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Paper and board manufacturing is a continuous process where a dilute fiber stock solution 
is fed into the so-called wet end of a paper or board machine and processed in many dif-
ferent consecutive stages to produce a uniform sheet of paper or board made up of a web 
– or webs – of fibers. The qualifications a final product must meet are many, as are factors 
along the process line that ultimately determine the quality of the product. In order to con-
trol these factors and to compensate for any variations or disruptions within the process, 
specific automation systems called Quality Control Systems (QCS) have been developed. 
 
In this final year project made for Valmet – a company specialized in the paper, board, 
pulp, and energy industries worldwide – a quantitative analysis and characterization of au-
tomation modules was performed on a selection of product categories in Valmet’s own 
QCS product family, known as Valmet IQ. The work was done as part of Valmet’s internal 
research and development (R&D) program, and the characteristics to be analyzed were 
determined with respect to the interests of the R&D department. The goal was to provide a 
quantitative description of the QCS automation modules to support decision making and 
resource allocation within some undisclosed projects of the R&D department. 
 
The work was done by developing a Python script that could parse data of interest from 
automation modules converted to XML format. A relational database model was designed 
to organize the data, and an Excel Pivot table was used for data analysis. 
 
As result, summarizing tables were produced, describing various quantitative characteris-
tics of the automation modules and their respective product categories. The results support 
decision making and planning in the R&D department. Additionally, the developed Python 
script as well as the thoroughly documented Excel-based data analysis methods allow for 
further analyses both within the assessed product categories, as well as with product cate-
gories outside of the scope of this study. 
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Lyhenteet 

CD Cross Direction. Poikkisuunta, poikkisuuntainen. Paperi- tai kartonkiko-

neen rainan poikittaissuunta. Laatusäädössä säädetään rainan profiilia 

erikseen pituus- ja poikkisuunnassa, jolloin puhutaan CD-säädöstä ja MD-

säädöstä (ks. MD). 

CSV Comma-Separated Values. Pilkulla erotetut arvot. Tiedostomuoto, jossa 

taulukkorakenteen kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla ja tietueet rivinvaih-

dolla. 

DCS Distributed Control System. Hajautettu ohjausjärjestelmä. Automaatiojär-

jestelmän tyyppi, jossa prosessin ohjaus on hajautettu itsenäisille proses-

siasemille keskitetyn ohjauksen sijaan. 

I/O Input/Output. Tulo/lähtö. Käytetään teollisuusautomaatiossa viittaamaan 

myös fyysiseen I/O-moduuliin, joka käsittelee ja hallinnoi tulo- ja lähtösig-

naaleja säätöpiirissä tai automaatiojärjestelmässä. 

MD Machine Direction. Koneen suunta, koneen suuntainen. Paperi- tai karton-

kikoneen rainan pituussuunta. Laatusäädössä säädetään rainan profiilia 

erikseen pituus- ja poikkisuunnassa, jolloin puhutaan MD-säädöstä ja CD-

säädöstä (ks. CD). 

PE Polyeteeni. Muovilaatu. 

QCS Quality Control System. Paperin ja kartongin valmistuksen laatusäätöjär-

jestelmä. 

QMS Quality Management System. Laadunhallintajärjestelmä. 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition. Valvonta- ja ohjausjärjestelmä, 

valvomo-ohjelmisto. 

TR Tuoteryhmä. 



 

 

XML Extensible Markup Language. Standardoitu tekstimuotoinen rakenteellinen 

kuvauskieli. 
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1 Johdanto 

Paperia ja kartonkia valmistetaan tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa, jopa satoja met-

rejä pitkissä ja useita metrejä leveissä jatkuvatoimisissa paperi- ja kartonkikoneissa, joi-

den tuotantonopeus voi olla yli 2000 metriä minuutissa. Valmistusprosessi on pitkä ja 

monivaiheinen, ja matkan varrella on lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lopputuotteen 

laatuun. Tällaisista lähtökohdista laadukkaan ja laadultaan tasaisen lopputuotteen val-

mistaminen asettaa tuotannon automaatiolle monia haasteita. [1, s. 14–17, 245–253.]  

Yleisellä tasolla paperi- ja kartonkikoneiden automaatio on edennyt samaa tahtia muun 

prosessiteollisuuden kanssa. Koska automaation eri lajit ovat historiallisista syistä kehit-

tyneet eri tavalla ja eri aikaan, voidaan paperi- ja kartonkikoneiden automaatiossa nähdä 

kolme osa-aluetta: prosessiteollisuuden automaatio, koneiden ja laitteiden automaatio 

sekä paperin ja kartongin laadun hallinnan automaatio. [1, s. 245.] Näistä jälkimmäinen 

toimii tämän insinöörityön viitekehyksenä. 

Insinöörityön toimeksiantajana oli Valmet Oyj. Valmet on yli 13 000 työntekijän kansain-

välisesti toimiva sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen erikoistunut teknologia- ja auto-

maatioratkaisuja sekä palveluita kehittävä ja tarjoava yritys. Valmet IQ on kokonaisval-

tainen laatusäätöjärjestelmä (QCS, engl. Quality Control System) paperin ja kartongin 

valmistukseen. Tuoteperheeseen kuuluvat niin mittaus-, säätö- kuin profiloivat toimilai-

teratkaisutkin. Järjestelmän automaatio rakentuu Valmetin oman automaatiojärjestel-

män, Valmet DNA:n, päälle. [2.] 

Työn tarkoituksena oli karakterisoida määrällisesti eräiden Valmet IQ -tuoteperheen tuo-

teryhmien automaatiomoduulit. Työ tehtiin osana Valmetin sisäistä tuotekehitystä, ja ka-

rakterisointia ohjasivat ja rajasivat tuotekehityksen kannalta kiinnostavat kysymykset ja 

seikat. Työn luonteen takia joitakin Valmetin liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kannalta kriit-

tiseksi katsottuja yksityiskohtia, kuten tarkasteltujen tuoteryhmien nimet tai tuotekehitys-

työn taustat, on jätetty kuvaamatta tässä raportissa.  
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2 Paperin ja kartongin valmistus ja laadunhallinta 

Paperi on ohut, levymäinen tuote, joka koostuu kuitujen muodostamasta verkosta. Kar-

tonki eroaa paperista pääasiassa siinä, että se rakentuu useasta päällekkäisestä kuitu-

verkkokerroksesta. Nykyaikana paperinvalmistuksessa käytetään kuituraaka-aineena 

lähes yksinomaan puukuituja. Kuidut erotetaan puusta massaksi käyttäen mekaanisia 

tai kemiallisia menetelmiä tai näiden yhdistelmiä. Kemiallista massaa kutsutaan selluksi. 

[1, s. 8–15.] 

2.1 Paperikoneen toiminta 

Paperikoneen tehtävä on käsitellä sille syötettävää laimeaa kuitumassaa eli sulppua si-

ten, että lopputuotteena syntyy kuituverkko, jolla on halutunlaiset ominaisuudet. Paperi-

koneet ovat tyypillisesti leveydeltään 9–11 m ja pituudeltaan 100–200 m, riippuen ko-

neen käyttötarkoituksesta ja varustelutasosta. Tuotantonopeudet ovat tyypillisesti 1500–

2000 m/min. [1, s. 17.] 

Yleisesti paperikone voidaan jakaa neljään perusosaan: rainanmuodostukseen, puristin-

osaan, kuivatusosaan ja kalanterointiin. Valmis paperi rullataan konerulliksi rullaimella. 

Koneen alkuosaa kutsutaan märkäpääksi ja loppuosaa kuivapääksi käsiteltävän kuitu-

materiaalin kosteuden kehityksen mukaisesti. [4; 1, s. 15–16.] Paperikoneen perusosat 

on esitetty kuvassa 1. 

 

 Paperikoneen piirroskuva [3]. 
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Sulppu syötetään perälaatikkoon, joka levittää massan tasaisesti viiraosalle, jossa 

sulppu muotoutuu rainaksi. Viira on kudoksista koostuva matto, jonka silmien välistä 

poistuu suuri osa, jopa 95 % sulpun sisältämästä vesimassasta. Viirakonfiguraatioita on 

erilaisia, ja vedenpoisto voi tapahtua painovoimaisesti tai erilaisiin imumekanismeihin 

perustuen viiran alapuolelta, päältä tai molempiin suuntiin. [4.]  Kartongin valmistuksessa 

käytetään usein useamman viiraosan yhdistelmää kartongin monikerrosrakenteen ai-

kaansaamiseksi. Viiraosan lopussa rainan kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti 15–20 %. 

Viiraosalta tullut vesi kierrätetään takaisin prosessiin niin kutsutun lyhyen kierron kautta, 

jolloin saadaan vähennettyä paperinvalmistuksen vedenkulutusta ja saadaan kierrätet-

tyä myös kiertoveden kemikaalit ja raaka-aineet. [1, s. 16.] 

Puristinosalla rainan kuiva-ainepitoisuutta kasvatetaan 40–60 %:iin nimensä mukaisesti 

puristamalla rainaa tyypillisesti 1–4 telaparin eli puristinnipin välissä. Puristus vaikuttaa 

samalla muodostuvan kuituverkon rakenteeseen. [4; 1, s. 16.] 

Kuivatusosalla rainan kuiva-ainepitoisuutta kasvatetaan entisestään jopa 95 %:iin haih-

duttamalla nestettä rainalta. Tyypillisin mekanismi on rainan kuljettaminen lämmitettyjen 

telojen kautta, jolloin teloista johtuva lämpö haihduttaa nestettä. [4; 1, s. 16.] Kuivatusta 

voidaan tehostaa myös konvektioon perustuvalla ilmakuivauksella tai lämpösäteilyyn pe-

rustuvalla infrapunakuivauksella. Kuivatusosalla voidaan tehdä myös erilaisia käsittely-

toimenpiteitä, kuten pintaliimausta, pigmentointia, kiillotusta tai päällystystä. [5.] Kuivatus 

on paperikoneen energiaintensiivisin osaprosessi, minkä vuoksi kuivatusosa sijoitetaan 

huuvan sisään lämmön talteenottoa varten [4; 1, s. 16]. 

Paperikoneelta tullut paperi rullataan paperikoneen levyiseksi konerullaksi. Ennen asi-

akkaalle toimittamista konerulla leikataan vielä asiakkaan vaatimusten mukaisiksi yksit-

täisrulliksi tai arkeiksi. Ennen tätä vaihetta tuote voidaan vielä viimeistellä esimerkiksi 

kalanteroinnilla, jossa raina kuljetetaan kahden tai useamman telan muodostaman nip-

pisysteemin läpi. [1, s. 16.] Kalanteroinnilla voidaan parantaa tuotteen pintaominaisuuk-

sia, kuten sileyttä ja kiiltoa, säätää tuotteen paksuutta ja sen myötä tiheyttä sekä tasata 

tuotteen paksuusprofiilia tasaisempien rullien aikaansaamiseksi [5].  Kalanterointi voi si-

jaita paperikoneella kuivatusosan jälkeen ennen rullainta tai olla paperikoneesta erillinen 

osaprosessi, jossa konerulla rullataan vielä auki kalanterointia varten [1, s. 16]. 
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2.2 Paperin ja kartongin laatuominaisuudet 

Valmiista tuotteesta eli paperista tai kartongista voidaan määrittää lukuisia ominaisuuk-

sia, jotka kuvaavat sen laatua eli käyttökelpoisuutta suunniteltuun käyttötarkoitukseen tai 

vastaavuutta tuotteen tilaajan määrittelemiin vaatimuksiin nähden. KnowPap-oppimis-

ympäristö [5] jäsentää paperin ja kartongin ominaisuudet yleisiin ominaisuuksiin, optisiin 

ominaisuuksiin, lujuusominaisuuksiin ja pintaominaisuuksiin sekä kartongin erityisomi-

naisuuksiin. Tiivis kooste näistä ominaisuuksista on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Paperista ja kartongista määritettäviä laadullisia ominaisuuksia [5]. 

YLEISET OMINAISUUDET Neliömassa 

Paksuus, tiheys ja bulkki 

Formaatio 

Kosteus 

Tuhkapitoisuus 

Kuituorientaatio 

Toispuolisuus 

Mittapysyvyys ja käyristyminen 
OPTISET OMINAISUUDET Opasiteetti 

Vaaleus 

Kiilto 

Väri ja sävy 

Jälkikellertyminen 

LUJUUSOMINAISUUDET Reologinen käyttäytyminen 

Vetolujuus 

Repäisylujuus 

Jäykkyys 

Puhkaisulujuus 

Taittolujuus 

Palstautumislujuus 

Pintalujuus 

PINTAOMINAISUUDET Sileys ja karheus 

Huokosrakenne 

Sorptio 

KARTONGIN ERITYISOMINAISUUDET Nuutattavuus 

Puristuslujuus 

Muoto ja suoruus 

Liimattavuus 

Haju ja maku 

PE-päällystetyn kartongin ominaisuudet: 
- Pohjakartongin tarttuvuus muovikalvoon 
- Päällysteen reikäisyys 
- Suojaominaisuudet 

Halutut ominaisuudet riippuvat lopputuotteen käyttötarkoituksesta: Esimerkiksi painopa-

pereilta vaaditaan hyvää ajettavuutta painokoneessa, hyvää painettavuutta ja korkeaa 
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painojäljen laatua. Tämä asettaa vaatimuksia erilaisille taulukossa 1 esitetyille suureille, 

kuten veto- ja repäisylujuudelle, jäykkyydelle, sorptio-ominaisuuksille, vaaleudelle, 

opasiteetille ja niin edelleen. Pakkauskartongille puolestaan olennaisinta on jäykkyys, 

kun taas esimerkiksi toilettipaperille oleellisia ominaisuuksia ovat absorptiokyky, peh-

meys sekä korkea lujuus, mutta matala märkälujuus. [1, s. 61.] 

2.3 Paperikoneen laatusäätöjärjestelmä 

Paperin ja kartongin laatu ja ominaisuudet määräytyvät valmistusprosessin eri vaiheissa 

raaka-aineen valinnasta ja käsittelystä aina tuotteen viimeistelyyn asti. Tällaisten loppu-

tuotteen laatuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja hallinta mahdollistaa muun mu-

assa tuotteiden laadun, tuotantonopeuden ja tuotannon resurssitehokkuuden optimoin-

nin. Tuotteen ja tuotannon laadun hallintajärjestelmää paperikoneella kutsutaan laa-

tusäätöjärjestelmäksi (QCS, engl. Quality Control System). [5.] 

Laatusäätöjärjestelmä on yksi paperikoneautomaation osa-alue prosessiteollisuuden 

automaation ja koneiden ja laitteiden automaation rinnalla [1, s. 245]. Laatusäätöjärjes-

telmä on automaatiojärjestelmä, jonka tehtävänä on mittauksiin perustuen, eri säätöme-

netelmien mukaisesti ja toimilaitteiden välityksellä optimoida valmistuvan tuotteen val-

mistusta ja laatua eri kohdissa paperikonetta, myös vika- tai häiriötilanteista palautuessa 

sekä laadunvaihdostilanteissa. [1; 5.] 

Rainaa profiloidaan ja säädetään jatkuvasti eri suureiden suhteen sekä koneen suuntai-

sesti (MD, engl. Machine Direction) että rainan poikkisuuntaan (CD, engl. Cross Direc-

tion). Tavanomaisten toimilaitteiden lisäksi eri kohdissa prosessia on erikoistuneita, niin 

kutsuttuja profiloivia toimilaitteita, joita ohjaamalla erityisesti rainan poikkisuuntaiseen 

profiiliin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia prosessin eri vaiheissa. [1; 5.] 

Jatkuvan säädön tarpeisiin rainan laatuominaisuuksia määritetään niin sanottuina 

on-line-mittauksina eli jatkuvatoimisena suoraan rainalta. Mitta-anturit on tyypillisesti 

asennettu mittakelkkoihin, jotka puolestaan on sijoitettu eri kohtiin paperikonetta asen-

nettuihin mittaraameihin, joiden läpi raina kulkee. Mittakelkka kulkee eli traversoi raamia 

pitkin, jolloin saadaan mittausdataa rainan eri kohdista myös poikkisuuntaan. [1; 5.] Ku-

vassa 2 on esitetty periaatekuva mittakelkan traversoinnista. 
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 Mittakelkan traversio mittaraamilla ja sen läpi kulkevalla rainalla. Traversiotapoja voi olla 
muitakin kuin tasainen kulku sivulta toiselle, esimerkiksi reunoja tai jotakin tiettyä kohtaa 
tai aluetta painottava. [6.] 

Paperin ja kartongin valmistuksessa on kyse jatkuvatoimisesta ja monipuolisesta pro-

sessista, jossa tuotteen laatua pyritään säätämään sekä pituus- että leveyssuunnassa 

samanaikaisesti useiden eri suureiden suhteen. Paperikoneen laatusäädössä on usein 

kyse monimuuttujasäädöstä, johon sovelletaan kehittyneitä säätömenetelmiä, kuten 

malliprediktiivistä säätöä (MPC, engl. Model Predictive Control). [4.] 
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3 Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmä 

Valmet on sellu-, paperi- ja energiateollisuuteen erikoistunut teknologia- ja automaatio-

ratkaisuja sekä palveluita tarjoava konserni. Sellu- ja paperiteollisuuden ratkaisuvali-

koima kattaa kaiken kokonaisista sellutehdastoimituksista paperikoneisiin, osaproses-

seihin, varaosiin, huoltoon ja automaatioon. Valmet IQ on Valmetin kokonaisvaltainen 

laadunhallintaratkaisu sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. [2.] 

3.1 Mittaukset 

Valmet IQ -tuoteperheeseen kuuluvat erilaiset mittaraamit ja -palkit, mittakelkat ja varsi-

naiset mitta-anturit (kuva 3). 

 

 Valmet IQ Scanner -mittaraami ja mittakelkka paperikoneelle [2]. 

IQ-tuoteperheen on-line-mittauksia ovat muun muassa seuraavat: 

• kosteus-, kuiva-ainepitoisuus- ja tiheysmittaukset 

• neliömassamittaukset 

• paksuusmittaukset 

• optiset ominaisuudet (väri, kiilto) 
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• rainan topografia- ja rakennemittaukset (kuituorientaatio, pintamittaukset, 
huokoisuus, epäpuhtaudet, reiät, epäjatkuvuudet jne.) 

• tuhkapitoisuus (kokonaistuhka sekä kalsiumkarbonaatti-, savi- ja titaaniok-
sidipitoisuus) 

• päällystemittaukset 

• pehmopaperin pehmeysmittaukset. 

Perinteisempien mittausten lisäksi Valmet IQ -tuoteperheeseen kuuluvat myös konenä-

köön perustuvat rainan kunnonvalvonta-, monitorointi- ja laaduntarkkailuratkaisut. [2.] 

3.2 Säädöt ja sovellukset 

Valmet IQ sisältää erilliset säätöratkaisut konesuuntaisille ja poikkisuuntaisille säädöille. 

Poikkisuuntaissäätöön kuuluvat neliömassan, kosteuden, paksuuden, kiillon, päällystyk-

sen ja kuituorientaation säädöt. Konesuuntaiseen säätöön kuuluvat neliömassan, kos-

teuden, tuhkapitoisuuden, päällystyksen ja kiertoveden koostumuksen säädöt sekä eri-

laiset ajonopeuksien optimoinnit. 

Valmet IQ:n kehittyneempiin ohjaussovelluksiin kuuluvat automaattinen lajinvaihto ja vä-

risäätö sekä erilaiset sävynmuutossovellukset. Valmet IQ sisältää myös erilaisia rapor-

tointisovelluksia tuotannon, suorituskyvyn ja laadun raportointiin. 

Säätösovellukset toimivat osana Valmet DNA:ta, Valmetin omaa automaatiojärjestel-

mää. Valmet DNA -järjestelmää on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 

3.3 Profiloivat toimilaitteet 

Profiloivilla toimilaitteilla voidaan tehdä muutoksia rainan poikkisuuntaiseen profiiliin. 

Profiloivia toimilaitteita on erilaisia eri tarkoituksiin, ja ne sijaitsevat eri osissa paperiko-

netta. [8.] Kuvassa 4 on esitetty kaksi erilaista profiloivaa toimilaitetta. 
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 Profiloivia toimilaitteita: Valmet IQ Slice Profiler (vas.) ja Valmet IQ Moisturizer [8]. Lait-
teet eivät ole keskenään mittakaavassa. 

Valmet IQ Profiler -tuoteperheeseen kuuluvat profiloivat toimilaitteet on listattu taulu-

kossa 2. 

Taulukko 2. Valmet IQ Profilers -tuoteperheen profiloivat toimilaitteet ja niiden tehtävät [8]. 

Tuotenimi Tehtävä 

IQ Dilution Profiler Perälaatikon laimennusventtiilien ohjaus 

IQ Slice Profiler Perälaatikon huuliaukon ohjaus 

IQ Steam Profiler Höyryn annostelun ohjaus rainanmuodostus- ja pu-
ristinosalla 

IQ Moisturizer Rainan kostutus 

IQ Coat Weight Profiler Päällystemäärän säätö 

IQ Induction Profiler Kalanteritelan lämmitys induktiolla 

IQ Air Jet Profiler Kalanteritelan lämmitys ilmapuhalluksella 

IQ Calender Steam Profiler Höyryn annostelun ohjaus kalanterilla 

Kaikkia profiloivia toimilaitteita ei käytetä kaikissa paperikonekonfiguraatioissa, vaan ne 

valitaan tapauskohtaisesti tarkoituksen mukaan [8].   
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4 Valmet DNA -automaatiojärjestelmä 

Valmet DNA on hajautettuun ohjausjärjestelmäarkkitehtuuriin (DCS, engl. Distributed 

Control System) perustuva automaatiojärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa niin prosessin-, 

laadun- kuin koneenohjauksen, moottorikäyttöjen ohjauksen, kunnonvalvonnan, erilais-

ten optimointien sekä tiedonkeruun ja -hallinnan automaatio eri mittakaavoissa. [9.]  

4.1 Valmet DNA -arkkitehtuuri 

DCS-pohjaisena järjestelmänä Valmet DNA:ssa itsenäiset prosessiasemat ohjaavat 

säätöpiirejä eri osissa järjestelmää, mutta valvonta on keskitetty. Suunnittelu- ja ylläpito-

toimet tehdään erillisillä suunnitteluasemilla. [9.] Yleiskuvaus Valmet DNA:n arkkitehtuu-

rista on esitetty kuvassa 5. 

 

 Valmet DNA -arkkitehtuuri [10] Latikan [11, s. 14] mukaan. 
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Kommunikaatio tapahtuu kahdennetussa Ethernet-pohjaisessa verkossa rengas- tai täh-

titopologiassa. Valmet DNA tukee yleisimpiä kenttäväyläprotokollia ja kommunikaatiota 

kolmannen osapuolen laitteiden ja järjestelmien kanssa. [9.] 

Varsinaiseen DNA-tuoteperheeseen kuuluvat omat suunnittelu-, ylläpito-, raportointi- ja 

operointisovellukset ja -työkalut sekä prosessiasemat, palvelimet ja I/O:t. Valmet DNA:n 

turva-automaatio on toteutettu saksalaisen HIMA:n turvalogiikkajärjestelmillä. [9.] 

Valmet DNA skaalautuu yhden osaprosessin ohjauksesta kokonaisen laitoksen toimin-

nan ohjaukseen. Valmet DNA:n valvomo-ohjelmisto- eli SCADA-ratkaisuilla (engl. Su-

pervisory Control And Data Acquisition) myös laitosten etävalvonta on mahdollista. [9.] 

4.2 Valmet DNA:n automaatiokielen keskeisiä käsitteitä 

Automaatiosuunnittelu Valmet DNA:lla perustuu sen omaan automaatiokieleen, jolla ku-

vataan suunniteltavan automaatiosovelluksen toiminta. Kieli perustuu toimilohkojen kyt-

kentöihin ja monipuolisiin tyyppeihin. Oma, sovellusalueeltaan rajoitettu automaatiokieli 

mahdollistaa huomattavasti tehokkaamman suunnittelun verrattuna yleisiin ohjelmointi-

kieliin. [12, s. 1.] 

Automaatiosovellus eli automaatiokielinen sovellusohjelma on moduuleista ja niiden vä-

lisistä yhteyksistä koostuva looginen kokonaisuus. Moduulit määritellään suunnittelijan 

ja prosessinohjauksen kannalta mielekkäinä kokonaisuuksina, ja ne ovat pienimpiä oh-

jelmalohkoja, joita voidaan ladata varsinaisille sovelluspalvelimille. Esimerkkejä moduu-

leista ovat säätöpiirin logiikkaa kuvaava toimintamoduuli, laitteiden tai järjestelmien vä-

listä kommunikaatiota hoitava I/O-moduuli tai erilaiset prosessin valvomonäkymiin 

tai -toimintoihin kytkevät valvomomoduulit. [12, s. 2–3.] 

Moduulit jaetaan neljään pääryhmään: automaatiomoduulit, dokumenttimoduulit, 

konfigurointimoduulit ja tyyppimoduulit eli tyypit [12, s. 4]. 
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4.2.1 Automaatio- ja konfigurointimoduulit 

Automaatiomoduuliksi kutsutaan graafista kuvausta sovellusohjelman osasta. Tällainen 

on siis esimerkiksi Valmet DNA:n FbCad-suunnitteluohjelmalla suunnittelijan laatima ih-

misen helposti luettavissa oleva kuvaus, jossa visuaalisilla kytkennöillä voidaan ilmaista 

esimerkiksi I/O-moduulin ja toimintamoduulin välinen yhteys. Graafisista automaatiomo-

duuleista muodostetaan automaatiokielinen ohjelma, joka koostuu erillisistä konfiguroin-

timoduuleista, kuten edellä mainitut toiminta- ja I/O-moduulit. Konfigurointimoduulit lada-

taan sovelluspalvelimille, ja ne varsinaisesti määrittelevät automaatiosovelluksen toimin-

nan. Yksi automaatiomoduuli voi sisältää useita konfigurointimoduuleita. Automaatio- ja 

konfigurointimoduulien välistä yhteyttä on havainnollistettu kuvassa 6. [12, s. 4–6.] 
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 Esimerkki automaatiomoduulista ja sen sisältämistä konfigurointimoduuleista. 1) I/O-
moduuli; 2) valvomon positiomoduuli; 3) valvomon operointimoduuli; 4) valvomon ta-
pahtumamoduuli; 5) I/O-moduuli; 6) I/O-moduuli; 7) toimintamoduuli. [12, s. 5.] 

Automaatiomoduuli sisältää siis tyypillisesti useita varsinaisen automaatiosovelluksen 

toimintaa määritteleviä erillisiä konfigurointimoduuleita. 
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4.2.2 Dokumenttimoduulit 

Dokumenttimoduulit ovat yksinkertaisesti dokumentteja, jotka kuvaavat sovellusta tai 

verkon rakennetta. Erilaisia dokumenttimoduulityyppejä ovat piiri-, säätö-, logiikka- ja 

laitteistokaaviodokumentit sekä kenttäpiirustusdokumentit. Dokumenttimoduuleista ei 

muodosteta automaatiokielistä ohjelmaa eli konfigurointimoduuleita. [12, s. 6.] 

4.2.3 Tyyppimoduulit 

Tyyppimoduulit määrittelevät automaatiokielessä käytettävät tyypit. Tyypit jakautuvat 

kolmeen ryhmään: tietotyypit, toimilohkotyypit ja nipputyypit. Sovellussuunnittelija ei 

voi itse suunnitella uusia tyyppejä, vaan niiden valikoimat ovat aina valmiina sovelluspal-

velimilla. [12, s. 7.] 

Tietotyypit voidaan automaatiokielessä jakaa alkeistyyppeihin, rakenteisiin tyyppeihin, 

taulukoihin ja kiinteisiin kehystaulukoihin. Esimerkki alkeistyypistä on perustyyppi uns16 

(etumerkitön kokonaisluku, koko 2 tavua, lukualue 0 … 65535) tai perustyypistä uns16 

johdettu, vikabittien ilmaisuun käytetty alkeistyyppi fails, jolla on samat ominaisuudet 

kuin perustyypillä uns16, mutta se on nimetty eri tavalla kuvaamaan tiettyä käyttötarkoi-

tustaan. Rakenteiset tyypit ovat pitemmälle johdettuja tietotyyppejä, kuten kellonaikaa ja 

päivämäärää kuvaava time. Taulukko puolestaan sisältää useamman samantyyppisen 

alkion, joihin voidaan viitata mielivaltaisesti. Kiinteä kehystaulukko taas on rakenne, 

jossa kiinteässä, tyypin määrittämässä kehyksessä on konfiguroitava ja ajon aikana 

muutettavissa oleva taulukko. [12, s. 7–11.] 

Toimilohkotyypit eli toimilohkot ovat moduulien perusrakennusosia (kuva 7). Toimilohkoa 

määrittävät muun muassa sen eri jäsenet, jotka voidaan jakaa tuloihin, lähtöihin ja kon-

figurointiparametreihin. Eri toimilohkojen tulo- tai lähtötyyppiä olevien jäsenten välinen 

tiedonsiirto tapahtuu kytkeytymällä. Kullekin jäsenelle on määritelty jokin tyyppi, esimer-

kiksi ana tai bin, ja kytkeytyminen voi tapahtua vain samaa tyyppiä olevien jäsenten vä-

lillä. Konfigurointiparametrit eivät muutu ohjelman toiminnan aikana, vaan ne määritel-

lään konfigurointivaiheessa. [12, s. 11.] Toimilohkoja automaatiosovellusohjelman pe-

rusosana eli oliona on kuvattu luvussa 4.3.3. 
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 AM- eli analogiamittaustyyppinen toimilohko. Toimilohkon jäsenet: Vasemmassa reu-
nassa tulot, oikeassa reunassa lähdöt. Alareunassa eräs lohkon konfigurointiparametri. 
[12.]  

Nipputyypit ovat moduulien väliseen kommunikaatioon käytettävien porttien tyyppejä. 

Portit voivat olla jotakin tietotyyppiä tai nipputyyppiä. Jotakin tietotyyppiä olevan portin 

kautta voi välittää vain yhtä, samaa tietotyyppiä olevaa tietoa. Nipputyyppiä olevan portin 

jäsenten avulla voidaan eri puolilta moduulia kerätä tietoa yhteen ja lähettää se nippuna 

eteenpäin. Nipputyyppejä käytetään esimerkiksi prosessinohjauspalvelimen ja valvomon 

välisessä kommunikaatiossa. [12, s. 12.] Portteja on kuvattu tarkemmin luvussa 4.3.2. 

4.3 Valmet DNA -sovellusohjelman perusosat 

Valmet DNA -sovellusohjelman perusosia eli olioita ovat tietopisteet, portit ja toimiloh-

kot. Tietopisteet jaetaan edelleen ulkoisiin ja paikallisiin tietopisteisiin, ja portit rajapinta-

portteihin ja suorasaantiportteihin. Moduulien sisällä oliot ovat vahvasti tyypitettyjä eli ne 

voivat kommunikoida vain keskenään samantyyppisten olioiden kanssa. Moduulien väli-

sessä kommunikaatiossa tyypitystä on tietyiltä osin heikennetty. [12, s. 13.] Esimerkit 

olioiden graafisista esityksistä on esitetty kuvassa 8. 
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 Valmet DNA -automaatiokielen perusosat eli oliot. Muokattu lähteestä [12, s. 13]. 

4.3.1 Tietopisteet 

Sisäinen tietopiste on tunnettu ja siihen voidaan viitata vain sen moduulin sisällä, jossa 

sisäinen tietopiste sijaitsee. Sisäisiä tietopisteitä hyödynnetään siis moduulin sisäisissä 
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kytkennöissä. Esimerkiksi laskutoimitus-, logiikka- tai vertailutoimilohkot kommunikoivat 

tyypillisesti sisäisten tietopisteiden välityksellä. [12, s. 13–14.] 

Ulkoisia tietopisteitä käytetään moduulin ulkopuolisen tiedon tuomiseen moduuliin toisen 

moduulin portista tai toimilohkosta. Ulkoisen tietopisteen nimi viittaa moduuliin ja sen 

porttiin tai toimilohkon jäseneen, josta tieto tuodaan. Esimerkiksi kuvassa 8 ulkoisen tie-

topisteen nimi viittaa ”pr:40-P-406”-nimisen toimilohkon jäseneen ”av”. [12, s. 14–15.] 

4.3.2 Portit 

Siinä missä ulkoisia tietopisteitä käytetään tietojen tuomiseen moduulin sisään, voidaan 

porttien roolin katsoa olevan tiedonsiirtorajapinnan muodostaminen moduulin tietojen 

viemiseksi ulos moduulista. [12.] 

Suorasaantiporttiin voidaan viitata kaikkialla sovellusverkossa ja sen nimen on täten ol-

tava yksilöllinen koko verkossa. Suorasaantiporttiin voidaan kytkeä yksittäinen tietopiste 

tai kokonainen toimilohko kaikkine jäsenineen. Esimerkiksi kuvan 8 toimilohko on itses-

sään kytketty ”pr:LI-375”-nimiseen suorasaantiporttiin. Toimilohkoon voitaisiin täten vii-

tata kyseisellä nimellä kaikkialla sovellusverkossa. Yksittäiseen jäseneen viitattaisiin li-

säämällä jäsenen nimi kaksoispisteellä erotettuna suorasaantiportin nimen perään, esi-

merkiksi ”pr:LI-375:out”. [12, s. 15–16.] 

Rajapintaporttia käytetään toimilohkon yksittäisen tiedon siirtämiseksi moduulista toi-

seen. Rajapintaportin voidaan katsoa olevan moduulin rajapinnalla oleva lähtönasta, jo-

hon voidaan kytkeä tietoa kyseisen moduulin sisältä, esimerkiksi toimilohkon yksittäi-

sestä jäsenestä. Rajapintaporttiin viitataan yhdistämällä portin nimi portin sisältävän kon-

figurointimoduulin nimeen. Rajapintaportti on siis suoraan moduulin sisäinen olio siinä 

missä suorasaantiportin voidaan katsoa olevan sidoksissa esimerkiksi toimilohkoon, jo-

hon se on kytketty. [12, s. 17.] 

4.3.3 Toimilohkot 

Toimilohkot toteuttavat tietyn toiminnon, esimerkiksi säätöalgoritmin, vertailun tai lasku-

toimituksen. Toimilohkojen jäseniä ovat tulot, lähdöt sekä konfigurointiparametrit. Tulot 
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ja lähdöt ovat kytkentäpisteitä, joiden välityksellä toimilohkot kommunikoivat. Toimilohkot 

ovat itsessään tyyppejä, ja niiden jäsenten tyypit on määritelty toimilohkotyypin osana. 

Kytkentäpisteet voivat kytkeytyä vain samantyyppisiin pisteisiin. Konfigurointimoduulin 

sisällä toimilohkot tulee nimetä yksilöllisesti yksilönumerolla ja toimilohkon tyyppitunnuk-

sella, esimerkiksi 1pid. Konfigurointimoduulin sisällä toimilohkot suoritetaan yksilönume-

ron mukaisessa järjestyksessä pienimmästä suurimpaan. [12, s. 17–21.] Toimilohkoja 

on kuvattu myös osana tyyppien kuvausta luvussa 4.2.3.  
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5 Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa kuvataan työssä käytetty aineisto ja työkalut. Sisältö mukailee kuvassa 9 

esitettyä korkean tason kuvausta työnkulusta. 

 

 Korkean tason kuvaus projektin toteutuneesta työnkulusta. 

On huomattava, että kuvassa 9 esitetty työnkulku kuvaa työn toteutunutta työnkulkua 

eikä sisällä esimerkiksi koneelliseen jäsentämiseen perustuvan karakterisointimenetel-

män valintaprosessia. Tarkempi kuvaus työn varsinaisesta kulusta on esitetty luvussa 6. 

5.1 Karakterisoitavat QCS-tuoteryhmät ja automaatiomoduulit 

Työssä analysoitavana aineistona käytettiin Valmetin QMS- eli laadunhallintajärjestel-

mien tuotekehityksen versiohallinnasta ladattuja QCS-automaatiomoduuleita. Tarkem-

paan tarkasteluun valikoitui kahdeksan tuoteryhmää, jotka on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Karakterisointiin valitut QCS-tuoteryhmät ja niiden sisältämät automaatiomoduulit. 

TUOTERYHMÄ (TR) 
AUTOMAATIOMODUULIEN 
LUKUMÄÄRÄ 

TR 1 328 

TR 2 52 

TR 3 97 

TR 4 140 

TR 5 536 

TR 6 473 

TR 7 1 481 

TR 8 713 

YHTEENSÄ 3 820 

Tarkasteluun valitut tuoteryhmät edustavat yleisimpiä ja eniten käytettyjä QCS-tuotteita 

ja antavat siten kattavan kuvan QCS-tuotteiden sisällöstä [13]. 

5.2 Automaatiomoduuleista analysoidut seikat 

Automaatiomoduulien määrällisen karakterisoinnin rajaamiseen käytettiin apuna Valme-

tin tuotekehityksen Confluence-yhteistyöalustasta [14] löytyvää tuotekehitysprojektien 

dokumentaatiota sekä asiantuntijahaastatteluja. Merkintöjen ja haastatteluiden avulla 

pystyttiin rajaamaan, mitä tietoja automaatiomoduuleista tulisi saada, sekä miten tietoja 

tulisi jälkikäteen analysoida. Automaatiomoduuleista analysoitavaksi valikoituivat taulu-

kossa 4 listatut seikat. 
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Taulukko 4. Automaatiomoduuleista analysoitavaksi valitut seikat teemoittain. 

TEEMA ANALYSOITAVA SEIKKA 

I/O-moduulit - Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa 
on käytetty I/O-moduuleita 

Suunnittelujäsenet ja kaavat - Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa 
on käytetty suunnittelujäseniä 

- Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa 
on käytetty kaavoja, eriteltynä taso- ja arvokaavoi-
hin 

Laajennusmoduulit - Automaatiomoduulien sisältämien erilaisilla etuliit-
teillä alkavien toimintamoduulien lukumäärät 

- Sellaisten automaatiomoduulien sisältämien toi-
mintamoduulien lukumäärät, joiden nimi ei ala 
”pr:”-etuliitteellä 

- Erilaisten ”extensionmodule”-tyyppisten objektien 
lukumäärät tuoteryhmittäin 

Ulkoisten tietopisteiden yhtey-
dessä olevat porttinimet 

- Sellaisten “external”-tyyppisten objektien luku-
määrä, joiden nimessä on useampi kuin yksi kak-
soispiste 

Samannimiset ulkoiset tieto-
pisteet 

- Sellaisten samassa automaatiomoduulissa sijait-
sevien ulkoisten tietopisteiden lukumäärä, joilla on 
sama nimi, mutta joiden yhteydessä on eri portti-
nimi 

- Sellaisten samassa automaatiomoduulissa sijait-
sevien ulkoisten tietopisteiden lukumäärä, joilla on 
sama nimi ja jotka sijaitsevat eri sivuilla/tasoilla 

Rinnakkaiset toimintamoduulit - Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, jotka 
sisältävät useamman kuin yhden toimintamoduulin 

Tulostumattomaan merkkiin 
(engl. whitespace) päättyvät 
processArea-nimet 

- Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joiden 
processArea-attribuutin arvo päättyy tulostumatto-
maan merkkiin, so. välilyöntiin, sarkaimeen tai 
muuhun vastaavaan 

Toimintamoduulinimet, joissa 
kauttaviivamerkki 

- Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joiden 
sisältämien toimintamoduulien nimessä esiintyy 
kauttaviivamerkki ’/’ 

Toimilohkot - Tutkituissa automaatiomoduuleissa käytettyjen toi-
milohkojen lukumäärä ja tyyppi 
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5.3 Käytetyt työkalut 

Automaatiomoduulit muunnettiin XML-muotoon Valmet DNA -tuoteperheeseen kuuluvan 

DNA Engineering -suunnitteluympäristön [15] fbgen-työkalun (versio 22.1.13168.2508) 

avulla. 

Python-kielisen komentosarjan laadintaan käytettiin PyCharm-ohjelmointiympäristöä 

[16]. Tietojen analysointiin puolestaan käytettiin Microsoft Excel for Office 365 -taulukko-

laskentaohjelmaa [17].  
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6 Työn kulku 

6.1 Työn käynnistäminen 

Työ alkoi palavereilla työn ohjaajien sekä tuotekehityksen asiantuntijoiden kanssa. Pa-

lavereissa käytiin läpi aineistot ja analyysitarpeita tuotekehityksen näkökulmasta. Työn-

aikainen viestintä sovittiin käytäväksi Teams-sovelluksessa tuotekehityksen Teams-ka-

navalla sekä ryhmächatissa työn ohjaajien kanssa. Työn ohjaajien kanssa sovittiin vii-

koittaisista Teamsin välityksellä pidettävistä vakiotapaamisista. 

6.2 Karakterisointimenetelmän valinta 

Automaatiomoduulien suuren määrän takia moduulien manuaalinen läpikäynti ei näyt-

täytynyt mielekkäänä vaihtoehtona, joten oli tarpeen kehittää jokin automatisoitu mene-

telmä. Tiedossa oli, että Valmetin omaa FB-tiedostomuotoa olevat automaatiomoduulit 

olisivat muunnettavissa XML-muotoon Valmet DNA Engineering -suunnitteluympäristön 

[15] fbgen-työkalun avulla. XML on standardoitu rakenteellinen kuvauskieli, joka raken-

teensa puolesta olisi helposti jäsenneltävissä ja jonka käsittelyyn löytyisivät valmiit kir-

jastot muun muassa Python-ohjelmointikielestä [18; 19]. 

Ennen XML-pohjaisen menetelmän valitsemista tuli arvioida, millä tarkkuudella ja missä 

laajuudessa tarvittavat tiedot todella olisivat löydettävissä XML-muotoisista automaa-

tiomoduuliesityksistä. Tämä toteutettiin vertailemalla valikoituja esimerkkimoduuleita al-

kuperäisessä muodossaan Valmet DNA Function Block CAD -ohjelmassa (kuva 10) ja 

vastaavassa XML-muodossa (kuva 11). Vertailu aloitettiin tuotekehityksen toimittamasta 

hyvin yksinkertaisesta esimerkkimoduulista, josta sai nopeasti yleiskuvan siitä, miten au-

tomaatiomoduulin perusosat jäsentyvät XML-muodossa. 
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 Esimerkki automaatiomoduulista Valmet DNA Function CAD -suunnitteluohjelmassa 

 

 Ote automaatiomoduulin XML-muotoisesta kuvauksesta: AM2-tyyppisen toimilohkon 
esitys 
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Monipuolisempina esimerkkimoduuleina käytettiin valikoituja tuotteistettuja QCS-auto-

maatiomoduuleita, joissa tiedettiin esiintyvän erilaisia kiinnostavia piirteitä. Vertailun tu-

loksena todettiin, että automaatiomoduulien XML-muotoisista esityksistä olisi saatavilla 

kaikki kiinnostavat piirteet. 

6.3 Automaatiomoduulien muuntaminen XML-muotoon 

Valmet DNA Engineering -suunnitteluympäristön [15] fbgen-työkalulla voidaan muuntaa 

automaatiomoduuleita XML-muotoon vain yksi kerrallaan, joten massa-ajoa varten luo-

tiin .bat-päätteinen komentojonotiedosto, jossa kullakin rivillä on komento yhtä automaa-

tiomoduulia kohti. Komentojono laadittiin hakemalla Windowsin hakutoiminnolla kaikkien 

kuvauskantahakemiston alla olevien .fb-päätteisten tiedostojen tiedostopolut ja yhdistä-

mällä ne Microsoft Excel for Office 365 -taulukkolaskentaohjelmassa [17] osaksi fbgen-

komentoja. Näin saadun Excel-taulukon sisältö kopioitiin .txt-päätteiseen tekstitiedos-

toon, joka nimettiin uudelleen .bat-päätteiseksi. Suorittamalla komentojonotiedosto saa-

tiin fbgen-työkalu suorittamaan jokaisen automaatiomoduulin muunnos peräjälkeen. 

6.4 Python-kielisen komentosarjan suunnittelu ja toteutus 

XML-muotoisten automaatiomoduulien jäsennys päätettiin toteuttaa Python-kielisellä ko-

mentosarjalla. Python on laajasti dokumentoitu korkean tason tulkattava ohjelmointikieli, 

jota pidetään melko helposti lähestyttävänä muun muassa sen helpon luettavuuden 

vuoksi [20] ja joka sisältää myös valmiit kirjastot XML-tiedostojen jäsentämiseen [19]. 

6.4.1 Komentosarjan vaatimusmäärittely 

Komentosarjan suunnittelu aloitettiin vaatimusmäärittelyllä. Alustavasti todettiin, että toi-

minnallisuuksiltaan laadittavan komentosarjan tulisi kyetä 

• käsittelemään automaattisesti kaikki käyttäjän osoittamassa hakemistossa 
tai hakemistoissa ja näiden alihakemistoissa olevat XML-tiedostot 

• tunnistamaan ja hylkäämään sellaiset XML-tiedostot, jotka eivät ole XML-
muotoisia kuvauksia automaatiomoduuleista 
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• yhdistämään kuhunkin XML-muotoiseen QCS-automaatiomoduulin ku-
vaukseen selkokielinen tuotenimi käyttäjän osoittamasta QCS-tuotekehi-
tyksen tuotelistauksesta 

• jatkamaan XML-tiedostojen käsittelyä viimeisestä kokonaan käsitellystä 
XML-tiedostosta tietojen häviämättä esimerkiksi yhteys- tai virtakatkosten 
vuoksi 

• kirjoittamaan XML-tiedostoista jäsennellyt tiedot yhteen tai useampaan 
CSV-tiedostoon 

• kirjoittamaan lokitiedosto, josta käyvät ilmi käsittelyn aloitus- ja lopetusaika 
sekä käsiteltyjen XML-tiedostojen tiedostopolut eriteltynä hylättyihin ja hy-
väksyttyihin tiedostoihin. 

Valitut ratkaisut edellä listattuihin vaatimuksiin on kuvattu liitteessä 1. 

6.4.2 Komentosarjan suunnitteluvaiheen pseudokoodi 

Vaatimusmäärittelyn perusteella laadittiin niin kutsuttu pseudokoodi eli oikeaa ohjelmoin-

tikieltä muistuttava yksinkertaistettu ja vapaamuotoinen esitys komentosarjan pääasial-

lisesta toimintalogiikasta. Komentosarjan suunnitteluvaiheen pseudokoodi on esitetty 

esimerkkikoodissa 1. 

Aloita lokitiedoston kirjoittaminen 

 

# Tuotelistaustiedon valmistelu 

Käyttäjältä tuotelistaustiedoston osoite 

Ota tuotelistauksesta talteen tuotenimet ja niitä vastaavat kuvauskannan 

hakemistopolut 

 

xml_data = {} # sanakirjamuotoinen muuttuja XML-tiedostojen tietojen 

tallentamiseen 

 

# Mahdollisen aiemmin jäsennellyn datan lukeminen 

Jos löytyy aiemmin jäsenneltyä ja tallennettua dataa, lue ja tallenna 

xml_data:an 

 

# XML-tiedostojen jäsentäminen 

Käyttäjältä lista hakemistopoluista 

Käy läpi polut, etsi .xml-päätteiset tiedostot polkuineen 

Käy läpi löydetyt xml-polut: 

 jos löytyy jo xml_data:sta, ohita 

 jos ei aukea, hylkää 

 jos ei ole automaatiomoduulin XML-kuvaus, hylkää 

 muussa tapauksessa hyväksy ja jatka eteenpäin 

 

 Tarkista, onko processArea-attribuutin arvossa viimeisenä tyhjää 

 

 Määritä tuotenimi vertaamalla xml-polkua ja kuvauskannan polkuja 

  Valitaan tapaus, jossa pisin yhteneväisyys 

  

 Hae XML:n moduulinimi (Module name) 
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 Hae kaikki suunnittelujäsenet, niiden arvot ja mahdolliset kaavat 

 

 Hae kaikki kaavat, huolimatta siitä onko suunnittelujäsen vai ei 

  jos kaava alkaa ’#8’:lla, luokittele tasokaavaksi (layer formula) 

  muussa tapauksessa luokittele arvokaavaksi (value formula) 

 

 Hae automaatiomoduulin kerrosten (= sivujen) lukumäärä 

  Hae XML:stä kaikki elementit, joilla attribuutti ’layer’ 

  Suurin esiintyvä attribuutin arvo on kerrosten lukumäärä 

  

 Hae kaikki XML-elementit, joilla attribuutti ’objecttype’ 

 Käy läpi kaikki objecttype-elementit: 

 

  Hae kaikki erilaiset ’basename’-attribuuttien arvot 

 

  Käy läpi kaikki löydetyt ’basename’-arvot: 

   Hae ja laske kaikki esiintyvät ’blockname’-attribuuttien arvot 

 

  Jos ’objecttype’ == ’external’ eli ulkoinen tietopiste 

   Ota talteen objektin nimi 

    Määritä, onko nimessä useampi kaksoispiste (True/False) 

   Laske objektin esiintymislukumäärä automaatiomoduulissa 

   Määritä eri tasojen lukumäärä, joissa objekti esiintyy 

   Määritä objektin yhteyteen määritettyjen yksilöllisten 

    porttitunnusten lukumäärä 

  

 Tallenna koko xml_data ulkoiseen tiedostoon (= ”aiemmin jäsennelty data”) 

 

Kun kaikki xml-polut on käsitelty, kirjoita xml_data:n sisältö CSV-tiedostoksi 

 

Päätä lokitiedoston kirjoittaminen 

Esimerkkikoodi 1. Automaatiomoduulien XML-esitysten tietojen jäsentelyn komentosarjan 
suunnitteluvaiheen pseudokoodi 

Varsinainen lopullinen komentosarja on kuvattu liitteessä 2. 

6.4.3 Komentosarjan kehitys ja testaus 

Pseudokoodin pohjalta komentosarjaa alettiin kehittää osa kerrallaan. Erillisiä lyhyitä ko-

mentosarjoja luotiin muun muassa tuotenimien käsittelyyn ja yhdistämiseen käsiteltävän 

XML-tiedoston kanssa, XML-tiedostojen hylkäämiseen ja hyväksymiseen sekä erilaisten 

attribuuttien tunnistamiseen. Osien kehittäminen itsenäisesti helpotti kunkin toiminnalli-

suuden testaamista, kun komentosarjat pysyivät suhteellisen yksinkertaisina ja lyhyinä. 

Lopulta pseudokoodin perusteella osista rakennettiin yksi lopullinen kokonaisuus, joka 

on esitetty liitteessä 2. 

Yksittäisiä osia ja myös lopullista komentosarjaa testattiin jatkuvasti kehitystyön aikana 

käyttäen hyödyksi työn alkuvaiheessa esimerkeiksi annettuja automaatiomoduuleita. 
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Myös rajattuja hakemistokohtaisia ajoja tehtiin, ja näistä saadusta datasta pyrittiin ha-

vaitsemaan poikkeamia tai yksittäistapauksia. Hyvä esimerkki tästä on eri ’objecttype’-

attribuuttien kartoitus kehitysvaiheessa olleen komentosarjan testiajon perusteella: ajon 

perusteella saatiin tietoon kaikki tarkasteltavassa automaatiomoduulimassassa esiinty-

vät objektityypit, minkä jälkeen läpi objektityyppejä sisältävät XML-tiedostot pystyttiin 

käymään läpi ja lisäämään niiden perusteella tuki kunkin objektityypin yksilölliseen ja 

tarkempaan tiedonhakuun. 

6.5 Jäsennetyn tiedon jalostaminen ja analysointi 

Jo työn alkuvaiheessa oli selvää, että tiedon jalostus ja analysointi tehtäisiin Excel-tau-

lukkolaskentaohjelmalla sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden vuoksi. Erityisesti 

Excelin Pivot-taulukko-ominaisuus näyttäytyi houkuttelevana kohtuullisen suurten tieto-

määrien ketterään analysointiin. 

Komentosarjan kehitystyön aikana hahmottui kokonaiskuva tarkasteltavan tietomäärän 

luonteesta ja laadusta. Koska tietoa – tai tarkemmin ottaen yksilöllisiä tietueita eli eri 

muuttujien kombinaatioiden muodostamia rivejä – näytti syntyvän niin paljon, että tieto-

määrän käsittely yksinkertaisessa Excel-taulukossa osoittautuisi Excelin teknisten rajoi-

tusten vuoksi haastavaksi, päätettiin yhden taulukon sijasta luoda yksinkertainen relaa-

tiotietokanta Excel-tiedoston sisälle (kuva 12) ja analysoida sitä Excelin Pivot-taulukolla. 

Komentosarjaa päivitettiin tietokantarakenteen mukaiseksi eli sisällytettiin komentosar-

jaan tarvittavien ID-tunnisteiden jakaminen ja tiedon kirjoittaminen erillisiin, tietokannan 

tauluja vastaaviin CSV-tiedostoihin. 
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 Jäsennetyn tiedon relaatiotietomalli. ”Yhden suhde moneen”-yhteydet on kuvattu ”1-*”-
merkinnällä. ”ID”-päätteiset kentät toimivat taulujen avaimina. Avain on taulun pääavain, 
kun sen nimi on samanalkuinen taulun nimen kanssa. Esimerkiksi ”basenameID” on 
taulun ”basenames_tbl” pääavain ja ”objecttypeID” kyseisessä taulussa vierasavain. 

Relaatiotietokannan etuja yksinkertaiseen Excel-taulukkoon nähden on, että tietoa ei 

toisteta turhaan, jolloin tiedostokoko ja yksittäisten taulujen rivimäärät pysyvät maltilli-

sempina ja tiedonkäsittely tehostuu. 

Tauluun ”xmls_tbl” lisättiin käsin tuotekategoriaa kuvaava kenttä ”Product Category” tu-

losten selkeämpää raportointia varten. Muilta osin taulut kenttineen ja tietoineen ovat 

suoraan komentosarjan tuottamista CSV-tiedostoista luotuja Excel-tauluja. 

Tietoja analysoitiin Pivot-taulukon avulla. Tulokset on esitetty luvussa 7 ja tulosten saa-

miseksi käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset liitteessä 3.  
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7 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Tässä luvussa esitellään ja tarkastellaan työn tuloksia taulukossa 4 esitettyjen teemojen 

mukaisesti. 

7.1 I/O-moduulit 

I/O-moduuleita sisältävien automaatiomoduulien lukumäärät on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. I/O-moduuleita sisältävien automaatiomoduulien lukumäärä tuoteryhmittäin eritel-
tynä. 

TUOTERYHMÄ AUTOMAATIOMODUULIT, 
JOISSA I/O-MODUULEITA 

AUTOMAATIOMODUULEITA 
YHTEENSÄ 

TR 1   328 

TR 2   52 

TR 3   97 

TR 4 15 140 

TR 5 8 536 

TR 6   473 

TR 7 5 1 481 

TR 8 20 713 

YHTEENSÄ 48 3 820 

I/O-moduulit ovat melko harvinaisia valituissa tuoteryhmissä. I/O-moduuleita löytyi aino-

astaan neljässä kahdeksasta tuoteryhmästä ja yhteensä 48 automaatiomoduulista. Kai-

kista analysoiduista automaatiomoduuleista lukumäärä vastaa vain noin 1,2 prosenttia. 

7.2 Suunnittelujäsenet ja kaavat 

Suunnittelujäseniä sisältävien automaatiomoduulien lukumäärät on esitetty taulukossa 

6. 
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Taulukko 6. Suunnittelujäseniä sisältävien automaatiomoduulien lukumäärä tuoteryhmittäin 
eriteltynä. 

TUOTERYHMÄ AUTOMAATIOMODUULIT, 
JOISSA SUUNNITTELU-
JÄSENIÄ 

AUTOMAATIOMODUULEITA 
YHTEENSÄ 

TR 1 8 328 

TR 2 10 52 

TR 3 2 97 

TR 4 2 140 

TR 5   536 

TR 6   473 

TR 7 3 1 481 

TR 8 713 713 

YHTEENSÄ 738 3 820 

Suunnittelujäseniä on käytetty valituissa tuoteryhmissä hyvin vähän. Poikkeuksena tuo-

teryhmä 8, jossa suunnittelujäseniä on käytetty kaikissa analysoiduissa automaatiomo-

duuleissa. Kaikista analysoiduista automaatiomoduuleista suunnittelujäseniä sisältäviä 

automaatiomoduuleita on noin viidesosa (19,3 %). 

Mitä tahansa taso- tai arvokaavoja sisältävien automaatiomoduulien lukumäärät on esi-

tetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Mitä tahansa kaavoja sisältävien automaatiomoduulien lukumäärä tuoteryhmittäin 
ja kaavatyypeittäin eriteltynä. ”A-moduuli” on lyhenne sanasta automaatiomoduuli. 

TUOTE-
RYHMÄ 

AUTOMAATIOMODUULIT, 
JOISSA TASOKAAVOJA 

A-MODUULIT, 
JOISSA ARVO-
KAAVOJA 

A-MODUULEITA 
YHTEENSÄ 

TR 1 4 6 328 

TR 2   10 52 

TR 3   2 97 

TR 4   2 140 

TR 5     536 

TR 6     473 

TR 7   3 1 481 

TR 8 9 713 713 

YHTEENSÄ 13 736 3 820 
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Vertaamalla tuloksia taulukkoon 6 huomataan, että lukumäärät mukailevat suunnittelu-

jäseniä sisältävien automaatiomoduulien määriä. Tämän perusteella on oletettavaa, että 

suunnittelujäseniä sisältävät automaatiomoduulit ovat samoja, joissa on käytetty kaa-

voja. Oletettavaa on myös, että osaa kaavoista on käytetty nimenomaan suunnittelu-

jäsenten yhteydessä. Jatkotarkastelu (ei dokumentoitu tässä raportissa) osoitti, että vain 

yksi automaatiomoduuli oli sellainen, joka ei sisältänyt suunnittelujäseniä, mutta jossa oli 

käytetty kaavoja. Tasokaavat ovat hyvin harvinaisia tarkastelluissa tuoteryhmissä. 

7.3 Laajennusmoduulit 

Laajennusmoduulitulokset on jaettu kahteen osaan: moduulinimianalyysiin, jossa tarkas-

tellaan automaatiomoduulin sisältämien toimintamoduulien nimien etuliitteitä, sekä ob-

jektityyppianalyysiin, jossa tarkastellaan erilaisten ’extensionmodule’-tyyppisten objek-

tien esiintyvyyttä tuoteryhmissä. 

7.3.1 Moduulinimianalyysi 

Automaatiomoduulien sisältämien toimintamoduulien nimien etuliitteiden lukumäärät on 

esitetty taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Tuoteryhmittäin eriteltynä automaatiomoduulien sisältämien toimintamoduulien ni-
mien etuliitteiden lukumäärät. TR 1:n ja TR 5:n moduulietuliitteiden määrä eroaa 
yhdellä tuoteryhmien vastaavista automaatiomoduulien kokonaismääristä, koska 
molemmissa tuoteryhmissä on yksi automaatiomoduuli, joka ei sisällä yhtäkään 
toimintamoduulia. Vastaavasti TR 4:n osalta ero selittyy sillä, että eräs tuoteryh-
män automaatiomoduuli sisältää kaksi toimintamoduulia. 

TUOTE-
RYHMÄ al: ce: di: hi: ph2: pr: rp: rs: SMG: STR: 

Y
H

T
E

E
N

S
Ä

 

A
U

T
O

M
A

A
-

T
IO

M
O

D
U

U
L

E
IT

A
 

Y
H

T
E

E
N

S
Ä

 

TR 1           327         327 328 

TR 2       9   26   17     52 52 

TR 3           77 16 4     97 97 

TR 4       18 21 102         141 140 

TR 5       25 176 311 8 15     535 536 

TR 6       19 11 430 12 1     473 473 

TR 7 4 4 4 23   1 410 36       1 481 1 481 

TR 8   2     5 559     2 145 713 713 

YH-
TEENSÄ 

4 6 4 94 213 3 242 72 37 2 145 3 819 3 820 

Pr:-tyyppiset toimintamoduulit ovat odotetusti yleisin moduulityyppi lähes 85 prosentin 

osuudella kaikista moduulityypeistä. Se on myös jokaisen tuoteryhmän yleisin toiminta-

moduulityyppi. Tästä huolimatta tuoteryhmä 1 on ainoa, joka sisältää ainoastaan pr:-

tyyppisiä toimintamoduuleita. Tuoteryhmä 7:ssä esiintyy laajin kattaus erilaisia toiminta-

moduuleita, ja se on ainoa tuoteryhmä, jossa esiintyy al:- ja di:-tyyppisiä toimintamoduu-

leita. Tuoteryhmä 8 on ainoa, jossa esiintyy SMG:- ja STR:-tyyppisiä toimintamoduuleita. 

Muista kuin pr:-tyyppisistä moduuleista ph2:-tyyppiset ovat yleisimpiä, joskin suurin osa 

näistä on keskittynyt tuoteryhmä 5:een. 

Muulla kuin ”pr:”-etuliitteellä alkavien toimintamoduulien lukumäärät on esitetty taulu-

kossa 9. 
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Taulukko 9. Muulla kuin ”pr:”-etuliitteellä alkavien toimintamoduulien lukumäärät tuoteryhmit-
täin eriteltynä. 

TUOTERYHMÄ 

TOIMINTAMODUULIT, 
JOIDEN NIMI EI ALA 
”PR:”-ETULIITTEELLÄ 

AUTOMAATIOMODUULIT 
YHTEENSÄ 

TR 1   328 

TR 2 26 52 

TR 3 20 97 

TR 4 39 140 

TR 5 224 536 

TR 6 43 473 

TR 7 71 1 481 

TR 8 154 713 

YHTEENSÄ 577 3 820 

Lukumäärällisesti eniten muita kuin pr:-tyyppisiä toimintamoduuleita on tuoteryhmä 

5:ssä: 224 kappaletta, joka on noin 41,7 % suhteutettuna tuoteryhmän automaatiomo-

duulien lukumäärään. Suurin suhteellinen osuus, 50 %, on tuoteryhmä 2:ssa, joskin lu-

kumäärällisesti tuoteryhmässä on vain 52 automaatiomoduulia. Kuten edellä todettiin, 

tuoteryhmä 1 ei sisällä muita kuin pr:-tyyppisiä toimintamoduuleita. 

7.3.2 Objektityyppianalyysi 

Erilaisten ”extensionmodule”-tyyppisten objektien lukumäärät tuoteryhmittäin on esitetty 

taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Tuoteryhmittäin eriteltynä erilaisten ”extensionmodule”-tyyppisten objektien luku-
määrät. Lohkonimien pääte ”XX” viittaa kaikkiin mahdollisiin lohkovariantteihin. 

TUOTE-
RYHMÄ 

-AL_XX -AS_XX -CE_XX -OD_XX YHTEENSÄ 

TR 1 33   655 2 691 

TR 2 11 30 25   66 

TR 3 19   19   38 

TR 4 178 64 221 45 508 

TR 5 207 95 306 101 709 

TR 6 76 72 329 41 518 

TR 7 4 963   7 551 882 13 396 

TR 8 102   164 50 316 

YHTEENSÄ 5 590 261 9 270 1 121 16 242 

Tulosten perusteella -AL- ja -CE-tyyppiset objektit eli tapahtuma- ja positiomoduulit ovat 

yleisimpiä ja niitä esiintyy kaikissa tuoteryhmissä. -AS-tyyppisiä objekteja eli historiamo-

duuleita löytyy sen sijaan vain joka toisesta tuoteryhmästä, -OD-tyyppisiä objekteja eli 

operointimoduuleita puolestaan kuudesta kahdeksasta tuoteryhmästä. Tuoteryhmä 3 on 

ainoa, jossa on vain -AL- ja -CE-tyyppisiä objekteja. 

7.4 Ulkoisten tietopisteiden yhteydessä olevat porttinimet 

Taulukossa 11 on esitetty sellaisten automaatiomoduulien määrä, jotka sisältävät sellai-

sia ulkoisia tietopisteitä, joiden nimessä esiintyy vähintään kaksi kaksoispistettä. 
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Taulukko 11. Tuoteryhmittäin eriteltynä sellaisten automaatiomoduulien määrä, jotka sisältävät 
sellaisia ulkoisia tietopisteitä, joiden nimessä esiintyy vähintään kaksi kaksoispis-
tettä. ”A-moduuli” on lyhenne sanasta automaatiomoduuli. 

TUOTERYHMÄ A-MODUULIT, JOISSA ULKOISIA TIETO-
PISTEITÄ, JOIDEN NIMISSÄ VÄH. KAKSI 
KAKSOISPISTETTÄ 

AUTOMAA-
TIOMODUULIT 
YHTEENSÄ 

TR 1 300 328 

TR 2 35 52 

TR 3 84 97 

TR 4 108 140 

TR 5 416 536 

TR 6 428 473 

TR 7 1 391 1 481 

TR 8 295 713 

YHTEENSÄ 3 057 3 820 

Ulkoisia tietopisteitä, joiden nimessä esiintyy useampi kuin yksi kaksoispiste, esiintyy 

kaikissa tuoteryhmissä. On kuitenkin huomattava, että useamman kuin yhden kaksois-

pisteen esiintyminen ulkoisen tietopisteen nimessä ei varmuudella kerro siitä, onko ky-

seisen tietopisteen nimeen kytketty porttinimi, joka tyypillisesti esiintyy nimen lopussa. 

Kaksoispisteitä voi esiintyä tietopisteiden nimen keskellä muissakin tarkoituksessa, 

mutta tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, sillä satunnaisotannalla valittujen auto-

maatiomoduulien katselmoinnin perusteella suuressa osassa tapauksista porttinimi 

esiintyy tietopisteen nimessä. 

7.5 Toimilohkot 

Pareto-kaavio tutkituissa automaatiomoduuleissa esiintyvistä erilaisista toimilohkotyy-

peistä on esitetty kuvassa 13. 
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 Pareto-kaavio tutkituissa automaatiomoduuleissa esiintyvistä toimilohkotyypeistä. Kaa-
viota on typistetty tilankäytöllisistä syistä. Yhteensä erilaisia toimilohkotyyppejä löydet-
tiin 121 kappaletta. Toimilohkojen yhteenlaskettu määrä oli 162 327 kappaletta. 

Yhteensä erilaisia toimilohkotyyppejä löydettiin 121 kappaletta. Kaikkien toimilohkojen 

yhteenlaskettu määrä on 162 327 kappaletta eli keskimäärin noin 43 toimilohkoa auto-

maatiomoduulia kohti. Toimilohkotyypeistä 11 yleisintä kattaa 80 % kaikista tutkituissa 

tuoteryhmissä käytetyistä toimilohkoista. Yleisin lohkotyyppi on a-tyypin kopiointilohko 

ccoa. Myös viisi muuntyyppistä kopiointilohkoa mahtuu yleisimmän 11 lohkotyypin jouk-

koon. 
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7.6 Harvinaiset tai kokonaan esiintymättömät seikat 

Osa analysoitavista seikoista osoittautui harvinaisiksi tai niitä ei esiintynyt lainkaan tutki-

tuissa tuoteryhmissä. Tällaiset seikat on esitetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Tutkittujen tuoteryhmien osalta harvinaiset tai kokonaan esiintymättömät seikat. 

SEIKKA LÖYDÖSTEN 
LUKUMÄÄRÄ 

Samassa automaatiomoduulissa sijaitsevat samannimiset ulkoiset tietopis-
teet, joiden yhteydessä on eri porttinimiä 

0 

Samassa automaatiomoduulissa, mutta eri tasolla sijaitsevat samannimiset 
ulkoiset tietopisteet 

0 

Rinnakkaiset toimintamoduulit 1 

Tulostumattomaan merkkiin päättyvät processArea-nimet 0 

Toimintamoduulinimet, joissa kauttaviivamerkki 0 

Tuloksia tulkitessa tulee muistaa, että valitut tuoteryhmät eivät edusta koko QCS-tuote-

perhettä. Täten tulokset eivät anna täyttä varmuutta tiettyjen seikkojen täydellisestä 

esiintymättömyydestä kaikissa tuoteperheen automaatiomoduuleissa.  
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8 Yhteenveto 

Työn tarkoituksena oli laatia valituista Valmetin QCS-tuoteryhmien automaatiomoduu-

leista määrällinen analyysi suhteessa tiettyihin tuotekehitystyöhön liittyviin kiinnostaviin 

seikkoihin. Menetelmäksi valittiin XML-muotoon konvertoitujen automaatiomoduulien 

analysointi tehtävää varten kehitetyllä Python-komentosarjalla. Komentosarjalla tuote-

tusta tiedosta muodostettiin jatkoanalysointia varten kevyt Excel-yhteensopiva relaatio-

tietokanta, josta tehtiin kyselyjä Excelin Pivot-taulukolla. Tuotettu komentosarja, tieto-

kantamalli ja kyselyihin käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset dokumentoitiin katta-

vasti. 

Valittujen tuoteryhmien määrällisen karakterisoinnin tuloksista voidaan yhteenvetona to-

deta seuraavaa: 

• I/O-moduuleita esiintyy vain pienessä osassa tutkittuja automaatiomoduu-
leita.  I/O-moduuleita ei ole käytetty ollenkaan tuoteryhmissä 1, 2, 3 ja 6. 

• Suunnittelujäseniä ja kaavoja on käytetty vain pienessä osassa tutkittuja 
automaatiomoduuleita, poikkeuksena tuoteryhmä 8, jossa suunnittelujäse-
niä ja kaavoja löytyi jokaisesta automaatiomoduulista. Kaikissa tuoteryh-
missä kaavat ja suunnittelujäsenet esiintyvät pääsääntöisesti samoissa au-
tomaatiomoduuleissa. 

• Laajennusmoduuleita esiintyy laajasti kaikissa tuoteryhmissä. Vain tuote-
ryhmässä 1 esiintyy ainoastaan ”pr:”-alkuisia toimintamoduulinimiä. Erilai-
sia ”extensionmodule”-tyyppisiä objekteja sen sijaan löytyy kaikista tuote-
ryhmistä. 

• Kaikissa tuoteryhmissä voidaan arvioida esiintyvän ulkoisia tietopisteitä, 
joiden nimen yhteydessä on viittaus johonkin porttiin. Analyysimenetel-
mällä ei kyetty tuottamaan tarkkaa määrällistä tietoa tällaisista tapauksista, 
joten tarkempi jatkoanalyysi voi olla tarpeen. 

• Tutkituissa tuoteryhmissä ei esiintynyt ainuttakaan sellaista automaatiomo-
duulia, joka sisältäisi samannimisiä ulkoisia tietopisteitä eri sivuilla eri ta-
soilla, eikä myöskään sellaisia samannimisiä ulkoisia tietopisteitä, joihin 
olisi liitetty keskenään erilaisia porttinimiä. 

• Tutkituissa tuoteryhmissä esiintyi vain yksi automaatiomoduuli, joka sisälsi 
rinnakkaisia toimintamoduuleita. 

• Tutkituista tuoteryhmistä ei tavattu yhtäkään automaatiomoduulia, jonka 
processArea-nimi päättyisi tulostumattomiin merkkeihin tai jonka sisältä-
mien toimintamoduulien nimissä esiintyisi kauttaviivamerkki. 

• Keskimäärin toimilohkoja oli noin 43 automaatiomoduulia kohti. Erilaisia 
toimilohkotyyppejä löytyi 121 kappaletta. Toimilohkotyypeistä 11 yleisintä 
kattoi noin 80 % kaikista toimilohkoista. 
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Tuloksia tulkitessa tulee tiedostaa, että niihin liittyy myös joitakin epävarmuuksia. Esi-

merkiksi automaatiomoduulit XML-muotoon konvertoivan työkalun mahdolliset rajoituk-

set voivat jättää joitakin tekijöitä käytetyn analyysimenetelmän saavuttamattomiin. Tästä 

syystä tuloksia tulisikin pikemmin tulkita automaatiomoduulien XML-konversioiden kuin 

suoraan automaatiomoduulien analyysin tuloksina. Myös laadittuun komentosarjaan liit-

tyy pitkin työtä tehdyistä testauksista huolimatta sekä virheellisen koodin että käytetyn 

jäsennyslogiikan virheiden mahdollisuus. Esimerkiksi porttiviittaukseen päättyvien ul-

koisten tietopisteiden analyysimenetelmässä jäsennyslogiikka sisältää jopa tietoisen va-

javaisuuden: työssä etsittiin yksinkertaisesti kaikki sellaiset nimet, joissa esiintyi vähin-

tään kaksi kaksoispistettä. Tällä menetelmällä saatuja tuloksia voi kutsua korkeintaan 

suuntaa antaviksi. Komentosarjan kommentointi ja työn yleinen dokumentointi kuitenkin 

auttavat tällaisten tekijöiden arvioinnissa. 

Tunnistetuista puutteista ja riskeistä huolimatta työn tulokset antavat uskottavan yleisku-

van tutkittujen tuoteryhmien automaatiomoduulien sisällöstä ja toimivat hyvänä lähtökoh-

tana mahdollisille tarkemmille jatkotarkasteluille. Tässä raportissa kuvatut löydökset tu-

kevat tuotekehitystyön suunnittelua ja resurssien allokointia, ja työlle asetettujen tavoit-

teiden voidaan katsoa täyttyneen. 

Työssä tuotettu komentosarja ja tietojen jatkojalostukseen muodostettu Excel-pohjainen 

tietokantarakenne dokumentointeineen mahdollistavat automaatiomoduulien sisällön 

jatkoanalysoinnin myös muiden kuin tämän työn yhteydessä käsiteltyjen seikkojen suh-

teen. Pelkästään tämän työn yhteydessä tuotetusta raakadatasta on Excelin Pivot-tau-

lukon avulla mahdollista analysoida lukuisia tämän työn rajauksen ulkopuolelle jääneitä 

seikkoja, jotka jo itsessään voivat hyödyttää eri tahoja yrityksen sisällä. Komentosarja ja 

tietokantamalli mahdollistavat analyysin laajentamisen helposti myös muihin kuin tässä 

työssä tarkasteltuihin tuoteryhmiin, jolloin työstä saatava hyöty voi kasvaa entisestään. 

Oleellinen jatkotoimi on varmistaa työn tulosten ja tuotosten jakaminen ja tuominen riit-

tävän yleiseen tietoisuuteen yrityksen sisällä. Insinöörityöstä laadittiin myös yrityksen si-

säinen raportti, joka auttaa tiedon jakamisessa. 
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Liite 1. Ratkaisut komentosarjan suunnitteluvaiheen vaatimusmäärittelyn 

mukaisiin vaatimuksiin 

Tässä liitteessä kuvataan työssä käytetyt ratkaisut komentosarjan suunnitteluvaiheessa 

määriteltyjen vaatimusten täyttämiseksi. 

Käyttäjän osoittamassa hakemistossa tai hakemistoissa ja näiden alihakemis-

toissa olevien XML-tiedostojen käsittely 

Hakemiston ja alihakemistojen läpi käymiseen ja tiedostojen listaamiseen käytettiin Pyt-

honin os.walk()-metodia. XML-tiedostot tunnistettiin tarkastelemalla os.walk()-metodin 

palauttamien tiedostonimien päätteitä Pythonin merkkijonojen loppuja tarkastelevalla 

string.endswith()-metodilla. Työssä käytettyä komentosarjaa mukaileva esimerkki on esi-

tetty esimerkkikoodissa 1. 

import os 

 

rootlist = ["E:\\example\\", "E:\\example_2\\"] 

 

for root in rootlist: 

    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(root): 

        for filename in [f for f in filenames if f.endswith(".xml")]: 

            # Tänne asti pääsevät vain XML-tiedostot 

Esimerkkikoodi 1. XML-tiedostojen poimiminen hakemistoista ja alihakemistoista os.walk()- ja 
string.endswith()-metodeilla. Esimerkissä käydään läpi kaksi juurihakemis-
toa alihakemistoineen (E:\example\ ja E:\example_2\). 

Useampien eri juurihakemistojen käsittelymahdollisuus ratkaistiin käyttämällä juurihake-

mistojen tallentamiseen lista-tietotyyppiä, jonka alkiot käydään läpi yksi kerrallaan for-

silmukalla. 
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Sellaisten XML-tiedostojen tunnistaminen ja hylkääminen, jotka eivät ole XML-

muotoisia kuvauksia automaatiomoduuleista 

Automaatiomoduuleita kuvaavat XML-tiedostot tunnistettiin tarkastelemalla Pythonin 

xml.etree.ElementTree-moduulin avulla elementtipuuksi jäsennellyn XML-tiedoston juu-

ren tunnistetta (engl. tag). XML-tiedostot, joiden juuritunniste oli ”DocumentInfo”, luoki-

teltiin automaatiomoduulia kuvaavaksi XML-tiedostoksi. Esimerkkikoodi ratkaisusta on 

esitetty esimerkkikoodissa 2. 

import xml.etree.ElementTree as ET 

 

xml_path = “E:\\example\\example.xml” 

 

tree = ET.parse(xml_path) 

root = tree.getroot() 

 

if root.tag != ‘DocumentInfo’: 

 # Hylkää 

else: 

 # Hyväksy 

Esimerkkikoodi 2. Muiden kuin automaatiomoduuleja kuvaavien XML-tiedostojen tunnistami-
nen ja hylkääminen. 

On huomattava, että edellä kuvattu XML-elementtipuun juuritunnisteeseen perustuva 

ratkaisu ei ole yleispätevä, mutta se oli riittävä tämän työn tarpeisiin. Muut kuin automaa-

tiomoduuleja kuvaavat XML-tiedostot liittyivät tässä työssä samoissa hakemistoissa ole-

viin Valmet DNA -kuva- ja operaattorinäkymämoduuleihin, joilla vastaava tunniste oli eri 

kuin automaatiomoduuleja kuvaavissa tiedostoissa. 

Selkokielisen tuotenimen yhdistäminen kuhunkin XML-muotoiseen QCS-auto-

maatiomoduulin kuvaukseen käyttäjän osoittamasta QCS-tuotekehityksen tuote-

listauksesta 

Selkokielisten tuotenimien lähteenä käytettiin vakiomuotoista QCS-tuotekehityksen yllä-

pitämää tuotelistaustiedostoa, joka sisälsi riveittäin jaoteltuna mm. selkokieliset tuoteni-

met ja niitä vastaavat tuotehakemistopolut. Alkuperäisestä tuotelistaustiedostosta tallen-

nettiin hakemistopolut ja niitä vastaavat tuotenimet Python-sanakirjaan. Esimerkkikoodi 

tästä on esitetty esimerkkikoodissa 3. 
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import os 

 

np = os.path.normpath # muuttaa hakemistopolun yleispätevään muotoon 

 

productlist_path = “E:\\example\\productlist.txt” 

 

# Sanakirja tuotenimitietojen tallennukseen 

product_names = {} 

 

# Luetaan tuotelistatiedot listaan 

with open(productlist_path, 'rt') as readfile: 

    productlist = [row.rstrip() for row in readfile.readlines()] 

 

# Jaetaan tuotenimitietorivit osiin välilyöntien kohdalta 

for product in productlist: 

    parts = product.split(" ") 

 

    # Poistetaan toisesta osasta samana toistuva alkuosa 

    # jolloin saadaan paljaat yksilölliset tuotenimet 

    shortname = np(parts[1][len("${TOOLBASE}/products") + 1:]) 

 

    if shortname == ".":  # Jätetään tallentamatta pelkkään juurihakemistoon 

     # viittaava tuote turhana 

        pass 

    else:       # Tallennetaan tuotenimitiedot sanakirjaan: polku avaimena,  

   # tuotenimi arvona 

        product_names[shortname] = parts[3] 

Esimerkkikoodi 3. Tuotenimilistan käsittely ja tallennus Python-sanakirjaan jatkokäyttöä var-
ten. 

Tunnistusmenetelmänä verrattiin käsiteltävän XML-tiedoston hakemistopolkua tuotelis-

tauksessa esiintyviin hakemistopolkuihin ja valittiin niistä tapaus, jossa oli pisin yhte-

neväinen merkkijono. Selkokieliseksi tuotenimeksi valittiin tällöin hakemistopolkua vas-

taava tuotenimi. Esimerkki tästä on esitetty esimerkkikoodissa 4. 

xml_paths = [”E:\\example.xml”, “E:\\example2.xml”] 

 

for xml_path in xml_paths:   # Käydään läpi XML-tiedostojen hakemistopolkuja 

      # yksi kerrallaan 

 

# Sanakirja yhteneväisten polkujen tietojen tallentamiseen 

shortname_matches = {} 

 

# Käydään läpi sanakirjaa ja etsitään XML:n hakemistopolkua vastaavat 

# hakemistopolut product_names -sanakirjasta 

# HUOM. product_names sisältää tuotelistasta eritellyt tuotenimitiedot 

# muodossa {polku: tuotenimi} 

 

for shortname, longname in product_names.items(): 

    if shortname not in xml_path: 

        pass 

    else:   # Tallennetaan kaikki osumat   

            # ja valitaan myöhemmin pisin osuma 

        shortname_matches[shortname] = longname 
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# Jos ei löytynyt yhtäkään osumaa, määritetään tuotenimeksi ’N/A’ 

if len(shortname_matches.keys()) == 0: 

    xml_dict[xml_id].update({'productnames': { 

        'short': 'N/A', 'long': 'N/A'}}) 

 

# Etsitään merkkimäärältään pisin osuma 

# ja tallennetaan tuotepolku ja nimi muuttujiin 

else: 

    max_len_match = max(shortname_matches.keys(), key=len) 

    product_path = max_len_match 

    product_name = shortname_matches[max_len_match] 

Esimerkkikoodi 4. Tuotenimien valinta vertaamalla XML-tiedoston hakemistopolkua tuotepol-
kuihin. 

Työssä käsiteltiin myös hakemistoja, joille ei ollut olemassa tuotenimiä edellä mainitussa 

tuotelistauksessa. Tällaiset tapaukset nimettiin suoraan yleisellä nimellä, eikä edellä ku-

vattua vertailumenetelmää käytetty. 

XML-tiedostojen käsittelyn jatkaminen viimeisestä kokonaan käsitellystä XML-tie-

dostosta tietojen häviämättä esimerkiksi yhteys- tai virtakatkosten vuoksi 

Keskeneräisten jäsentelytietojen välitallennus toteutettiin käyttämällä Pythonin pickle-

moduulia, joka mahdollistaa erilaisten Python-objektien, kuten tämän työn tapauksessa 

jäsentelytiedot sisältävän Python-sanakirjan, kirjoittamisen ja lukemisen ulkoisesta tie-

dostosta. Esimerkki pickle-moduulin käytöstä sanakirjan lukemisesta ja kirjoittamisesta 

on esitetty esimerkkikoodissa 5. 

import pickle 

 

sanakirja01 = {‘avain’: ‘arvo’} 

sanakirja02 = {} 

 

# Kirjoitetaan sanakirja01 ulkoiseen tiedostoon 

with open(“E:\\sanakirja01dump.txt”, ‘wb’) as f: 

 pickle.dump(sanakirja01, f) 

 

# Luetaan äsken kirjoitetusta ulkoisesta tiedostosta tiedot sanakirja02:een 

with open(”E:\\sanakirja01dump.txt”, ‘r’) as read_f: 

 sanakirja02 = pickle.loads(read_f.read()) 

Esimerkkikoodi 5. Sanakirjan kirjoittaminen lukeminen ulkoisesta tiedostosta Pythonin pickle-
moduulin avulla. 
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Tässä työssä laaditussa komentosarjassa kaikki XML-tiedostoista jäsennetyt tiedot kir-

joitetaan yhteen sanakirjaan. Jokaisen XML-tiedoston käsittelyn päätteeksi sanakirja kir-

joitetaan ulkoiseen tekstitiedostoon edellisen version päälle. Komentosarjan alkupuolella 

tällaisen tekstitiedoston sisältö luetaan sanakirjaan, mikäli sellainen löytyy. 

Tietojen korruption varalta komentosarjassa lisäksi kirjoitetaan sanakirjan tiedot vuoro-

tellen kahteen eri tiedostoon. Tällöin yhden tiedoston korruptoiduttua kaikkea tietoa ei 

menetetä, vaan voidaan käyttää toista tiedostoa. 

XML-tiedostoista jäsenneltyjen tietojen kirjoittaminen yhteen tai useampaan CSV-

tiedostoon 

Jäsenneltyjen tietojen kirjoittamiseen CSV-tiedostoihin käytettiin Pythonin csv-moduulia 

ja sen sisältämää DictWriter-metodia, joka on tarkoitettu sanakirjamuotoisen datan kir-

joittamiseen CSV-muotoon. Esimerkki tästä on esitetty esimerkkikoodissa 6. 

import csv 

 

with open(“E:\\example.csv”, ‘w’) as f: 

 fieldnames = [”sarakeotsikko1”, ”sarakeotsikko2”] 

 writer = csv.DictWriter(f, fieldnames = fieldnames, dialect = ‘excel’) 

 writer.writeheader() 

 row = {‘sarakeotsikko1’: ’arvo1’, ’sarakeotsikko2’: ’arvo2’} 

 writer.writerow(row) 

Esimerkkikoodi 6. CSV-tiedoston kirjoittaminen sanakirjasta hyödyntäen csv-moduulin 
DictWriter-metodia. Esimerkissä kirjoitetaan otsikkorivi ja yksi rivi tietoja. 

Työssä laaditussa komentosarjassa määritellään erilliset otsikkorivit ja rivien sisällöt kul-

lekin työn raportissa kuvatun relaatiotietomallin mukaiselle taululle. 

Sellaisen lokitiedoston kirjoittaminen, josta käyvät ilmi käsittelyn aloitus- ja lope-

tusaika sekä käsiteltyjen XML-tiedostojen tiedostopolut eriteltynä hylättyihin ja 

hyväksyttyihin tiedostoihin 

Työssä laaditussa komentosarjassa lokitiedoston kirjoittaminen tehtiin hyödyntäen Pyt-

honin logging-moduulia. Komentosarjan ajamisen aloitus- ja lopetusajat otettiin talteen 
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hyödyntämällä Pythonin datetime-moduulin datetime-objektin today()-metodia, joka pa-

lauttaa silloisen paikallisen ajanhetken mikrosekunnin tarkkuudella. Hyväksytyt ja hylätyt 

XML-tiedostojen tiedostopolut kirjoitettiin lokiin ylläpitämällä hyväksyttyjen ja hylättyjen 

XML-tiedostojen tiedostopolkujen listoja ja komentosarjan lopussa kirjoittamalla näiden 

sisältö lokiin. Esimerkkikoodi näistä toimenpiteistä on esitetty esimerkkikoodissa 7. 

import logging 

from datetime import datetime 

 

aloitusaika = datetime.today() 

 

logging.basicConfig(filename = “E:\\example.log”, level = logging.DEBUG) 

logging.info(“Aloitusaika: %s”, aloitusaika) 

 

hyvaksytyt =  [”E:\\example.xml”, ”E:\\example2.xml”] 

hylatyt =   [“E:\\example3.xml”, “E:\\example4.xml”] 

 

qual_str = "----- QUALIFIED XML PATHS -----" # Taman merkkijonon peraan 

         # lisataan hyvaksytyt 

         # tiedostopolut  

         # rivinvaihtoineen 

for qual in hyvaksytyt: 

    qual_str = qual_str + "\n{}".format(qual) 

 

# Ja lopulta merkkijono kirjoitetaan lokiin 

logging.info(qual_str)  

 

# Samat toimenpiteet hylatyille tiedostopoluille kuin edella hyvaksytyille 

disqual_str = "----- DISQUALIFIED XML PATHS -----" 

for disq in hylatyt: 

    disqual_str = disqual_str + "\n{}".format(disq) 

logging.info(disqual_str) 

 

lopetusaika = datetime.today() 

 

logging.info(“Lopetusaika: %s”, lopetusaika) 

Esimerkkikoodi 7. Aloitus- ja lopetusajan sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen XML-tiedostojen tie-
dostopolkujen kirjoittaminen lokitiedostoon. 

Työssä laaditussa komentosarjassa lokiin kirjoitetaan lisäksi muun muassa erilaisia 

eteen tulleita mahdollisia poikkeustilannetietoja, ulkoisesta tiedostosta mahdollisesti lu-

ettuja aiemmin jäsennettyjen XML-tiedostojen tiedostopolut sekä käsiteltyjen XML-tie-

dostojen lukumäärä ja keskimääräinen käsittelyaika tiedostoa kohti. 
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Liite 2. Automaatiomoduulien määrälliseen karakterisointiin kehitetty ko-

mentosarja 

Tässä liitteessä on esitetty työssä laadittu komentosarja kokonaisuudessaan. 

Työ ja siten myös komentosarja laadittiin osana kansainvälistä tuotekehityspro-

jektia, mistä syystä komentosarjan kommentointikieli oli englanti. 

# ############################################################################ 

# 

#   PYTHON SCRIPT FOR PARSING QCS FB MODULES FOR DATA OF INTEREST 

#   Copyright (C) 2020 Antti Venho 

# 

#   version 1.0     (2020-07-16) 

# 

#   Written as part of Antti Venho's Bachelor's thesis project during 

#   Summer 2020 

# 

#   --- QUICK START GUIDE --- 

#   - Make sure that the params['XXX'] data in the first lines of the script 

#       are to your liking 

#        - Make sure that the productlist is found and is in .txt format 

#        - If you wish to use or continue parsing from a previously built 

#           dict, make sure that there's a proper file named 

#           'already_read_tic.txt' or 'already_read_toc.txt' in the temp 

#           directory. It won't be overwritten, but rather updated with new 

#           data, so if you want a fresh run, make sure that such files do 

#           NOT exist in the temp directory. New ones are then created by the 

#           script. 

#        - Other params['XXX'] directories/paths are used only to write data 

#           in so they are not that critical 

#        - The params['PARSE_ROOT'] variable dictates the directories under 

#           which to parse all XML files 

#               - Note that the variable is a _list_ of paths, so make sure to 

#                   include square brackets ('[]') 

#               - There are some examples listed. Comment out what you want 

#                   to use or create your own. 

#               - There is also a possibility to read a custom set of paths 

#                   from a text file: 

#                   - Make sure that in your params['CONFIG_DIR'] directory 

#                       there's a text file called xmlpaths.txt that contains 

#                       one dir path per line and nothing else. 

#                   - Comment in the "with open" -part at the end of the 

#                       environment parameter setup section 

#   - Run the script and enjoy(?) 

# 

#   --- FUNCTIONAL DESCRIPTION --- 

#   The script takes a list of directories as input (params['PARSE_ROOT']), 

#   finds all files that end with .xml under those directories and 

#   subdirectories, then parses those XML files using Pythons 

#   xml.etree.ElementTree module. 

# 

#   Along with a log file and two temp files (the so-called tic-toc files) 

#   for storing interim parsing data, the script outputs CSV files that each 

#   represent a table in a relational data model for use in, e.g., further 

#   Excel analysis. The script generates and includes the required identifiers 
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#   for the tables in the output data. 

# 

#   - PARSING LOGIC AND FEATURES - 

#   Proper XMLs are identified by checking whether the element tree's root 

#   tag is 'DocumentInfo', which, at least for the purpose of the project, 

#   seemed to yield satisfactory results. After an XML has been qualified, 

#   it is looped through with different parameters, and data of interest is 

#   extracted and stored in a Python dictionary common for data from all 

#   parsed XMLs. 

 

#   From each qualified XML, the script extracts... 

#   ... the file path and file size 

#   ... layer count 

#   ... whether the module’s process area name has trailing spaces 

#   ... product name ('productname long') and a general product path 

#       ('productname short') using a separately designated product list file 

#       as input 

#   ... all design members, their values and formulas 

#   ... all value formulas and all layer formulas 

#   ... various data regarding ‘external’ type objects: 

#  - name of each external 

#  - whether or not the name contains two or more colons (‘:’) 

#  - number of appearances of each external within the 

#   automation module 

#  - number of unique port names attached to each external 

#  - number of unique layers where the external appears within the  

#   automation module where the external appears  

#   ... all object types found 

#       ... all found base names related to each object type found 

#           ... all found block names related to each base name found 

#   The various data identification methods are commented inline 

#   in more detail. 

# 

#   - TIC-TOC METHOD FOR STORING INTERIM DATA - 

#   During the development of the script, it became obvious that processing 

#   times of large sets of XMLs are so long that a way to store interim data 

#   in a temp file is needed (to cater for connection problems, unexpected 

#   errors etc.) The 'tic-toc' method uses Python’s pickle module to write the 

#   xml data dictionary into a text file after each parsing iteration of a 

#   qualified XML. The script alternates between files 'already_read_tic.txt' 

#   and 'already_read_toc.txt' so even in the case of data corruption during 

#   the pickle process, an earlier temp file can still be retrieved. At the 

#   start, the script checks for tic-toc files and loads the stored dict into 

#   the xml data dict and thus does not parse those XMLs again. If a fresh 

#   run is wanted, the tic-toc files should be removed or renamed in the 

#   designated temp directory. Similarly, old tic-toc files can be 

#   used to rewrite old data into CSV files. 

# 

# ############################################################################ 

 

 

# import libraries 

import os                           # for handling directory and file paths 

import logging                      # for writing a log file 

from datetime import datetime       # for logging execution times 

import csv                          # for writing CSV files 

import xml.etree.ElementTree as ET  # for parsing XML files 

import re                           # for using regular expressions 

import pickle                       # for dumping and loading interim data to 

                                        # a temp file 
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def get_filesize(list_elem):        # for sorting xml paths by file size 

    return list_elem[1] 

 

 

# Get start time for file naming and execution time calculations 

start_time = datetime.today() 

start_time_str = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S') 

 

# Set environment parameters 

# Change example paths to your own liking 

np = os.path.normpath 

params = {} 

params['PRODUCTLIST_PATH'] =    np("E:\\example\\productlist.txt") 

params['CONFIG_DIR'] =          np("E:\\example\\config") 

params['LOGS_DIR'] =            np("E:\\example\\logs") 

params['RESULTS_DIR'] =         np("E:\\example\\results") 

params['TEMP_DIR'] =            np("E:\\example\\temp") 

 

# --------------------------------------------------------------------------- 

#       PARSE_ROOT setup 

# --------------------------------------------------------------------------- 

 

# PARSE_ROOT designates the directories under which to parse all XML files 

# Comment in one of the example lines, or make your own 

# (needs to be a LIST of paths) 

 

# params['PARSE_ROOT'] =          [np("E:\\example\\base")] 

# params['PARSE_ROOT'] =          [np("E:\\example\\base"), 

                                 np("E:\\example_2\\base")] 

 

# Comment in the section below, if you want to use a custom list of 

# directory paths 

# NOTE: The file should be named 'xmlpaths.txt' in you CONFIG directory 

#       and it should only contain a list of paths, one per line 

 

# params['PARSE_ROOT'] = [] 

# with open(os.path.join(params['CONFIG_DIR'], 'xmlpaths.txt'), 'r') as f: 

#     lines = f.read().splitlines() 

# for line in lines: 

#     params['PARSE_ROOT'].append(np(line)) 

 

# --------------------------------------------------------------------------- 

#       PARSE_ROOT setup ends 

# --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

# Start logging 

logging.basicConfig(filename=np(os.path.join(params['LOGS_DIR'], 

                                             "MainScriptLog_" 

                                             + start_time_str + ".log")), 

                    level=logging.DEBUG) 

logging.info("Main Script initialized @ %s", start_time) 

# Pre-make a string from parameters to append to the log entry 

params_str = "PARAMETERS USED:\n" 

for param in set(params.keys()) & {'PRODUCTLIST_PATH', 

                                   'CONFIG_DIR', 

                                   'LOGS_DIR', 

                                   'RESULTS_DIR', 

                                   'TEMP_DIR', 

                                   'PARSE_ROOT'}: 

    params_str = params_str + "\t\t{}:\t{}\n".format(param, params[param]) 

# Log the parameters 
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logging.info(params_str) 

 

# Declare general dicts, lists, variables... 

xml_dict = {}               # Dict for storing all XML data 

xml_id = 0                  # Variable for unique XML ID 

processed_paths = []        # List for storing previously processed XML paths 

tictoc = 'tic'              # For pickling into two alternating pickle files 

                                # for data integrity 

qualified_xmls_log = []     # Lists for logging 

disqualified_xmls_log = [] 

 

############################################################################# 

# Prepare productlist for looking up product name data 

############################################################################# 

 

# Filepath for the original productlist file 

productlist_path = params['PRODUCTLIST_PATH'] 

 

# Declare a dict for storing product name data 

product_names = {} 

 

# Read productlist data into a list 

with open(productlist_path, 'rt') as readfile: 

    productlist = [row.rstrip() for row in readfile.readlines()] 

 

# Split productlist lines into parts 

for product in productlist: 

    parts = product.split(" ") 

 

    # Strip the toolbase-prefix from the second part 

    # to make unique pathnames for products 

    shortname = np(parts[1][len("${TOOLBASE}/products") + 1:]) 

 

    if shortname == ".":    # Omit the "product" named 'base' 

        pass 

    else:       # Make dict entry with shortname as key, longer name as value 

        product_names[shortname] = parts[3] 

 

############################################################################## 

# Read already parsed data from temp file, if found 

############################################################################## 

pickle_loaded = False 

try: 

    try:    # First, see if there's a 'tic' file 

        with open(os.path.join(params['TEMP_DIR'], 

                               'already_read_tic.txt'), 'r') as read_f: 

            # Load previously parsed data to xml_dict 

            xml_dict = pickle.loads(read_f.read()) 

        pickle_loaded = True 

    except: 

        # If 'tic' file not found or problems with loading, look for 'toc' 

        try: 

            with open(os.path.join(params['TEMP_DIR'], 

                                   'already_read_toc.txt'), 'r') as read_f: 

                # Load previously parsed data to xml_dict 

                xml_dict = pickle.loads(read_f.read()) 

            pickle_loaded = True 

        except: 

            # If no 'toc' file found or problems with loading, 

            # log no previously parsed XMLs found 

            pickle_loaded = False 

            logging.info("--- PREVIOUSLY PARSED XMLS ---\n" 
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                         "No previously parsed XMLs found.") 

            pass 

 

    if pickle_loaded:   # If 'tic' or 'toc' file was succesfully loaded 

 

        # Update xml_id to largest one already used 

        xml_id = max(xml_dict.keys()) 

 

        # Log the previously parsed XMLs 

        logging_str = "--- PREVIOUSLY PARSED XMLS ---" 

 

        # Build list of processed XML paths and log them 

        for id in xml_dict.keys(): 

            processed_paths.append(xml_dict[id]['path']) 

            logging_str = logging_str + "\n{}".format(xml_dict[id]['path']) 

 

        # Log it! 

        logging.info(logging_str) 

 

except:     # If everything fails 

    logging.info("--- PREVIOUSLY PARSED XMLS ---\n" 

                 "No previously parsed XMLs found.") 

    pass 

 

 

############################################################################## 

# Scan and sort through PARSE_ROOT directory and subdirectories for .xml files 

############################################################################## 

xml_paths = []  # For storing xml paths in format (path, filesize) 

print("Walking started @ {}".format(datetime.today())) 

for parse_root in params['PARSE_ROOT']: 

    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(parse_root): 

 

        # Find every file ending in '.xml' 

        for filename in [f for f in filenames if f.endswith(".xml")]: 

            xml_path = os.path.join(dirpath, filename) 

 

            # File size in kB, rounded to int 

            xml_filesize = int(os.path.getsize(xml_path) / 1000) 

 

            xml_paths.append((xml_path, xml_filesize)) 

print("Walking ended @ {}".format(datetime.today())) 

 

# Sort xml tuples in xml_paths by file size (ascending aka 

# smallest to largest). This saves time in the pickle method as the smallest 

# XMLs are parsed first and the dict remains as small as possible until the 

# end of the run. 

xml_paths.sort(key=get_filesize) 

xml_paths_tot = len(xml_paths) 

 

pathcount = 0   # For keeping track of iterations 

 

for xml_path, fsize in xml_paths: 

    pathcount += 1 

 

    print("Processing path {}/{} | Started @ {} " 

          "| Size: {} kB | Path: {}".format(pathcount, 

                                            xml_paths_tot, 

                                            datetime.today(), 

                                            fsize, 

                                            xml_path)) 
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    # See if XML path has already been processed 

    if xml_path in processed_paths: 

        continue                        # If so, move on to the next XML 

 

    try:                                # Parse XML into an element tree 

        tree = ET.parse(xml_path) 

        root = tree.getroot() 

    except:  # If parsing is not successful, disqualify XML and log a warning 

        logging.warning("Unable to open file {}".format(xml_path)) 

        disqualified_xmls_log.append(xml_path + "\t| Unable to open file") 

        continue  # Stop here and move on to the next XML 

 

    try: 

        root_tag = root.tag     # Get root tag for XML qualification 

    except: 

        disqualified_xmls_log.append("{}\t| Unable to get " 

                                     "root tag".format(xml_path)) 

        continue    # Stop here and move on to the next XML 

 

    # Disqualify XML if root tag is not 'DocumentInfo' 

    if root_tag != 'DocumentInfo': 

        disqualified_xmls_log.append("{}\t| Unacceptable root " 

                                     "tag: {}".format(xml_path, root_tag)) 

        continue    # Stop here and move on to the next XML 

 

        ###################################################################### 

        ###################################################################### 

        #   ACTUAL PARSING STARTS 

        ###################################################################### 

        ###################################################################### 

    # If we get this far, the XML is qualified 

    # and we can start actually parsing 

    else: 

        # Include file path in the list of qualified XMLs 

        qualified_xmls_log.append("{}".format(xml_path)) 

        # Assign the XML a unique ID 

        xml_id += 1 

 

        # Store ID and file path and size to dict 

        xml_dict.update({xml_id: {'path': xml_path, 'size': fsize}}) 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # SEE IF PROCESS AREA HAS TRAILING SPACES 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        try: 

            if root.attrib.get('processarea').encode('utf-8').endswith(' '): 

                xml_dict[xml_id].update({'processarea w/ ' 

                                         'trailing spaces': True}) 

            else: 

                xml_dict[xml_id].update({'processarea w/ ' 

                                         'trailing spaces': False}) 

        except: 

            xml_dict[xml_id].update({'processarea w/ ' 

                                     'trailing spaces': None}) 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # GET PRODUCT NAMES 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # First, if XML is from a XXX directory, 

        # directly store the path's dirname as shortname, 

        # and 'XXX' as longname 

        if 'XXX' in xml_path: 

            xml_dict[xml_id].update({'productnames': 
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                                         {'short': 

                                              os.path.dirname(xml_path), 

                                          'long': 

                                              'XXX'}}) 

 

        # Otherwise, proceed by looking up data from the productname dict 

        else: 

            # Declare dict for storing match data in 

            # format {shortname: longname} 

            shortname_matches = {} 

 

            # Store short and long product names for the XML 

            for shortname, longname in product_names.items(): 

                if shortname not in xml_path: 

                    pass 

                else:   # Gather ALL matches in a dict and later choose the  

     # longest one 

                    shortname_matches[shortname] = longname 

 

            # If no match was found, store names as 'N/A' 

            if len(shortname_matches.keys()) == 0: 

                xml_dict[xml_id].update({'productnames': { 

    'short': 'N/A', 'long': 'N/A'}}) 

 

            # Choose the longest of the shortname matches 

            # and enter them into the dict 

            else: 

                max_len_match = max(shortname_matches.keys(), key=len) 

                xml_dict[xml_id].update( 

                    {'productnames': 

                         {'short': max_len_match, 

                          'long': shortname_matches[max_len_match]}}) 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # GET MODULE NAMES 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # List for storing module names 

        modulenameslist = [] 

 

        # Find all elements called 'Module' 

        module_elems = root.findall(".//Module") 

 

        # NOTE: 'module_elems' was already found during qualification 

        for elem in module_elems: 

            # get 'name' attribute 

            modulenameslist.append(elem.get('name')) 

 

        # Store data into the dict 

        xml_dict[xml_id].update({'modulenames': modulenameslist}) 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # GET DESIGNMEMBERS 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # Declare sub-dict for storing data 

        xml_dict[xml_id]['designmembers'] = {} 

 

        # Under Module/TiffanyBlocks, find all elements named 

        # 'attribute' with parent element name '--DESIGNMEMBERS' 

        dmemb_elems = \ 

            root.findall( 

                ".//Module/TiffanyBlocks/" 

                "*[@name='--DESIGNMEMBERS']/attribute") 
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        for dmemb_elem in dmemb_elems: 

            # UTF-8 encoding to ensure correct handling of special chars 

            dmemb_name = dmemb_elem.get('name').encode('utf-8') 

            dmemb_value = dmemb_elem.get('value').encode('utf-8') 

            try: 

                dmemb_formula = dmemb_elem.get('formula').encode('utf-8') 

            except: 

                # Design member didn't have a formula. That's OK, move on. 

                dmemb_formula = 'N/A' 

                pass 

            # Save data to dict 

            xml_dict[xml_id]['designmembers'].update({ 

                dmemb_name: { 

                    'value': dmemb_value, 

                    'formula': dmemb_formula}}) 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # GET FORMULAS 

        # (sorts all unique formulas in XML to layer and value formulas) 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # Declare sub-dict and lists for storing formula data 

        xml_dict[xml_id]['formulas'] = \ 

            {'valueformulas': [], 'layerformulas': []} 

 

        # Find all elements that contain attribute 'formula' 

        formula_elems = root.findall(".//Module/formulas/*[@formula]") 

 

        for formula_elem in formula_elems:  # Loop through found elements 

            formula = formula_elem.get('formula').encode('utf-8').strip() 

 

            # Layer formula if it starts with '#8' 

            if formula.startswith("#8"): 

                if formula in xml_dict[xml_id]['formulas']['layerformulas']: 

                    pass    # If formula already stored, do nothing 

                else:       # Otherwise, store it 

                    xml_dict[xml_id] \ 

                        ['formulas']['layerformulas'].append(formula) 

 

            # Otherwise, the formula is a value formula 

            else: 

                if formula in xml_dict[xml_id]['formulas']['valueformulas']: 

                    pass    # If formula already stored, do nothing 

                else:       # Otherwise, store it 

                    xml_dict[xml_id] \ 

                        ['formulas']['valueformulas'].append(formula) 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # GET LAYER COUNT 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # Variable for storing the highest layer value found 

        highest_layer = 0 

 

        # Find all elements that contain attribute 'layer' 

        layer_elems = root.findall(".//*[@layer]") 

 

        # Look for the highest layer number 

        for layer_elem in layer_elems: 

            found_layer = layer_elem.get('layer') 

            if found_layer > highest_layer: 

                highest_layer = found_layer 

            else: 

                pass 



Liite 2 

  9 (16) 

 

 

        # Finally, store the highest layer number as layer count 

        xml_dict[xml_id].update({'layers': highest_layer}) 

 

        # ################################################################### 

        # GET OBJECTTYPES, BASENAMES, BLOCKNAMES, LAYERCOUNT, EXTERNAL DATA 

        # ################################################################### 

 

        # Declare sub-dict for storing objecttype data 

        xml_dict[xml_id]['objecttypes'] = {} 

 

        # Find all elements that contain attribute 'basename' 

        basename_elems = root.findall(".//*[@basename]") 

 

        # Find all elements that contain attribute 'objecttype' 

        objtype_elems = root.findall(".//*[@objecttype]") 

 

        # --------------------------------------------------------------- 

        # Find and store found objecttypes to dict 

        # --------------------------------------------------------------- 

        # Iterate through elements 

        for objtype_elem in objtype_elems: 

 

            # Get the objecttype value 

            objtype = objtype_elem.get('objecttype') 

 

            # If objecttype is already in dict... 

            if objtype in xml_dict[xml_id]['objecttypes'].keys(): 

                pass   # ... do nothing 

            # Otherwise add the objecttype to dict as key to sub-dict 

            else: 

                xml_dict[xml_id]['objecttypes'].update({objtype: {}}) 

 

        # Iterate through objecttypes found in XML 

        for objecttype in xml_dict[xml_id]['objecttypes'].keys(): 

 

            # --------------------------------------------------------------- 

            # Get basenames 

            # --------------------------------------------------------------- 

            # Subdict for storing data 

            xml_dict[xml_id]['objecttypes'] \ 

                [objecttype].update({'basenames': {}}) 

 

            # Loop through all basename elems 

            for basename_elem in basename_elems: 

                basename = basename_elem.get('basename') 

                # If basename of current basename elem matches 

                # the current objecttype, proceed 

                if objecttype == basename_elem.get('objecttype'): 

                    # If basename is already in dict... 

                    if basename in xml_dict[xml_id] \ 

                        ['objecttypes'][objecttype]['basenames'].keys(): 

                        pass   # ... do nothing 

                    # Otherwise add the basename to dict as key to sub-dict 

                    else: 

                        xml_dict[xml_id] \ 

                            ['objecttypes'][objecttype] \ 

                            ['basenames'].update({basename: {}}) 

 

            # Finally, make a separate entry for all those objecttypes that 

            # do not have a base name associated with them 

            # (most objects are like this) 

            else: 
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                basename = 'N/A' 

                xml_dict[xml_id]['objecttypes'] \ 

                    [objecttype]['basenames'].update({basename: {}}) 

 

            # --------------------------------------------------------------- 

            # Get blocknames and their count 

            # --------------------------------------------------------------- 

 

            # From the XML, find all objects where 

            # objecttype == objecttype (returns a list of Elements) 

            # Choose a findall expression based on objecttype 

            if objecttype in ['constant', 'extensionmodule', 'local']: 

                elements = root.findall( 

                    ".//Module/Objects/*[@objecttype='" + objecttype + "']") 

 

            elif objecttype in ['bundleport', 'port']: 

                elements = root.findall( 

                    ".//Module/PortList/*[@objecttype='" + objecttype + "']") 

 

            elif objecttype in ['calcblock', 'compblock', 

                                'functionblock', 'logicblock', 'cfb']: 

                elements = root.findall( 

                    ".//Module/GenerationList/" 

                    "*[@objecttype='" + objecttype + "']") 

 

            elif objecttype in ['iecblock', 'ioblock', 'plu_c1bobin', 

                                'plu_ch7', 'plu_cp12', 'plu_m1bin']: 

                elements = root.findall( 

                    ".//CommonLists/IOList/" 

                    "*[@objecttype='" + objecttype + "']") 

 

            elif objecttype in ['external']: 

              elements = root.findall( 

                ".//Module/ExternalList/") 

              # In the case of externals, 

              # objecttype is not available for finding 

               

              # Dict for storing external data 

              xml_dict[xml_id]['objecttypes'][objecttype]['externals'] = {} 

 

              # Dict for storing external data over many element iterations 

              # Used in getting external data 

              ext_dict = {} 

 

            else:   # For unsupported objecttypes 

                elements = [] 

                logging.warning("Unsupported objecttype \"{}\" found @ " 

                                "{}".format(objecttype, xml_path)) 

 

            # For each found base name, declare sub-dict for 

            # storing block name data 

            for basename in xml_dict[xml_id]\ 

                ['objecttypes'][objecttype]\ 

                    ['basenames'].keys(): 

                xml_dict[xml_id]['objecttypes'][objecttype] \ 

                    ['basenames'][basename].update({'blocknames': {}}) 

 

            # Iterate through list of Elements and count blocknames 

            for element in elements: 

 

                # For ioblocks, a capital N is used in blockName... 

                if objecttype == 'ioblock': 
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                    blockname = element.get('blockName') 

                else: 

                    blockname = element.get('blockname') 

 

                elem_basename = element.get('basename') 

 

                # Loop through all base name entries in xml_dict 

                for basename, basenamedata in xml_dict[xml_id]\ 

                        ['objecttypes'][objecttype]\ 

                        ['basenames'].items(): 

                    # If a base name happens to match that of the element, 

                    # proceed to storing data 

                    if elem_basename == basename: 

                        if blockname in \ 

                            basenamedata['blocknames'].keys(): 

                                xml_dict[xml_id]\ 

                                    ['objecttypes'][objecttype]\ 

                                    ['basenames'][basename]\ 

                                    ['blocknames'][blockname] += 1 

                        else:   # In case of 1st match, declare new key with 

                                # value 1 

                                xml_dict[xml_id]\ 

                                    ['objecttypes'][objecttype]\ 

                                    ['basenames'][basename]\ 

                                    ['blocknames'][blockname] = 1 

                        break   # base name match found --> break the 

                                # inner for loop and move to the next element 

 

                else:   # If no base name matches were found, 

                        # proceed to add data for 'N/A' 

                    if blockname in \ 

                        basenamedata['blocknames'].keys(): 

                            xml_dict[xml_id]\ 

                                ['objecttypes'][objecttype]\ 

                                ['basenames']['N/A']\ 

                                ['blocknames'][blockname] += 1 

                    else:  # In case of 1st match, 

                            # declare new key with value 1 

                            xml_dict[xml_id]\ 

                                ['objecttypes'][objecttype]\ 

                                ['basenames']['N/A']\ 

                                ['blocknames'][blockname] = 1 

 

                # ----------------------------------------------------------- 

                # Get external data 

                # ----------------------------------------------------------- 

                if objecttype == 'external': 

                  # List of different layers where external appears 

                  unique_layers = [] 

 

                  # List of different port names associated w/ external 

                  unique_ports = [] 

 

                  external_name = element.get('name')  # External's name 

                  external_layer = element.get('layer') 

 

                  if external_name not in ext_dict.keys(): 

                    # Determine if name has more than one colon 

 

                    # Regex for matching at least two colons 

                    colon_match = re.match(r".*:.*:.*", external_name) 
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                    if colon_match: 

                      multicolon = True 

                    else: 

                      multicolon = False 

 

                    # Find all port elements under all external elements 

                    # where name is external_name. 

                    # This only has to be done once. 

                    ext_ports = root.findall( 

                      ".//Module/ExternalList/*[@name=\'" 

                      + external_name + "\']/port") 

                    for port in ext_ports: 

                      portname = port.get('name') 

                      if portname in unique_ports: 

                        pass 

                      else: 

                        unique_ports.append(portname) 

 

                    # Declare sub-dict for external_name 

                    ext_dict.update({external_name: 

                                       {'appearances': 1, 

                                        'unique layers': [], 

                                        'unique ports': unique_ports, 

                                        'multicolon': multicolon}}) 

 

                  else: 

                    unique_layers.extend( 

                      ext_dict[external_name]['unique layers']) 

                    ext_dict[external_name]['appearances'] += 1 

 

                  # Add layer number to list of layers if not there already 

                  if external_layer in unique_layers: 

                    pass 

                  else: 

                    unique_layers.append(external_layer) 

 

                  # See if external already in dict. Add if needed. 

                  # Only appearances and layercount need to be updated. 

                  if external_name in xml_dict[xml_id]['objecttypes'] \ 

                    [objecttype]['externals'].keys(): 

 

                    xml_dict[xml_id] \ 

                      ['objecttypes'][objecttype] \ 

                      ['externals'][external_name].update( 

                      {'appearances': ext_dict[external_name]['appearances'], 

                       'layercount': len(unique_layers)}) 

                    pass 

                  else:  # Declare sub-dict for storing external's data 

                    xml_dict[xml_id] \ 

                      ['objecttypes'][objecttype] \ 

                      ['externals'][external_name] = \ 

                      {'appearances': ext_dict[external_name]['appearances'], 

                       'unique ports': len(ext_dict[external_name] 

                                           ['unique ports']), 

                       'layercount': len(unique_layers), 

                       'multicolon': ext_dict[external_name]['multicolon']} 

 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        # Save (pickle) the whole xml_dict to tempfile 

        # ------------------------------------------------------------------- 

        if tictoc == 'tic':     # If it is time for 'tic' 

            with open(os.path.join(params['TEMP_DIR'], 
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                                   'already_read_tic.txt'), 'wb') as f: 

                # Dump to 'tic' version of 'already_read' 

                pickle.dump(xml_dict, f) 

 

            # Change from 'tic' to 'toc' 

            tictoc = 'toc' 

 

        else:               # If it is time for 'toc' 

            with open(os.path.join(params['TEMP_DIR'], 

                                   'already_read_toc.txt'), 'wb') as f: 

                # Dump to 'toc' version of 'already_read' 

                pickle.dump(xml_dict, f) 

 

            # Change from 'toc' to 'tic' 

            tictoc = 'tic' 

 

############################################################################# 

#    WRITE RESULT CSV FILES 

############################################################################# 

print("Writing result CSVs") 

 

# Declare table-specific headerlists 

productnames_headers = ['xmlID', 'shortname', 'longname'] 

xmls_headers = ['xmlID', 'path', 'layerCount', 'productname_short', 

                'productname_long', 'processarea w/ trailing spaces'] 

modules_headers = ['xmlID', 'modulename'] 

externals_headers = ['xmlID', 'name', 'appearances', 'unique ports', 

     'layercount', 'multicolon'] 

designmembers_headers = ['xmlID', 'designmember', 'value', 'formula'] 

formulas_headers = ['xmlID', 'formulatype', 'formula'] 

objecttypes_headers = ['objecttypeID', 'xmlID', 'objecttype'] 

basenames_headers = ['basenameID', 'objecttypeID', 'basename'] 

blocknames_headers = ['basenameID', 'blockname', 'count'] 

 

# Dict for storing table names and corresponding headerlists 

table_dict = {'XMLS': xmls_headers, 

              'MODULES': modules_headers, 

              'EXTERNALS': externals_headers, 

              'DESIGNMEMBERS': designmembers_headers, 

              'FORMULAS': formulas_headers, 

              'OBJECTTYPES': objecttypes_headers, 

              'BASENAMES': basenames_headers, 

              'BLOCKNAMES': blocknames_headers} 

 

# For building objecttype, basename, and blockname table CSVs 

objecttype_id = 0 

basename_id = 0 

 

# Write CSV files for each table 

# Loop through all intended tables 

for tbl, headers in table_dict.items(): 

 

    # This first part is common to all tables 

    with open(os.path.join(params['RESULTS_DIR'], 

                           "MainScript_{}_{}.csv".format( 

                               tbl, start_time_str)), 'w') as f: 

        fieldnames = headers 

        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames, dialect='excel') 

        writer.writeheader() 

 

    # These parts are unique to all tables 

        if tbl == 'XMLS': 
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            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                row = {'xmlID': xmlID, 

                       'path': data['path'], 

                       'layerCount': data['layers'], 

                       'productname_short': data['productnames']['short'], 

                       'productname_long': data['productnames']['long'], 

                       'processarea w/ trailing spaces': 

                           data['processarea w/ trailing spaces']} 

                writer.writerow(row) 

 

        elif tbl == 'MODULES': 

            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                for modulename in data['modulenames']: 

                    row = {'xmlID': xmlID, 

                           'modulename': modulename} 

                    writer.writerow(row) 

 

        elif tbl == 'EXTERNALS': 

            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                try: 

                    for extname, extdata in data['objecttypes'] \ 

                        ['external'] \ 

                        ['externals'].items(): 

                        row = {'xmlID': xmlID, 

                               'name': extname, 

                               'appearances': extdata['appearances'], 

                               'unique ports': extdata['unique ports'], 

                               'layercount': extdata['layercount'], 

                               'multicolon': extdata['multicolon']} 

                        writer.writerow(row) 

                except: 

                    pass 

 

        elif tbl == 'DESIGNMEMBERS': 

            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                for dmember, dmembdata in data['designmembers'].items(): 

                    row = {'xmlID': xmlID, 

                           'designmember': dmember, 

                           'value': dmembdata['value'], 

                           'formula': dmembdata['formula']} 

                    writer.writerow(row) 

 

        elif tbl == 'FORMULAS': 

            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                for formulatype, formulas in data['formulas'].items(): 

                    for formula in formulas: 

                        row = {'xmlID': xmlID, 

                               'formulatype': formulatype, 

                               'formula': formula} 

                        writer.writerow(row) 

 

        elif tbl == 'OBJECTTYPES': 

            compound_dict = {}  # For storing relational data for 

                                # objecttypes, basenames, and blocknames 

 

            for xmlID, data in xml_dict.items(): 

                for objecttype in data['objecttypes'].keys(): 

                    objecttype_id += 1 

                    # Write objecttype data to CSV 

                    row = {'objecttypeID': objecttype_id, 

                           'xmlID': xmlID, 

                           'objecttype': objecttype} 
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                    writer.writerow(row) 

 

                    # Build coumpound_dict 

                    compound_dict.update({objecttype_id: {}}) 

                    for basename in data['objecttypes'][objecttype] \ 

                        ['basenames'].keys(): 

                        basename_id += 1 

                        compound_dict[objecttype_id].update({ 

                            basename_id:{'basename': basename}}) 

 

                        # Update blockname_dict with objecttype id and 

                        # corresponding blockname data 

                        compound_dict[objecttype_id][basename_id].update( 

                            {'blocknames': {}}) 

                        for blockname, count in data['objecttypes'] \ 

                            [objecttype]['basenames'][basename] \ 

                                ['blocknames'].items(): 

                            compound_dict[objecttype_id][basename_id] \ 

                                ['blocknames'].update({blockname: count}) 

 

# After writing objecttype data and building compound_dict, 

# write basename and blockname data 

# First, write basename data 

with open(os.path.join(params['RESULTS_DIR'], 

                       "MainScript_BASENAMES_{}.csv".format(start_time_str)), 

          'w') as sub_f: 

    fieldnames = basenames_headers 

    sub_writer = csv.DictWriter(sub_f, fieldnames=fieldnames, dialect='excel') 

    sub_writer.writeheader() 

    for objtype_id, compound_data in compound_dict.items(): 

        for base_id, basename_data in compound_data.items(): 

            sub_row = {'objecttypeID': objtype_id, 

                       'basenameID': base_id, 

                       'basename': basename_data['basename']} 

            sub_writer.writerow(sub_row) 

 

# Second, write blockname data 

with open(os.path.join(params['RESULTS_DIR'], 

                   "MainScript_BLOCKNAMES_{}.csv".format(start_time_str)), 

          'w') as sub_sub_f: 

    fieldnames = blocknames_headers 

    sub_sub_writer = csv.DictWriter(sub_sub_f, fieldnames=fieldnames, 

                                    dialect='excel') 

    sub_sub_writer.writeheader() 

    for objtype_id, compound_data in compound_dict.items(): 

        for base_id, basename_data in compound_data.items(): 

            for blockname, count in basename_data['blocknames'].items(): 

                sub_sub_row = {'basenameID': base_id, 

                       'blockname': blockname, 

                       'count': count} 

                sub_sub_writer.writerow(sub_sub_row) 

 

print("Result CSVs written!") 

 

############################################################################# 

#    END LOGGING 

############################################################################# 

# Log qualified and disqualified XML paths 

qual_str = "----- QUALIFIED XML PATHS -----" 

for qual in qualified_xmls_log: 

    qual_str = qual_str + "\n{}".format(qual) 

logging.info(qual_str)  # Log the qualified XMLs 
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disqual_str = "----- DISQUALIFIED XML PATHS -----" 

for disq in disqualified_xmls_log: 

    disqual_str = disqual_str + "\n{}".format(disq) 

logging.info(disqual_str)   # Log the disqualified XMLs 

 

end_time = datetime.today()  # For logging and calculating execution time 

 

# Total number of XMLs handled 

processed_xmls = len(qualified_xmls_log) + len(disqualified_xmls_log) 

 

# Total execution time 

exec_dur = (end_time - start_time).total_seconds() 

 

# Calculate average execution time per XML 

if processed_xmls > 0: 

    secs_per_xml = exec_dur/processed_xmls 

else: 

    secs_per_xml = 0 

 

# Log the general execution statistics 

logging.info("Main Script completed @ {}".format(end_time) + 

             "\nXMLs parsed: {}".format(processed_xmls) + 

             "\nTotal execution time: {} seconds\t({} s/XML)".format( 

                 exec_dur, secs_per_xml)) 
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Liite 3. Tietojen analysointiin käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset 

Tässä liitteessä on kuvattu komentosarjan tuloksena saatujen tietojen jatkoanalysointiin 

käytetyn Excel-Pivot-taulukon kenttäasetukset, joiden avulla työn tulokset on laadittu. 

Automaatiomoduulien lukumäärä 

Kuvassa 1 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset kaikkien automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset kaikkien automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi. 

On huomioitava, että xmlID-ilmentymien lukumääräkentän ei ole välttämätöntä olla yksi-

löllinen (Distinct Count), koska xmlID on taulun pääavaimena jo määritelmällisesti yksi-

löllinen.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa on käytetty I/O-moduuleita 

Kuvassa 2 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, joissa on käytetty I/O-moduuleita. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi, joissa on käytetty I/O-moduuleita. Attribuutin ”objecttype” suodatinarvoksi on 
valittu ”ioblock”. 

Attribuuttia ”objecttype” käytetään suodatinkenttänä. Suodatusarvoksi on valittu 

”ioblock”. Käyttämällä arvokentässä taulun ”objecttypes_tbl” yksilöllisten ”xmlID”-attri-

buuttien lukumäärää (Distinct Count) lasketaan jokainen automaatiomoduuli vain kerran, 

mikäli se sisältää yhdenkin I/O-moduulin. Muussa tapauksessa automaatiomoduulia ei 

lasketa mukaan.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa on käytetty suunnittelujäseniä 

Kuvassa 3 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, joissa on käytetty suunnittelujäseniä. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi, joissa on käytetty suunnittelujäseniä. 

Käyttämällä arvokentässä taulun ”designmembers_tbl” yksilöllisten ”xmlID”-attribuuttien 

lukumäärää (Distinct Count) lasketaan jokainen automaatiomoduuli vain kerran, mikäli 

se sisältää yhdenkin suunnittelujäsenen. Muussa tapauksessa automaatiomoduulia ei 

lasketa mukaan.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joissa on käytetty kaavoja, eriteltynä 

taso- ja arvokaavoihin 

Kuvassa 4 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, joissa on käytetty kaavoja, eriteltynä taso- ja 

arvokaavoihin. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi, joissa on käytetty kaavoja, eriteltynä taso- ja arvokaavoihin. 

Käyttämällä arvokentässä taulun ”formulas_tbl” yksilöllisten ”xmlID”-attribuuttien luku-

määrää (Distinct Count) lasketaan jokainen automaatiomoduuli vain kerran, mikäli se 

sisältää yhdenkin kaavan. Muussa tapauksessa automaatiomoduulia ei lasketa mukaan. 

Attribuutin ”formulatype” asettaminen sarakekenttään jaottelee tulokset arvo- ja tasokaa-

vojen mukaan.  
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Automaatiomoduulien sisältämien erilaisilla etuliitteillä alkavien toimintamoduu-

lien lukumäärät 

Kuvassa 5 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset automaatiomoduu-

lien sisältämien erilaisilla etuliitteillä alkavien toimintamoduulien lukumäärien selvittä-

miseksi. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset automaatiomoduulien sisältämien erilaisilla etuliitteillä 
alkavien toimintamoduulien lukumäärien selvittämiseksi. Asetuksilla on mahdollista ha-
kea yhtä etuliitettä koskevat tiedot kerrallaan. Attribuutin ”modulename” nimikesuodat-
timeksi (label filter) tulee asettaa ”Begins with… [tarkasteltava etuliite]”. 

Käyttämällä attribuuttia ”modulename” rivikentässä voidaan tuloksia suodattaa moduu-

linimien mukaan. Attribuutin ”modulename” nimikesuodattimeksi (label filter) tulee aset-

taa ”Begins with… [tarkasteltava etuliite]”. Eri etuliitteiden tiedot tulee tässä kuvatulla 

menetelmällä hakea yksi kerrallaan.  
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Sellaisten automaatiomoduulien sisältämien toimintamoduulien lukumäärä, joi-

den nimi ei ala ”pr:”-etuliitteellä 

Sellaisten automaatiomoduulien sisältämien toimintamoduulien lukumäärä, joiden nimi 

ei ala ”pr:”-etuliitteellä voidaan selvittää samoilla Pivot-taulukon kenttäasetuksilla kuin 

edellisessä kohdassa (erilaisilla etuliitteillä alkavien toimintamoduulien lukumäärät). Ero-

tuksena edelliseen kohtaan attribuutin ”modulename” nimikesuodattimeksi (label filter) 

tulee asettaa ”Does not begin with… ’pr:’”.  



Liite 3 

  7 (16) 

 

 

Erilaisten ”extensionmodule”-tyyppisten objektien lukumäärä tuoteryhmittäin 

Kuvassa 6 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset erilaisten ”extensi-

onmodule”-tyyppisten objektien lukumäärän selvittämiseksi tuoteryhmittäin. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset erilaisten ”extensionmodule”-tyyppisten objektien luku-
määrän selvittämiseksi tuoteryhmittäin. Attribuutin ”objecttype” suodatinarvoksi on va-
littu ”extensionmodule”. 

Asettamalla taulun ”blocknames_tbl” attribuutin ”count” summan arvokenttään (Sum of 

count), saadaan kaikkien löydettyjen lohkonimien määrä. Asettamalla suodatinkenttään 

”objecttype”-attribuutin ja valitsemalla suodatinarvoksi ”extensionmodule” määrät rajau-

tuvat vain ”extensionmodule”-tyyppisiin objekteihin. Attribuuttia ”blockname” käyttämällä 

voidaan määrät jaotella lohkonimittäin.  
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Sellaisten automaatiomoduulien määrä, jotka sisältävät sellaisia “external”-tyyp-

pisiä objekteja, joiden nimessä on useampi kuin yksi kaksoispiste 

Kuvassa 7 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, jotka sisältävän sellaisia ”external”-tyyppisiä 

objekteja, joiden nimessä on useampi kuin yksi kaksoispiste. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten ”external”-tyyppisten objektien lukumäärän 
selvittämiseksi, joiden nimessä on useampi kuin yksi kaksoispiste. Kentän ”multicolon” 
suodatinarvona käytetään arvoa ’True’. 

”External”-tyyppisille objekteille on oma taulunsa, ”externals_tbl”. Attribuutti ”multicolon” 

saa arvon ’True’ tai ’False’ sen mukaan onko objektin nimessä useampi kaksoispiste vai 

ei. Käyttämällä ko. attribuuttia suodatinkentässä ja valitsemalla arvo ’True’ sekä asetta-

malla arvokenttään saman taulun vierasavaimen, ”xmlID”-attribuutin, yksilöllisten ilmen-

tymien määrä (Distinct Count of xmlID) saadaan niiden automaatiomoduulien määrä, 

joissa esiintyy ”external”-tyyppisiä objekteja, joiden nimessä on useampi kaksoispiste.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, jotka sisältävät sellaisia samannimi-

siä ”external”-tyyppisiä objekteja, joiden yhteydessä esiintyy eri porttinimiä 

Kuvassa 8 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, jotka sisältävät sellaisia samannimisiä ”exter-

nal”-tyyppisiä objekteja, joiden yhteydessä esiintyy eri porttinimiä. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten ”external”-tyyppisten objektien lukumäärän 
selvittämiseksi, joiden nimessä on useampi kuin yksi kaksoispiste. Attribuutin ”name” 
arvosuodattimeksi on asetettu ”Sum of unique ports… is greater than… 1”. 
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”External”-tyyppisille objekteille on oma taulunsa, ”externals_tbl”. Attribuutti ”name” ku-

vaa objektin nimeä ja attribuutti ”unique ports” ko. objektiin liitettyjen erilaisten portti-

nimien lukumäärää automaatiomoduulissa. Asettamalla rivikenttään attribuutin ”path” 

alle attribuutti ”name” ja asettamalla sille arvosuodatin ”Sum of unique ports… is greater 

than… 1” saadaan näkyviin kaikki ne ”external”-tyyppiset objektit, joiden yhteydessä 

esiintyy useampi kuin yksi porttinimi.   
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, jotka sisältävät sellaisia samannimi-

siä ”external”-tyyppisiä objekteja, jotka esiintyvät eri sivuilla/tasoilla 

Kuvassa 9 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, jotka sisältävät sellaisia samannimisiä ”exter-

nal”-tyyppisiä objekteja, jotka esiin-tyvät eri sivuilla/tasoilla. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten ”external”-tyyppisten objektien lukumäärän 
selvittämiseksi, joiden nimessä on useampi kuin yksi kaksoispiste. Attribuutin ”name” 
arvosuodattimeksi on asetettu ”Sum of layercount… is greater than… 1”. 

”External”-tyyppisille objekteille on oma taulunsa, ”externals_tbl”. Attribuutti ”name” ku-

vaa objektin nimeä ja attribuutti ”layercount” automaatiomoduulin sellaisten eri sivujen 

lukumäärää, joilla objekti esiintyy. Asettamalla rivikenttään attribuutin ”path” alle attri-

buutti ”name” ja asettamalla sille arvosuodatin ”Sum of layercount… is greater than… 1” 
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saadaan näkyviin kaikki ne ”external”-tyyppiset objektit, joiden yhteydessä esiintyy use-

ampi kuin yksi porttinimi.   
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, jotka sisältävät useamman kuin yh-

den toimintamoduulin 

Kuvassa 10 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten auto-

maatiomoduulien selvittämiseksi, jotka sisältävät useamman kuin yhden toimintamoduu-

lin. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien selvittämiseksi, jotka si-
sältävät useamman kuin yhden toimintamoduulin. Attribuutin ”path” arvosuodattimeksi 
on asetettu ”Count of modulename… is greater than… 1”. 

Käyttämällä “path”-attribuuttia rivikentässä ja asettamalla sen arvosuodattimeksi ”Count 

of modulename… is greater than… 1” suodattuvat arvokentästä pois sellaiset ”modu-

lename”-attribuutin lukumäärät (Count of modulename), jotka ovat pienempiä kuin kaksi. 

Attribuutin ”path” sijasta voidaan käyttää myös saman taulun attribuuttia ”xmlID”.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joiden processArea-attribuutin arvo 

päättyy tulostumattomaan merkkiin 

Kuvassa 9 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaa-

tiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, joiden processArea-attribuutin arvo päättyy tu-

lostumattomaan merkkiin. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi, joiden processArea-attribuutin arvo päättyy tulostumattomaan merkkiin. Suo-
datinkentässä olevan attribuutin ”processarea w/ trailing spaces” suodatinarvoksi vali-
taan ”True”. Mikäli ”True” ei ole valittavissa, yhtäkään tulostumattomaan merkkiin päät-
tyvää processArea-nimeä ei tavattu. 

Asettamalla attribuutin ”processarea w/ trailing spaces” suodatinkenttään voidaan attri-

buutin ”xmlID” summa suodattaa sen mukaan, päättyykö automaatiomoduulin proces-

sArea-attribuutin arvo tulostumattomaan merkkiin vai ei. Tämän työn tapauksessa valit-

tavana oli vain arvo ”False”, mikä merkitsee, että analysoiduissa automaatiomoduuleissa 

ei ollut ainuttakaan tulostumattomaan merkkiin päättyvää processArea-attribuutin arvoa.  
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Sellaisten automaatiomoduulien lukumäärä, joiden sisältämien toimintamoduu-

lien nimessä esiintyy kauttaviivamerkki ’/’ 

Kuvassa 10 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten auto-

maatiomoduulien lukumäärän selvittämiseksi, joiden sisältämien toimintamoduulien ni-

messä esiintyy kauttaviivamerkki ’/’. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset sellaisten automaatiomoduulien lukumäärän selvittä-
miseksi, joiden sisältämien toimintamoduulien nimessä esiintyy kauttaviivamerkki ’/’. 
Attribuutin ”modulename” nimikesuodattimeksi on asetettu ”Contains… ’/’”. 

Käyttämällä attribuuttia ”modulename” rivikentässä ja asettamalla sen nimikesuodatti-

meksi ”Contains… ’/’” saadaan aikaiseksi lista kaikista toimintamoduulinimistä, joissa 

esiintyy kauttamerkki. Tämän työn tapauksessa lista oli tyhjä, mikä merkitsee, että ana-

lysoiduissa automaatiomoduuleissa ei ollut yhtäkään tällaista tapausta.   
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Erityyppisten toimilohkojen esiintymien lukumäärä 

Kuvassa 11 on esitetty työssä käytetyt Pivot-taulukon kenttäasetukset erityyppisten toi-

milohkojen esiintymien lukumäärän selvittämiseen. 

 

 Pivot-taulukon kenttäasetukset erityyppisten toimilohkojen esiintymien lukumäärän sel-
vittämiseen. 

Käyttämällä attribuuttia ”basename” saadaan listattua toimilohkojen ylemmän tason tyy-

pit. Toimilohkojen tarkemman tason varianttitiedot saa esiin käyttämällä attribuuttia 

”blockname” rivikentässä attribuutin ”basename” alla. 


