohjelmistopalveluita. (Epec 2018b.) 

1.4.3 Tuotteet 

Epec Oy valmistaa kahta eri näyttövaihtoehtoa 6107 ja 6112, jotka ovat 7- ja 12-

tuumaiset kosketusnäytöt. Näytöt ovat 800 Mhz:n kellotaajuuden ja 

kaksiydinprosessorin johdosta laskentakyvyltään tehokkaita. Näytöissä on useita 

yhteysmahdollisuuksia muuhun järjestelmään sekä eri tiedonsiirtoprotokolleja, 

kuten CANopen, Ethernet, USB ja HSPA. Useista liitäntämahdollisuuksista 

huolimatta LCD-näytöt 6107 ja 6112 ovat tiiviitä ja kestäviä. Laitteiden tiiviysluokat 

ovat IP65 - IP66, eli toimivat todella haastavissa olosuhteissa. Lisäksi näytöt ovat 

erittäin kirkkaita ja niiden iso katselukulma mahdollistaa  näytön lukemisen eri 

suunnista. Edellä mainituista syistä Epec Oy:n näytöt soveltuvat erinomaisesti 

työkoneisiin, joita käytetään vaativissa olosuhteissa. (Epec 2018c.) 

Yrityksellä on huomattavasti laajempi valikoima IO-ohjausyksiköitä kuin näyttöjä. 

Pienimmät Epec-ohjausyksiköt ovat tyyppimerkiltään 3606 ja 3610, jotka ovat 

samankokoiset ja ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavat. (Epec 2018d.) 

 

Kuva 1. Epec 3606- ja 3610-ohjausyksiköt näyttävät samalta. Kuvassa on 3606 

(Epec 2018d) 

Tuoteperheen yleisimpiä tuotteita ovat 3720 ja 3724. Niissä on erittäin kattava 

määrä IO-pinnejä, mutta silti ne ovat erittäin pienikokoisia. IO-pinnit ovat 
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konfiguroitavissa esimerkiksi virranmittauksesta jännitemittaukseksi tai 

digitaalilähdöistä PWM-lähdöiksi. (Epec 2018e.) 

  

Kuva 2. Epec 3720-ohjausyksikössä on neljä liitintä ja 59 IO-pinniä (Epec 2018e). 

Ohjausyksiköt 4602 ja 5050 ovat pinnimäärältään ja fyysiseltä kooltaan isoja 

yksiköitä. Myös muut näiden yksiköiden ominaisuudet eroavat pienemmistä 

yksiköistä. Näitä ovat muistin määrä ja laskentatehokkuus. (Epec 2018f.) 

 

Kuva 3. Epec 5050 on tuoteperheen isoin ohjausyksikkö IO-määrältään (Epec 

2018f). 

Epec-tuoteperheeseen kuuluu myös IOT-yksikkö, joka sisältää erilaisia 

mahdollisuuksia liittyä internetiin, ja se pystyy myös jakamaan tai vastaanottamaan 

langattoman WLAN-verkon (Epec 2018g). 

  
Kuva 4. Ohjausyksikkö 6100 on Epec-tuoteperheen IOT-yksikkö (Epec 2018g). 
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Uusin Epec-tuote tällä hetkellä on SC52-turvatuote. Turvatuotten IO-määrä vastaa 

Epecin pienimpiä yksiköitä, mutta se on SIL2-luokittelun mukainen ohjausyksikkö. 

(Epec 2018h.)  

 

Kuva 5. Epec SC52 -turvatuotteen tunnistaa keltaisesta tarrasta (Epec 2018h). 

Ohjausyksiköitä on laaja tarjonta erilaisilla IO-määrillä (21 - 65) ja 

prosessoriratkaisuilla. Tuotteista on myös monia eri versioita ja niihin saa monia eri 

lisäominaisuuksia. 
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2 TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS 

Toiminnallinen turvallisuus perustuu konedirektiiveihin, jotka velvoittavat 

koneenrakentajia tiettyihin turvallisuus- ja terveysvaatimuksiin. Tästä johtuen 

koneelle täytyy tehdä riskiarvio, joka selvittää eri toimintoja koskevat vaatimukset. 

2.1 Riskien arviointi 

Riskien arviointiin on monta eri tapaa: riskimatriisi, riskigraafi, numeerinen pisteytys 

ja yhdistelmätyökalut. Aikaisemmista vaihtoehdoista valitulla tavalla tehdään ensin 

riskianalyysi, johon kuuluu koneen raja-arvojen määrittäminen, vaarojen 

tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi (SFS-EN ISO 12100 2010, 36.) 

Riskianalyysin jälkeen tehdään riskin merkityksen arviointi, josta päätellään riskin 

pienentämisen tarve. 

2.1.1 Riskianalyysi 

Riskinanalyysi alkaa kohteen raja-arvojen määrittelyllä niin kuin standardissa 12100 

kuvataan:  

”Riskin arviointi alkaa koneen raja-arvojen määrittämisellä ottaen 
huomioon koneen elinkaaren kaikki vaiheet. Tämä tarkoittaa sitä, että 
yksittäisen koneen tai samaa prosessia suorittavan koneyhdistelmän 
ominaisuudet ja suoritusarvot sekä niihin liittyvät ihmiset, ympäristö ja 
tuotteet olisi tunnistettava kohdissa 5.3.2 … 5.3.5 esitettävillä koneen 
raja-arvoilla ilmaistuina.” (SFS-EN ISO 12100 2010, 36.) 

Edellä mainitun mukaan ensin määriteltiin koneen raja-arvojen määrittelyt. Sen 

jälkeen pohdittiin, kuinka ohjelmisto vaikuttaa koneen toimintaan niin kuin standardi 

määrittää. Tässä tuli myös huomioida, kuinka se vaikuttaa muihin toimintoihin, 

koska päivityslohko on vain pieni osa ohjelmistoa. Tästä pääteltiin, että ohjelmisto 

vaikuttaa kaikissa tilanteissa vain yksiköiden ohjelmaversioihin ja siihen, että oikea 

ohjelmisto ja versio on oikealla yksiköllä. 
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Seuraavaksi tehtiin vaarojen tunnistaminen, koska 12100-standardi määrittää 

seuraavaa: 

”Koneen raja-arvojen tunnistamisen jälkeen olennainen vaihe kaikissa 
koneiden riskien arvioinneissa on järjestelmällinen kohtuudella 
ennakoitavissa olevien vaarojen (jatkuvasti esiintyvät vaarat ja 
sellaiset, jotka voivat ilmaantua odottamattomasti), vaaratilanteiden 
ja/tai vaarallisten tapahtumien tunnistaminen koneen elinkaaren 
kaikkien vaiheiden aikana.” (SFS-EN ISO 12100 2010, 38.) 

Tämän mukaan todettiin päivitysohjelmiston toimiessa väärin ovat riskit seuraavat: 

- Väärän päivityksen joutuminen väärälle yksikölle 

- Väärän varmuuskopion lataaminen väärälle yksikölle 

Seuraavaksi tehtiin riskin suuruuden arviointi, jonka 12100-standardi määrittelee 

tehtäväksi: 

”Vaaran tunnistamisen jälkeen jokaiselle vaaratilanteelle on 
suoritettava riskin suuruuden arviointi määrittämällä kohdassa 5.5.2 
esitettävät riskin osatekijät. Näitä osatekijöitä määritettäessä on 
tarpeen ottaa huomioon kohdassa 5.5.3 esitettävät näkökohdat.” (SFS-
EN ISO 12100 2010, 42.) 

2.1.2 Riskin merkityksen arviointi 

Standardi määrittää riskin merkityksestä seuraavaa: 

”Riskin suuruuden arvioinnin jälkeen on tehtävä riskin merkityksen 
arviointi, jotta voidaan päättää, tarvitaanko riskin pienentämistä. Jos 
riskin pienentämistä tarvitaan, on valittava sopivia suojaustoimenpiteitä 
ja sovellettava niitä.” (SFS-EN ISO 12100 2010, 50.) 

Riskin merkityksen arvioinnissa havaittiin, ettei isoa riskiä synny eikä sitä tarvitse 

pienentää. Päivitettävässä ohjelmistossa tulee olla itsessään tarkastus, että se on 

oikealla yksiköllä, joten päivitystoiminto ei aiheuta turvallisuusriskiä eikä 

ylimääräisiä turvallisuushuomioita. 
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3 CANopen-VÄYLÄPROTOKOLLA 

CANopen-väylä on väyläprotokolla, jota Epec Oy:n yksiköt käyttävät 

väyläliikenteessä. CANopen-protokolla määrittää, että laitteilla pitää olla oma Node 

ID, joka toimii laitteen osoitteena väylällä. Epec Oy on kehittänyt laajalti kirjastoja 

CANopen-väyläprotokollan käyttämisen helpottamiseen. Kirjastoja käytetään paljon 

mm. SDO-viestikyselyjen toteuttamiseen. Päivitysohjelmisto ei ole 

väylänopeudeltaan sidottu, mutta sen kehitystyössä päätettiin käyttää 250 KB/s:n 

nopeutta. 

3.1 Node ID 

Standardi määrittää, että kaikilla laitteilla on oltava Node ID ja tätä Node ID:tä 

käytetään laitteen osoitteena. Esimerkiksi, jos laitteelle lähetetään viesti tai kysymys 

niin, se lähetetään tähän osoitteeseen. Kaikki tieto, mitä väylällä lähetetään tai 

vastaanotetaan perustuu, väylän osoitteisiin. Myös päivitykset ladataan tiettyyn 

osoitteeseen. Node ID siis määrittelee kenelle viesti on tarkoitettu ja vain viestin 

tarkoitettu vastaanottaja lukee viestin. (CIA 2007, 66.) 

3.2  SDO-viestit 

CANopen-protokolla määrittää tietyt tiedot säilytettäväksi tietyissä muistipaikoissa. 

Tämä mahdollistaa sen, että laitteelta voidaan kysyä sen ohjelmiston versionumero, 

laiteohjelmiston versionumero ja laitteen malli, ennen kuin ohjelmistoa päivitetään. 

Taulukko 1 esittää standardin mukaiset muistipaikat, joihin tallennettu tieto voidaan 

hakea mistä tahansa standardia noudattavasta CANopen-laitteesta. (CIA 2007, 85.) 
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Taulukko 1. Standardin muistipaikan 1008-100A taulukko (CIA 2007, 85.) 

Osoite 
Muistipaikan 

muoto 
Tieto Muuttujan tyyppi 

1008 VAR 
manufacturer 

device name 
Vis-String 

1009 VAR 
manufacturer 

hardware version 
Vis-String 

100A VAR 
manufacturer 

software version 
Vis-String 

 

Käyttäen Epec Oy:n tekemää SDO-viestikirjastoa saadaan selville osoitetta 

vastaava tieto väylältä löytyvältä laitteelta. Osoitteen ”100A” perusteella voidaan siis 

selvittää, mikä on toisen laitteen versionumero. Näin voidaan tehdä ohjelmistojen 

versioiden vertailua siitä, onko päivitys uudempi. Muistipaikoihin on tallennettu myös 

paljon muuta tietoa esimerkiksi laitteen malli, valmistaja, väylänopeus ja 

laiteohjelmiston versionumero. Standardiin määritetyt tiedot helpottavat näin 

kaikkien CANopen-laitteiden valmistajia, koska he saavat muidenkin valmistajien 

tuotteista haettua tietoa. (CIA 2007, 85). 
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4 OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ  

CODESYS on Epec Oy:n käyttämä ohjelmointiympäristö PLC-ohjausyksiköiden ja 

näyttöjen ohjelmointiin. Sen on kehittänyt saksalainen 3S-Smart Software solutions. 

CODESYS-ohjelmistoympäristöjä on monia eri versioita ja niitä voidaan käyttää 

useilla eri ohjelmointikielillä (CODESYS 2018a).  

4.1 CODESYS-versio 

Yksi projektin ensimmäisistä vaiheista oli CODESYS-ympäristön version valinta, 

jossa päädyttiin CODESYS V3.5 SP6 -versioon. Tähän päädyttiin koska V3.5 SP6 

on Epec Oy:n käyttämä ohjelmointiympäristö, vaikka on todennäköistä että Epec 

siirtyy lähitulevaisuudessa uudempaan ympäristöön. Tähän päätökseen päädyttiin 

siksi, että ohjelmisto on helpompi viedä uudemmalle alustalle kuin tuoda 

vanhemmalle järjestelmälle. 

4.2 Ohjelmointikieli 

Ohjelmointikieliä on CODESYS-ohjelmointiympäristössä monia. Näistä 

ohjelmointikielistä voi käyttää useampaa samassa projektissa. Tässä projektissa 

päätettiin käyttää FBD- ja ST-kieltä siten, että pääohjelmarakenne päätettiin 

toteuttaa käyttäen FBD-kieltä ja sen komponenttien sisälle toiminnot tehtiin ST-

kielellä. 

4.2.1 Structured Text 

Structured Text (ST) on tekstipohjainen ohjelmointikieli, jossa kirjoitetaan 

komentoja. Samassa ohjelmalohkossa olevat toiminnot käydään rivi riviltä läpi 

ylhäältä alaspäin jokaisella ohjelmakierrolla. ST-toiminnot on vaikeampi hahmottaa, 

kuin toiminnot muissa ohjelmointikielissä. Se on kuitenkin nopeampaa tehdä ja siinä 

yksinkertaiset matemaattiset kaavat ovat helppoja toteuttaa. (CODESYS 2018b.) 
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4.2.2 Continuous Function Chart 

Continuous Function Chart (CFC) on visuaalinen ohjelmointikieli, jonka toiminnot 

koostuvat laatikoista, jotka voidaan vapaasti sijoittaa ohjelmointialueelle. 

Toimintojen lohkot yhdistetään viivoilla toisiinsa. Näitä pitkin ohjelma kulkee alusta 

loppuun kaikkien matkalla olevien toimintojen lävitse. (CODESYS 2018c.) 

4.2.3 Function Block Diagram 

Function Block Diagram (FBD) on ohjelmalohkoista koostuva ohjelmointikieli, joka 

on toteutettu visuaalisesti laatikoilla, joissa näkyvät sisääntulot ja lähdöt. 

Ohjelmointikieli toteutuu rivi kerrallaan ylhäältä alaspäin ja vasemmalta oikealle. 

Rivillä voi olla useampia ohjelmalohkoja, joista tiedon voi yhdistää liikkumaan 

ohjelmalohkosta toiseen viivojen avulla. Rivien välillä tieto on vietävä muuttujissa tai 

viitattava ohjelmalohkon lähtöön. (CODESYS 2018d.) FBD-ohjelmointikieltä on 

käytetty myös tässä projektissa sen helppolukuisuuden vuoksi. Lohkorakenne on 

huomattavasti helpompaa ymmärtää kun kirjoitettu ohjelmointikieli. 

4.2.4 Ladder Logic Diagram 

Ladder Logic Diagram (LD) -ohjelmointikieli on käytännöllinen yksinkertaisiin 

ohjausjärjestelmiin. LD kulkee ohjelmointikielen ohjelmistorakenteen linjoja pitkin 

vasemmalta oikealle. Linjoja voi lähteä useampia vasemmalta, mutta ne aina 

päättyvät yhdeksi. Tämä toimii erinomaisesti esimerkiksi valo-ohjausjärjestelmissä, 

mutta toteutukset ovat vaikeita monimutkaisemmissa toiminnoissa. (CODESYS 

2018e.) 

4.2.5 Sequential Function Chart (SFC) 

Sequential Function Chart (SFC) -ohjelmointikieli on yksinkertainen vaihtoehto 

kuvata esimerkiksi ohjelman prosessi. Siinä esitetään viivalla ohjelmalohkosta, 

kuinka ohjelma etenee edellisestä lohkosta seuraavaan. Ohjelmointikielen rakenne 



19(41) 

 

kulkee ylhäältä alas, ohjelmalokosta seuraavaan. Ohjelman kulussa voi olla myös 

sivuhaaroja, joiden kautta ohjelma toteutuu. (CODESYS 2018f.) Tätä 

ohjelmointikieltä käytetään myös Epec-koodipohjan toteutuksessa. 
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5 EPEC-OHJELMOINTITYÖKALUT 

Epec Oy:llä ei ole omaa ohjelmointiympäristöä, vaan se on päätynyt käyttämään 

CODESYS-ohjelmointiympäristöä ja tehnyt ohjelmointia helpottavia ohjelmistoja 

sen ympärille. Ohjelmistoja on kaksi, jotka ovat Multitool ja CANmoon. 

5.1 Multitool 

Multitool on alustan luontityökalu järjestelmälle, johon pystytään määrittelemään 

kaikki Epec-tuotteet ja muidenkin valmistajien tuotteet. Järjestelmän määrittelyihin 

kuuluu väylien määrittäminen, IO-määrittely, CANopen-protokollan mukaisten 

viestien määrittely, CANopen-muistipaikkojen määrittely, ohjausyksiköiden sisäinen 

diagnostiikka, dieselmoottoreiden väyläkomennot ja IOT-viestit. (Multitool 2018c.) 

Osa edellä mainituista määrittelyistä toteutuu automaattisesti, mutta iso osa 

joudutaan määrittelemään Multitoolissa käsin. Esimerkiksi IO-määrittely tapahtuu 

siten, että Multitool kertoo, mitä IO-pinnejä on valittavissa, ja tämän jälkeen käyttäjä 

valitsee, onko IO-pinni sisääntulo vai lähtö. Niistäkin voidaan vielä määritellä monia 

eri vaihtoehtoja, kuten sisääntulossa virranmittaus tai jännitteenmittaus. 

Määrittelyitä voidaan myös tehdä Multitoolissa pohjan luomisen jälkeen ja päivittää 

CODESYS-ohjelmointiympäristöön.  

Multitool on työkalu, joka helpottaa ohjelmoijan työtä, koska se poistaa 

yksinkertaiset, mutta tylsät määrittelyvaiheet. Tämä nopeuttaa projektin etenemistä 

sekä lisää sen laatua poistamalla virhemahdollisuuksia. Kuvassa 6 esitetään 

järjestelmän väylämäärittely. Vastaavan väylämäärittelyn toteuttaminen koodiin 

vaatisi määrittelyn tekemisen jokaiseen järjestelmässä olevaan yksikköön. Tässä 

tapauksessa Multitool tekee sen kaikkien laitteiden koodipohjaan. (Multitool 2018a.) 
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Kuva 6. Epec Multitoolissa väylänmäärittely tehdään yhdistämällä laitteet viivoilla 
(Multitool 2018b). 

5.2 CANmoon 

CANmoon on väylätarkkailutyökalu, jolla pystytään myös lataamaan ohjelmistoja 

Epec-laitteille ja tekemään määrittelyitä. CANmoon-ohjelmistoa voidaan käyttää 

testausvaiheessa väylällä liikkuvien viestien tarkkailuun. Kuvassa 7  nähdään 

väylällä olevat laitteet ja niiden väyläliikenne. Tästä näkymästä voidaan myös 

muokata laitteiden asetuksia. (CANmoon 2018a.) 
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Kuva 7. Epec CANmoon -työkalun perusnäkymä (CANmoon 2018b). 

5.3 Epec-kirjastot 

Epec Oy on tehnyt paljon kirjastoja helpottamaan ohjelmoijia monien eri toimintojen 

toteuttamisessa. Tässä projektissa käytettiin useita eri Epec Oy:n tekemiä kirjastoja, 

jotka helpottivat projektin läpivientiä nopeuttamalla ohjelmointia ja vähentämällä 

virheitä. Ohjausyksikkökohtaisia kirjastoja on paljon ja myös yleiskirjastoja IO-

ohjausyksiköille ja näytöille. Epec-kirjastot voidaan valita Multitoolista ja Multitool 

lisää ne CODESYS-projektiin. 
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6 SUUNNITTELU 

Ohjelmasta päätettiin tehdä vuokaavio, joka mahdollisti ohjelman rakenteen 

katselmoinnin ja määrittämisen jo ennen ohjelmoinnin aloittamista. Selkeä 

vuokaavio helpotti myös ohjelman ylläpitoa ja käyttämistä. Suunnitteluun valittiin 

työkaluksi Microsoft Office-paketin Visio johtuen sen helppokäyttöisyydestä ja Epec 

Oy:n käytänteistä. Toteutuman seurannaksi päätettiin järjestää jokaviikkoinen 

katselmointipalaveri, jossa projektin tila käytiin lävitse. Suunnitelmassa päätettiin 

eritellä toiminnot mahdollisimman pieniin lohkoihin. Näin toimintojen rinnalle on 

yksinkertaisempaa tehdä vastaavia toimintoja asiakasräätälöintitilanteissa. 

Ohjelmiston toiminta päätettiin liittää yhden globaalin listan ympärille, mihin 

ohjelmisto alustaa kaikki päivitysten tiedot ja sen mukaan asentaa tarvittavat 

päivitykset. Suunnitteluun käytettiin kolme viikkoa. Suunnitelmasta otettiin kopio, 

joka pidettiin ajan tasalla koko ohjelmoinnin ajan. 

6.1 Ohjelmiston määrittely 

Suunnittelun ensimmäinen vaihe oli ohjelmiston tarpeiden määrittely, jossa 

päädyttiin seuraaviin pääkohtiin: 

- Uuden laitteen ohjelmiston asentaminen 

- Järjestelmäpäivitysten asentaminen 

- Varaosalaitteen ohjelmiston asentaminen 

6.1.1 Uuden laitteen ohjelmiston asentaminen 

Uudessa laitteessa on tehdasasennettu firmware, jonka avulla näyttöön kytketetyltä 

USB-laitteelta voidaan purkaa sisältö näytölle. Tällä tavoin ohjelmisto voidaan 

asentaa näytölle. Tämän jälkeen näytön ohjelmiston pitää ladata Epec PLC -

laiteohjelmistot ja -sovellusohjelmistot CANopen-väylää käyttäen kaikille väylältä 

löytyville laitteille. 
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6.1.2 Järjestelmäpäivitysten asentaminen 

Mahdollisten tulevien järjestelmäpäivitysten laiteohjelmistot ja ohjelmistot pitää 

voida päivittää näytöltä kaikille järjestelmän Epec PLC -ohjainyksiköille. Ohjelmiston 

tulee hallita myös päivitysten versiot kysymällä ne väylällä olevilta yksiköiltä ja 

vertaamalla niitä päivityspaketin versionumeroihin. Näin estetään saman tai 

nykyistä päivitystä vanhemman päivityksen asentaminen. 

6.1.3 Varaosalaitteen ohjelmiston asentaminen 

Uusimmat ohjelmistot pitää tallentaa näytölle, jotta ne voidaan ladata mahdollisesti 

rikkoutuneen PLC-yksikön tilalle vaihdetulle laitteelle. Kaikkien CANopen-väylältä 

löytyvien Epec PLC -yksiköiden versionumerot verrataan käynnistyksessä näytöltä 

löytyviin tiedostojen versionumeroihin. Jos versionumerot ovat uudempia kuin 

näytöllä, niin ne päivitetään. 

6.2 Ohjelmistorakenne 

Ohjelmistorakenne toteutettiin päätason suunnitelmassa hyvin yksinkertaisesti. 

Jokaista käyttöliittymän näkymää kohden on ohjelmalohko, jonka sisälle on 

toteutettu kaikki toiminnot yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Poikkeuksena on 

käynnistyksen jälkeinen lohko, jolla ei ole käyttöliittymän näkymää. Päätason 

ohjelmarakenne suunniteltiin Visiolla, mikä näkyy kuvassa 8. Rakenteessa on kaksi 

lähtöpistettä, jotka alkavat järjestelmän käynnistämisestä tai päivitysnapin 

painalluksesta. Loppupisteitä on yksi, siihen päästään kun päivitys on valmis. 

Päivityksen asentamisen voi myös keskeyttää, jolloin päivityssuunnitelma loppuu 

siihen kohtaan. Esimerkiksi, jos käynnistyksen jälkeen todetaan päivitysten olevan 

ajan tasalla, niin päivittäminen keskeytetään. Tämän kaltaisia loppupisteitä ei ole 

tehty päätason ohjelmistorakenteen suunnitelmaan, koska ne ovat jokaisessa 

lohkossa. 
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Kuva 8. Microsoft Vision päätason suunnitelma. 

6.2.1 Päätason ohelmistolohkot 

Kaikista päätason ohjelmistolohkoista tehtiin tarkka suunnitelma, josta syntyi yksi 

iso kaavio. Tässä esitellään vain yksi päätason ohjelmistolohkoista nimeltään 

Install. Lohko asentaa päivitykset, kunnes kaikki hyväksynnät on tehty ja päivitykset 

on valmisteltu. 
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Kuva 9. Install-ohjelmistolohkon kaavio, jonka mukaan ohjelmalohko toteuttaa 
asennuksen jokaiselle päivitykselle.  

 

Edellä olevasta kuvasta (kuva 9) nähdään, miten suunnitelma on tehty. Tämä 

helpotti toteutusvaihetta paljon. Suunnitelmaan on nimetty tulevien 

ohjelmistolohkojen nimet ja myös niiden rajapintojen muuttujat. Tämä helpottaa 

myös ylläpidettävyyttä ja jatkokehitystä, koska suunnitelmasta voidaan nopeasti 

löytää, missä mikäkin tieto liikkuu tai mitä asioita tehdään missäkin 

ohjelmistolohkossa. 
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7 TOTEUTUS 

Ohjelmointi alkoi osittain jo suunnitteluvaiheessa, kun selvitettiin väylän kykyä 

ladata päivityksiä ja muita asioita, kuten zip-paketin purkua. Kun suunnitteluvaihde 

tuli valmiiksi, aloitettiin lohkon ohjelmointi. 

Lohkon ohjelmoinnissa tehtiin aluksi ohjelmalle suunnitelman mukainen runko, joka 

jakoi ominaisuudet yksinkertaisiin osiin. Tämän jälkeen tehtiin testi-ikkunat näyttöä 

varten, jotta ohjelmistoa pystyttiin testaamaan. Siihen otettiin testialusta vanhasta 

asiakasprojektista, johon lisättiin kaksi Epec-turvatuotetta. Testialusta sisälsi neljä 

4602-IO-ohjausyksiköitä, kaksi SC52-turvatuotetta ja yhden 6107-näytön. 

7.1 Loading 

Loading on päätason ohjelmistolohko, joka aloittaa päivitysten asentamisen kun 

päivitysnappia painetaan. Toiminto alkaa latausikkunan vaihtamisesta näytölle. 

Latausikkuna on näytöllä koko Loading-ohjelmalohkon ajon ajan. 

Lohkon toiminnallisuuteen kuuluvat seuraavaat toiminnot: 

- Päivityspaketin tuominen näytölle 

- Päivityspaketin purkaminen 

- Uusien versionumeroiden talteenottaminen 

- Vanhojen versionumeroiden hakeminen IO-ohjausyksiköitä 

- Versionumeron vertailu 

- Tilanteen kertominen seuraavalle toimilohkolle. 
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7.1.1 USB-laitteen käyttö 

Kun suunnitelma, ohjelmointiympäristö ja testiympäristö olivat valmiita, aloitettiin 

ohjelmointi. Ohjelmointi alkoi selvittämällä, kuinka päivitys saataisiin siirrettyä USB-

muistilta näytön muistille. CODESYS-kirjastoista löytyi valmis ratkaisu USB-muistin 

lisäämiseen näytön tiedostopolkuihin. Tämän jälkeen haettiin projektikohtaisesti 

sovitulla päivityksen nimellä päivityspaketti näytölle. 

7.1.2 Zip-tiedoston purkaminen 

CODESYS-kirjastoa, joka purkaisi zip-tiedoston ei ole. Se täytyi toteuttaa Python-

komennoilla, joita voidaan ajaa näytöllä. Se onnistyy Sysprocess-komennolla, joka 

nähdään kuvassa 10. Kuvasta 10 nähdään myös, kuinka komento täytyy muodostaa 

ennen sen toteuttamista. 

 

Kuva 10. Kuvasta nähdään, kuinka Linux-komento voidaan muodostaa useassa eri 
osassa CONCAT-toiminnolla. 

7.1.3 Excel-tiedoston lukeminen 

Seuraavaksi luettiin Excel-tiedosto (CSV), josta pystyttiin lukemaan kaikille 

päivityksille oma versionumero. Versionumeron perusteella tiedetään, halutaanko 

päivitystä ajaa. Excelin lukemiseen on olemassa valmis CODESYS-kirjasto. Sillä 

voidaan lukea koko Excel-tiedosto kerralla taulukkoon ja tämän jälkeen verrata 

versionumeroita Excelissä olevan Node ID:n mukaan. 
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7.1.4 Versionumeron haku  

Tässä kohtaa haettiin SDO-viesteillä IO-yksiköillä olevat versionumerot näytölle 

vertailtavaksi. Epec Oy on tehnyt kirjaston SDO-viestien lähettämiseen, joten tämä 

oli helppoa. Tietoja jouduttiin hakemaan useampia, kuten laitteen malli, ettei 

päivitystä asenneta väärälle laitteelle. Kaikki tiedot tallennetaan samaa taulukkoon, 

josta niitä on helppo vertailla. 

7.1.5 Versionumeron vertailu 

Versionumeron vertailu toteutettiin numero kerrallaan, koska versionumero on 

neljäosainen. Versionumeron muoto on sovittu kiinteäksi (XX.XX.XX.XX), josta 

ensimmäinen osa on merkitsevin ja viimeinen vähiten merkitsevä. Jos päivitys on 

uudempi, se merkitään taulukkoon päivitettäväksi. 

7.2 InfoScreen 

InfoScreen-ohjelmistolohko näyttää käyttäjälle laitteiston tämänhetkisen tilanteen. 

Tarvitaanko uusia päivityksiä vai ovatko ne ajan tasalla, tai onko niissä jotain muuta 

ongelmaa. InfoScreenistä nähdään esimerkiksi puuttuuko väylältä joku päivitystä 

vastaava laite. 

Ohjelmisto on toteutettu englannin kielellä. Siihen haluttiin myös muita 

kielivaihtoehtoja myöhemmin toteutettavaksi, jos asiakas niitä vaatii. Tässä 

kohdassa myös tarkastetaan, mikä on kielen valinta, ja sen mukaan valitaan 

kielitaulukosta, mitä tekstiä käytetään kuhunkin nappiin tai tekstiin. 

Uusia kieliä lisättäessä voidaan tehdä kielitaulukkoon uusi sarake. Tämän jälkeen 

kieli tulee vaihtoehdoksi kieleen, joka valitaan tämän järjestelmän ulkopuolella. 

Kielitaulukon voi tehdä vaikka Microsoft Excel -ohjelmalla, joten kielten lisääminen 

on helppoa ilman aikaisempaa ohjelmointikokemusta. 
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7.3 Approval 

Approval eli hyväksyntäohjelmistolohkossa pyydetään hyväksyntä niin käyttäjältä 

kuin koneeltakin. Myös järjestelmät, jotka eivät sisällä turvayksiköitä, otettiin 

huomioon niin, että salasanakysely ohitetaan eikä sitä avata, jos järjestelmä ei vaadi 

salasanaa. 

7.3.1  Non safety approval 

Käyttäjälle näytetään päivitysten uudet ja vanhat versionumerot. Tämän perusteella 

käyttäjä hyväksyy päivityksen ja sen jälkeen tarkastetaan, että kone on turvallisessa 

tilassa eli joku tähän viittaava lohkon sisääntulo on aktiivinen. Jos kaikki tarkastukset 

hyväksytään, niin asennuslähtö kytketään aktiiviseksi eikä konetta voidaan käyttää 

asennuksen aikana. 

7.3.2 Safety approval 

Safety approval eli turvallisuushyväksyntä kysyy käyttäjältä ohjausyksikön 

salasanaa yksi kerrallaan ja tarkastaa salasanan. Salasanan tarkastaminen 

tapahtuu siten, että se yrittää avata ohjausyksikön päivityslukitusta. Jos salasana 

on oikea, päivityslukitus aukeaa ja sen jälkeen kysytään seuraavan ohjausyksikön 

salasana ja niin edelleen. Jos käyttäjä ei tiedä ohjausyksiköiden salasanoja, niin 

tässä kohtaa hän voi peruuttaa päivityksen poistumisnapista. 

7.4 Install 

Install on ohjelmalohko, jota varten kaikki aikaisemmat ohjelmalohkot ovat 

keränneet tietoa päivitystaulukkoon. Tässä lohkossa päivitykset asennetaan IO-

ohjausyksikölle, mikä tarkoittaa sitä, että ne siirretään näytön muistista kyseisen IO-

ohjausyksikön muistiin. Kuvassa 11 näkyy kuinka päivityksien asentaminen vaatii 

oman Epec-kirjaston jokaiselle tuotesarjalle. Päivitykset asentuvat ohjausyksikölle 

vasta kun ohjausyksiköt käynnistyvät uudestaan seuraavan kerran. 
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Kuva 11. Loader3000App on 3000-sarjan päivitystoiminto. 

7.4.1 Päivitysten asentaminen 

Päivitykset asennetaan käyttäen Epec Oy:n päivityskirjastoa, johon syötetään 

taulukosta päivitykseen tarvittavat tiedot. Päivityksen asentamiseen pitää käyttää 

oikeaa kirjastoa oikealle laitteelle, joka valitaan taulukosta. Kun päivitys on 

asennettu, merkitään taulukkoon päivitys asennetuksi. Sen jälkeen tarkastetaan, 

onko päivityksiä vielä asennettavaksi. Tätä toistetaan niin kauan, kun ei enää ole 

asennettavia päivityksiä. 

7.4.2 Päivityksen viimeistely 

Tieto asennetuista päivityksistä on tallennettava näytön MRAM-muistille, jotta tieto 

säilyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Tämä on toteutettu siten, että koko 

päivityslista kaikkine tietoineen kopioidaan MRAM-muistille. Kun päivitykset on 

asennettu ja tallennettu, niin näytetään loppunäyttö, jossa pyydetään 

käynnistämään järjestelmä uudelleen. Tilanteessa ei ole mitään muuta uloskäyntiä, 

kun järjestelmän uudelleenkäynnistäminen. 

7.5 Boot 

Boot on ohjelmistolohko, joka käydään läpi joka kerta kun järjestelmä käynnistetään 

uudelleen. Se on jaettu kolmeen erilliseen osaan, jotka ovat seuraavat: 

- Käynnistystarkastus 

- Päivityksien tarkastus 
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- Järjestelmän palautus. 

7.5.1 Käynnistystarkastus 

Aina kun järjestelmä käynnistetään uudelleen, tarkastetaan onko päivityksiä 

asennettu. Jos päivityksiä ei ole asennettu, tarkastellaan ovatko kaikkien IO-

ohjausyksiköiden versionumerot ajan tasalla. Jos ne ovat ajan tasalla, järjestelmä 

käynnistyy normaalisti ja päivityslohko pysähtyy siihen. 

7.5.2 Päivityksien tarkastus 

Käynnistystarkastuksesta jatketaan vertailulohkoon, jos havaitaan, että päivityksiä 

on asennettu. Päivitysten asentamisen lopuksi niiden versionumerot on tallennettu 

taulukkoon. Nykyiset versionumerot haetaan ohjausyksiköiltä, jotta voidaan 

tarkastaa, vastaavatko ne toisiaan. Jos ne vastaavat, kaikki päivitykset näytetään 

käyttäjälle ja päivityksen onnistunut lähtö kytketään päälle. Tällöin voidaan tehdä 

loki-muistiin merkintä, että päivitykset on asennettu onnistuneesti. 

Kun päivitys on onnistunut, se kopioidaan talteen ja vanha varmuuskopio 

poistetaan, ettei niitä kerry näytölle. Varmuuskopioista tehdään lista MRAM-

muistille, mikä säilyy muistissa käynnistyksistä huolimatta. Tämä mahdollistaa 

järjestelmäpalautukset tulevaisuudessa. 

7.5.3 Järjestelmän palautus 

Järjestelmän palautuksen syy voi johtua monesta eri syystä, esimerkiksi, jos tyhjä 

varaosa on vaihdettu vanhan tilalle tai päivitys on epäonnistunut. Järjestelmän 

palautus alkaa sillä, että se merkitsee listaan asennettavaksi kaikki päivitykset, 

joista on varmuuskopio. Kaikki päivitykset asennetaan siksi, että järjestelmään ei 

tule eri päivityspaketin ohjelmia eri ohjausyksiköille.  

Järjestelmäpalautus hyödyntää muuta päivitysjärjestelmää. Se käynnistää 

Infoscreen-ohjelmalohkon, jossa käyttäjälle kerrotaan, että järjestelmäpalautus 
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pitää asentaa. Siitä eteenpäin kaikki vaiheet tapahtuvat samalla tavalla kuin 

järjestelmä-päivityksessä. 
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8 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Käyttöliittymä on oleellinen osa järjestelmää. Se vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, 

koska se on asiakkaalle visuaalisesti näkyvä osa ohjelmistossa. Työkoneen 

käyttöliittymä on hyvin lähellä mobiililaitteen käyttöliittymää. Seitsemän tuumainen 

kosketusnäyttö on nykyään yleinen molemmissa, joten käyttöliittymässä toteutettiin 

samoja asioita kuin mobiililaitteen käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä tulee ottaa 

huomioon visuaalinen ilme ja myös sen käytettävyys (Woods 2013, 4-5). 

8.1 Latausnäyttö 

Latausnäkymä on ensimmäinen näkymä, joka tulee näkyviin kun päivityslohko 

avataan. Se on näkyvissä noin 10 sekunnin ajan ja käyttäjän täytyy vain odottaa, 

jonka jälkeen tulee seuraava näkymä esiin. Seuraavassa näkymässä kuvion sisällä 

pyörivä väri kertoo käyttäjälle, että jotain tapahtuu. 

8.2 Info-näyttö 

Info-näytöllä kerrotaan käyttäjälle, mikä on laitteiston tilanne, löytyikö uusi päivitys 

muistitikulta. Jos päivitys on asennettu onnistuneesti, tähän listataan asennetut 

päivitykset. Tästä myös ilmenee vikatilanteet, esimerkiksi, jos päivityspakettia ei 

löydy muistitikulta tai muistitikkua ei löydy. Kuvassa 12 näkyy ”päivitys löytyi” -teksti. 

Koska päivitysohjelman kielitiedostoon ei ole tehty muita kieliä kuin englannin kieli, 

tekstin perään on lisätty ”se”, joka tarkoittaa sitä, että ohjelmistosta on ruotsin kieli 

valittuna. Tämä on toteutettu vain kielipaketin testaamista varten, jotta nähdään 

muidenkin kielien toimivan. Käyttäjä jatkaa Approval-näkymään painamalla näytön 

alareunassa näkyvää nappia. Jos kyseessä on viesti vikatilanteesta, palataan 

takaisin koneen aloitusnäkymään. 
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Kuva 12. Info-näkymä.  

8.3 Approval-näyttö 

Kuvassa 13 on Approval-näyttö josta nähdään uudet päivitykset, 

kohdeohjausyksikkö Node ID, uuden päivityksen versionumero ja vanhan 

ohjelmiston versionumero, jos se löytyy. Jos versionumeroa ei löydy, se tarkoittaa 

käytännössä sitä, ettei sitä ole kirjattu ohjelmistoon, ohjelmisto puuttuu tai laite 

puuttuu väylältä. Tässä kohtaa käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa: Käyttäjä voi edetä 

päivittämään tai peruuttaa päivityksen alareunassa olevista napeista. Oikeassa ja 

vasemmassa alanurkassa olevista nuolista päästään seuraavalle sivulle, jos 

päivityksiä on paljon. 
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Kuva 13. Approval-näkymä. 

8.4 Päivitysten asennusnäyttö 

Päivitysten asennusnäytöstä käyttäjä näkee kuinka päivitykset etenevät. Kuvassa 

14 on päivitysnäkymä, jonka keskellä pylväässä näkyy yksittäisen päivityksen 

asennuksen eteneminen ja sen oikealla puolella näkyy sama prosentteina. Sekä 

asennettujen päivityksien että asennettavien päivitysten määrä näkyy näytöllä 

numeroina pylvään yläpuolella. 

 

Kuva 14. Installing-näkymä. 
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9 LOPPUTULOS JA JATKOKEHITYS 

Ohjelmalohkon kehitys oli neljä kuukautta kestänyt projekti. Lopputuloksena on 

toimiva järjestelmän ohjelmistopäivityksen toteuttava ohjelmalohko. Toteutus vaati 

paljon selvitystyötä ja suunnittelua. Ohjelmiston jatkokehitys ja ylläpidettävyys on 

haastava ongelma, koska ohjelmistoympäristö kehittyy jatkuvasti. Ohjelmistolohkon 

tulee pysyä ajan tasalla, jotta sitä voidaan käyttää jatkossa myös uusilla 

ohjelmointiympäristöillä. 

9.1 Lopputulos 

Ohjelmointiprojekti vaatii osaamista monella eri osa-alueella ja ohjelmiston laatu on 

erittäin oleellinen osa ohjelmiston hyödyntämismahdollisuuksia jatkossa. 

Lopputulos on onnistunut ja siihen päästiin aikataulussa. Tämän kaltaisissa 

ohjelmointiprojekteissa aikataulun pitäminen on harvinaista, koska ohjelmoinnin 

määrän arviointi ennakkoon on hyvin haastavaa. 

9.1.1 Onnistumiset 

Suunnittelun tärkeys nousi esille monessa kohtaa projektia. Laaja ja tarkka 

suunnittelu ennen ohjelmoinnin aloittamista auttoi projektin onnistumisessa. 

Suunnittelu oli tarkkaan toteutettu myös yksityiskohdissa. Suunnittelu toteutettiin 

ryhmässä, mikä teki ohjelmoinnista erittäin helppoa. Kun suunnitelma on toteutettu 

riittävällä tarkkuudella, ohjelmoija voi keskittyä toteuttamaan suunnitelmassa 

vaadittuja ominaisuuksia. Ohjelmointi nopeutuu ja sen laatu paranee. 

9.1.2 Haasteet 

Ongelmia projektin varrella tuli paljon, mutta ne onnistuttiin ratkaisemaan. Yksi 

suurimmista haasteista oli liian tiukaksi suunniteltu aikataulu. Sen toteutuminen 

aiheutti paljon työtä. Myös uuden turvatuotteen käyttäminen aiheutti ongelmia, ja 

turvallisuuden huomioon ottamiseen meni suunniteltua enemmän aikaa. 
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9.2 Jatkokehitys ja ylläpidettävyys 

Toimilohkoa pitävät yllä sen käyttäjät, jotka lisäävät sitä asiakasprojekteihin. Jos he 

lisäävät ominaisuuksia toimilohkoon tai korjaavat toimilohkon ominaisuuksia, he 

päivittävät korjaamansa tai lisäämänsä omaisuuden Epec Oy:n 

versionhallintajärjestelmään. Näin saadaan aikaan jatkuva kehitys toimilohkon 

ympärille eikä sen laatu pääse laskemaan pitkälläkään aikavälillä. Myös 

lisäominaisuuksia on jo nyt suunniteltu toimilohkoon. Näitä ovat ne ominaisuudet, 

jotka täytyy toteuttaa toimilohkon ulkopuolella, kuten esimerkiksi parametrien 

hallinta. 

9.2.1 Parametrien hallinta 

Parametrien hallinta on erittäin iso ongelma päivitettäessä ohjausyksikön ohjelma 

uuteen, jos halutaan säilyttää laitekohtaiset parametrit ohjausyksiköllä. Ennen 

päivityksen alkamista parametrit kopioitaisiin talteen ja päivityksen jälkeen ne 

palautettaisiin kyseiselle ohjausyksikölle. Parametrien hallinta on hyvin 

tapauskohtaista. Suurin ongelma on, että parametrien osoitteet ohjausyksiköllä 

saattavat muuttua päivityksen myötä, eikä niitä ei voida palauttaa samaan paikkaan. 

Tästä syystä päätettiin jättää parametrienhallinta kokonaan tämän toimilohkon 

ulkopuolelle ja mahdolliseksi tulevaisuuden kehityskohteeksi. 

9.2.2 Uudet ohjausyksiköt 

Epec Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja uusia tuotteita tulee lisää. Ohjelmisto 

kehityksen tulee siis olla jatkuvaa, koska eri ohjausyksikköityypit tarvitsevat 

tietynlaisen päivityksen lautauskirjaston päivitystoimintoon. Tämän välttämiseen 

keksittiin kaksi erilaista ratkaisua. Kun tarvitaan uudelle ohjausyksikölle 

päivitystoimintoa, niin kyseisen toiminnon tarvitsija lisää sen. Tässä vaihtoehdossa 

tulee ongelmaksi se, onnistuuko lisääminen oikein ja toimiiko se muun toimilohkon 

kanssa yhteen. Toinen vaihtoehto olisi se, että uutta Epec-päivityskirjastoa 

tehdessä luotaisiin vain yksi päivityslohko, johon lisättäisiin eri 
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ohjausyksikkövaihtoehtoja. Tässä lohkossa olisi kaikki ohjausyksikkövaihtoehdot, 

joten se täytyisi lisätä toimilohkoon vain kerran. 
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