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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

AI Tekoäly 

API Ohjelmointirajapinta 

ASCII Tietokoneiden merkistö 

AWS Amazon Web Service 

C Ohjelmointi kieli 

C# Ohjelmointi kieli 

C++ Ohjelmointi kieli 

CPU Tietokoneen prosessori 

DB Datavarasto 

FBD Function Block diagram. Graaffinen ohjel-
mointi kieli 

FC Function. Toiminto.  

HMI Human-Machine-Interface. Koneen ja ihmi-
sen välinen käyttöliittymä. 

HTTP Tiedonsiirto protokola 

I/O  Input/Output. Sisääntulo/Ulostulo.  

IEC International Electrotechnical Commission. 
kansainvälinen sähköalan standardointiorga-
nisaatio. 

IEC 61131-3 Ohjelmointi standardi 
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IIoT Industrial Internet of Things. Teollinen inter-
net.  

IL Instruction List. Käskylista 

IoT Internet of Things. Asioiden internet.  

ISO International Organization for Standardiza-
tion. Kansainvälinen stadardointijärjestö. 

ISO/IEC PRF 20922  Avoin standardi 

JSON Tekstitiedostomuoto. 

KNL Käytettävyys, Nopeus, Laatu. Tuotantolinjo-
jen tehokkuuden mittaustapa. 

LD Tikapuukaavio. Graaffinen ohjelmointi kieli. 

MQTT Message Queue Telemetry Transport. Tie-
dosiirtoprotokolla.  

MVVM Model–View–ViewModel. Ohjelmisto ra-
kenne malli. 

NET Ohjelmistokomponettikirjasto 

OPC UA Tiedonsiirto rajapinta arkkitehtuuri. 

OpenSSL Avoimen lähdekoodin kirjasto toteutus TLS- 
ja SSL protokolista. 

p12 Tiedostonimen tarkenne PKCS12 pakatussa 
tiedostossa 

pfx Tiedostonimen tarkenne PKCS12 pakatussa 
tiedostossa 

PKCS12 Pakkaustiedostomuoto kryptatuille tiedos-
toille. 

PLC Programmable Logic Controller. Ohjelmoi-
tava logiikka. 

Pub/Sub Publish/Subscribe. Julkaisu/Tilaus. 
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QoS Quality of Service. Palvelun taso MQTT tie-
donsiirto protokolassa. 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition. 
Valvomo-ohjelmisto. 

ST Structure text. Teksti pohjainen ohjelmointi 
kieli. 

TCP/IP Lähetysohjausprotokolla / Internet protokolla 

TIA Portal Totally Integrated Automation. Ohjelmointi 
ympäristö. 

TLS/SSL Salausprotokola internetin välityksellä siirret-
tävälle tiedolle. 

VPN Virtuaalinen erillisverkko.  

X.509 Kryptograaffinen standardi 

XAML käyttöliittymän ohjelmointi kieli 

XML  Tekstitiedosto muoto. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka ohjata ohjelmoitavia logiikoita älypuhelinso-

velluksen avulla. Työn suunnittelijalle sekä opinnäytetyön teettäjälle saatiin mo-

nipuolinen kuva työn vaiheista ja tuloksista.  

 

Työ tehtiin tarpeesta saada kunnollinen esittelylaitteisto messuille, jolloin idea 

älypuhelimella ohjattavasta logiikasta syntyi. Työ lisää käsitystä teollisen interne-

tin mahdollisuuksista ja toteutuksien monimutkaisuudesta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada toimiva kahdensuuntainen kommunikointi 

ohjelmoitavan logiikan ja älypuhelimen välille. Työssä käytetään kevyttä ja 

avointa MQTT-protokollaa, mikä on luotu Internet of Things ympäristöön.  

 

Työssä luodaan toimiva prototyyppi, missä älypuhelin kommunikoi suoraan oh-

jelmoitavan logiikan kanssa hyödyntäen Amazon Web Service -pilvipalveluita. 

Työ sisältää useita eri vaiheita, kuten viestin yhtenäistämisen ja viestin käsitte-

lyn, joiden avulla yhteys mahdollistettiin.  

 

Työn toimivasta prototyypistä saatiin tietoa, kuinka monimutkaisia järjestelmiä 

tulevaisuudessa voidaan rakentaa uusien työkalujen avulla sekä kuinka paljon 

se voi helpottaa järjestelmän ylläpitoa. Työn rajaus asetettiin koskemaan vain 

kahden laitteen välistä kommunikaatiota ilman pilvipalvelun lisäpalveluita. 
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2 INSTA AUTOMATION OY 

 

 

Insta Automation Oy on yksi Suomen suurimmista automaatioalan toimijoista. 

Insta Automationiin sisältyy useita eri alan toimijoita ja yksiköitä. Opinnäytetyö 

tehdään TAS-projektit nimiselle yksikölle. (Insta – Automaatio ja sähköistys n.d.) 

 

TAS-projektien yksikön toiminta keskittyy kokonaisvaltaisesti sähkösuunnitte-

luun, automaatio-ohjelmointiin, asennustoimintaan sekä sähkökskusten valmis-

tukseen. TAS-projektit ovat olleet Instan alaisuudessa vuoden 2018 joulukuusta 

saakka, kun Insta osti Tampereen Automaatiosähkön Oy eli TAS:n. (Insta n.d.) 

 

Insta Group Oy sisältää useita eri toimialoja, kuten kyberturvallisuus, ilmailurat-

kaisut, turvallisen yhteiskunnan ratkaisut, automaatio ja sähköistys sekä teolli-

nen digitalisaatio. Insta on kasvava kotimainen perheyritys, joka tavoittelee jo-

kavuotista kasvua. (Insta n.d.) 

 

Instan polku yli tuhannen henkilön monialaiseksi yritykseksi on ollut värikäs. 

Toiminta alkoi vuonna 1960 Tampereen Kalevasta, jonne Finn Mattsson perusti 

yhtiökumppaneineen teollisuuden instrumenttiasennuksiin erikoistuneen yrityk-

sen. Insta jatkoi kasvuaan ja jo 70-luvulla aloitettiin huoltamaan ja korjaamaan 

lentokoneiden mittareita. 1980-luvulla lentokonehuollon rinnalle astui puolustus-

voimille tehtävien simulaattoreiden ja järjestelmien yksikkö. Tietoturva- ja tilan-

nekuvajärjestelmät nousivat isommassa roolissa 90-luvulla Instan osaamisalu-

eeksi. (Insta n.d.) 

 

Näistä lähtökohdista Insta on kasvanut monikansalliseksi toimijaksi, jolla on 

useita toimipisteitä Suomessa sekä ulkomailla. Insta Group Oy:n liikevaihto oli 

vuonna 2019 131 miljoonaa euroa. (Insta n.d.) 
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3 TEOLLINEN ASIOIDEN INTERNET  

 

 

Teollinen asioiden internet eli Industrial Internet of Things (IIoT) kuuluu teolli-

seen 4.0 -vallankumoukseen, missä sulautetaan teollisuudessa eritasoihin ja-

otellut järjestelmät yhdeksi. Jokainen eri taso voi saada minkä tahansa eri tason 

tiedon reaaliaikaisesti. Nykypäivän teollisuusverkot voidaan jakaa eri tasoihin, 

missä on eritelty tuotantotasot, toimistoverkko ja pilvipalvelut (KUVA 1).  

 

 

KUVA 1. Teollisen internetin tasot (Collin & Saarelainen 2016). 

 

IIoT-pinon kaksi alinta tasoa (KUVA 1) sisältävät tehtaan fyysiset laitteet sekä 

johdotukset. Tehdastasoon kuuluvat ohjelmoitavat logiikat, käyttöliittymät (HMI), 

valvomotietokoneet sekä kaikki sensorit ja ohjainlaitteet. (Collin & Saarelainen 

2016.) 

 

Teollisessa asioiden internetissä pyritään yhdistämään eri tasojen eri ohjelmat 

ja laitteet yhdeksi reaaliajassa päivittyväksi koneistoksi. Reaaliajassa päivitty-

västä järjestelmästä saadaan helposti tietoa esimerkiksi jokaisen koneen hetkel-

lisestä suorituskyvystä, alasajoista ja tuottavuudesta. Hetkellisillä tiedoilla voi-

daan helposti tehdä tehtaan suorituskyvyn parantamiseen tarvittavia suunnitel-

mia sekä oikeita päätöksiä aikataulujen suhteen. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

Nykypäivänä suurin ongelma muodostuu tiedonsiirrosta tehdaskerroksesta yri-

tyksen yleiseen käyttöön. Useiden eri suljettujen tiedonsiirtoprotokollien ja myös 
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avoimien protokollien välillä joudutaan luomaa erillisiä ohjelmia, jotka muokkaa-

vat protokollia toisilleen ymmärrettävään muotoon, jolloin kommunikaatio onnis-

tuu. Muunninohjelmien määrän lisääntyessä myös tiedonsiirtotopologiasta alkaa 

muodostua hämähäkin verkon kaltainen kartta. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

Tehtaan ja yritysverkon välisessä tiedonsiirrossa suurimmaksi riskiksi muodos-

tuu tietoturvallisuus. Tietoturvallisuudessa suurin riski on ihminen ja ihmisen 

käyttämä tietokone, mikä on yhdistetty joko yrityksen verkkoon tai tehtaan verk-

koon. (Huoltovarmuuskeskus 2020.) 

 

IIoT:n tarkoitus on parantaa tehtaan tuottavuutta ja samalla mahdollistaa yrityk-

sen kilpailukyky tulevaisuuden markkinoilla. Tehtaan järjestelmien saatavuuden 

tuominen asiakkaan jokaiseen rajapintaan mahdollistaa vanhojen Excelien kor-

vaamisen automaattisilla trendeillä, jotka päivittyvät myös automaattisesti. Tie-

don saanti helpottaa johtohenkilöiden päätöksentekoa ja täten parantaa tehtaan 

toimintaa. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

IIoT -järjestelmät tuottavat suuria määriä dataa ja siksi sen hyödyntäminen kuu-

luu suuressa roolissa IIoT -järjestelmiin. Tietojen perusteella voidaan laskea esi-

merkiksi käytettävyys, nopeus, laatu -luku (KNL), mikä kertoo tuotantolaitteen 

tehokkuuden (Novotek n.d.). Tiedon saannin reaaliaikaisuus mahdollistaa myös 

vianmäärityksen, vaikka huoltohenkilökunta ei olisi kyseisellä tehtaalla läsnä. 

Vian korjaus nopeutuu ja näin parantaa tuottavuutta seisokkiaikojen lyhenty-

essä. Vikaa edeltävästä tilanteesta voidaan tarkastella kerättyä dataa ja siten 

nähdä mahdolliset konerikkoa edeltävät merkit. Voidaan myös laskea kunkin 

koneen käyttötunteja ja tehdä niiden perusteella ehkäiseviä huoltoja tai korjauk-

sia ennen vikaantumista.  

 

IIot on yksi kulmakivi neljännessä teollisessa vallankumouksessa. Teollisuus 

4.0 käsittää kyberfyysisten järjestelmien vallankumouksen teollisuudessa. Val-

lankumous pitää sisällään kuusi suunnittelun kulmakiveä. (Collin & Saarelainen 

2016.) 
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1. Järjestelmien sulauttaminen HMI, Ohjelmoitava logiikka (PLC), valvomo-

ohjelmisto (SCADA), toiminnanohjausjärjestelmä, tuotannonohjausjärjes-

telmä) yhdeksi järjestelmäksi. 

2. Visualisointi: virtuaalinen kopio älykkään tehtaan järjestelmästä, jota pys-

tytään hyödyntämään simuloinnissa ja mallintamisessa. 

3. Hajauttaminen: tehtaiden järjestelmät voivat tehdä päätöksiä kerätyn tie-

don perusteella. 

4. Reaaliaikaisuus: pystytään keräämään reaaliajassa tietoa antureilta ja 

tarjota niiden perusteella tuloksia reaaliajassa. 

5. Palvelulähtöisyys: pystytään tarjoamaan älykkäitä palveluita internetin 

välityksellä. 

6. Modulaarisuus: tehtaiden joustavuus tilanteiden mukaan joko supista-

malla tai laajentamalla tuotantoa. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

Järjestelmien ominaisuuksien määrän lisääntyessä myös järjestelmän monimut-

kaisuus lisääntyy ja siten vaikeuttaa loppukäyttäjän käyttökokemusta ja ylläpi-

toa. Uudet järjestelmän ominaisuudet kuitenkin voivat luoda mahdollisuuksia, 

kuten itsestään valvovan SCADA järjestelmän, mikä tietää, jos joku venttiili on 

lisätty järjestelmään, ja päivittää valvomot automaattisesti. 

 

 

3.1 Tiedonsiirtoprotokolla 

 

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) on avoin, kevyt ja häviötön tiedon-

siirtoprotokolla. MQTT on luotu epävakaita verkkoja varten ja on siten suunniteltu 

hyvin kevyeksi ja varmaksi protokollaksi. MQTT perustuu avoimiin standardeihin, 

ISO/IEC PRF 20922 (ISO/IEC 20922:2016. 2016.), ja on siten integroitavissa lä-

hes mihin tahansa järjestelmään. (The HiveMQ Team 2015a.) 

 

MQTT toimii Pub/Sub-periaatteella eli MQTT asiakas voi tilata joitain aiheita ja 

saada kyseisen aiheen viestit (Sub) sekä lähettää omia viestejä omalle tiedolle 

sopivalla aiheella (Pub). Pub/Sub-tavalla saadaan tietoa vain silloin, kun se on 

muuttunut tai muuten relevanttia, eikä verkko tällöin kuormitu ylimääräistä (KUVA 
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2). Kyseinen ominaisuus on erityisen tärkeä teollisuusverkoissa. Laitteiden lisää-

minen kyseiseen verkkoon onnistuu ilman muutoksia tai katkoksia tuotannossa. 

(The HiveMQ Team 2015c.) 

 

MQTT on suunniteltu epävakaille verkoille, joissa verkko voi katkeilla satunnai-

sesti. MQTT:n viimeinen tahto -viesti on suunniteltu nimenomaan tällaisia tilan-

teita varten, missä voidaan menettää kesken kaiken internet yhteys. Viimeinen 

tahto on nimensä mukaisesti viimeinen toive, millä toimilaite voi ilmoittaa muille 

verkossa oleville, että on pimennossa tai asettaa jonkun arvon johonkin oletusar-

voon, jotta muu prosessi voi jatkaa toimintaa. (The HiveMQ Team 2015b.) 

 

MQTT vaatii välittäjän (Broker), joka välittää viestin jokaiselle laitteelle, jotka ovat 

tilanneet kyseisen viestin (KUVA 2). Välittäjä toimii yleensä jollain serverillä, joka 

on yhteydessä MQTT -asiakkaiden verkkoon. (The HiveMQ Team 2019.) 

 

 

 

 

KUVA 2. MQTT perusperiaate (Paessler. n.d, muokattu). 

 

Asioiden internet (IoT) -laite lähettää oman viestinsä, joten välittäjä toimii vain 

viestin välittäjänä viestin tilanneille laitteille. Tiedon haluavan laitteen kuitenkin 

pitää olla tilannut kyseinen julkaistava viesti (KUVA 2). 
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Viestin välityksessä on eri palveluntasoja (QoS). MQTT -viesti voidaan lähettää 

korkeintaan kerran (QoS 0), vähintään kerran (QoS 1) tai vain kerran (QoS 2).  

 

• QoS 0 -tason lähetys lähettää viestin vain kerran eikä kysele mitään viestin 

perään. 

 

• QoS 1 -taso lähettää viestin niin monta kertaa ennen kuin saa vastakaiun 

MQTT -välittäjältä, että viesti on vastaanotettu. 

 

• QoS 2 -taso lähettää yhden viestin ja odottaa, että saa välittäjältä yhden 

vastauksen sen lähettämään viestiin. (The HiveMQ Team 2015e.) 

 

Itsessään MQTT sisältää vain käyttäjänimi ja salasana -kyselyn tietoturvana. 

MQTT ei siis sisällä itsessään juurikaan tietoturvallisuus ominaisuuksia vaan hyö-

dyntää tiedonsiirtoon suunniteltua TCP/IP (Transmission Control Protocol / Inter-

net Protocol) tiedonvälitys protokollaa ja sille luotuja tietoturva työkaluja. Tämän 

takia tietoturvallisuus voidaan hoitaa monella eri tavalla MQTT:ssä, kuten tiedon-

siirtokerroksen suojaamisella (TLS/SSL) tai virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla 

(The HiveMQ Team 2019). Tietoturvallisissa TLS/SSL-yhteyksissä voidaan käyt-

tää X.509 -sertifikaattia tunnistuksessa. Viesti kryptataan lähetyksen ajaksi ja mo-

lemmilla osapuolilla on kryptausavaimet, joilla pystytään avaamaan ja kryptaa-

maan viesti.  

 

MQTT on siis yleisesti ollut käytössä vain yksityisellä sektorilla IoT-laitteissa, 

mitkä eivät täytä teollisuuden standardeja. Nykypäivänä kuitenkin jotkin SCADA 

järjestelmät tukevat MQTT-tiedonsiirtoprotokollaa ja MQTT on rakennettu näissä 

järjestelmissä vastaamaan teollisuuden vaatimuksia, kuten tiedon taltiointia, kun 

esimerkiksi uusi laite ilmestyy verkkoon. Laite saa tallessa olevat viimeisimmät 

tiedot järjestelmän tilasta. Myös useat PLC-valmistajat ovat luoneet ohjelmakir-

jastoja, jotka mahdollistavat PLC:ltä suoran kommunikoinnin käyttäen MQTT-tie-

donsiirtoprotokollaa. (Cirrus Link solutions n.d.) 
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3.1.1 Tiedonsiirtoprotokollan vertailu tiedonsiirtoarkkitehtuuriin 

 

Avoin liitettävyys avoimilla standardeilla eli OPC, yhdistettynä arkkitehtuuriin (UA) 

on teollisuudessa nykypäivänä yleisesti tiedonyleistämiseksi käytetty arkkiteh-

tuuri. OPC järjestelmiä on kehitetty jo 90-luvulta lähtien. Varhaisimmat OPC ver-

siot on luotu Microsoft alustoille, joten ne ovat olleet sidoksissa kyseiseen käyt-

töjärjestelmään. OPC UA on uusin versio, mikä ei ole sidoksissa enää tiettyyn 

alustaan. OPC UA on useiden laitevalmistajien yhteistyön tulos. (Opcfoundation 

n.d.b.) 

 

OPC UA on yleisesti teollisuudessa käytetty rajapinta, josta voidaan hakea tietoa 

muihin järjestelmiin. OPC UA:n toimintaperiaate perustuu palvelin - asiakassuh-

teeseen, missä palvelimella pidetään kaikki tieto, mitä on kerätty asiakaslaitteilta. 

Tämä tuo etuja tiedon saatavuuteen. OPC UA tukee nykypäivänä jo Pub/Sub -

tyyppistä kommunikaatiota, mikä on suuri harppaus eteenpäin. (Opcfoundation 

n.d.a.) 

 

OPC UA on todella kattavasti standardisoitu tuote, mikä tuo hyötyjä ja haittoja. 

Hyötynä voidaan pitää, että UA:ssa on automaattisesti lisättynä tietoturvallisuus-

ominaisuuksia. Nykyään on mahdollista perustaa OPC UA -palvelin suoraan lo-

giikkaan, mikä kuitenkin vaatii suorituskykyä sekä muistia logiikalta. (Opcfounda-

tion n.d.a.) 

 

OPC UA arkkitehtuurissa on ratkaistu monia ongelmia valmiiksi, kuten kommuni-

kaatio asiakkaan ja palvelimen välillä ja datan hallinnointi tietyllä tavalla. Siten 

kaikki laitteet voivat ymmärtää viestit. (Opcfoundation n.d.a.) 

 

Hyödyt: 

• Varma toiminta muiden OPC UA -laitteiden kanssa 

• Useat laitteet tukevat 

• Helppo laittaa toimimaan valmiiden ominaisuuksien vuoksi 

• Pub/Sub -mahdollisuus (Opcfoundation n.d.a.) 

Haitat: 

• Palvelin maksullinen 

• Raskas palvelin 
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• Monimutkainen kaikkine ominaisuuksineen 

• Laitteiden ja ohjelmien pitää tukea OPC UA:ta, jotta tiedon vaihto onnistuu 

(Hottell 2019.) 

 

MQTT on kevyt IIoT- ja IoT -laitteissa käytetty protokolla, joka on Pub/Sub -peri-

aatteella toimiva (The HiveMQ Team 2015c). Avoin protokolla tuo etuja muokat-

tavuudessa sekä vähäisen datapaketin standardisoinnin myötä helppouden in-

tegroida eri järjestelmiä yhteen, mikäli järjestelmä ei tue esimerkiksi OPC UA:ta.  

 

Tietoturvallisuudesta MQTT -standardi on luottanut täysin SSL/TLS salauksiin, 

mitä on kehitetty tietoliikenneprotokollan päälle. Tällöin MQTT:n standardi ei 

muutu, vaikka joitakin parannuksia tulisi tiedon salaukseen tietoliikenneprotokol-

lassa. 

 

MQTT on OPC UA:sta poiketen vain tiedonsiirtoprotokolla, kun taas OPC UA on 

kokonainen arkkitehtuuri, missä on otettu huomioon ja standardisoitu monia asi-

oita jo valmiiksi (Opcfoundation n.d.a). Mikäli halutaan rakentaa järjestelmä, 

missä ei ole kahleita yhteenkään hankalasti muokattavaan arkkitehtuuriin, MQTT 

on ehdottomasti paras valinta.  

 

MQTT:n huonoina puolina teollisuudessa voidaan pitää sen vapautta. MQTT-tie-

donsiirtoprotokollalle on luotu teollisuuteen tarkoitettu MQTT Sparkplug -stan-

dardi, mikä määrittelee kommunikointiviestin sisällön. Sparkplug -standardiin on 

lisätty monia ominaisuuksia, mitkä tekevät MQTT:stä huomattavasti kilpailukykyi-

semmän OPC UA arkkitehtuurin kanssa. Sparkplug on huomattavasti kevyempi 

kuin OPC UA tiedonsiirrossa sen ominaisuudesta pakata tieto erittäin pieneksi. 

Tieto voidaan kuitenkin helposti koota JSON-tekstitiedostomuotoon, mikä helpot-

taa tiedon tallentamista. Protokolla on avoin kaikille eikä vaadi maksua, mikä hel-

pottaa ja nopeuttaa standardin leviämistä. (Eclipse Foundation 2019.) 

 

Viestin koon ero MQTT:n ja OPC UA välillä on huikea. OPC UA:n yksi kirjoitus-

viesti on noin 600 tavua, kun sama viesti MQTT:llä on noin 17 tavun kokoinen. 

Tästä erosta voidaan saada valtava määrä kaistanleveyttä muuhun käyttöön, mi-

käli käytössä on MQTT-protokolla (Muutech n.d.). 
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Hyödyt: 

• Kevyt 

• Lähetettävä data muokattavissa 

• Maksuton 

• Sparkplug viestinmäärittely. 

Haitat: 

• Ei ole yhtä tunnettu kuin OPC UA 

• MQTT Sparkplugin huono tuki laitevalmistajilta. 

 

MQTT:n ja OPC UA:n välillä on siis hyvin perustavaa laatua oleva ero. MQTT on 

vain tiedonsiirtostandardi, kun OPC UA on datanhallintastandardi. MQTT:tä 

sparkplug -datanhallintastandardilla voidaan verrata melkein suoraan OPC UA 

arkkitehtuuriin. OPC UA käyttää yhtenä tiedonsiirtoprotokollana MQTT:tä tiedon-

välittämiseen. (Opcfoundation 2019.) 

 

Työn näkökannasta haluttu toiminnallisuus on käyttää pilvipalveluita ja saada au-

tomaattisesti päivittyvät tiedot puhelimeen. Nämä ominaisuudet täyttyvät suoraan 

MQTT:n kanssa ja täten työhön valittiin MQTT-tiedonsiirtoprotokolla ilman 

Sparkplug -standardia. OPC UA:n kanssa olisi jouduttu rakentamaan serveriraja-

pinnan jälkeen uusi ohjelma, mikä ohjaa OPC UA:n viestit MQTT-protokollalla 

Amazon Web Services IoT -palveluun. 

 

 

3.2 Pilvipalvelu 

 

Amazon Web Services (AWS) on yksi suurimmista ja laajimmalle levinneistä pil-

vipalvelun tarjoajista. AWS tarjoaa monipuolisesti pilvipalveluita, kuten laskenta-

tehoa, tunnistautuminen, IoT, tekoäly (AI) ja tiedontallentaminen. Maksupoli-

tiikka on käytön mukaan. (AWS 2020.) 

 

AWS -toimintamalli on nykypäivän teollisen internetin pinon mukainen ja maksu 

suoritetaan siitä, mitä käytetään. Palvelun käyttäjä pystyy optimoimaan omaa 

laskuaan ja palvelun tarjoaja saa maksun kaikesta, mistä syntyy kuluja. Kysei-

nen malli palvelee siis molempia. (AWS n.d.c.) 
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Amazon Web Service pilvipalvelun tarjoajana 

 

Suurimmiksi valintakriteereiksi muodostuivat AWS:n koko palveluntarjoajana, 

hinta ja palvelimen läheisyys Suomeen geopoliittisesti. Lisäpalveluiden laajuus 

sekä mahdollisuus käyttää ilmaiseksi AWS -palveluita kehitystarpeisiin puhuivat 

puolestaan. (AWS n.d.a.) 

 

Amazonin hinnoittelu perustuu täysin palvelun käyttöön ja on monitasoisesti las-

kutettava. AWS hinnoittelee erikseen IoT -palvelunsa osa-alueet, kuten yhteys-

ajan, viestin ja lisäpalvelut. (AWS n.d.c.) 

 

AWS:n luomat valmiit API-rajapinnat kattavat useita eri ohjelmointikieliä ja on 

siksi erittäin kehittäjämyönteinen. Dokumentointi on myös palveluilla ensiluok-

kaista ja helposti saatavilla kaikille kehittäjille. AWS myös on tarjonnut suurim-

paan osaan toteutuksista valmiit esimerkkiohjelmat, jotka ovat jaossa GitHub -

palvelussa. (AWS n.d.d.) 

 

 

Aws IoT Core Palvelu 

AWS IoT Core -palvelu on suunnattu IoT ympäristöön ja se tukee yleisimpiä 

kommunikointitapoja: Hyperteksti siirtoprotokollaa, WebSockets ja MQTT. Tä-

män tapaisen palvelun suurimpina etuina ovat skaalautuvuus, vapaus ja mah-

dollisuus käyttää muita AWS:n tarjoamia palveluita, kuten tiedontallennusta 

suoraan pilveen. (AWS n.d.b.) 

 

IoT Coressa MQTT yhteyden muodostamisessa käytetään X.509 kryptografiaa, 

jolla määritetään laitteen luotettavuus sekä salataan viesti. IoT Core käyttää 

epäsymmetrisiä avaimia datan kryptauksessa, missä avaimet eivät ole toistensa 

kopioita vaan vain matemaattisesti symmetrisiä. Tämä lisää tiedonsiirron datan 

suojausta ja siten tietoturvallisuutta. Coressa myös määritellään policy, minkä 

mukaan yhteydessä olevan laitteen oikeudet rajataan. (AWS n.d.b.) 
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AWS IoT sisältää monia muitakin ominaisuuksia, joilla pystytään hyödyntämään 

esimerkiksi AWS:n tarjoamia muita palveluita. Datan tallennus ja analysointi suo-

raan pilvessä ovat esimerkkejä, mitä voitaisiin luoda. (AWS n.d.a.) 
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4 OHJELMOITAVAT LOGIIKAT 

 

 

Ohjelmoitavalla logiikalla eli Programmable Logic Controller (PLC) tarkoitetaan 

käytökseltään muokattavaa ohjainta, jonka käytöstä voidaan muokata ohjelmoi-

malla. Logiikka sisältää pienoistietokoneen (mikroprosessor), jonka toiminta on 

optimoitu toimimaan teollisuuskäytössä. (Bolton 2015.) 

 

Logiikan tarkoitus on ohjata reaaliaikaisesti kulkevaa prosessia. Logiikat korvaa-

vat vanhat releillä ja ajastimilla toimineet ohjaukset. Muutosten tekeminen myös 

helpottui PLC:n myötä, kun ohjelmapäivityksellä pystyttiin korvaamaan johdo-

tusmuutokset releillä ja ajastintoiminnalla toimivaan järjestelmään. Logiikat ovat 

tehostaneet suunnittelua ja ohjausmahdollisuuksia. Nämä ovat mahdollistaneet 

kustannustehokkaat ohjausjärjestelmät ja automaation leviämisen yhä useam-

malle alalle. (Bolton 2015.) 

 

Ohjelmoitava logiikka ohjaa ohjelman mukaisesti tulo- ja lähtöportteja. Ne ovat 

yleensä modulaarisesti liitettävissä ohjelmoitavaan logiikkaan. Logiikka lukee tu-

loja reaaliaikaisesti ja tekee ohjauksia ohjelman mukaisesti. Modulaarisuuden 

vuoksi logiikkaan voidaan liittää monenlaisia kortteja eri tarkoituksiin. Nykyään 

logiikat pystyvät kommunikoimaan väylää pitkin toisten toimilaitteiden ja logiikoi-

den välillä, mikä on vähentänyt kaapelointitöiden määrää. (Bolton 2015.) 

 

Logiikan sisääntulo- (input) ja ulostuloportit (output), I/O, on yksi perinteisim-

mistä käsitteistä, kun puhutaan ohjelmoitavista logiikoista. I/O:n määrällä voi-

daan jo päätellä logiikan valintavaiheessa, kuinka tehokasta logiikkaa järjestel-

män automatisoinnissa tarvitaan. I/O:n määrää yleensä lisätään moduuleina 

moderniin logiikkaan, mikä mahdollistaa skaalautuvan järjestelmän luomisen 

kustannustehokkaasti. (Bolton 2015.) 

 

PLC:t sisältävä I/O -tuloja useampia erilaisia, kuten analogisia mittauksia sekä 

digitaalisia mittauksia. Digitaaliset mittaukset käsittävät tietoa, mikä voi olla 1 tai 

0, eli esimerkiksi johdin yhdistää tai ei yhdistä. Analoginen signaali on hiukan 

monimutkaisempi, mutta silti perusperiaatteiltaan suhteellisen yksinkertainen. 
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Analogiatulossa tai -lähdössä valitaan tietty viestinyksikkö eli virta tai jännite. 

Sitten valitaan alue, millä viesti viedään kyseisellä yksiköllä. (Bolton 2015.) 

 

Logiikoita voidaan ohjelmoida usealla eri ohjelmointikielellä. Yleisin ohjelmoin-

tistandardi on IEC 61131-3, joka sisältää useampia eri ohjelmointikieliä (KUVA 

3). Ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi tikapuukaavio, toimilohko, käskylista ja ra-

kenteinen teksti. (SFS Online 2016.) 

 

 

 

KUVA 3. IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointikieliä (PLCOpen 2016, muokattu). 

 

Rakenne teksti (ST) on yksi logiikoiden ohjelmointiin käytetyistä ohjelmointikie-

listä. ST:n etuna on sen joustavuus eri ohjelmointitehtäviin (KUVA 3). While, 

For, IF ja Case -lausekkeet ovat esimerkkejä structure textin läheisyydestä ylei-

simpiin tietokoneohjelmointikieliin, kuten C, C++, C# ja python. ST:n antamien 

työkalujen avulla on mahdollista luoda hyvin monimutkaisia ohjelmia. Huonona 

puolena voidaan pitää ohjelman muokkauksen vaikeutumista verrattuna yksin-

kertaisempiin logiikan ohjelmointikieliin, kuten tikapuukaavio tai toimilohkokaa-

vio.  
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Ohjelmointiympäristö 

 

Logiikoille tarjotaan yleisesti valmistajan puolelta yleinen ohjelmointityökalu, 

jolla voidaan ohjelmoida valmistajan tuottamia ohjelmoitavia logiikoita. Siemens 

on yksi suurimmista valmistajista PLC-alalla. Heidän tuottama ohjelmointioh-

jelma nähdään kuvassa 4. 

 

 

KUVA 4. TIA Portal ohjelmointi työkalu (Siemens Ab N.d.a). 

 

Totally Integrated Automation (TIA) eli toiselta nimeltään TIA Portal on Siemensin 

yhdistetty ohjelmointityökalu, jolla pystytään ohjelmoimaan monia eri laitteita 

(KUVA 4). TIA Portal on uudempi versio vanhasta STEP 7 – SIMATIC ohjel-

masta. Uusi TIA Portal yhdistää vanhat ohjelmistot (WinCC, SINAMICS Start-

drive ja STEP 7) yhteen paikkaan ja siten nopeuttaa sekä helpottaa suunnittelua. 

(Siemens Ab 2019.) 

 

Simatic S7-1500 on Siemensin automaatiolinjan järein ohjelmoitava logiikka. 

S7-1500 tuoteperheeseen kuuluu eri moduuleita, joilla voidaan tehdä projektiin 

sopiva kombinaatio riippuen projektin tarpeista (Siemens Ab n.d.b).  Opinnäyte-

työssä käytetty S7-1500 CPU 1515F-PN on turvalogiikka, mistä löytyy kaksi eril-

listä verkkokorttia. Toinen verkkokorteista voidaan konfiguroida nettiyhteyttä 

varten ja toinen sisäistä verkkoa varten. 
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Ohjelmoitavien logiikoiden tulevaisuus 

 

 

Nykypäivän ohjelmoitavilta logiikoilta vaaditaan enemmän kuin ennen – logiikan 

pitäisi sisältää tietokoneen ominaisuudet, mutta silti suorittaa yhtä varmasti kuin 

teollisuuslogiikoilta vaaditaan (Mehta & Reddy 2015, 301). Se nostaa logiikoi-

den vaatimuksia, mutta samalla lisää mahdollisuuksia tehostaa automaatiojär-

jestelmää. 

 

IIoT-järjestelmät tulevat yleistymään ja tällöin myös logiikoiden on muututtava 

mukana. Logiikoiden tietoturvallisuus ei ole ollut suuri ongelma, koska logiikat 

toimivat omassa yksityisessä teollisessa verkossa, mikä on eristyksissä muista 

järjestelmistä. Tulevaisuuden järjestelmissä halutaan nähdä reaaliaikaisesti tie-

toa tehtaan johtoa myöten, mikä lisää paineita tietoturvallisuuden puolelle ohjel-

moitavissa logiikoissa. (Mehta & Reddy 2015, 302.) 

 

 

4.1 Avoin lähdekoodi tiedonsiirtoprotokollalle 

 

Siemens on luonut avoimen lähdekoodin logiikkaan MQTT-kommunikoinnille. 

Avoin ohjelma on hyvin kommentoitu sekä sisältää ohjeet, kuinka kyseistä ohjel-

maa käytetään. (Siemens Ab n.d.a.) 

 

LMQTT_Client on Siemensin luoman avoimen lähdekoodin toimilohkoa. Toimi-

lohkolla voidaan kommunikoida QoS 0, 1 ja 2 tasoilla, mutta viestin vastaanotta-

misessa vain QoS 0 ja 1 tasoilla. Kaikista tärkeimpänä ominaisuutena toimiloh-

kolta löytyy kryptaus mahdollisuus SSL/TLS:n avulla. Kuvasta 5 voidaan nähdä 

perusperiaatteeltaan, kuinka ohjelma keskustelee MQTT-välittäjän kanssa. (Sie-

mens Ab n.d.a.) 
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KUVA 5. LMQTT_Client:in toimintaperiaate (Siemens Ab 2019, muokattu). 

 

Toimilohkolle pitää asettaa parametrit, jotta se voi yhdistää MQTT-välittäjään. 

Työssä käytetty välittäjä toimi AWS-pilvipalvelussa, joka vaati sertifikaattitunnis-

tuksen jokaiselle liitetylle laitteelle. Ohjelman manuaalissa on kattavat ohjeet jo-

kaiselle tarvittavalle parametrille. (Siemens Ab n.d.a.) 

 

Työn aikana löytyi myös Siemensin luoma lisäohje koskien pilvipalvelun käyttöä 

MQTT-toimilohkoa hyväksikäyttäen. Ohje sisältää suorat käyttöönottovaiheet 

ohjelmoitavan logiikan osalta AWS IoT -palveluun ja sieltä palveluiden hyödyn-

tämiseen. (McKay 2019.)  
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5 TIETOTEKNIIKKA 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi työssä käytettyjä eri tietotekniikkaan liittyviä ohjel-

mistoja, standardeja sekä tiedostomuotoja. 

 

 

5.1 JSON -tekstitiedosto 

 

JavaScript Object Notation eli lyhennettynä JSON on avoimen standardin tiedon-

välitysstandardi. JSON koostuu nimi- ja arvopareista, missä erotetaan jokainen 

arvo, tietue kentästä kaksoispisteellä. JSON tiedostoon voidaan kuitenkin lisätä 

useita erilaisia tietorakenteita, millä pystytään helposti määrittelemään eri objek-

teja, joita pystytään käyttämään erilaisissa tilanteissa. (Crockford 2020.)  

 

JSON on yleinen sekä tunnettu tiedonsiirtomuoto ja täten moni tunnettu ohjel-

mointikieli tukee tätä tiedostomuotoa. Suurin etu JSON-tiedostosta on sen luet-

tavuus niin koneille kuin ihmisellekin. (Crockford 2020.) 

 

Kuvasta 6 voidaan nähdä yksinkertainen JSON-tiedoston rakenne, millä voidaan 

rakentaa viesti. Viesti alkaa ja loppuu aina aaltosulkuihin. Viestin sisältöä voidaan 

jakaa erilaisilla erikoismerkeillä, jolloin tiedostoon voidaan luoda esimerkiksi eri-

laisia kokoelmia tietoja tai muita haluttuja muotoja. 

 



26 

 

 

KUVA 6 JSON-tekstitiedosto (Google Cloud 2020). 

 

Tiedostossa olevat hakasulkeet kuvaavat tässä kokoelmatietuetta, jonka sisälle 

voidaan asettaa useita erilaisia tietoja, mitkä kuuluvat kyseisen kokoelman alai-

suuteen. Jokainen eri tietotietue ja nimi - arvo pari erotetaan toisistaan pilkulla. 

(KUVA 6.) (Crockford 2020.) 

 

 

5.2 Tiedoston muokkaus 

 

OpenSSL on avoin kryptograafinen kirjasto, millä pystytään luomaan, muokkaa-

maan ja yhdistämään eri tietoturvallisuudessa käytettyjä tiedostoja yhdeksi tie-

dostoksi. OpenSSL on ilmaiseksi ladattava kirjasto. (OpenSSL n.d.) 

 

Ohjelmalla voidaan luoda sekä muokata helposti tietokoneverkoissa lähetettyjen 

tietojen suojaamiseksi tarkoitettuja tiedostoja. Tällaisia tiedostoja ovat esimer-

kiksi erilaiset sertifikaatit ja kryptausavaimet. (OpenSSL n.d.) 

 

Opinnäytetyössä käytettiin kolmannen osapuolen tekemää versiota OpenSSL-

kirjastosta, mitä pystyttiin käyttämään Windowsin komentokehote -sovelluksella. 

Windowsin komentokehote -ohjelmalla pystyttiin helposti käyttämään OpenSSL 

kirjastoa kaikkine ominaisuuksineen. (OpenSSL n.d.) 
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5.3 Älypuhelin ohjelmointi 

 

Ohjelmointikielenä Xamarin käyttää C# -kieltä, joka on Microsoftin kehittämä kieli. 

Xamarin sisältää paljon sisään rakennettuja ominaisuuksia, mitkä helpottavat 

alustariippumattoman ohjelmoinnin tekemistä. Xamarin auttaa tekemään tausta-

logiikan ja käyttöliittymän, mutta mikäli halutaan käyttää kunkin alustan omia omi-

naisuuksia, kuten paikannustietoa, pitää se erikseen ohjelmoida kyseiseen lait-

teeseen sopivaksi. 

 

Xamarin käyttää malli-näkymä-näkymämallia (MVVM), jossa jokainen ohjelma on 

erikseen suunniteltavissa. Malli on yksi MVVM:n osuus, missä pyörii ohjelman 

taustalogiikka, mikä voi sisältää tietokannan taikka bisneslogiikan. Näkymä sisäl-

tää sanan mukaisesti ohjelman näkymän käyttäjälle, jonka kanssa käyttäjä voi 

kommunikoida. Näkymämalli toimii ohjelman välittäjänä. Malli ja näkymä kommu-

nikoivat näkymämallin kautta keskenään. Näkymämalli kuitenkin sisältää kaikki 

loogiset operaatiot mitä käyttöliittymä tarvitsee ja päivittää sitten malliin tarvittavat 

uudet tiedot. (OI Blog N.d.) 

 

Ohjelmassa käytettiin osittain MVVM -mallia (KUVA 7) ja hyödynnettiin luokkien 

periytymistä. Kuvasta voidaan nähdä kuinka eri ohjelman palaset voivat ilmoittaa 

toiselle ohjelmalle, mikäli tarvetta ilmenee. (KUVA 7) 

 

  

 

KUVA 7. Mode-view-viewmodel malli (OI Blog. N.d, muokattu) 
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6 OHJELMOITAVAN LOGIIKAN YHTEYS PILVEEN 

 

 

Tässä osiossa esitellään, mitä vaiheita joudutaan käymään ennen kuin on mah-

dollista yhdistää ohjelmoitava logiikka AWS IoT core -palvelun kanssa. 

 

 

Pilvipalvelun määrittely 

 

Amazonin pilvipalvelu vaatii, että jokaiselle laitteelle, mikä lisätään IoT -palve-

luun, pitää luoda AWS:n kutsuma ”Thing” eli asia. Asia edustaa AWS:n järjestel-

mässä kentällä olevaa laitetta, joka on yhteydessä netin välityksellä pilveen. 

Asian luonnissa voidaan kerralla luoda yksi tai useampia laitteita, jotka kommu-

nikoivat pilvipalvelun kanssa (AWS n.d.e). Asian luonnissa laitteelle AWS luo au-

tomaattisesti laitekohtaiset sertifikaatti-, private- ja publi key -tiedostot. Näillä tie-

dostoilla voidaan varmentaa, että pilvipalveluun luotuun asiaan pystyy liittymään 

vain sille tarkoitettu laite.  

 

Pilvipalvelusta saatu sertifikaattitiedosto esittää pilvipalvelimelle, että kyseessä 

on luetettu laite ja siten luotu laite voi kommunikoida pilvessä olevan palvelimen 

kanssa. Palvelusta saadut ”Key-” eli avaintiedostot ovat luotu tiedon kryptaamista 

varten, joilla varmistetaan laitteen lähettämän tiedon olevan suojattua julkisessa 

verkossa kulkiessa. Amazon käyttää salauksessa epäsymmetrisiä avaimia, mikä 

lisää lähetettävän paketin tietoturvaa. 

 

Kuvassa 8 voidaan nähdä pilvipalveluun luodut ”asiat”, joihin voidaan liittää ken-

tällä olevia laitteita. S7-1500 niminen asia edustaa työssä käytettävää ohjelmoi-

tavaa logiikkaa ja ”Smartfone” puolestaan esittää älypuhelinta (KUVA 6). Asioille 

pitää määritellä pilvipalvelussa oikeudet, mitä kaikkea kyseinen laite saa tehdä. 

Esimerkiksi määritetään saako kyseinen laite julkaista viestejä vai vain vastaan-

ottaa niitä. Näistä oikeuksista vastaa palvelussa oleva ”Policy” eli laitteen käy-

täntö. 
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KUVA 8. AWS IoT internet käyttöliittymä. 

 

Kuvassa kahdeksan voidaan nähdä Amazonin tarjoaman IoT -palvelun hallintaik-

kuna, josta voidaan tehdä suurin osa laitteille ja muiden palveluiden käytöstä. 

Hallintaikkuna helpottaa laitteiden hallintaa, testausta sekä muiden pilvipalvelui-

den käyttöä. 

 

 

6.1 Tietoturvallisuus 

 

Edellisessä kappaleessa kerrottiin pilvipalvelun tuottamista tunnistukseen ja sa-

laukseen liittyvistä tiedostoista. Salaukseen käytettäviä tiedostomuotoja on mo-

nia ja tällöin kaikki käytettävät järjestelmät eivät välttämättä tue suoraan palvelun 

antamia tietoturvallisuustiedostoja, vaan tiedostoja pitää muuntaa eri tiedosto-

muotoihin tai pakata yhdeksi tiedostoksi. 

 

 

 

Tiedoston pakkaus 

 

Työssä käytetty ohjelmoitavan logiikan ohjelmointiohjelma hyväksyy tietoturvalli-

suudessa käytettyjä sertifikaattitiedostoja vain tietyissä muodoissa. Tämän takia 

työssä jouduttiin pakkaamaan pilvipalvelun antamia tiedostoja.  
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Tiedoston pakkaukseen voidaan käyttää OpenSSL -ohjelmistoa, millä voidaan 

luoda tarvittu pakattu tiedosto. OpenSSL -kirjastoa pystyttiin käyttämään Win-

dowsin komentokehotteella. Tiedosto luotiin komentokehote -työkalulla tekstiko-

mennoilla, joilla pystyttiin yhdistämään pilvipalvelun antamat tiedostot uuteen ha-

luttuun tiedostomuotoon. Pakatulle tiedostolle täytyy antaa salasana, jonka avulla 

voidaan pakattua tiedostoa käyttää muissa ohjelmissa.  

 

Pakattu tiedosto pystyttiin tuomaan ohjelmoitavan logiikan ohjelmointiohjel-

maan, joka kysyi pakatun tiedoston luonnissa annettua salasanaa ennen kuin 

hyväksyi tiedoston projektiin. 

 

 

6.2 Ohjelmoitava logiikka tekstinkäsittelyssä 

 

Työn alkuvaiheissa tuli jo tietoon ongelma datan yhtenäisyydestä MQTT-proto-

kollalla. Tämän ongelman ratkaisuksi valittiin tekstimuotoiselle tiedostolle avoi-

men standardin JSON-tekstitiedostomuoto, jota voidaan helposti myös käyttää 

muihinkin tarkoituksiin. Työhön valikoitunut JSON-tekstitiedostomuoto on hyvin 

yleisesti käytetty avoimen standardin tiedostomuoto. 

 

 

 

6.2.1 Ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi 

 

Ongelmaksi ohjelmoitavan logiikan kanssa osoittautui heti alussa tekstitiedoston 

käsittelyn hankaluus. Tiedoston käsittelyyn Siemens tarjoaa yksinkertaisia työka-

luja, millä voidaan esimerkiksi löytää, korvata, yhdistää ja tietää kirjainten määrä. 

 

Ohjelmoitava logiikka käsittelee jokaista merkkiä tavun kokoisessa muistipai-

kassa, missä merkki on ASCII-koodattuna. Perinteinen String -tiedostomuoto 

pystyy hallitsemaan tavun kokoisia merkkejä 254 kappaletta. Ohjelmassa käy-

tetty WString -tiedostomuoto pystyy käsittelemään maksimissaan 16 382 merk-

kiä, mikä vastaa 16,4 kB kokoista tiedostoa. Wstring -tiedostomuoto asettaa kui-

tenkin joitakin rajoituksia tietokannan kanssa, jossa Wstring -muotoinen tiedosto 
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pitää olla optimoidussa tilassa ja siten se voi rajoittaa joidenkin valvomorajapin-

tojen tiedonhakua ohjelmoitavalta logiikalta. 

 

Saapuvalle ja lähtevälle viestille täytyi työssä tehdä omat ohjelmansa, missä toi-

nen ohjelma kasaa JSON -muotoisen tekstitiedoston ja toinen ohjelma osaa pur-

kaa kyseisen viestin. Ohjelmien käytettävyyden vuoksi ohjelmissa automatisoitiin 

suurin osa viestin määrittelyistä. 

 

 

Json lähetysfunktio 

 

Viestin purkamiseen haluttiin mahdollisimman automaattisesti tiedon käsittelevä 

ohjelma, joka osaa tunnistaa saapuvan JSON -tekstitiedoston nimiosion perus-

teella, että kyseinen arvo kuuluu kyseisen tietokannan symbolisen nimen pai-

kalle. Mikäli tietokannan paikan symbolinen nimi kohtaa tekstitiedoston nimiken-

tän nimen, kirjoitetaan tekstitiedoston nimikentän parin arvo kyseisen tietokannan 

kohtaan. 

 

 Ohjelma olettaa, että kyseisellä nimellä tuleva tekstitiedoston pari- eli arvokentän 

arvo on samaa datatyyppiä kuin tietokannassa käytetyssä tietopisteessä. Oh-

jelma siis tunnistaa sille annetun kirjoitettavan tietokannan datapisteen tyypin ja 

siten osaa kääntää oikein saapuvan tekstitiedoston arvokohdan tekstimuotoi-

sesta tiedostosta haluttuun tiedostomuotoon. 

 

Tämänlainen käsittely onnistuu ohjelmoitavan logiikan datatyyppivariantin avulla. 

Variant muuttuja hyväksyy minkä vain tiedostomuodon ja toimii siten osoittimena 

tiedon oikealle sijainnille. Variantin muuttujan käyttö mahdollistaa sille osoitetun 

datapisteen datatyypin lukemisen. Variantilla pystytään myös poimimaan siihen 

liitetyn datapisteen symbolinen osoite, jolloin JSON-tiedoston nimiosuutta voi-

daan verrata suoraan tietokantaan annettuun muuttujan nimeen.  

 

Ohjelman automaattiset ominaisuudet tekevät ohjelmoinnista nopeampaa sekä 

vähentää mahdollisuutta virheeseen, mikäli tietokannan muuttujat on nimetty oi-

kein. Näitä ominaisuuksia käytettiin molemmissa purku- ja kasausohjelmissa. 
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JSON-kasausohjelma luotiin kahdella erillisellä funktiotoimilohkolla, joista toinen 

luo nimi- ja arvoparin JSON -muotoon ja jälkimmäinen funktio yhdistää nimi- ja 

arvoparit yhteen tekstitiedostoon sekä lisää aaltosulut tekstitiedoston alkuun ja 

loppuun päättäen JSON-tiedoston viimeiseen muotoonsa. Kuvassa 9 on esitelty 

LAD-kielellä ohjelman näkymä ulospäin. 

 

 

KUVA 9. Function Block 5, Send json, viimeisin versio. 

 

Toimilohkon variant muuttujat ovat kasattavan viestin tietokannan pisteitä. Muut-

tujat voivat olla Real, bool ja int datatyypillisiä. Toimilohko tunnistaa kunkin muut-

tujan datatyypin ja kääntää sen mukaan datan tekstitiedostomuotoon. TOPIC 

kohta määrittelee, mille aiheelle viesti tulee lähtemään. Muut muuttujat kuuluvat 

viestin lähetykseen, kuten BUSY on tieto MQTT-toimilohkolta sen hetkisestä ti-

lasta (KUVA 9). 

 

Kuvan 9 blokki toimii vain nousevalla reunalla. Mikäli lähetysbitti (SEND) jää 

päälle, toimilohko ei suorita mitään ensimmäisen kierroksen jälkeen ennen kuin 

viesti on lähetetty ja tällöin toimilohko poistaa viestin lähetystietokannasta, jotta 

seuraava voi lähettää viestin. 
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JSON purkuohjelma 

 

Viestin vastaanotto-ohjelma vertaa aina yhden tietopisteen symbolista nimeä 

koko viestiin ja mikäli nimet ovat samat ohjelma purkaa JSON -tiedoston nimen 

arvon pois viestistä ja kääntää sen tietopisteen datamuotoon. Viestin purku on-

nistuu myös yleisimmillä datamuodoilla eli int, real ja bool. Kuvassa 9 voidaan 

nähdä, kuinka ohjelmassa käytettävä toimilohko on ohjelmoitu käyttäen Siemen-

sin tukemaa Scl-kieltä. 

 

 

 

KUVA 9. JSON purkuohjelman source koodia. 

 

IF -lausekkeella vertaillaan ensin, mitä tiedostomuotoa toimilohkolle asetetun tie-

tokannan paikan muuttuja on ja siten kääntää viesti arvo kentän kyseiseen data-

muotoon. Käännöksen jälkeen asetetaan erillisellä käskyllä juuri käännetty arvo 

tietokantaan. 

 

Logiikkaohjelmassa voi jo suorituksen aikana tehdä ohjelman virhetarkastelua, 

mikä on varsinkin tekstimuotoisten viestien kanssa suositeltavaa. Mikäli jokin 
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käännös ei onnistu, voi logiikka tehdä siitä hälytyksen valvomoon ja siten voidaan 

selvittää, mikä ohjelma lähettää väärän muotoista tietoa logiikkaan.  
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7 ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN LUONTI 

 

 

Puhelinohjelma on nykypäivänä kevyt, nopea ja helppo käyttöinen. Puhelin kui-

tenkin on suurimman osan ajasta kännykän akun varassa, jolloin puhelimessa 

oleva ohjelma optimoidaan käyttämään vähäisesti akun tehoa, mikä on erittäin 

suositeltavaa.  

 

Kännykkäohjelman ei myöskään pitäisi lukita käyttöliittymää. Käyttäjän pitäisi 

pystyä jatkamaan kännykän käyttöä, vaikka ohjelma suorittaisi jotain käskyä. Xa-

marin.Forms on paneutunut hyvin edellä mainittuun ongelmaan ja sisältää useita 

eri ominaisuuksia, millä ongelmat pystytään voittamaan. 

 

Ohjelman alkuperäinen tarkoitus oli käyttää AWS -palvelun tarjoamaa tunnistus-

palvelua (AWS Cognito), millä pystyttäisiin hallinnoimaan käyttäjiä ja heidän oi-

keuksiaan. Cognito antaisi hetkelliset oikeudet kommunikoida logiikan kanssa ja 

siten lisäisi tietoturvallisuutta, koska kännykällä ei olisi kuin hetkelliset oikeudet 

yhdistää logiikkaan. Ongelmaksi muodostui työntekijän tietämättömyys puhelin-

ohjelmoinnista sekä pilvipalveluiden toimintaperiaatteista. Amazonin tarjoamat 

suorat API-rajapinnat eivät olleet myöskään yhtä kattavat kuin muille ohjelmoin-

tikielille kyseiseen tarkoitukseen.  

 

Ohjelma luotiin loppujen lopuksi kommunikoimaan MQTT:n avulla suoraan AWS 

IoT -palvelun kanssa. Kännykkä näkyi tällöin pilvipalvelussa ihan minä tahansa 

IoT-laitteena MQTT-välittäjälle. Kyseinen tapa ei ole tuotteistamisen kannalta jär-

kevin keino, mutta tähän työhön kuitenkin sopiva. 

 

 

Visual Studio 2019 & Xamarin.forms 

 

Visual Studio on Microsoftin kehittämä työkalu helpottamaan ohjelmointia. Ohjel-

mointikieliä studio tukee useita, kuten C#, C++ ja python. Visual Studiosta käy-

tettiin uusinta versiota, Visual Studio 2019. 
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Xamarin.Forms on Microsoftin kehittämä alustariippumaton kehitysympäristö. 

Xamarinilla pystytään kehittämään yhdellä koodilla usealle eri alustalle toimiva 

ohjelma. Xamarin.Forms käyttää hyväkseen .NET alustaa sekä C# objektiorien-

toitunutta ohjelmointikieltä. 

 

 

7.1 Käyttöliittymän ohjelmointi 

 

XAML on yksi Xamarin.Formsin käyttämä ohjelmointikieli käyttäjäliittymän raken-

tamiseen. Kännykkäohjelmoinnin käytettävyys riippuu täysin käyttöliittymästä ja 

täten voi olla ohjelman onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. XAML perustuu 

XML -tekstitiedostomuotoon ja käyttää samaa syntaksia ohjelmoitaessa. XAML 

kätevyys tulee ensivertaiseksi yksinkertaisissa ohjelmissa, missä ei tarvita paljoa 

erilaisia hienoja ominaisuuksia käyttöliittymältä. XAML-ohjelmoinnin opettelu on-

nistuu myös todella helposti, kun ymmärtää perusperiaatteet käyttöliittymäohjel-

moinnista. 

 

Xaml sisältää sisään rakennettuja ominaisuuksia, joilla voidaan sitoa esimerkiksi 

nappien tiedot toisen ohjelman lohkon kanssa. Tämän kaltaisia käskyjä kutsutaan 

Command -käskyiksi. Command käskyillä pystyään käynnistämään luotuja ohjel-

mia, jotka voivat suorittaa erilaisia tehtäviä. Jokainen tieto, joka päivittyy ohjel-

massa taustalla pyörivässä logiikassa, täytyy erikseen sitoa käyttöliittymän 

tietuepisteeseen. Binding -käsky luo halutun suhteen tausta järjestelmässä ole-

van tietopisteen ja käyttöliittymän välille. (KUVA 10). 
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KUVA 10. XAML käyttöliittymän ohjelmointia.  

 

XAML-ohjelmalohko esittää malli, näkymä ja näkymämallin (MVVM) mukaisesti 

näkymä -osiota, joka pitää sitoa näkymänmalliin, jossa toimii kaikki käyttöliitty-

män loogiset toiminnot. Tämä sidonta on suoraan rakennettu XAML:iin Visual 

Studiossa. 

 

Kännykkäohjelman käyttöliittymästä tuli pohjakoodin avulla (KUVA 11) hyvin yk-

sinkertainen, mikä kuitenkin riittää tämän työn tarpeisiin.  
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KUVA 11. Luotu käyttöliittymä. (Muokattu) 

 

Käyttöliittymässä käytettiin pinottua mallia, millä saatiin jokainen tietuekenttä 

skaalautumaan näytön koon perusteella vertikaalisesti, mutta silti pitäen vallitse-

van järjestys. Jokaisella napilla on oma taustaväri helpottaen juoman tunnistusta. 

Yläpalkkiin luotiin alasvetovalikko, mistä voidaan tehdä tarvittavat valinnat yhtey-

delle (KUVA 11). 
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7.2 Ohjelman luonti 

 

Ohjelma sisälsi useita ohjelmointia helpottavia kirjastoja, kuten MQTT kommuni-

koinnille oman kirjasto sekä JSON -tiedoston käsittelylle omansa. Kyseiset kirjas-

tot ovat avoimessa jaossa NuGet -palvelussa. Kirjastot on lisensioitu avoimen 

lisenssin kanssa, mikä antaa luvan käyttää kirjastoa mihin vain käyttöön, mutta 

ei anna takuuta ohjelman toimivuudelle.  

 

Ohjelmassa käytettiin QuickType.io osoitteessa olevaa sivustoa luomaan JSON 

-tiedoston purkuun tarvittavat purkaja, kääntäjät ja muuttujat. QuickType luo suo-

raan halutulle kielelle luokan. Olio toimi ohjelmassa tällöin viestin purkajana sekä 

säilyttäjänä (KUVA 12). Quicktype käyttää JSON -tiedoston käsittelyssä newton-

softin avointa JSON -tiedoston purkuun tarkoitettua ohjelmaa. 

 

 

KUVA 12. JSON purkuluokka. 
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Quiktype luo suoraan JSON -tiedostossa olevien nimi osuuksien mukaan muut-

tujan nimen ohjelmaan. C# ohjelmoinnin hyvissä tavoissa globaali muuttuja mer-

kitään siten, että jokainen sana muuttujassa aloitetaan isolla kirjaimella ja tämän 

ohjelmointitavan takia JSON -tiedoston nimen sanat on aina aloitettu alkamaan 

isolla kirjaimella. Tämä nopeuttaa sekä yhtenäistää ohjelmia. (KUVA 12.) 

 

MQTT -yhteyden luominen kännykkäohjelmasta IoT -palveluun onnistui yllättä-

vän helposti valmiiden ohjelmakirjastojen avulla. Suurin ongelma muodostui tar-

vittavien sertifikaattitiedostojen siirrosta alustariippumattomaan ohjelmaan. Serti-

fikaatti & private key -tiedostot, mitkä AWS IoT antaa, pitää myös kännykkäohjel-

maan tuotaessa muokata PFX -tiedostomuotoon. Tämä onnistui käyttämällä 

OpenSSL ohjelmistoa.  PFX -tiedoston käsittelyyn .net alustalle Microsoft on ke-

hittänyt oman kirjaston, jolla voidaan taltioida ohjelmaan kyseisiä tiedostoja. 

 

Ohjelmaan rakennettiin metodit, joita voitiin aktivoida käyttöliittymästä. Metodit 

luotiin käsittelemään MQTT:n perusominaisuuksia, kuten tilaamista, yhdistämistä 

ja lähettämistä (KUVA 13). Metodeja aktivoidaan käyttöliittymästä nappien paina-

misella. 

 

 

KUVA 13. Yhdistysmetodi. 
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Yhdistysmetodissa ensin new -käskyllä luodaan MqttClient -muotoinen olio val-

miiksi alustettuun MqttClient -muotoiseen olioon. Tämän jälkeen Try osion sisällä 

olevilla käskyillä yritetään yhdistää MQTT client AWS IoT Coressa olevaan välit-

täjään. Mikäli käsky jostain syystä epäonnistuu ja lähettää virheilmoituksen, catch 

osio nappaa sen viestin ja esittää sen käyttöliittymässä virheviestinä. Finally osi-

ossa käynnistetään kännykässä olevan ohjelman asiakasviestin vastaanottome-

todi päälle, jotta saadaan tieto, mikäli viesti on saapunut järjestelmään. (KUVA 

13.) 

 

Tietojen päivittäminen näkymään vaatii erillisen metodin, joka päivittää kyseisen 

muuttujan tilan käyttäjälle käyttöliittymään. Xamarin on luonut helpon tavan ilmoit-

taa käyttöliittymälle, mikäli sen esittämän muuttujan arvo on muuttunut. Ohjel-

massa käytettiin automaattisia muuttujia eli get set -ominaisuudella olevia muut-

tujia. Hae ja aseta ominaisuudet toimivat nimensä mukaisesti tiedon hakuun ja 

asettamiseen, suurin hyöty kyseisestä toiminnallisuudesta tulee, kun halutaan 

tietyllä tavalla monitoroida taikka muokata saatua arvoa. Muuttujaan pystytään 

tällöin sisällyttämään seuranta, joka päivittää käyttöliittymän vain silloin kun arvo 

on muuttunut. Onpropertychanged metodi on juuri kuvailtu käyttöliittymän päivit-

tävä metodi ja se kutsutaan vain silloin kun arvo on muuttunut. (KUVA 14.) 

 

 

KUVA 14. OnPropertyChanged methodi sekä Colalampotila muuttujapari. 
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ColaLampotila -muuttuja hakee get ominaisuudella omaksi arvoksi luokan sulje-

tun colalampotila -muuttujan arvon. Set ominaisuudelle on määritelty if lauseke, 

millä verrataan, onko julkisen ColaLampotila -muuttujan arvo sama kuin luokan 

suljetun muuttujan arvo ja jos on, voidaan poistua (return) ilman toimenpiteitä. 

Mikäli arvo on muuttunut näiden kahden muuttujan välillä, kirjoitetaan uusi arvo 

luokan omaan muuttujaan ja sitten ilmoitetaan asiasta käyttöliittymälle. OnPro-

pertyChanged metodi ilmoittaa käyttöliittymään aina, mikä muuttuja vaatii päivi-

tyksen ja päivittää sen. (KUVA 14.) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

 

Työssä luotiin yksinkertainen sovellus älypuhelimeen, millä pystytään kommuni-

koimaan MQTT-protokollalla suoraan ohjelmoitavaan logiikkaan. Ohjelmoitava 

logiikka pystyy tulkitsemaan älypuhelimen lähettämän viestin ja vastaamaan 

viestiin.  

 

Työ kuvastaa hyvin, kuinka monimutkainen on luoda toteutus yksinkertaiselta 

kuulostavaan tehtävään. Tämä vastaa teoriassa kerrottuihin teollisen internetin 

haasteisiin. Haaste on myös todennäköisesti tällä hetkellä tiedon puutteessa 

niin tehtaiden ylläpitäjillä kuin automaatioalan konkareilla. Alan koulutus on 

myös hieman vanhanaikaista tämänkaltaisiin uuden aallon avoimiin teollisuus-

verkkoihin. 

 

Työ oli haastava jokaiselta kohdaltaan ja siten hyvin kehittävä työn tekijälle. 

Työn haasteina voidaan pitää logiikka ohjelmoinnissa tekstinkäsittelyn kan-

keutta ja kännykkä ohjelmoinnin erilaisuutta logiikkaohjelmointiin verrattuna.  

 

Työn tietoturvan kehitys on yksi keskeisistä kehityskohteista. Vaikka työssä käy-

tetään salattua viestintää, on se kuitenkin avattavissa, mikäli avaimet päätyvät 

vääriin käsiin. Tunnistautuminen ja väliaikaiset oikeudet olisivat ohjelmalle hyviä 

lisiä. Myös MQTT välittäjän tietojen varastointi ominaisuus olisi hyvä ottaa käyt-

töön. Tällöin verkkoon liittyvän uuden laitteen on mahdollista saada viimeisimmät 

arvot välittäjältä. 

 

Työtä on mahdollista markkinoida eteenpäin sellaisenaan, mikäli älypuhelinten 

määrä, joihin ohjelma halutaan, on vähäinen. Tuotetta pystyttäisiin myös käyttä-

mään toisiin tarkoituksiin hyvin pienillä muokkauksilla. Logiikasta voitaisiin suo-

raan tehdä reitittimen avulla vain yhdensuuntainen liikenne, jolloin tietoturvalli-

suus olisi heti paljon parempi ja muutostöiden määrä vähäinen. Tällä pystyttäisiin 

tallentamaan reaaliaikaista tietoa pilveen ja siten saada reaaliaikaista tietoa pro-

sessin tilasta. 
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Tiedonsiirron turvaaminen on tärkeä osa tuotetta myös PLC:n päässä, jolloin on 

suositeltavaa, ettei logiikka ole suoraan yhteydessä internettiin vaan tiedonsiirto-

moduuli olisi yhteydessä nettiin. Moduuli lisää tiedonsiirtoon saatavia turvalli-

suusominaisuuksia, kuten VPN -yhteyden ja palomuurin. 

 

MQTT-tiedonsiirtoprotokollan käyttö IIoT -ympäristössä tuotteena voisi olla hyvin-

kin käytännöllistä. MQTT:n keveys, häviöttömyys ja avoimuus tarjoavat käyttö-

mahdollisuuksia kaikille teollisuuden aloille. Sparkplug-standardin mukaisella da-

tan käsittelyllä voidaan saada MQTT:n kanssa luodulla IIoT-järjestelmällä hyvin 

IIoT-standardit täyttävä kokonaisuus.  

 

Työllä on monia eri käyttömahdollisuuksia ja melkein taivas on rajana, mitä kaik-

kea voitaisiin reaaliaikaisella datalla saada aikaiseksi. Käytännön toteutuksessa 

voisi ohjelmoitava logiikka tietoturvamoduulin avulla olla yhteydessä sekä 

SCADA-järjestelmään kuin myös muihin ohjelmiin MQTT-protokollalla ja 

Sparkplug-standardilla. Esimerkiksi tällöin kännykkä, jolla on oikeat oikeudet voisi 

toimia samalla tavalla kuin työssä toteutettu älypuhelinohjelma. 
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