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Tuotantoteollisuus on suurien haasteiden edessä asiakastarpeiden kasvavien vaatimusten 
myötä. Yhä räätälöidympien tuotteiden valmistaminen vaihtelevalla, jopa yhden kappaleen erä-
koolla massatuotannon hinnoin vaatii uusimpien ICT-teknologioiden hyödyntämistä tuotannossa. 
Kuluttajamaailmassa menestyksekkäästi vaikuttaneet ilmiöt, kuten IoT ja pilvipalvelut, kuuluvat 
näihin. Tämän teollisen vallankumouksen, jota esimerkiksi Saksassa kutsutaan nimellä Industry 
4.0, toteutuminen tulee vaatimaan yhä kehittyneempää tuotantojärjestelmien yhteentoimivuutta, 
jollaista ei tämän päivän tuotantoteollisuudessa juurikaan ole käytössä. Yhteentoimivuuden ke-
hittäminen tälle tasolle vaatii tarkastelua esimerkiksi käytetyissä kommunikaatioprotokollissa. 

Tässä diplomityössä tutkitaan kommunikaatioprotokolla Open Platform Communications Uni-
fied Architecturea (OPC UA) ja sen käyttöä tulevaisuuden tehtaiden tuotantojärjestelmissä. Eten-
kin keskitytään standardin 14. spesifikaatioon, OPC UA:n Pub/Sub-kommunikaatiomalliin, jonka 
avulla OPC UA -palvelimet kykenevät lähettämään dataa itsenäisesti suoraan vastaanottajille. 
Tämä viestintämuoto mahdollistaa muun muassa tietojen julkaisemisen tehdasverkon palomuurin 
takaa esimerkiksi pilvipalveluun ja sitä kautta laajemmin lukuisten asiakkaiden käyttöön lähellä ja 
kaukana. Näin voidaan edistää järjestelmien pystysuoraa integraatiota tuomalla kenttätason da-
taa suoraan ylempien tasojen sovelluksille. Työssä tätä viestintää testataan kahden prototyyppi-
sovelluksen avulla, joista toinen pohjautuu .NET-standardin lähdekoodiin ja toinen kolmannen 
osapuolen palveluun. 

Työssä havaittiin, ettei valmiita Pub/Sub-pohjaisia OPC UA -sovelluksia ole vielä juurikaan 
markkinoilla. Samalla todennettiin, että molemmat työssä kehitetyt prototyyppisovellukset kyke-
nivät julkaisemaan UA-palvelimelta haluttua dataa siten, että viestit kulkevat palomuurin lähtevän 
portin kautta. Käyttökohteen mukaan ne kuitenkin vaativat ylimääräistä kehitystyötä, jotta niitä 
voitaisiin hyödyntää yrityskäytössä. 
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ABSTRACT 

Santeri Saira: IIoT Integration in Manufacturing Industry with OPC UA Publish/Subscribe 
Communication Pattern 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Automation Technology 
April 2020 
 

Manufacturing industry is facing great challenges as client requirements for the manufactured 
products keep increasing. Producing more and more customized products with varying batch 
sizes of even one requires the utilisation of the newest ICT technologies in the manufacturing 
domain. Such technologies include IoT and cloud services, which have been effectively intro-
duced to consumers. This industrial revolution, better known as Industry 4.0 in Germany, will 
require even greater interoperability in production systems. To achieve the required level of in-
teroperability, many aspects need to be reconsidered in today’s manufacturing environment, in-
cluding the used communication protocols. 

This thesis studies communication protocol Open Platform Communications Unified Architec-
ture (OPC UA) and its use in the future’s manufacturing systems. Special attention is given for 
specification 14, OPC UA Pub/Sub communication pattern, which allows UA servers to send data 
independently and directly to the receivers. This form of communication enables publishing of 
data behind the factory network’s firewall to a cloud service or similar, making the data available 
to various clients near and far. This way the vertical interoperability of systems can be increased 
as data from the factory floor can be delivered directly to higher level applications. In this thesis 
this communication is tested with two prototype applications, the first based on the source code 
of .NET standard and the second on a third-party service. 

The research done in this thesis showed that there aren’t many Pub/Sub based OPC UA ap-
plications available in the market. The tests with both prototypes verified that publishing the de-
sired data from the UA server is possible with an outbound connection. Depending on use, how-
ever, they both require additional development to be effectively utilised in industrial use. 

 
Keywords: cloud service, communication, horizontal, IIoT, industrial, Industry 4.0, integration, 

interoperability, IoT, manufacturing, network, OPC UA, outbound connection, Pub/Sub, vertical 
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1. JOHDANTO 

Tuotantoteollisuus on ottamassa jälleen askeleen eteenpäin niin kutsutun neljännen te-

ollisen vallankumouksen muodossa. Syynä tähän ovat markkinoiden kasvaneet vaati-

mukset muun muassa tuotantoaikojen lyhentämisestä entisestään, yhä joustavam-

masta tuotannosta sekä materiaalien käytön tehostamisesta. Myös Industry 4.0:na tun-

nettu ilmiö pyrkii toteuttamaan nämä vaatimukset tuotannossa käytettyä teknologiaa ja 

tuotantoympäristöjä kehittämällä. Tämä tapahtuu mekanisointia ja automaatiota lisää-

mällä, tehdaslattian vaatimaa tilaa pienentämällä sekä tehtaiden ja niiden laitteiston di-

gitalisaatiolla ja verkostoitumisella. (Lasi et. al. 2014) Erityisesti kommunikaatio tulee 

muuttumaan huomattavasti sujuvammaksi sekä ihmisen ja koneiden että laitteiden it-

sensä välillä, kun nykyisten laitteiden tilalle otetaan cyber-fyysisiä järjestelmiä (Cyber-

Physical Systems, CPS) (Brettel et al. 2014), jotka ovat yhteydessä toisiinsa Internet of 

Thingsin (IoT) välityksellä (Weyer et al. 2015). Sekä CPS:t että IoT ovat avainase-

massa Industry 4.0:n toteutumiselle (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Teollisen kehityksen neljäs vallankumous keskittyy laitteiden digialisaatioon 
ja verkostoitumiseen (Kučera et al. 2018). 
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Lee, E. A. (2006) määrittelee CPS:t ”laskennan integraatioina fyysisiin prosesseihin. 

Sulautetut tietokoneet ja tietoverkot monitoroivat ja ohjaavat fyysisiä prosesseja, 

yleensä takaisinkytkentäpiireillä, joissa fyysiset prosessit vaikuttavat laskentoihin ja 

päinvastoin.” Ne voivat tallentaa fyysistä dataa sensoreidensa avulla ja vaikuttaa fyysi-

siin prosesseihin toimilaitteillansa, olla aktiivisesti tai reaktiivisesti vuorovaikutuksessa 

sekä fyysisen että digitaalisen maailman kanssa sekä yhteydessä toisiinsa globaa-

leissa verkoissa. (Herterich et al. 2015) Lisäksi nämä autonomiset laitteet kykenevät it-

senäiseen päätöksentekoon, joka pohjautuu reaaliaikaiseen dataan ja koneoppimisen 

algoritmeihin, analytiikkatuloksiin sekä tallennettujen onnistuneiden toimintamallien tar-

kasteluun. (Rojko 2017) Atzori et al. (2010) puolestaan määrittelee IoT:n konseptina, 

jossa yksilöllisillä tunnisteilla merkityt asiat ja objektit voivat vuorovaikuttaa ja tehdä yh-

teistyötä keskenään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia asioita ovat esi-

merkiksi RFID-tunnisteet (Radio Frequency IDentification), sensorit, älypuhelimet tai 

ylipäätään asiat, jotka kykenevät kommunikoimaan Internetin välityksellä. 

Sekä CPS:t että IoT vaativat puhtaasti Internet-pohjaista kommunikaatiota, joka ei kui-

tenkaan kykene tarjoamaan automaation vaatimaa luotettavuutta ja tehokkuutta. Ti-

lanne voi kuitenkin muuttua kehitteillä olevien teknologioiden, kuten Ethernetin Time-

Sensitive Networkingin (TSN), myötä. TSN:n sekä verkkostandardeihin perustuvan, yh-

tenäisen ja semanttisen tietomallintamisen avulla teollisuusverkkoja voidaan kehittää 

sille tasolle, jossa teollinen IoT (Industrial Internet of Things, IIoT) ja CPS:t voisivat olla 

toteutettavissa. Vielä muutama vuosi sitten teollinen kommunikaatio pohjautui valtaosin 

kenttäväyliin ja Ethernetiin, joskin myös muutamia langattomia verkkoihin pohjautuvia 

ratkaisuja oli käytössä. Industry 4.0:aan pohjautuvien järjestelmien kehittämisen ja ke-

hittyneiden kommunikaatioteknologioiden myötä esineiden välinen yhdistyneisyys aina 

tuotettavien kappaleiden tasolla tulee yleistymään. Samalla teollisuuden automaatiojär-

jestelmien kommunikaatio muuttuu monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi (Kuva 2). 

Tänä päivänä myös tuotantopilvet (manufacturing clouds) ovat yhä käytetympiä. Kent-

tätason laitteet voidaan yhdistää näihin pilviin, ja lisäksi korkeamman tason järjestel-

mät, kuten Manufacturing Execution Systems (MES) ja Enterprise Resource Planning 

(ERP), ovat integroituja niihin. Yrityksen yksityistä pilveä voidaan käyttää tuotannon or-

ganisointiin, ja siihen on rajattu pääsy yritykselle itselleen sekä tuotteen arvoketjuun si-

sältyville toimijoille. Rajoitettuihin tietoihin on puolestaan mahdollista päästä käsiksi jul-

kisen pilvipalvelun tai Internetin kautta. (Wollschlaeger et al. 2017) 
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Kuva 2. Kommunikaatio teollisuuden automaatiojärjestelmissä (Wollschlaeger et al. 
2017). 

Itsenäisinä komponentteina fyysisillä laitteilla ja puhtaasti virtuaalisilla sovelluksilla on 

ollut omat suositut kommunikaatioprotokollansa. Internetin käytössä suosittuja protokol-

lia ovat esimerkiksi MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ja CoAP (Constrai-

ned Application Protocol). Näitä protokollia on kuitenkin suunniteltu käyttämään vain ly-

hytikäisessä kommunikaatiossa. (Grüner et al. 2016) Myös asiakas/palvelin -malliin 

pohjautuva HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on laajalti hyväksytty ja käytetty proto-

kolla verkkosovelluksissa (Iglesias-Urkia et al. 2018, Dizdarević et al. 2019). Yleensä 

protokollaa käytetään yhdessä REST:n (Representational State Transfer) kanssa. 

REST on arkkitehtuurityyli hajautetuille hypermediajärjestelmille, joka pyrkii määrittele-

mään sovelluksen komponenttien väliset vuorovaikutukset sekä niiden arkkitehtuurilli-

set rajoitukset, kuten komponenttien vuorovaikutusten skaalautuvuus. (Fielding 2000) 

HTTP:llä nämä vuorovaikutukset kuvataan esimerkiksi verbeillä GET, POST ja PUT. 

Kyseistä protokollaa käytetään myös fyysisten laitteiden ja järjestelmien kommunikaati-

ossa. (Iglesias-Urkia et al. 2018, Dizdarević et al. 2019) Muita fyysisten laitteiden ja jär-

jestelmien hyödyntämiä protokollia ovat muun muassa kenttäväylät, reaaliaikaiset Et-

hernet-protokollat ja Open Platform Communications (OPC) Classic, jotka muodostavat 

pitkäaikaisempia yhteyksiä kommunikoivien laitteiden välille. Fyysisen ja virtuaalisen 

maailman ominaisuuksia yhdistävä OPC UA (Open Platform Communications Unified 

Architecture) vaikuttaisi varteenotettavalta ratkaisulta CPS:ien Ethernet-pohjaisessa 

kommunikaatiossa. (Grüner et al. 2016) OPC UA sopii myös data- ja integraatioalus-

taksi perinteisempiin tuotantoympäristöihin, kuten MES:ään, koska protokolla tarjoaa 

kattavasti erilaisia rajapintoja (Henβen & Schleipen 2014). 
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1.1 Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Työn käytännön puolen tavoitteena on tuottaa sen tilanneelle yritykselle ohjelmistoso-

vellus, joka kerää tehdasympäristön tuotantodataa ja lähettää sitä eteenpäin OPC 

UA:ta hyödyntäen. Sovellus tullaan toteuttamaan pilvipalveluna, jossa tuotantodataa 

voidaan lukea tehdasverkon ulkopuoleltakin. Sovelluksen tulisi myös toimia pohjana 

yrityksen omaan käyttöön kehitettävälle ohjelmistolle. Sovelluksen alustava arkkiteh-

tuuri on nähtävissä kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kehitettävän ohjelmiston korkean tason arkkitehtuurimalli. 

Arkkitehtuurimallissa tuotantodataa tuottavat laitteet sijaitsevat tehdasverkon sisällä ja 

ovat yhdistettyinä OPC UA -palvelimiin, jonne data tallentuu (1). Nämä tiedot lähete-

tään tehdasverkon palomuurin ylitse (2) eteenpäin ulkopuolisessa verkossa toimivaan 

pilvipalveluun tai vastaavaan sovellukseen, jossa data prosessoidaan ja tallennetaan 

(3). Tähän palveluun ja sen sisältämiin tietoihin on mahdollista päästä tietokoneen tai 

muun vastaavan laitteen avulla (4). (Kuva 3) 

Näihin tavoitteisiin pohjaten tämä diplomityö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

Ensinnäkin työssä selvitetään, millaisia valmiita kuvan 3 kaltaisia arkkitehtuuriratkaisuja 

löytyy ennestään. Lisäksi ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksiin pohjaten tutki-

taan, voiko OPC UA -palvelimien laitedataa lähettää tehdasverkon ulkopuolelle ilman, 

että palomuurista tarvitsee avata erikseen konfiguroituja portteja. Mikäli tämä on mah-

dollista, kehitetään tällaiset toiminnallisuusvaatimukset täyttävä prototyyppisovellus. 

OPC Foundation on hiljattain laajentanut UA:ta 14. spesifikaatiolla, Publish / Subscri-

bella. Publish / Subscribe -ominaisuuden avulla moni tilaaja voi rekisteröityä seuraa-

maan haluamiaan aiheita, joita julkaisija heille välittää. Viestejä lähetetään sen mu-
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kaan, ketkä kaikki ovat rekisteröityneet seuraamaan viestin aihetta. Publish & Sub-

scribe -kommunikaatiolla tuotantodataa seuraava pilvipalvelu kykenee vastaanotta-

maan tätä dataa palomuurin ulkopuolelta; välittäjäpalvelu puolestaan kykenee lähettä-

mään dataa tehdasverkon ulkopuolelle ilman, että verkon palomuurista tarvitsee avata 

erillisiä portteja. Tätä ominaisuutta on testannut onnistuneesti muun muassa Pfrommer 

et al. (2018). 

1.2 Tutkimusmetodit ja ratkaisutavat 

Koska tämän diplomityön yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimiva palvelu 

työtä pyytäneelle yritykselle, työssä käytetään pohjana suunnittelutiedettä (Design 

Science). Tämän tutkimusmetodin tavoitteena on tuoda uutta ymmärrystä aiheesta 

suunnittelemalla ja kehittämällä jokin lopputuote, tässä tapauksessa yrityksen käyttöön 

päätyvä ohjelmistosovellus (Hevner et al. 2008). Kuvassa 4 nähdään tämän tutkimus-

metodin tutkimusohjesäännöt. 

 

Kuva 4: Suunnittelutieteen tutkimusohjesäännöt (Hevner et al. 2008). 
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Työssä tullaan toteuttamaan suunnittelutieteen tutkimusohjesääntöjä seuraavasti: 

• Ohjesäännöt 1, 2 & 4: Työssä suunnitellaan ja kehitetään toimiva ohjelmistorat-

kaisun prototyyppi, joka tulee toimimaan ratkaisuna työn tilaaman yrityksen 

merkittävälle ongelmalle / tarpeelle. 

• Ohjesääntö 3: Toteutettu prototyyppi tullaan arvioimaan asianmukaisessa tes-

tiympäristössä, jolloin sen oikeanlainen toiminta varmistuu. 

• Ohjesäännöt 5 & 6: Sekä prototyypin kehittäminen että sen arviointi tullaan suo-

rittamaan mahdollisimman tarkasti, itse kehityksen tapahtuen iteratiivisena pro-

sessina. Tällöin löydetään sopivimmat ratkaisumallit asetetulle ongelmalle. 

• Ohjesääntö 7: Prototyypin kehittämistä ja valmistunutta prototyyppiä dokumen-

toidaan riittävästi, jotta työn lukeneiden henkilöiden on mahdollista tuottaa itse 

vastaavanlainen sovellus. Lisäksi työssä esitellään työn taustalla olevan ongel-

man merkitys, ja kuinka tehokkaasti kehitetty prototyyppi toimii tämän ongelman 

ratkaisuna. Tällöin työstä saadut tulokset tarjoavat tietoa sekä teknisen puolen 

että markkinoinnin yleisöille. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys, OPC UA:n arkkitehtuuriratkaisuihin tutustumisen, tul-

laan toteuttamaan kirjallisuustutkimuksena. Tästä saatuja tuloksia hyödynnetään mah-

dollisuuksien mukaan prototyyppisovelluksen kehityksessä. Tämä prototyyppi puoles-

taan toimii vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen. Prototyypin kehittäminen aloite-

taan perehtymällä tarkemmin OPC UA:n Pub/Sub-spesifikaatioon, joka vaikuttaa lupaa-

valta vaihtoehdolta halutunlaisen lähtevän kommunikaation muodostamiseen, sekä tu-

tustumalla OPC Foundationin tarjoamaan valmiiseen UA.NET SDK:hon (Software De-

velopment Kit). Tämän jälkeen aletaan iteratiivisesti kehittämään palvelua, joka mah-

dollistaa laitedatan julkaisemisen tehdasverkon ulkopuolelle sitä tarvitseville asiakkaille. 
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2. TUOTANTOTEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN 
YHTEENTOIMIVUUDELLA 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin diplomityön aiheen taustalla olevaa ongel-

maa ja sen merkitystä tuotantoteollisuudessa. Kappale vastaa täten suunnittelutieteen 

2. ohjesääntöön sekä osittain ohjesääntöön 7. Tärkeimpiin aiheisiin kuuluvat tuotanto-

teollisuuden yhteentoimivuus, Industry 4.0 sekä ilmiön mahdollistavat teknologiat ja 

mukanaan tuomat uudet vaatimukset yhteentoimivuuden kehittämiselle. 

2.1 Yhteentoimivuus tuotantoteollisuudessa 

Tämän päivän tuotantoteollisuudelle yhtenä haasteena ovat nopeasti muuttuvat mark-

kinavaatimukset, jotka vaativat ketterää ja tehokasta reagointia. Tämän tavoitteen saa-

vuttamiseksi tuotantoteollisuuden käyttöön on valjastettu IoT-, Big Data Analytics -, IoS 

(Internet of Services) - ja SOA (Service-oriented Architecture) -pohjaisia ratkaisuja. 

Nämä uudet teknologiat ovat puolestaan tuoneet yhteen kaksi erilaista maailmaa: fyysi-

set operaatioteknologiat (Operational Technology, OT) sekä virtuaalisen informaatio-

teknologian (Information Technology, IT). Onnistuneen yhtenäistymisen takaamiseksi 

nämä osapuolet vaativat rakenteellista yhdistyneisyyttä sekä funktionaalista yhteentoi-

mivuutta. (Givehchi et al. 2017) 

Yhteentoimivuus kuvaa järjestelmien kykyä kommunikoida selkeästi ja toimia yhdessä 

riippumatta siitä, ovatko ne samankaltaisia vai täysin erilaisia (Moones et al. 2015), 

sekä älykkäiden laitteiden, metodien ja ihmisten kykyä integroitua, tehdä yhteistyötä ja 

olla vuorovaikutuksessa keskenään (Kučera et al. 2018). The European Telecommu-

nication Standards Institute (ETSI) ja European Interoperability Framework (EIF) ovat 

määrittäneet yhteentoimivuuden neljä tasoa monimutkaisille järjestelmille: teknisen, 

syntaktisen, semanttisen ja toimialueiden välisen yhteentoimivuuden. Teknisellä yh-

teentoimivuudella haetaan koneelta koneelle -kommunikaation (Machine to Machine, 

M2M) mahdollistavia tekijöitä, kuten laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja. Tällä tasolla 

keskitytään useimmiten kommunikaatioprotokolliin sekä infrastruktuuriin, jota protokol-

lat toimiakseen tarvitsevat. Syntaktinen yhteentoimivuus liittyy dataformaatteihin, ja te-

ollisuuden järjestelmissä se tarkoittaa geneeristen rakenteiden määrittämistä tiedon-

vaihtoa varten heterogeenisten järjestelmien ja komponenttien välillä automaation eri 

tasoilla ja eri valmistajilta ja tuottajilta. (Givehchi et al. 2017) 
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Semanttisella yhteentoimivuudella halutaan varmistaa, että vaihdettu tieto on ymmär-

rettävässä muodossa sen vastaanottaneelle sovellukselle, jota ei alun perin ollut kehi-

tetty sitä käyttötarkoitusta varten. Semanttisella yhteentoimivuudella voidaan käsitellä 

yhä monimutkaistuvia teollisuuden järjestelmiä, joissa komponentit tulevat monelta toi-

mittajalta ja edustavat eri teknologioita. Tätä tavoittelevia ratkaisuja ovat esimerkiksi 

Semantic Sensor Web, Device Profile for Web Services ja OPC UA. Toimialueiden väli-

nen yhteentoimivuus kuvaa järjestelmien kykyä vuorovaikuttaa ja vaihtaa tietoa keske-

nään toimialueiden erilaisuudesta riippumatta. Teollisuuden käyttämiä esimerkkejä täl-

laisen vuorovaikutuksen mahdollistamisesta ovat muun muassa Business to Manufac-

turing Markup Language (B2MML) ja Packaging Modeling Language (PackML). (Gi-

vehchi et al. 2017) 

Teollisuudessa tehdaslattialla käytettyjen laitteiden ja laitteistojen muodostama koko-

naisuus koostuu usein monen eri toimittajan tuotteista. Nämä laitteet ja laitteistot ovat 

yhdistetty keskenään erilaisia protokollia, kenttäväyliä tai Internetiä käyttäen. Vaikka eri 

teknologioita käyttämällä voidaan hyödyntää niiden erilaisia vahvuuksia tehokkaasti, 

monen eri valmistajan laitteiden käyttäminen samassa järjestelmässä johtaa usein 

haasteisiin integroitaessa näitä laitteita yhtenäiseksi järjestelmäksi. (Hästbacka et al. 

2014; Zhou et al. 2015; Givehchi et al. 2017; Kučera et al. 2018, Heymann et al. 2018) 

Sen lisäksi, että laitteiden pitäisi kyetä kommunikoimaan ja välittämään dataa keske-

nään, sisältyy datanvälittämiseen yleensä ehtoja myös reaaliaikaisuudesta (Pedone & 

Mezgár 2018). World Economic Forumin tekemän kyselyn perusteella kaksi kolmas-

osaa vastaajista piti datan turvallisuuteen ja yhteentoimivuuteen liittyviä seikkoja suu-

rimpina esteinä IIoT:n toteutumisessa. (Heymann et al. 2018) Kenttätason laitteiden vä-

lisen kommunikaation lisäksi haasteita aiheuttaa myös kommunikaatio kenttätason ja 

IT-järjestelmien (Informatin Technology) välillä. Kommunikaatiomuotojen määrän kas-

vaessa myös tarve erilaisille rajapinnoille kasvaa, jotta ylemmän tason järjestelmät 

pääsisivät käsiksi laitedataan. Tämä puolestaan vaikeuttaa entisestään näiden tasojen 

välistä integraatiota. (Givehchi et al. 2017) 

Sekä laitteiden välisen että kenttätason ja IT-järjestelmien välisen kommunikaation li-

säksi on huomioitava kenttätason kommunikaatio myös muiden ylemmän tason sovel-

lusten, kuten SCADA:n (Supervisory Control And Data Acquisition), ERP:n ja MES:n, 

kanssa. Toimiva datan integraatio on Givehchi et al. mukaan toteutettu tehdaslattialle 

suunnitellulla kommunikaatiolla, kuten Modbus TCP:llä tai Ethernet-IP:llä. Vaikka integ-

raatio voidaankin näillä mahdollistaa, ne vaativat kuitenkin erillistä konfigurointia sekä 

datan tuottajien että sen vastaanottajien päädyissä. Yksi vaihtoehto tälle työläälle ta-

valle on semanttisia tietomalleja tukevien (väliohjelmisto)standardien hyödyntäminen 

https://www-sciencedirect-com.libproxy.tuni.fi/science/article/pii/S0166361518300800#!
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teollisuudessa. Näiden standardien avulla yksittäisten komponenttien väliseen datain-

tegraatioon käytettyä aikaa voidaan lyhentää käyttämällä yhteisiä semantiikkoja. (Gi-

vehchi et al. 2017) 

2.2 ISA-95 

ISA-95-standardi (IEC 62264) on kehitetty käsittelemään yhteentoimivuusongelmia 

ERP- ja MES-järjestelmien välillä ja on kansainvälinen standardi yritysten ja säätöjär-

jestelmien integraatiossa (Moones et al. 2015). Samalla sen tavoitteena on vähentää 

tähän integraatioon liittyviä riskejä, kuluja ja virheitä. Standardi tarjoaa ratkaisuja integ-

raatio-ongelmiin jakamalla tuotannonohjauksen aktiviteetit omiin ryhmiinsä, joilla on 

omat selkeät rajansa ja vastuualueensa. Lisäksi standardissa määritellään tasojen vä-

lillä liikkuvan tiedon terminologia ja sisältö, millä mahdollistetaan erilaisten järjestelmien 

kommunikaatio standardoidulla kielellä.  (Virta et al. 2010) 

ISA-95 kuvaa yrityksen eri tasoja funktionaalisessa hierarkiamallissa (Kuva 5). Tasot 0, 

1 ja 2 edustavat säätötasoa, jotka vastaavat laitteiden ohjaamisesta tuotteiden tuotta-

miseksi. Taso 3 on MES-tehtäville, jossa valmistellaan, monitoroidaan ja tuotetaan kol-

men alemman tason tuotantoprosessi. Neljäs ja ylin taso on yritystaso, joka tekee rat-

kaisuja talouden ja logistiikan tehtävien hoitamisesta asiakkaan tilaamien tuotteiden 

tuottamiseksi. (Moones et al. 2015) 

 

Kuva 5. ISA-95:n funktionaalinen hierarkia (Givehchi et al. 2017). 
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Haastavana tekijänä kolmannen ja neljännen tason integraatiossa on ollut määrittää, 

missä kulkee tuotannon ohjaamisen ja operaatioiden raja suhteessa muuhun yrityk-

seen. Tehtaassa liikkuu paljon eri tasoilla syntyvää dataa, ja aina ei ole selvää, mikä on 

sen alkuperä, määränpää tai sen sisältämä tieto. Koska datan oikeellisuudestakaan ei 

voida olla varmoja, se tulisi oletusarvoisesti validoida. Tätä datavirtaa standardi kuvaa 

datavirtamallissaan, jossa määritetään raja tuotanto-säätö-toimialueen ja muun yrityk-

sen välillä. (Chen 2005) Mallista käyvät ilmi yrityksen tuotantoon liittyvät funktiot sekä 

tietovirrat, jotka ylittävät yrityksen ja ohjauksen välisen rajapinnan (Kuva 6). Tämä raja-

pinta on esitetty kuvassa katkoviivana, ja vastaa funktionaalisen hierarkiamallin tasojen 

3 ja 4 välistä rajapintaa. (ISA-95 2008) 

 

Kuva 6. ISA-95:n funktionaalinen yritys/säätö -malli (ISA-95 2008). 

Standardi on määrittänyt myös omat esinemallinsa, jotka pyrkivät tunnistamaan infor-

maation kategoriat ja määrittämään viralliset määritelmät jaetulle tiedolle. Esinemallit 

määrittävät kolmannen ja neljännen tason välisen rajapinnan tietosisällön. Ne ovat riip-

pumattomia teknologioista, kuten kommunikaatioprotokollista, joita on käytetty tämän 

rajapinnan rakentamiseksi. Standardin esinemallien rakenne määrittyy seuraavasti: En-

sin määritellään ne objektit, joita käytetään funktioiden välisessä tiedonvaihdossa. Näi-

den objektien relaatiot esitetään UML-notaationa, ja jokaisen objektin attribuuttityypit 
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kuvataan malleina. (Chen 2005) Kuvassa 7 nähdään esimerkki tuotantokyvykkyyden 

sisältämästä tiedosta ja kuvassa 8 tämän tiedon esinemalli. 

 

Kuva 7. Tuotantokyvykkyyden sisältämä tieto (ISA-95 2008). 

 
Kuva 8. Tuotantokyvykkyysmalli (ISA-95 2001). 
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2.3 Industry 4.0 

Industry 4.0 on konsepti, jonka tavoitteena on tuoda digitalisaatio ja uudet teknologiat 

osaksi tuotantoteollisuutta ja näin kehittää sitä entisestään. Se esiteltiin alun perin Sak-

san hallituksen toimesta vuonna 2011 ja on siitä levinnyt maailmanlaajuiseen tietoisuu-

teen. (Rojko 2017) Konseptin kulmakivenä ovat kehittyneiden tuotantoprosessien ja au-

tomaatiotekniikoiden yhdistäminen ICT:hen (Information and Communication Technolo-

gies), tuotantodataan ja analytiikkaan. Industry 4.0:aa voidaan pitää yhteisenä nimityk-

senä kaikille niille teknologioille, jotka mahdollistavat automaation tarjoaman arvon ja 

kehityksen nousun. Näitä teknologioita ovat esimerkiksi IoT, IoS ja cyber-fyysiset järjes-

telmät. (Kučera et al. 2018) 

Industry 4.0:n keskeisinä tavoitteina on kehittää ratkaisuja lyhyempien tuotantoaikojen, 

yhä kustomoidumpien tuotteiden ja joustavamman globaalin kilpailun mahdollista-

miseksi. Etenkin kaksi ensimmäistä vaatimusta edellyttävät joustavaa tuotantoraken-

netta, jota voidaan tarpeen vaatiessa muokata vastaamaan senhetkisiä tuotevaatimuk-

sia. (Weyer et al. 2015) Industry 4.0:n vision kaltainen tehdas kykenisi vähentämään 

tuotantokustannuksia 10–30%, logistiikkakustannuksia 10–30 % ja laadunhallintakus-

tannuksia 10–20 %. Alhaisempien kustannuksien lisäksi myös uusien tuotteiden tuotan-

toaika lyhenee, asiakkaiden vaatimuksiin kyetään vastaamaan paremmin, mahdolliste-

taan kustomoitu massatuotanto kokonaistuotantokustannuksia nostamatta, työympäris-

töstä saadaan joustavampi ja ystävällisempi ja resursseja ja energiaa voidaan käyttää 

entistä tehokkaammin. (Rojko 2017) Kehityssuunta ajaa tuotantoa kohti massakusto-

mointia, joka tarkoittaa personoitujen massatuotteiden valmistamista. Tähän tuotanto-

prosessiin sisältyy joustavia prosesseja, modulaarista tuotteiden suunnittelua sekä in-

tegrointia arvoketjuun sisältyvien toimijoiden kesken. (Brettel et al. 2014) 

Yksi Industry 4.0:n oleellisista elementeistä on yhteentoimivuus ja yhdistyneisyys, sillä 

konseptin onnistunut toteutus edellyttää jatkuvaa tietovirtaa tehtaan kaikkien toimijoiden 

välillä. (Rojko 2017) Joustavamman tuotannon mahdollistamiseksi päätöksiä on pystyt-

tävä tekemään yhä alemmilla tuotantotasoilla. Tämä puolestaan vaatii, että myös alem-

man tason laitteet pystyvät vastaanottamaan tarvitsemaansa dataa ja välittämään sitä 

eteenpäin. Etenkin tehdaslattialla dataa tuotetaan runsaasti, ja tähän dataan päästäisiin 

eri verkoista käsiksi Internetin kautta. Tällä voitaisiin kehittää kommunikaatiota eri hie-

rarkiatasojen välillä. (Brettel et al. 2014) Tämä muuttaisi ISA-95:n määrittämää hierar-

kiamallia kuvan 9 kaltaisella tavalla: 
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Kuva 9. Kehittyneen kommunikoinnin myötä funktionaalisen hierarkiamallin eri ta-

soja voidaan yhtenäistää entisestään (Brettel et al. 2014). 

Tuotannon kehittämiseksi tälle tasolle teollisuuden tuotantoyksiköt tulisi toteuttaa ha-

jautettuina järjestelminä, jotka puolestaan koostuvat älykkäistä autonomisista alijärjes-

telmistä. Kaikki nämä erilliset komponentit integroidaan yhteen luomalla kommunikaatio-

yhteyksiä näiden välille sen mukaan, millaisia tarpeita yhteyksillä on. (Kučera et al. 2018) 

Wollschlaeger et al. (2017) mukaan hajautettujen automaatiojärjestelmien ydin on ennen 

kaikkea luotettava tiedonvaihto. Jotta tuotantoprosessien itsenäinen ohjaaminen olisi 

näille järjestelmille mahdollista, tarvitaan laajaa tietovirtaa sensorien, säätimien ja toimi-

laitteiden välillä. (Wollschlaeger et al. 2017) Tuotannon laitteiden ja laitteistojen, kuten 

työstökoneiden, ollessa kykeneviä aistimaan, toimimaan itsenäisesti ja kommunikoi-

maan esimerkiksi Internetin välityksellä muiden laitteiden kanssa mahdollistetaan reaa-

liaikaisen tuotantodatan kerääminen ja jakaminen. Tätä voidaan puolestaan hyödyntää 

nopeiden ja tarkkojen päätösten tekemiseen laitetasolla. Tällainen päätöstenteko yhdis-

tettynä IT-maailman teknologioihin, kuten pilvianalytiikkaan, kehittää nykyiset tuotanto-

järjestelmät CPS-komponenteista koostuviksi cyber-fyysisiksi tuotantojärjestelmiksi (Cy-

ber-Physical Production Systems, CPPS). (Zheng et al. 2018) 

CPS:iin pohjautuvat tulevaisuuden tehtaat tulevat olemaan niin kutsuttuja älykkäitä teh-

taita. Tässä älykkään tuotannon (smart manufacturing) ympäristössä tuotteet ovat tietoi-

sia omasta tuotantoprosessistaan ja kykenevät itsenäisesti ohjaamaan itsensä halki tuo-

tantoketjun. (Brettel et al. 2014) National Institute of Standards and Technology (NIST) 

määrittelee älykkään tuotannon “täysin integroiduiksi, yhteistyötä tekeviksi tuotantojär-

jestelmiksi, jotka toimivat reaaliajassa vastatakseen tehtaiden ja toimitusverkkojen asi-

akkaiden tarpeiden vaatimuksiin ja tilaan”. (Kang et al. 2016) Älykkäissä tehtaissa käy-

tetyt laitteet ovat yleensä CNC- tai NC-koneita sekä liikkuvia, itsensä organisointiin ja 

optimointiin kykeneviä agentteja ja robotteja. Laitteiden ohella myös tuotantolinjastolla 
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kulkevat tuotteet ovat älykkäitä. Niihin on sulautettu langattomien verkkojen yli yhdistet-

tyjä sensoreita, jotka keräävät reaaliaikaista dataa. Tämän datan avulla tuotteet voivat 

mitata sekä itsensä sekä ympäristönsä tilaa. Ne kykenevät myös vaikuttamaan tuotan-

toprosessinsa logistiseen polkuun ja optimoimaan niitä koskevaa työvirtaa. Tuotteen 

oman tilan analysointi jatkuu halki sen koko elinkaaren, jolloin huoltotoimenpiteet voi-

daan suorittaa oikeaan aikaan. (Rojko 2017) 

Jotta Industry 4.0:n mukaisia kehyksiä noudattava integraatio toteutuisi, tarvitaan taso-

jenvälistä yhdistyneisyyttä sekä semanttista yhteentoimivuutta järjestelmien ja kompo-

nenttien välillä ja avointa, palveluntarjoajasta riippumatonta arkkitehtuuria (Givehchi et 

al. 2017). Kučera et al. (2018) puolestaan esittää Industry 4.0:n perustuvan yhteentoimi-

vuuteen, virtualisointiin, desentralisaatioon, reaaliaikaisuuteen, palvelukeskeisyyteen 

sekä modulaarisuuteen ja uudelleenkonfiguroitavuuteen. Tuotantolinjaston eri moduu-

lien yhteentoimivuuden edistämiseksi näitä on sidottava tiukemmin yhteen mekaniikan, 

elektroniikan ja kommunikoinnin standardisoinnin kautta. Industry 4.0:n kommunikaatio-

rajapintojen parhaiten mahdollistavia teknologioita olisivat OPC UA, webserver techno-

logy ja RFID-dataformaatti. OPC UA mahdollistaa automaation vertikaalisen integraa-

tion, merkittävimpänä hallinto- ja tuotantotasojen yhdistämisen. Näiden tasojen välillä 

suurtenkin datamäärien välittäminen voitaisiin suorittaa nopeasti HTTPS:n (Hypertext 

Transfer Protocol Secure) avulla. (Weyer et al. 2015) 

Myös tietoturvallisuus on otettava huomioon. Industry 4.0:n infrastruktuurissa eri valmis-

tajien ja/tai protokollien laitteiden lisäksi myös erilaiset verkot, joilla on omat toiminnalliset 

vaatimuksensa, on kytketty toisiinsa. On kuitenkin huomioitava, että tällaisessa infra-

struktuurissa järjestelmät, joihin pääsy oli ennen rajoitettu, on huomattavasti helpompi 

päästä. Lisäksi jaettujen verkkojen määrän kasvaessa voi syntyä tilanteita, jossa eri tär-

keysluokkien tiedot muuttuvat samanarvoisiksi. Tällaisessa tilanteessa nämä tiedot jou-

tuvat kilpailemaan keskenään, ja suuremman prioriteetin tiedon välittyminen saattaa vii-

västyä. Näihin tietoturva- ja yhteentoimivuushaasteisiin pyritään löytämään vastauksia 

erilaisten standardien kautta. Tietoturvaan liittyvissä seikoissa erityisesti datanvaihdon 

turvallisuutta ja IT- ja OT-maailmojen vaatimuksia tulisi tutkia. (Watson et al. 2017) 

2.3.1 Reference Architectural Model for Industry 4.0 

Reference Architecture Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0) on referenssiarkkitehtuuri, joka 

kuvaa Industry 4.0:n keskeisiä näkökantoja (Grangel-González et al. 2018). Referens-

siarkkitehtuuri on korkeamman abstraktiotason kuvaus, jolla pyritään tunnistamaan eri-

laisiin sovellusskenaarioihin liittyviä ongelmia ja haasteita. (Sissini et al. 2018) RAMI 
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4.0:ssa keskitytään erityisesti niihin haasteisiin, joita voi ilmetä olemassa olevien stan-

dardien integroinnissa Industry 4.0 -konseptia noudattaviin järjestelmiin. Sen tulisi mah-

dollistaa olemassa olevien standardien ja niiden päällekkäisyyksien tunnistaminen sekä 

näiden standardien aukkojen ja porsaanreikien havaiseminen ja niiden korjaaminen. 

(Rojko 2017) RAMI 4.0:n pohjana toimii Smart Grid Architecture Model (SGAM), kolmi-

ulotteinen arkkitehtuurimalli, joka kehitettiin älykkäiden sähköverkkojen käyttötapausten 

kuvaamiseen. Mallissa on kaksi akselia, joista toinen kuvaa toimialueita ja toinen vyö-

hykkeitä. Toimialueet liittyvät energian muuntoketjuun, kuten sähkön tuottamiseen ja sen 

välittämiseen. Sähkövoimajärjestelmän hierarkiatasot puolestaan määritellään vyöhy-

keakselilla, jossa järjestelmä on pilkottu eri tasoihin energiantuottoprosessista yritys- ja 

markkinatasolle. Lisäksi malli määrittelee niin kutsutut yhteentoimivuustasot hajautettu-

jen järjestelmien kehittämistä varten. SGAM-mallia on hyödynnetty pohjana RAMI 4.0:n 

lisäksi myös esimerkiksi koti- ja rakennusarkkitehtuurin hallinnassa sekä älykkäiden kau-

punkien arkkitehtuurimallissa. (Uslar & Hanna 2018) SGAM-malli nähdään kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Smart Grid Architecture Model (Uslar & Hanna 2018). 
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RAMI 4.0 jakaa paljon samoja suunnitteluperiaatteita SGAM-mallin kanssa (Uslar & 

Hanna 2018). Siinä missä SGAM kuvaa energian tuotannon ja siihen liittyvien eri toimi-

tasojen vuorovaikutusta, RAMI 4.0 havainnollistaa IT:n, valmistajien ja tehtaiden sekä 

tuotteen elinkaaren välistä yhteyttä (Kuva 11). Pystysuoralla akselilla ovat IT:n näkökul-

masta nähdyt erilaiset tasot, jotka kuvaavat IT:n ajattelumaailmaa pilkkoa monimutkaiset 

projektit pienemmiksi, helpommin hallittaviksi osiksi. Näitä tasoja ovat esimerkiksi liike-

toiminta, informaatio ja kommunikaatio. Vasen vaakasuora akseli edustaa tuotteen elin-

kaarta. Tästä on tarkemmin eritelty kaksi pääkonseptia, tyyppi ja instanssi. Oikeanpuo-

leinen vaakasuora akseli määrittää tuotannon hierarkiatasot. Nämä hierarkiatasot vas-

taavat IEC 62264 / ISA-95-standardin määrittämää hierarkiamallia, joka on laajennettu 

lisäämällä uuden pohjimmaisen tason Tuote ja uuden ylimmän tason Yhdistetty maa-

ilma. (Grangel-González et al. 2018) 

 

Kuva 11. Reference Architecture Model for Industry 4.0:n kolmiulotteinen kuvaaja 
esittää tuotannon hierarkiatasojen, tuotteiden elinkaaren ja IT-kerrosten välistä yhteyttä 

(Grangel-González et al. 2018). 

RAMI 4.0 -mallissa tuote on oleellinen komponentti. Tuotepainotteisuutensa takia mal-

lissa tarkkaillaan myös tuotteen elinkaarta ja arvovirtaa. Tyyppiin ja instanssiin jaotel-

lussa elinkaaressa tyyppi kattaa ajan tuotteen suunnittelun ja ensimmäisen prototyypin 

välillä, instanssi puolestaan valmistetun tuotteen tuotannon alkamisesta sen elinkaaren 

loppuun. Näiden kahden ajanjakson kuluessa tarkkaillaan kaikkea syntynyttä dataa sekä 

niiden välisiä korrelaatioita. (Mourtzis et al. 2019) 
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RAMI 4.0:n kommunikaatiotaso kuvaa Industry 4.0:n tukemaa tapaa päästä käsiksi tuo-

tantojärjestelmään kuuluvien komponenttien tietoihin ja funktioihin. Kommunikaatio voi-

daan muodostaa sekä tuotteen elinkaariakselilla että funktionaalisilla hierarkiatasoilla. 

Kommunikaatiotaso on kiinnostunut kommunikaatiossa käytetystä siirtomekanismista, 

kun taas palveluiden kuvaukset ja tietomallit määritellään informaatiotasolla. Kommuni-

kaatiotason toteuttamisessa referenssimalli suosittelee käyttämään olemassa olevia 

standardeja, jolloin kommunikaatiotasoa voidaan laajentaa edelleen ISO/OSI-tasolla. 

(Lin et al. 2017) 

Referenssimallin kommunikaatiotason luomisessa on suositeltu käytettävän OPC UA:ta 

(IEC 62541). Standardi tarjoaa turvallisen datanvaihdon ja tulevan TSN-laajennoksen 

standardista saadaan entistä yhteentoimivampi. TSN on joukko IEEE 802 Ethernetin 

alistandardeja, jotka esittelevät reaaliaikaisia toiminnallisuuksia Ethernet-protokollaan. 

TSN on suorastaan välttämätön IIoT-arkkitehtuurin teollisuusjärjestelmille, sillä nämä 

vaativat aikakriittistä kommunikaatiota ja tietoliikenteen ruuhkautumisen estämistä. Tur-

valliseen tiedonvaihtoon soveltuva vaihtoehtoinen standardi on IEC 62443 (Industrial 

Communication Networks – Networks and System Security), jota on maailmanlaajuisesti 

ehdotettu I4.0-järjestelmissä käytettäväksi turvallisuusstandardiksi. (Watson et al. 2017) 

RAMI 4.0:n lisäksi on kehitetty myös kaksi muuta referenssiarkkitehtuuria: Industrial In-

ternet Consortiumin (IIC) kehittämä Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) (Lin 

et al. 2017) ja Internet of Things – Architecture (IoT-A). Nämä hyödyntävät erilaisia me-

nettelytapoja, mutta tavoittelevat samaa kuin RAMI 4.0. Siinä, missä RAMI 4.0 ulottaa 

malliaan hieman Industry 4.0:n ulkopuolelle tarkastellen myös tuotantoa ja logistiikkaa, 

IIRA tutkii tarkemmin teollisuussovelluksia ja IoT-A puolestaan Industry 4.0 -sovelluk-

seen liittyvään informaatioteknologiaan. (Mourtzis et al. 2019) 

2.4 Industrial Internet of Things 

Siirryttäessä tämän päivän tuotannosta Industry 4.0:n viitoittamaan tuotantoon, IoT-tek-

nologia nähdään tämän avainmahdollistajana. (Lee, C.K.M. et al. 2017) IoT:ssa erilaiset, 

yksikäsitteisesti tunnistettavat esineet vuorovaikuttavat keskenään standardisoitujen 

kommunikaatioprotokollien avulla (Atzori et al. 2010). IoT-arkkitehtuuri voidaan jakaa 

aistimis-, verkko-, palvelu- ja käyttöliittymätasoon. Aistimistasolla tapahtuu fyysisen maa-

ilman tietojen kerääminen esimerkiksi RFID:n, sensoreiden, toimilaitteiden ja Wi-Fin 

avulla. Verkkotaso hoitaa kerätyn datan eteenpäin välittämisen WLAN:in (Wireless Local 

Area Network), WSN:n (Wireless Sensor Network) ja Internetin kaltaisia väyliä pitkin. 

Datan käsittely ja analysointi hoidetaan palvelutasolla, ja lopuksi saadut tulokset näyte-

tään käyttöliittymätasolla. (Lee, C.K.M. et al. 2017) Industrial Internet of Things voidaan 
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hahmottaa IoT:n osajoukkona, joka kattaa M2M-kommunikaation ja teollisuuden muut 

kommunikaatioteknologiat sekä automaatiosovellukset. (Sissini et al. 2018) 

IIoT kerää ja analysoi dataa fyysisestä ja virtuaalisesta maailmasta muun muassa sen-

soreiden, erilaisten ohjelmistojen ja koneelta koneelle -yhteistyön avulla. Tällä datalla 

pyritään optimoimaan suoritettuja operaatioita sekä tarjoamaan palveluita. Tätä kehitys-

suuntaa pohjustavat nopeasti muuttuvat ja vaikeasti ennustettavat markkinoiden tarpeet 

sekä asiakkaiden vaatimukset ja odotukset tuotannon reagointikykyyn. IoT:ssa on paljon 

potentiaalia teollisuusautomaatiossa, koska tällä voidaan tehostaa kaukana toisistaan 

sijaitsevien tehtaiden toimintaa. Laitteiden ollessa tietoisia toisistaan nämä voivat vaihtaa 

tietoa keskenään, jolloin näiden laitteiden on mahdollista suorittaa työtehtävänsä yhteis-

työssä ja optimoiden omaa toimintaansa. (Breivold & Sandström 2015) IIoT:lla voidaan 

mahdollistaa muun muassa tuotantotehokkuuden parantuminen, tuotteiden ja materiaa-

lien seuraamisen mahdollistaminen, laatupoikkeamien havaitseminen sekä ennakoitava 

huolto. (Eruvankai et al. 2017) 

IoT:n käyttöönottamisessa teollisuuden tarpeisiin on kuitenkin huomioitava sekä IoT:n 

omat haasteet että automaatioteollisuuden erityisvaatimukset. IoT:ssa näitä ongelmia 

ovat esimerkiksi datan ja palveluiden turvallisuus ulkoisilta hyökkäyksiltä ja tietovarkauk-

silta, vaihdetun tiedon yksityisyys, järjestelmään lisättyjen laitteiden skaalautuvuus ja 

monimuotoisten laitteiden ja niiden käsittelemän datan yhteentoimivuus. Automaation 

tuomat lisävaatimukset ovat muun muassa mitatun tiedon prosessoinnin ja eteenpäin 

välittämisen riittävä nopeus halutun ohjauksen saavuttamiseksi, laitteiston luotettavuus 

ja käytettävyys esimerkiksi suunnittelemattomien tuotannon keskeyttämisten välttä-

miseksi sekä automaatioon liittyvät turvallisuusstandardit poikkeustilanteiden sattuessa 

vaaratilanteiden välttämiseksi. Myös yhteentoimivuus on tärkeä tarkastelukohde auto-

maatiossa, jossa tyypillisesti hallinnoidaan suuriakin määriä erilaisia komponentteja eri 

valmistajilta. (Breivold & Sandström 2015) 

Eruvankai et al. (2017) näkee suurimpana haasteena IIoT:n käyttöönotossa on tuotanto-

, säätö- ja monitorointijärjestelmien suojaaminen ulkoisilta Internet-peräisiltä uhilta rajoit-

tamalla mahdollisia haavoittuvaisuuksia. Myöskään datan koskemattomuutta ja luotta-

muksellisuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä teollisten järjestelmien liittyessä Interne-

tiin, vaan näiden suojaustoimenpiteitä tulee tarkastella uudemman kerran. Toinen mer-

kittävä haaste on teollisuuden käyttämien kenttälaitteiden heterogeenisyys. Vaikka nämä 

voidaankin yhdistää esimerkiksi räätälöidyillä yhdyskäytävillä, tällaiset ratkaisut maksa-

vat paljon eivätkä tarjoa IIoT:n vaatimaa yhteentoimivuutta tai skaalautuvuutta. Ongel-
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man ratkaisemiseksi vaadittaisiin yleistä standardisointia ja yhteensopivampia järjestel-

miä. Kolmas huomioitava asia on IT-OT -läheneminen, joka onnistuakseen vaatisi luo-

tettavan ja yhteentoimivan kommunikaatioalustan. (Eruvankai et al. 2017) 

2.5 Teollisuuden pilvipalvelut 

Automaation nopean kehityksen syynä on jatkuva tarve ketterämpään tuotantoon. Tämä 

pyritään saavuttamaan suunnittelemalla tuotantojärjestelmät keskenään vuorovaikutta-

viksi ja hallittaviksi halki eri tuotantotasojen. Yhtenä avainteknologiana tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on Service-oriented Architecture. (Karnouskos et al. 2012) SoA:n avulla 

voidaan suunnitella, toteuttaa ja kerätä yhteen palveluita, joilla tuetaan tai automatisoi-

daan erilaisia toimintoja. Palvelut voivat olla joko ohjelmistoja tai laitteistoja, ja niitä voi-

daan yhdistää keskenään erilaisten verkkopalvelujen avulla. Palveluita kehitettäessä py-

ritään luomaan niistä mahdollisimman uudelleenkäytettäviä, toisin sanoen samaa palve-

lua voidaan käyttää monin eri tavoin. Yksinkertainen malli SoA:sta nähdään kuvassa 12, 

jossa on yksi palveluntarjoaja ja yksi palvelunkäyttäjä. Tässä mallissa palvelunkuluttaja 

lähettää palvelupyyntöviestin palveluntarjoajalle, joka puolestaan lähettää vastausviestin 

takaisin kuluttajalle. Palvelupyynnöt ja niihin lähetetyt vastaukset ovat ennalta määritel-

tyjä siten, että sekä palvelunkuluttaja- että tarjoaja ymmärtävät ne. (Barry & Dick 2013) 

 

Kuva 12. Service-oriented Architecturen perusmalli (Barry & Dick 2013). 

Blomstedt et al. (2014) määrittelee SoA:n sisältämät palvelut käytännössä ohjelmistoso-

velluksiksi, joilla on jokaisella omat tehtävänsä. Palvelujen tulee olla sitä tarvitsevien 

komponenttien löydettävissä, niitä pitää pystyä muodostamaan pienemmistä palveluista 

ja niiden tulee olla vain löyhästi kytkeytyneitä käyttöjärjestelmiin, ohjelmointikieliin ja mui-

hin palveluihin. Verkkopalveluiden teossa tavallisimmin käytettyjä ohjelmointikieliä ovat 

Web Service Description Language (WSDL) ja Web Service Application Language 

(WSAL). (Blomstedt et al. 2014) Esimerkiksi automaatioalalla SoA:ta on hyödynnetty Ar-

rowhead-viitekehyksessä, jonka avulla voidaan mahdollistaa verkotettujen ja sulautettu-

jen laitteiden automaatio.  Arrowhead on palveluviitekehys, joka tarjoaa perusteita ja oh-

jesääntöjä vaatimusten mukaisten SoA-pohjaisten järjestelmien suunnitteluun. Arrow-
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head sisältää myös oman ohjelmistoviitekehyksensä, jossa määritellään erilaisia ydin-

palveluita erilaisten palveluiden vuorovaikuttamisen tukemiseksi. Tällaisia palveluita ovat 

esimerkiksi palveluiden havaitseminen, organisointi ja monitorointi. (Hästbacka et al. 

2016) 

SoA:n ja erilaisten palveluiden avulla tehtaille voidaan luoda virtuaalinen rajapinta. Täl-

lainen virtualisointi puolestaan muuttaa tehtaan ”palvelujen pilveksi”. Tämä cyber-fyysi-

nen kokonaisuus linkittää yhteen automaation eri tasoja yhteisillä palveluilla, jolloin näi-

den tasojen hallinta helpottuu. Erilaisten resurssien tilan tarkkailu on merkittävässä roo-

lissa, kun järjestelmät kasvavat ja monimutkistuvat (Karnouskos et al. 2012). Tuotannon 

resurssilla tarkoitetaan asiaa tai esinettä, joka voi tukea tuotteen elinkaareen sisältyvää 

aktiviteettia tai funktiota. Pilveen yhdistettävissä olevat tuotannon resurssit voidaan edel-

leen jakaa kahteen kategoriaan, koviin ja kevyisiin resursseihin. Kovat resurssit ovat esi-

merkiksi tuotannon fyysisiä laitteita, kuten työstökoneita tai IT-laitteita, ja puolestaan ke-

vyet resurssit voivat olla esimerkiksi ohjelmistoja, dataa tai tietoa. (Ren et al. 2017) Mitä 

suurempi järjestelmä, sitä vaikeampaa on kerätä tietoa sen laitteilta kyselemällä niiden 

tilatietoja tietyin väliajoin. Tällaisten järjestelmien kohdalla tiedon kerääminen tapahtuu 

kätevämmin tapahtumapohjaista tiedonvälitystä käyttämällä. Tulevaisuuden järjestelmät 

pohjautuvat eri tasojen yhteistyöhön ja tiedon jakamisen tulee olla mahdollista. Tätä var-

ten tarvitaan yhteentoimivuutta avoimella kommunikoinnilla ja datanvaihdolla. Yhteentoi-

mivuutta voidaan tarkastella kahtena kokonaisuutena: tasojenvälinen kommunikaatio 

aina tehtaan lattialta yritystason osajärjestelmiin, esimerkiksi MES:n ja ERP:n välillä, 

sekä täysin eri piirien laitteiden ja järjestelmien välinen kommunikaatio. (Karnouskos et 

al. 2012) 

Teollisuuden yhteentoimivuutta voidaan kehittää esimerkiksi pilvilaskennan avulla, joka 

tuo yhteen funktionaalisen hierarkiamallin eri tasoja. Vaikka fyysiset laitteet (sensorit, 

säätimet, toimilaitteet jne.) muodostavat edelleen omat tasonsa, ylempien tasojen epä-

fyysisiä palveluita voidaan kerätä pilveen, jossa ne muodostavat erillisiä pilviyksiköitä 

niiden edustaman automaatiotason mukaan. Kaikki nämä yksiköt ovat toisiinsa integroi-

tuja SoA-rajapinnan kautta. (Givehchi et al. 2013) Pilvilaskennalla tarkoitetaan hajautet-

tua ja laajaa laskenta-ajatusmallia, jossa ulkoiset asiakkaat voivat Internetin välityksellä 

hyödyntää virtualisoituja laskentatehoja, alustoja, varastoja ja palveluita. Sen kolmena 

oleellisena rakennuspalana ovat kolme erilaista palvelumallia: Infrastructure as a Service 

(IaaS), Platform as a Service (PaaS) ja Software as a Service (SaaS). IaaS kattaa lai-

teresurssit, kuten tietokoneet, varastot ja verkot, joko fyysisinä tai virtuaalikoneiden 

kautta. PaaS tarjoaa alustan, joka useasti sisältää muun muassa käyttöjärjestelmän, oh-

jelmien suorittamisympäristön ja tietokannan. Tällä alustalla voidaan kehittää, testata, 
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ajaa ja ottaa käyttöön erilaisia sovelluksia. SaaS:n kautta käyttäjät pääsevät käsiksi so-

velluksiin, jotka palveluntarjoaja on julkaissut pilveen. (Ren et al. 2017) Esimerkki näistä 

kolmesta palvelumallista koostuvasta arkkitehtuurista nähdään kuvassa 13: 

 

Kuva 13. Tuotanto eri palvelumalleihin jaoteltuna (Yue et al. 2015). 

Pilvilaskenta voidaan ottaa käyttöön joko julkisille, yksityisille tai yhteisön pilville sekä 

hybridipilville. Yleiset pilvet ovat yleensä kolmannen osapuolen tarjoamia ja niiden pal-

velut ovat tarjolla kaikille, kun taas yksityiset pilvet on rajoitettu yhden organisaation käyt-

töön. Yhteisön pilvi on tarkoitettu yhdelle kokonaiselle yhteisölle, jossa yhteisön jäsenillä 

on yhteisiä tarpeita. Hybridipilvi koostuu kahdesta tai useammasta aiemmin esitellystä, 

keskenään yhteydessä olevasta pilvestä, jotka ovat kuitenkin itsenäisiä kokonaisuuksia. 

(Ren et al. 2017) Teollisuuden käytössä pilvilaskentapalveluissa korostuu tarve nopealle 

tiedonvälitykselle ja reaaliaikaiselle reagoinnille. Jotta tähän päästään, laskennan tulee 

olla nopeaa, tarkkaa ja katkeamatonta. Lisäksi tulee huomioida, että Industry 4.0:n myötä 

dataa tuottavien laitteiden määrä nousee huomattavasti sensorien, koneiden ja vastaa-

vien lähettäessä tietojaan pilveen. Kaikki tämä data tulee integroida ja siitä tulee löytää 

sen sisältämät hyödylliset tiedot. (Yue et al. 2015) 
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Pilvipalveluiden ja teollisuuden maailmanlaajuisten vaatimusten lähentyminen ovat luo-

neet konseptin uudelle tuotantomallille, pilvivalmistamiselle (Cloud Manufacturing, CM). 

(Ren et al. 2017) Kang et al. (2016) määrittelee pilvivalmistamisen asiakaskeskeisenä 

tuotantomallina, jossa hyödynnetään tarpeenmukaista pääsyä moninaisiin ja hajautettui-

hin tuotantoresursseihin. Näiden resurssien avulla voidaan muodostaa uudelleenkonfi-

guroitavia tuotantolinjastoja, jotka ovat tehokkaampia, alentavat tuotteen elinkaaren hin-

taa ja optimoivat resurssienkäytön muuttuviin asiakaslähtöisiin vaatimuksiin nähden. 

Ren et al. (2017) puolestaan esittelee pilvivalmistuksen tuotantomallina, jolla pyritään 

ratkaisemaan muun muassa tuotteiden korkeaan yksilöllistämiseen, laajempaan maail-

manlaajuiseen yhteistyöhön ja tehokkaamman markkinoiden muutoksiin reagoimiseen 

liittyviin ongelmiin. Henzel & Herzwurm (2018) kuvailee pilvivalmistusta palvelupohjai-

sena mallina, jonka tavoitteena on ajaa tuotantoa puhtaasti palveluiden avulla (Manufac-

turing as a Service, MaaS). Tällä tarjotaan kaikkialla läsnä oleva virtualisoitujen tuotan-

toresurssien ja -kyvykkyyksien jaettu varanto, johon pääsee käsiksi verkosta. Tällaisella 

palvelumallilla voitaisiin tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaan alati muovautuvaa tuotan-

toa. Pilvivalmistuksen avainpiirteisiin ei kuitenkaan ole toistaiseksi olemassa tarkkaa, 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Heinzel & Herzwurm 2018; Ren et al. 2017). 

Teknologioiden puolesta pilvivalmistus nojaa esimerkiksi pilvilaskentaan, IoT:hen, teko-

älyyn ja tuotannon informaatioteknologioihin. Etenkin pilvilaskennan konsepteja, kuten 

virtualisointia ja palvelukeskeisyyttä, on kehitetty paremmin teollisen tuotannon tarpeita 

vastaaviksi. (Ren et al. 2017) IIoT-sovellukset, johon kuuluvat muun muassa erilaiset 

monitorointi-, optimointi- ja ennustamistoiminnot, ryhmitellään tavallisimmin pilvivalmis-

tukseen (Sisinni et al. 2018). Pilvivalmistuksen pääidea on muuntaa kaikki tuotannon 

resurssit omiksi palveluikseen. Nämä tiivistetyt ja virtualisoidut resurssit sijoitetaan pil-

veen, josta niitä tarvitsevat käyttäjät voivat niitä hyödyntää ja jossa niitä myös valvotaan. 

Pilvivalmistuksella voidaan parantaa tietojärjestelmien vaakasuoraa integraatiota, mutta 

vaatii toisaalta laajaa standardisointia sekä laite- että ohjelmistotasolla. Esimerkiksi lai-

tetasolla vaadittaisiin standardisoitua kommunikaatioprotokollaa, jotta tiedonsiirrosta 

saataisiin mahdollisimman tehokasta ja turvallista. (Henzel & Herzwurm 2018) 
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3. TEOLLINEN KOMMUNIKAATIO JA OPC UA 

Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi teollisuuden laitteiden ja järjestelmien vä-

listä kommunikaatiota. Etenkin keskitytään standardiksi muodostuneeseen kommuni-

kaatioprotokolla OPC UA:han ja sen tuomiin ratkaisuihin edellisessä kappaleessa esitet-

tyihin yhteentoimivuushaasteisiin. Kappaleen lopussa tutkitaan ensimmäistä tutkimusky-

symystä, eli esitellään erilaisia OPC UA:han pohjautuvia, toisen tutkimuskysymyksen 

kannalta mielenkiintoisia valmiita ohjelmistototeutuksia. Samalla kappale vastaa suun-

nittelutieteen ohjesääntöön 6 ja 7. 

Kommunikaatiopalveluiden vastuulla on kerätyn reaaliaikaisen datan integroiminen ja 

hallinta. Monet olemassa olevat erilaiset kommunikaatioteknologiat (esimerkiksi Ether-

net, 4G-verkot ja Bluetooth) toimivat datan reaaliaikaisessa välittämisessä datankeruu-

laitteitten mukaan. Kerätyn datan integraatiota ja hallintaa kuitenkin vaikeuttaa erilai-

silta laitteilta, kuten sensoreilta ja säätimiltä, kerätyn tiedon dataformaattien laaja vaih-

telu. Tämän lisäksi, mikäli dataa käytetään laitteiden reaaliaikaiseen monitorointiin, jo-

kaisen laitteen virtuaalinen versio tulee olla mallinnettu siten, että kerätyn datan avulla 

sen fyysisiä ominaisuuksia ja reaaliaikaista tilaa osataan näyttää kattavasti. Tällaisten 

ongelmien välttämiseksi kommunikaatiossa tulee käyttää standardisoituja protokollia ja 

tiedonmallintamismenetelmiä. OPC UA:n lisäksi tällainen protokolla on esimerkiksi 

MTConnect, joka on tarkoitettu erilaitteisten laitteiden ja sovellusten datankeruuseen 

plug-and-play -periaatteella. Se kykenee myös muuntamaan erilaisilta laitteilta kerää-

mänsä datan XML-muotoon (eXtendable Markup Language), jonka useimmat ohjelmis-

tosovellukset osaavat tulkita. (Zheng et al. 2018) 

3.1 MTConnect 

MTConnect on teollisuuden datan- ja tiedonvaihdon standardi, jonka tarkoitus on hel-

pottaa datan keräämistä tehdaslaitteilta, laajentaa dataan pohjautuvaa päätöksentekoa 

tuotannossa ja ylipäätään helpottaa tehtaan laitteiden ja ohjelmistojen integroimista 

keskenään. Standardi pohjautuu datakirjastoon, jonka termit kuvaavat tuotanto-operaa-

tioihin liittyvää tietoa. Standardi määrittelee myös omat semanttiset datamallinsa, jotka 

kertovat yksiselitteisesti, miten nämä tiedot liittyvät tuotanto-operaatioihin. Nykyisten 

MTConnect-toteutusten datamallit ovat XML-pohjaisia ja hyödyntävät tiedonsiirtoproto-

kollanaan HTTP:ta. (MTConnect Institute 2018) Kuvassa 14 esitellään tyypillisen 

MTConnect-asennuksen arkkitehtuuri: 
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Kuva 14. MTConnectin arkkitehtuurimalli (MTConnect Institute 2018). 

Laitteet toimivat MTConnect-asennuksen julkaisijoina, ja julkaisevat tietoa MTConnect-

agentille. Tämän agentin hallinnoimaa tietoa luetaan asiakassovelluksella, joka pyytää 

tarvitsemansa tiedon agentilta. Tieto välitetään agentilta asiakasapplikaatiolle vastaus-

dokumenttina, jonka rakenne pohjautuu standardin semanttisiin tietomalleihin. (MTCon-

nect Institution 2018) 

3.2 OPC UA 

Open Platform Communication Unified Architecture (OPC UA) on alustariippumaton 

standardi, jonka avulla erilaiset laitteet ja järjestelmät kykenevät kommunikoimaan kes-

kenään (Dürkop et al. 2013; Sofia 2018). UA:n edeltäjä, OPC Classic, pyrki standardi-

soimaan teollisuuden ohjelmistojen välisen tiedonvaihdon. Sen tarjoamia spesifikaati-

oita teollisuusautomaation yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ovat Data Access 

(DA), Historical Data Access (HDA), ja Alerts & Events (A&E). OPC Classicin nojautu-

minen Microsoftin COM/DCOM-teknologiaan ((Distributed) Component Object Model) 

kuitenkin rajoittaa sen käytön ainoastaan Windows-pohjaisiin alustoihin. COM/DCOM 

ei myöskään tue verkkopalveluita tai SoA:ta. Ratkaisuna näihin puutteisiin OPC Foun-

dation kehitti uuden yhtenäisen standardin, OPC UA:n. (Leitner & Mahnke 2006) 

OPC UA on SoA-pohjainen ja tukee sekä tiedonsiirtoa että tiedon mallintamista saman-

aikaisesti. Sen viitekehys tiedon mallintamiselle tukee tietomallien integraatiota proto-

kollaan, mikä mahdollistaa tiedon eteenpäin välittämisen toimittajakohtaisissa formaa-

teissa. Näiden tietomallien määritelmä pohjautuu OPC UA:n yhteistyökumppaneiden 

tarjoamiin teollisuuden standardeihin. (Givehchi et al. 2017) Kehitetty datan tietoturva 

tarjoaa turvallisemman viestinnän, jolloin kunnollisilla todennuksilla ja salauksilla vies-

tintä on turvallista myös julkisissa verkoissa (Virta et al. 2010). 

Muista kommunikaatioprotokollista poiketen OPC UA:ta voi käyttää jokaisella ISA-95:n 

funktionaalisella tasolla aina laitteelta yritysprosesseihin. Havaitsemisominaisuuden 
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ansoista tähän protokollaan kykeneviä laitteita voidaan löytää automaattisesti. IoT-so-

velluksissa suuria datamääriä kerättäessä laitteilta tietoa voidaan lähettää suoraan esi-

merkiksi pilveen. Tämä voidaan toteuttaa keräämällä dataa OPC UA -palvelimeen ja 

lähettämällä dataa eteenpäin esimerkiksi AMQP-sillan avulla. (Eruvankai et al. 2017) 

HDA-spesifikaation ansiosta standardia voidaan käyttää myös datapohjaisia analyysejä 

suorittavissa järjestelmissä. OPC UA:n kommunikaatioprotokollat ovat joko binääri- tai 

XML-pohjaisia ja ne molemmat pohjautuvat TCP/IP:hen. Kommunikaatiotasolla 

TCP/IP:n päälle muodostuu vielä kaksi tasoa, joista toinen hoitaa session ja toinen tur-

vallisen kanavan muodostamisen asiakkaan ja palvelimen välille. (Watson et al. 2017) 

Binäärikommunikaatiota voidaan hyödyntää sulautetuissa laitteissa, ja SOAP-pohjaista 

kommunikaatiota puolestaan verkko- ja pilvipalveluissa (Eruvankai et al. 2017). 

3.2.1 Asiakas/palvelin -malli 

OPC UA mahdollistaa kommunikaation kahdella eri mekanismilla. Ensimmäinen on 

asiakas/palvelin -malli, jossa järjestelmäarkkitehtuuri muodostuu keskenään vuorovai-

kuttavista asiakkaista ja palvelimista. Toinen mekanismi on OPC UA:n Pub/Sub, joka 

käsitellään myöhemmin. (Kučera et al. 2018) Asiakas/palvelin -mallissa sekä asiakkaita 

että palvelimia voi olla useampia yhdessä järjestelmässä. Jokainen asiakas voi olla sa-

manaikaisesti yhteydessä useampaan palvelimeen, ja jokainen palvelin voi puolestaan 

olla samanaikaisesti yhteydessä useampaan asiakkaaseen. Sekä asiakkailla että pal-

velimilla on oma sovellusohjelmointirajapintansa (Application Programming Interface, 

API), jolla mahdollistetaan asiakas- ja palvelinsovellusten välinen kommunikaatio. Li-

säksi rajapinta erottaa OPC UA:n kommunikaatiopinon muusta sovelluksesta. (OPC 

UA Specification Part 1: Overview and Concepts) Kuvassa 15 nähdään tarkemmin 

OPC UA -asiakakkaan- ja palvelimen rakenne sekä näiden välinen kommunikaatio. 
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Kuva 15. Tyypillinen OPC UA asiakas/palvelin -arkkitehtuuri (Dürkop et al. 2013). 

Asiakas pääsee käsiksi palvelimella oleviin tietoihin määritettyjen palveluiden kautta. 

(Kučera et al. 2018) OPC UA -sovellus voi sisältää asiakas/palvelin -komponentteja 

millä tahansa automaatiohierarkian tasolla erilaisina yhdistelminä. Näin avataan kom-

munikaatioväylä näiden eri hierarkiatasojen välille ja mahdollistetaan automaatiojärjes-

telmien vertikaalinen integraatio. (Dürkop et al. 2013) Asiakas- ja palvelinsovellusten 

ohjelmointirajapinnat eivät ole standardisoituja ja voivat vaihdella käytetyistä ohjelmoin-

tikielistä ja kommunikaatiopinoista riippuen. Sekä asiakkaalla että palvelimella on omat 

kommunikaatiopinonsa, joita voi olla useampia erilaisille järjestelmille, ohjelmointikielille 

ja kartoituksille (Leitner & Mahnke 2006). 

Palvelimen päätyyn on tehty logiikka, joka palauttaa asiakkaan kyselyiden perusteella 

oikeita vastausviestejä. Datan palvelin puolestaan saa siihen liitetystä järjestelmästä, 

joka voi koostua esimerkiksi laitteista tai tietokannasta. OPC UA:n palvelimista on mah-

dollista muodostaa yhdelmiä, jossa yhdestä palvelimesta on mahdollista päästä käsiksi 

muiden OPC UA -palvelimien tietoihin tai osaan siitä. Tämä mahdollistaa joustavan 

arkkitehtuuriin kehittämisen, jossa ketjutetaan useita palvelimia erilaisille asiakkaille, 

joilla on omat vaatimuksensa. (Leitner & Mahnke 2006) Tällaisissa yhdelmäpalveli-

missa arkkitehtuuria voidaan laajentaa vertikaalisesti ja horisontaalisesti; esimerkiksi 

OPC UA -palvelimeen yhdistettyjä laitteita voidaan jakaa useamman palvelimen kes-

ken ja lopuksi ketjuttaa nämä palvelimet ylemmän tason palvelimeen (Kuva 16). Tällä 

tavalla voidaan rajoittaa ylimääräistä kommunikaatiota laitteiden ja palvelimien välillä 

(Hästbacka et al. 2014). Yhdelmäpalvelimet voivat myös sisältää useita erilaisia tieto-

malleja (Heymann et al. 2018). 
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Kuva 16. OPC UA -palvelimia on mahdollista laajentaa sekä horisontaalisesti että 
vertikaalisesti (Hästbacka et al. 2014). 

OPC UA:n turvallisuusmalli asiakas/palvelin -kommunikaatioon määritellään spesifikaa-

tiossa 2, ja erilaiset turvallisuusprofiilit alhaisempiin ja korkeampiin turvallisuusvaati-

muksiin puolestaan spesifikaatiossa 7. Turvallisuustoimintoihin kuuluu käyttäjien sekä 

OPC UA -asiakkaiden ja -palvelimien varmentaminen, asiakkaan ja palvelimen välisen 

kommunikaation luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden takaaminen sekä laittei-

den toiminnallisuuden verifiointi. (Watson et al. 2017) Turvatun yhteyden muodosta-

miseksi asiakkaan ja palvelimen välillä sovellusten kommunikaatiopinot käyttävät Secu-

reChannel-palvelua. SecureChannel on pitkäaikainen ja looginen yhteys yhden asiak-

kaan ja yhden palvelimen välillä. Tämän väylän kautta kommunikoidessaan molemmat 

osapuolet varmistavat jokaisen saapuvan viestin noudattavan kanavan turvakäytäntöjä. 

(OPC UA Specification Part 1: Overview and Concepts) UA-palvelimen ja -asiakkaan 

välisen turvallisen yhteyden muodostaminen on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. OPC UA -asiakkaan ja -palvelimen välisen suojatun yhteyden muodosta-
minen (OPC UA Specification Part 1: Overview and Concepts). 

3.2.2 Tietomallit ja osoiteavaruus 

Yksi merkittävistä parannuksista OPC Classiciin verrattuna on OPC UA:n geneerisen 

tietomallin spesifikaatio. Tämä toimii pohjana, jonka päälle voidaan rakentaa käyttö-

aluekohtaisia ja tarkkoja tietomalleja erilaisista järjestelmistä ja ympäristöistä. (Pauker 

et al. 2016) Käyttäjäkohtaisten tietomallien luomiseen oleellisimmat spesifikaatiot on 

esitelty kuvassa 18. 

 

Kuva 18. OPC UA:n tietomallit (Pauker et al.2016). 

OPC UA:n palvelinsovelluksen seuraamien oikeiden objektien tiedot löytyvät sovelluk-

sen osoiteavaruudesta ja sieltä löytyvistä noodeista (Dürkop et al. 2013). Osoiteava-

ruusmalli koostuu kantanoodeista, jotka sisältävät noodin perustiedot, kuten tunnistetie-

don ja nimen. Nämä kantanoodien ominaisuudet periytetään muille noodeille. (Lee, B. 

et al. 2017) Noodin rakenne voidaan esittää UML:llä (Unified Modeling Language), 
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jossa sillä on tietty määrä pakollisia tai vaihtoehtoisia attribuutteja, joilla on oma tunnis-

teensa, tietotyyppinsä ja arvonsa. Lisäksi näillä attribuuteilla on omat referenssinsä. 

Tällä oliopohjaisella lähestymisellä kantanoodeista voidaan kasata objektityyppejä, 

joilla puolestaan voidaan kuvastaa esimerkiksi oikean maailman esineitä tai tietotekni-

siä objekteja. Metodinoodit puolestaan tarjoavat tarvittavan tiedon osoiteavaruuden eri-

laisten metodien kutsumiseen. Toisin sanoen funktiorajapinnan, eli mitä ja minkä tyyp-

pisiä arvoja metodille annetaan ja millaisia arvoja se palauttaa. (Leitner & Mahnke 

2006) Noodityypit on esitetty tarkemmin kuvassa 19. 

 

Kuva 19. OPC UA:n erilaiset noodit (Lee, B. et al. 2017). 

OPC UA:n osoiteavaruuden ensisijainen tehtävä on tarjota palvelimille standardoitu 

tapa esittää oliot asiakkaille. Tämän tavoitteen pohjalta on suunniteltu OPC UA:n olio-

malli, jossa erilaiset oliot määritellään muuttujien ja metodien avulla. Oliomalliin sisältyy 

myös vuorovaikutussuhteet muiden olioiden kanssa. Tällaisen olion elementit koostu-

vat erilaisista noodeista. Jokainen noodi edustaa jotakin noodiluokkaa, ja jokainen noo-

diluokka puolestaan kuvaa oliomallin yhtä elementtiä. (OPC UA Specification Part 3: 

Address Space Model) Oliomallin rakennekuva esitellään tarkemmin kuvassa 20. 
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Kuva 20. OPC UA:n oliomalli (OPC UA Specification Part 3: Address Space Model). 

Osoiteavaruuden noodit koostuvat attribuuteista sekä referensseistä muihin noodeihin. 

Noodia kuvaava tieto löytyy sen attribuuteista, joiden arvoja asiakkaat kykenevät luke-

maan, kirjoittamaan, kyselemään tai monitoroimaan. Jokainen attribuutti määritellään 

omalla tunnisteella, nimellä, tarkemmalla kuvauksella sekä datatyypillä. Attribuuttiin voi-

daan liittää myös indikaattori, joka voi olla joko pakollinen tai vaihtoehtoinen tieto. OPC 

UA:n referensseillä määritetään vuorovaikutussuhteet eri noodien välillä. Attribuuttien 

tavoin myös jokaisella referenssillä on oma tunnisteensa, joka määräytyy referenssin 

tyypin, lähdenoodin ja kohdenoodin mukaan. (OPC UA Specification Part 3: Address 

Space Model) Noodimalli on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. OPC UA:n noodimalli (OPC UA Specification Part 3: Address Space 
Model). 
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OPC Foundation on kehittänyt erilaisia tietomalleja lukuisten yhteistyökumppanien 

kanssa standardinsa yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Muutamia näistä yhteistyöllä ke-

hitetyistä standardeista esitellään taulukossa 1. 

Taulukko 1. OPC UA:n yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetyt tietomallit (Drahoš 
et al. 2018). 

Yhteistyökumppani OPC UA -tietomalli 

IEC 61804 Electronic Device Description Lan-
guage (EDDL) 

OPC-UA for Field Device Integration (FDI) 

IEC 61131-3 PLCOpen OPC-UA for Programmable Controllers 

ISA-95 OPC-UA for Enterprise and Control Systems 

MTConnect OPC-UA for Machine Tool Connectivity 

AIM OPC-UA for AutoID 

BACnet OPC UA for BACnet 

 

3.3 OPC UA Pub/Sub 

Aiemmin OPC UA:n yhtenä merkittävänä puutteena oli sen mukanaan tuoma riski teh-

dasverkon haavoittuvuudesta: jotta tehdasverkon ulkopuolella oleva asiakas pääsisi 

käsiksi UA-palvelimen tietoihin, se tarvitsi erikseen aukinaisen portin palomuurissa. Ai-

noa ratkaisu varmalta ulkoisilta uhilta suojautumiselta oli pitää sekä palvelin että asia-

kas tehdasverkon sisällä. OPC Foundation on kuitenkin kehittänyt protokollaansa laa-

jentamalla sitä puhtaasta palvelin/asiakas -mallista publisher/subscriber -malliin. Nyt 

palvelimen on mahdollista julkaista tietoja niistä kiinnostuneille asiakkaille turvallisesti, 

vaikka nämä eivät olisi samassa verkossa. Tällä ulospäin lähtevällä yhteydellä on mah-

dollista välittää tietoa esimerkiksi pilvessä oleville asiakkaille. (Sofia 2018) 

Julkaisijat pitävät hallussaan dataa, jota tilaajat tarvitsevat. Näiden kahden toimijan vä-

linen kommunikaatio pohjautuu viesteihin, jotka kulkevat erillisen välittäjäpalvelun, 

Message Oriented Middlewaren (MOM) kautta (Kuva 22). MOM on jokin ohjelmisto tai 

fyysinen laite, joka kykenee vastaanottamaan ja lähettämään viestejä järjestelmien vä-

lillä. Julkaisijat lähettävät viestejä MOM:lle, joka välittää viestit eteenpäin niistä kiinnos-

tuneille tilaajille. Julkaisijoilla ei ole tietoa siitä, kuinka monelle tilaajalla viestejä lähete-

tään. Tilaajat vastaanottavat viestejä viestien sisältämän datan perusteella olematta 

kuitenkaan tietoisia siitä, mitä julkaisijoita on olemassa.  (OPC UA Specification Part 

14: PubSub, 2017) 
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Kuva 22. Publish/Subscribe-kommunikaatiossa viestit kulkevat välittäjäpalvelun 
kautta (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 2017). 

Vaikka luonnollinen valinta olisi roolittaa OPC UA -palvelimet tiedon julkaisijoiksi ja asi-

akkaat puolestaan tilaajiksi, Pub/Sub-kommunikaatio ei kuitenkaan vaadi tätä. Esimer-

kiksi palvelin voi toimia julkaisijana tai tilaajana, eikä kommunikaatioon osallistuvan 

osapuolen tarvitse välttämättä olla OPC UA -palvelin -tai asiakas. (OPC UA Specifi-

cation Part 14: PubSub, 2017) 

Julkaisijan lähettämät viestit koostuvat erilaisista tasoista, joista jokainen sisältää oman 

oleellisen tietonsa (Kuva 23). Transport Protocol -kenttä sisältää valitun siirtoprotokol-

lan tiedot, kuten viestin osoitteen asianmukaisessa muodossa. NetworkMessage puo-

lestaan käsittää muun muassa julkaisijan tunnisteen, mahdollista salaustietoa sekä var-

sinaisen viestin eli tietosisällön, joka muodostuu yhdestä tai useammasta DataSetMes-

sagesta. DataSetMessagen tunnisteisiin kuuluu esimerkiksi viestin sarjanumero, aika-

leima, versio ja viestin datan tila. Datan arvo löytyy viestin pienimmästä komponentista, 

DataSetMessagen yksittäisestä kentästä. Arvon lisäksi kenttä voi myös pitää sisällään 

arvoon liittyvää ylimääräistä tietoa. (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 2017) 
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Kuva 23. OPC UA:n Pub/Sub-viestin rakenne (OPC UA Specification Part 14: Pub-
Sub, 2017). 

Julkaisijan lähettäessä uuden viestin se muodostaa tarvittavan määrän julkaisijan 

omaan tietoavaruuteen pohjautuvia DataSet-komponentteja. Tietoavaruuden mukaan 

tähän komponenttiin listataan tiettyjä muuttujia tai tapahtumia. DataSet-komponentin 

sisältö ja semantiikka kuvaillaan DataSetMetaDatan avulla, jossa listataan komponen-

tin jokaisen kentän nimi sekä datatyyppi. Tilaajilla hallussaan olevan metadatan avulla 

nämä kykenevät tulkitsemaan vastaanottamaansa tietoa. DataSetMessaget sisältävät 

myös jokaisen DataSet-komponentin käyttämän DataSetMetaDatan version, jolla tilaa-

jat voivat varmentaa tulkitsevansa tietoa ajantasaisella metadatalla. Vastaanottajan on 

mahdollista saada tarvittava metadata julkaisijalta esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

• Vastaanottaja on OPC UA -asiakas, jolla on pääsy julkaisijan PubSub-konfigu-

rointitietoihin 

• Julkaisija lähettää metadatan vastaanottajalle erillisenä viestinä 

• Vastaanottajalla on valmiiksi hallussaan konfiguroitu DataSetMetaData-tieto 

Julkaisijan lähettämien DataSet-kokoelmien ja siten myös DataSetMetaDatan päivitty-

misen yhteydessä vastaanottajan on mahdollista päivittää oma metadatansa muun mu-

assa asettamalla julkaisija lähettämään uuden metadatatiedon vastaanottajalle. (OPC 

UA Specification Part 14: PubSub, 2017) Yksinkertainen esimerkki DataSetMeta-

Datasta nähdään kuvassa 24. 
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Kuva 24: PubSub-viestin sisältö ja semantiikka DataSetMetaDatan avulla esitettynä 
(OPC UA Specification Patr 14: PubSub, 2017). 

DataSet-komponenteista muodostetaan DataSetMessage julkaisijan oman DataSet 

Writerin avulla. Näitä voidaan luoda myös useampia yhteen viestiin, jolloin jokaisen Da-

taSetMessagen luomisesta vastaa oma DataSet Writer. Tämän jälkeen luodaan Net-

workMessage asianmukaisilla tunnisteilla, johon DataSetMessaget liitetään. Lopuksi 

viestiin lisätään välitysprotokollan mukainen tunniste, minkä jälkeen viesti on valmis lä-

hetettäväksi eteenpäin. (Kuva 25) 

 

Kuva 25. Julkaisijan viestin lähettäminen vaiheittain (OPC UA Specification Part 14: 
PubSub, 2017). 

Kun julkaisija on muodostanut uuden viestin, se lähettää sen eteenpäin MOM:lle. OPC 

UA ei kuitenkaan määrittele tarkemmin spesifikaatiossaan, millainen tämän MOM:n tu-

lisi olla. Spesifikaatiossa kuitenkin esitellään kaksi yleisintä tyyppimallia MOM:lle, joi-

den avulla voidaan toteuttaa monia käyttötarkoituksia. Ensimmäinen malli on välittäjä-

tön (eng. Brokerless Middleware), jossa julkaisija lähettää viestit suoraan tilaajille (Kuva 

26). Tässä mallissa jokaisella julkaisijalla on hallussaan yhteysolioita, joista jokaiseen 

on talletettu osoitetieto, esimerkiksi IP-osoite. Jokaisella yhteysoliolla on myös yksi tai 

useampi ryhmä, josta löytyy viestin kirjoittamiseen tarvittavat DataSetWriterit. Jokai-

sella ryhmällä on myös oma julkaisuaikavälinsä, jonka umpeuduttua uusi viesti luodaan 

ja lähetetään yhteysolion mukaiseen osoitteeseen. Välittäjättömässä viestintämallissa 
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viestit lähetetään UDP-viestintäprotokollalla (User Datagram Protocol). (OPC UA Spe-

cification Part 14: PubSub, 2017) 

 

Kuva 26. OPC UA:n välittäjätön UDP-viestintä (OPC UA Specification Part 14: Pub-
Sub, 2017). 

Toinen mahdollinen MOM-malli on välittäjäpohjainen, jossa julkaisija lähettää kaikki 

viestit välittäjäohjelmistolle (Kuva 27). Tämä välitys asettaa tiettyjä rajoja käytetylle 

kommunikaatioprotokollalle, sillä sen tulee olla ymmärrettävä myös välittäjälle. Esi-

merkkejä tällaisista protokollista ovat muun muassa AMQP (Advanced Message Queu-

ing Protocol) ja MQTT. Välittäjää käytettäessä OPC UA -julkaisija konfiguroidaan siten, 

että jokaista välittäjää vastaa yksi yhteysolio, joka sisältää välittäjän URL-osoitteen. Jul-

kaisija lähettää viestinsä välittäjälle, joka välittää sen eteenpäin siitä kiinnostuneelle ti-

laajalle. Välittäjä voi myös jonottaa viestejä, jolloin se kykenee lähettämään saman 

viestin usealle tilaajalle. (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 2017) 
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Kuva 27. OPC UA:n välittäjäpohjainen Pub/Sub-kommunikaatio (OPC UA Specifi-
cation Part 14: PubSub, 2017). 

Perinteisemmästä telegrammiformaatista poiketen, joita kenttäväylät suosivat, OPC 

UA:n Pub/Sub-viestipohjaa voidaan konfiguroida ajonaikaisesti. Viestin sisältö määritel-

lään PublishedDataSetin avulla, joka kuvaa OPC UA -palvelimen tietomallin muuttujia 

ja tapahtumia. PublishedDataSettiä voidaan myös käyttää apuna vastaanotetun viestin 

sisällön tulkitsemisessa. (Pfrommer et al. 2018) Kommunikaatio pilveen on mahdollista, 

ja Pub/Sub-spesifikaatio määrittelee kartoitukset merkittävimmille viestintäprotokollille, 

kuten MQTT:lle ja AMQP:lle. (Kučera et al. 2018) OPC UA:n PubSub-viestejä voi lähet-

tää myös huomattavasti kevyempinä versioina ilman palvelimen raskasta overheadia; 

tällöin kuitenkin samalla menetetään tieto alkuperäisistä arvoista ja niiden semanttisista 

tulkinnoista. (Pfrommer et al. 2018) Toisaalta tällainen Pub/Sub-kommunikaatio vähen-

tää verkossa käytettyjen tavujen määrää, mikä puolestaan vähentää verkon siirtono-

peuden tarvetta. Tämän ansiosta samalla tiedonsiirtonopeudella voidaan yhdistää use-

ampia laitteita järjestelmiin. (Eruvankai et al. 2017) Pub/Sub-ominaisuutta ollaan kehit-

tämässä edelleen eteenpäin mahdollistamalla reaaliaikainen kommunikaatio TSN:n 

avulla (Kučera et al. 2018). 

Perinteisessä IoT-palvelumallissa julkaistu tieto ei sisällä tarkempaa semantiikkaa. Tä-

män takia käytännön sovelluksia tehtäessä vaaditaan paljon ylimääräistä työtä, jotta 

tämä julkaistu raakadata olisi ymmärrettävää tiedon vastaanottajalle. Erityisen haasta-

vaksi tämä käy niissä sovelluksissa, jotka keräävät tietoa hierarkiamallin usealta eri ta-

solta, jolloin vastaanotettu data voi vaihdella suuresti sen lähettämän laitteen mukaan. 

Tämä tasojen välisen yhteentoimivuuden puute on yksi haaste IoT-sovellusten laajem-

malle käytölle. Kuitenkin esimerkiksi tietomallien avulla julkaistuun tietoon voidaan li-

sätä vaadittua semantiikkaa sitä julkaistaessa. (Desai et al. 2015) Vaihtoehtoisesti on 
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myös mahdollista, että tiedon vastaanottajalla on hallussaan sama tietomalli kuin julkai-

sijalla, jolloin datan merkitys on helposti selvitettävissä (Heymann et al. 2018). 

3.4 OPC UA:n erilaiset Pub/Sub-arkkitehtuurit 

Tässä kappaleessa tutkitaan ensimmäistä tutkimuskysymystä, eli esitellään erilaisia 

OPC UA:n Pub/Sub-spesifikaatioon pohjautuvia valmiita ohjelmistototeutuksia. Tutkit-

tuja toteutuksia on myös tarkoitus käyttää mahdollisuuksien mukaan pohjana proto-

tyyppisovelluksen kehittämisessä. Samalla kappale vastaa suunnittelutieteen ohje-

sääntöön 6. 

3.4.1 REST-pohjainen OPC UA 

Cavalieri et al. (2017) toteuttivat tutkimuksessaan verkkoalustaisen OPC UA -asiak-

kaan, jonka avulla käyttäjä pystyy REST-pohjaisen verkkorajapinnan kautta vaikutta-

maan OPC UA -palvelimien sisältämään tietoon (Kuva 28). Käyttäjän suorittamat toi-

minnot lähetetään HTTP-pyyntönä verkkorajapintaan ja väliohjelmisto suorittaa tarvitta-

vat toimenpiteet lähetettyjen toimintojen toteuttamiseksi. Lopuksi käyttäjälle lähetetään 

takaisin HTTP-vastaus, joka sisältää tuloksen operaation onnistumisesta. 

 

Kuva 28. OPC UA:n verkkoon integroidun sovelluksen arkkitehtuuri (Cavalieri et al. 
2017). 

Kuten kuvan 28 arkkitehtuurissa nähdään, varsinainen kommunikaatio OPC UA -palve-

limen ja -asiakkaan välillä pohjautuu asiakas/palvelin -malliin. Tätä voidaan kuitenkin 

laajentaa myös Publish/Subscribe-mallin kommunikaatiota tukevaksi. Lisätyllä Pub-

lish/Subscribe-ominaisuudella palvelimien tietoja voidaan lähettää suoraan välittäjäpal-

velulle ja siitä eteenpäin käyttäjälle. (Kuva 29) 
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Kuva 29. OPC UA:n verkkoon integroidun sovelluksen arkkitehtuuri (Cavalieri et al. 
2017). 

3.4.2 .NET-standardin konfigurointityökalu 

OPC Foundationin tarjoamasta .NET-Standard-lähdekoodista löytyy UA-PubSub-

haara, joka sisältää oman konfigurointityökalun Pub/Sub-kommunikaatiota varten. Työ-

kalulla on mahdollista alustaa yhdistetylle OPC UA -palvelimelle tai -asiakkaalle tarvit-

tavat komponentit, joilla mahdollistetaan kuvien 26 ja 27 kaltaiset viestintäyhteydet. 

Konfiguraatiotyökalu voidaan yhdistää sellaiseen palvelimeen tai asiakkaaseen, jonka 

osoiteavaruus sisältää tarvittavat objektit Pub/Sub-konfiguraation luomiseen, muokkaa-

miseen ja poistamiseen. Kun konfiguraatiotyökalu on yhdistetty, käyttöliittymä tarjoaa 

oman välilehtensä turvallisuusryhmien, Pub/Sub-asetusten ja DataSet-kokoelmien kon-

figuroimiseen sekä Pub/Sub-komponenttien käyttöönottamiseen ja pois päältä kytkemi-

seen (Kuva 30). 
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Kuva 30. OPC UA PubSub-konfigurointityökalu (OPC UA .NET). 

Published Data Set Configuration -välilehdestä on mahdollista luoda uusia DataSet-ko-

koelmia konfigurointityökaluun yhdistetyn palvelimen osoiteavaruuden tiedoista. Näitä 

kokoelmia käytetään myöhemmin määriteltäessä, mitä dataa julkaisija lähettää. Uusien 

DataSet-kokoelmien luonti tapahtuu välilehden Add Published DataSet -dialogista. Dia-

logissa valitaan DataSetin nimen lisäksi kaikki ne noodit, jotka kokoelmaan halutaan si-

sällyttää. Valinta tapahtuu selaamalla palvelimen osoiteavaruutta kuten perinteisellä 

OPC UA -asiakkaalla. Noodin valitsemalla dialogi täyttää noodin perustiedot automaat-

tisesti, jonka jälkeen muuttuja voidaan lisätä kokoelmaan. Joitakin tietoja, kuten näyt-

teenottoväliä, on kuitenkin mahdollista muokata ennen muuttujan lisäämistä. Kun kaikki 

halutut muuttujat on lisätty kokoelmaan, se voidaan tallentaa palvelimen osoiteavaruu-

teen. (Kuva 31) 
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Kuva 31. Konfigurointityökalun Add Published DataSet -dialogi (OPC UA .NET). 

Pub/Sub-yhteyksiä luodaan konfigurointityökalun PubSub Configuration -välilehden 

Add Connection -dialogilla. Spesifikaation 14 mukaisen yhteysolion luomiseen vaadi-

taan yhteyden nimi, julkaisijan tunniste, käytettävän viestintäprotokollan määrittäminen 

ja viestiformaatti (OPC UA:n UDP-pohjainen UADP tai JSON (JavaScript Object Nota-

tion)) sekä osoite, johon julkaistavat tiedot lähetetään. (Kuva 32) Tämän osoitteen tulee 

olla valitun viestintäprotokollan mukaisessa muodossa: esimerkiksi MQTT:ta käytettä-

essä muotoa mqtts://<domain name>[:<port>][/<path>]. Myös käytetyn verkkorajapin-

nan määrittäminen on pakollista. (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 2017) Dialo-

gin muut kentät vaihtelevat sen mukaan, mikä viestintäprotokolla on valittuna. 
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Kuva 32. Konfigurointityökalun Add Connection -dialogi (OPC UA .NET). 

Kun yhteysolio on luotu, PubSub Configuration -välilehdestä voidaan määrittää tälle yh-

teydelle DataSet Writer Group - tai DataSet Reader Group -olioita, ja edelleen näille 

omat DataSet Writer - tai DataSet Reader -olionsa. Writer-olioita tarvitaan aina, kun ha-

lutaan julkaista osoiteavaruuden tietoja. Julkaistun tiedon vastaanottaminen puolestaan 

vaatii Reader-olioita vain silloin, kun viestintäprotokollana käytetään välittäjätöntä UDP-

viestintää. (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 2017) 
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Kuva 33. Add DataSet Writer Group - ja Add DataSet Writer -dialogit (OPC UA 
.NET). 

Add DataSet Writer Group -dialogissa määritellään kaikki ryhmälle oleelliset tiedot, ku-

ten nimi, tunniste ja julkaistavan tiedon julkaisemisaikaväli. Queue Name -kenttään tal-

lennetaan lähetettyjen viestien aihe, mikäli käytetään MQTT- tai AMQP-protokollaa. Tä-

män aiheen perusteella välittäjä lähettää viestit eteenpäin sopiville asiakkaille. Dialo-

gissa voi myös valita, mitä tietoja julkaistavan viestin NetworkMessage-kentän maski 

sisältää. Yhteysolio viimeistellään lisäämällä Writer Group -olioon DataSet Writer. Dia-

logissa määritellään muun muassa Writer-olion nimen ja tunnisteen lisäksi DataSet-ko-

koelma, jonka julkaisija julkaisee Writer Group -asetusten mukaisesti. Dialogissa voi-

daan myös valita ne tiedot, jotka sisällytetään julkaistavan viestin Data Set Field - ja 

Data Set Message -maskeihin. (Kuva 33) Valmiiden yhteyksien ja niiden erinäisten 

komponenttien tilaa voi tutkia PubSub Status -välilehdestä, jossa ne on myös mahdol-

lista kytkeä päälle tai pois päältä (Kuva 34). 
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Kuva 34. Konfigurointityökalun PubSub Status -välilehti (OPC UA .NET). 

3.4.3 Microsoft Connected Factory 

Microsoftin pilvipohjainen Connected Factory -sovellus on tuotantoteollisuuden monito-

rointitarkoituksiin kehitetty palvelu. Sen avulla voidaan seurata ohjelmistoon yhdistetty-

jen laitteiden ja laitteistojen erilaisia tunnuslukuja, eli KPI (Key Performance Indicator) - 

ja OEE (Overall Equipment Efficiency) -arvoja. (Connected Factory 2019) Sovelluksen 

arkkitehtuuri esitellään kuvassa 35. 
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Kuva 35. Microsoftin Connected Factory -sovelluksen arkkitehtuuri (Connected Fac-
tory 2019). 

Connected Factory yhdistää itsensä tehtaan laitteistoa seuraaviin OPC UA -palvelimiin. 

Nämä laitteet voivat olla joko simuloituja tai oikeita. Palvelimille kerättyä laitedataa voi-

daan selata ja käsitellä verkkosovelluksena toimivan OPC UA -asiakkaan kautta. Ohjel-

misto toteuttaa kommunikaation palvelimien ja asiakkaan välillä OPC UA:n Pub/Sub-

spesifikaatiolla, jolla lähetetään JSON-muotoista dataa IoT-hubiin. Viestien lähettämi-

sestä vastaa ohjelmiston IoT Edge -komponentin OPC Publisher -moduuli. (Connected 

Factory 2019) 

Publisherin lisäksi IoT Edge sisältää Gateway OPC Proxy -moduulin, joka käsittelee 

OPC UA -käskyjä ja -viestejä. Proxy-moduuli tarvitsee toimiakseen ainoastaan palo-

muurin lähtevien viestien HTTPS-portin (443) käyttöönsä. Proxy-moduulin vastuulla on 

myös saapuvien viestien todentaminen. Connected Factory -ohjelmisto pohjautuu Mic-

rosoftin Azure-pilvipalveluun. Verkkosovellukseen integroitu OPC UA -asiakas muodos-

taa yhteyden tehdasverkon sisällä toimiviin OPC UA-palvelimiin. Asiakkaan käyttämän 

käänteisen välityspalvelimen (Reverse Proxy) ja IoT-hubin avustuksella asiakas pystyy 

muodostamaan yhteyden palvelimiin ilman, että tehdasverkon palomuurista avattaisiin 

portteja. (Connected Factory 2019) 

3.4.4 Smart Factory Web 

KETI (Korea Electronics Technology Institute) ja IOSB (Institute of Optronics, System 

Technologies and Image Exploitation) ovat aloittaneet yhteisen testiprojektin Smart 

Factory Web (SFW), jossa pyritään yhdistämään kokeellisten tehtaiden heterogeenisia 
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infrastruktuureja. Projektissa pyritään luomaan ”älykkäiden tehtaiden” verkko tehok-

kaamman ja joustavamman tuotannon saavuttamiseksi. Älykkäät tehtaat ovat tehtaita, 

jotka hyödyntävät Industry 4.0:n viitoittamia trendejä. Tähän lukeutuvat muun muassa 

sensoriteknologioiden, Internetin ja pilviteknologian käyttö. Näiden avulla lisätään tuo-

tannon automaatioastetta, ja samalla itse tuotantoa voidaan ohjata älykkäämmin ja tä-

ten maksimoida tuotanto optimoimalla prosesseja dynaamisten tilojen mukaan yhdistet-

tyjen järjestelmien verkossa. Projektin kokeellisista tehtaista kaksi sijaitsee Saksassa ja 

toiset kaksi Koreassa. Projektissa kehitetyt toiminnallisuudet on pyritty tekemään mah-

dollisimman helposti käyttöönotettaviksi ja niiden kehittämisessä on käytetty teollisuus-

standardi OPC UA:ta sekä AML:ää (Automation Markup Language). Osana sovellusta 

on hyödynnetty myös Connected Factory -ohjelmistoa. (Heymann et al. 2018) 

Projekti toteutetaan neljässä vaiheessa ja sen on määrä valmistua vuoden 2019 puoli-

välissä. Kolmas vaihe suoritettiin kesäkuussa 2018. Järjestelmän arkkitehtuuri koostuu 

kolmesta osasta: reuna-, alusta- ja yritystasosta (Kuva 36). Jokaisella näistä tasoista 

on oma roolinsa datavirtojen prosessoinnissa ja säädössä. Reunataso kerää dataa reu-

nanoodeilta ja lähettää sen eteenpäin alustatasolle. Alustataso analysoi muilta tasoilta 

vastaanotettua dataa ja tarjoaa hallintafunktioita laitteille ja muille voimavaroille. Lisäksi 

tällä tasolla voidaan suorittaa toimialueista riippumattomia palveluita, kuten dataky-

selyitä ja -analytiikkaa. Yritystaso toteuttaa puolestaan toimialueista riippuvat sovelluk-

set, päätöksiä tukevat järjestelmät ja tarjoaa käyttäjien tarvitsemat käyttöliittymät. Taso 

vastaanottaa dataa sekä reuna- että alustatasolta ja lähettää niille takaisin säätökäs-

kyjä. (Heymann et al. 2018) 
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Kuva 36. Smart Factory Web -järjestelmän kolmitasoinen arkkitehtuuri (Heymann et 
al. 2018). 

Kuvassa 37 nähdään järjestelmän kommunikaatioarkkitehtuuri laitetasolta pilveen ja In-

ternetiin. 
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Kuva 37. Smart Factory Web -järjestelmän arkkitehtuuri konetasolta pilveen (Hey-
mann et al. 2018). 

Kuvan 37 numeroidut kohdat vastaavat seuraavia: 

1. Verkkoon rekisteröidyt OPC UA -laitteet. 

2. Laitteen AML-malli ladataan dynaamisesti tehdaslattialle OP UA -palvelimen 

avulla. 

3. OPC UA -yhdelmäpalvelimen tietoihin lisätään AML-metatietoa. 

4. Complex Event Processing -palvelu prosessoi tehdaslattialta pilveen lähtevää 

dataa ja lähettää eteenpäin vain korkeammalle tasolle oleellisen tiedon. 

5. AML2UA luo OPC UA -yhdelmäpalvelimen AML-mallien määrittämien laitteiden 

perusteella. 

6. Julkaisija muodostaa yhteyden tehdasverkon yli Internetiin, välittäen eteenpäin 

OPC UA -dataa. 

7. Verkkopalveluiden tarjoamien käyttöliittymien avulla pystytään tarkastelemaan 

näiden palveluiden vastaanottamaa dataa käyttäen samaa AML-tiedostoa konfi-

guroimiseen. 

Palvelimilta kerättyä tietoa voidaan visualisoida kahdessa paikassa: sisäisesti SFW-por-

taalissa sekä ulkoisesti Azure Cloud -palvelussa. Kommunikaatiossa Azuren palvelun ja 

tehtaan välillä hyödynnetään Azuren Connected Factory -ohjelmistoa. (Heymann et al. 

2018) Kuten Connected Factory -sovelluksessa (2019), myös SFW:n Pub/Sub-kommu-

nikaatio toimii molempiin suuntiin tehtaan ja ulkoisen verkon välillä. (Kuva 38) 
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Kuva 38. Tehtaiden välinen kommunikaatio Internetin yli Smart Factory Web -järjes-
telmässä (Heymann et al. 2018). 

Yhdelmäpalvelin luodaan pilvipalvelun avulla perustuen tietoihin, joilla tehdas on mallin-

nettu AML-mallissa. Julkaisijat yhdistävät itsensä tähän yhdelmäpalvelimeen ja välittävät 

salattua OPC UA -dataa SFW:n omaan verkkopalveluunsa sekä pilveen. Julkaisijan 

käyttämät JSON-konfiguraatiotiedostot luodaan palveluun rekisteröidyttäessä. (Hey-

mann et al. 2018) 
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4. TIEDON VÄLITTÄMINEN OPC UA:N PUB/SUB-
KOMMUNIKAATIOLLA 

Yhtenä osana diplomityötä on ohjelmistosovelluksen kehittäminen. Sovelluksen on tar-

koitus osoittaa todeksi tai epätodeksi työssä tutkitut väitteet sekä tukea suunnittelutie-

teen tutkimusmenetelmää. Työssä kehitettiin kaksi erilaista prototyyppiä, jotka vastaavat 

tutkimuskysymykseen 2, eli soveltuuko OPC UA datan välittämiseen tuotantoteollisuu-

den vertikaalisessa integraatiossa, ja onko dataa mahdollista lähettää vain palomuurin 

lähteviä portteja käyttäen. Lisäksi prototyyppien olisi tarkoitus toimia pohjana varsinai-

selle sovellukselle, jonka työn tilannut yritys voisi ottaa omaan käyttöönsä. Tässä kap-

paleessa käsitellään prototyyppien vaatimuksiin, suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä 

seikkoja ja vastataan suunnittelutieteen ohjesääntöihin 1, 3, 4, 5 ja 6. 

4.1 Sovelluksen toimintaympäristö ja vaatimukset 

Diplomityössä toteutetun sovelluksen tarkoitus on kerätä tehdasympäristön tuotanto-

dataa OPC UA -palvelimiin yhdistetyiltä laitteilta. Palvelimet sijaitsevat tehdasverkossa. 

Kerätty data puolestaan on tarkoitus lähettää tehdasverkon ulkopuolelle, jossa oma eril-

linen palvelu kerää ja analysoi tätä dataa. Tähän palveluun kirjautumalla on myös mah-

dollista nähdä niiden laitteiden tuotantotietoja, jotka kyseiselle käyttäjälle ovat sallittuja. 

OPC UA:n perinteisessä asiakas/palvelin -kommunikaatiossa asiakas muodostaa yhtey-

den palvelimeen, jonka jälkeen asiakas pystyy tutkimaan palvelimelle tallennettua tietoa. 

Samassa verkossa sijaitsevan palvelimen ja asiakkaan yhteyden muodostaminen ei 

vaadi kuin palvelimen osoitteen, mutta mikäli osapuolet ovat omissa verkoissaan, palve-

limen palomuurista täytyy löytyä avoin portti kommunikaation mahdollistamiseksi. Halu-

tun sovelluksen toimintaympäristössä OPC UA -palvelimet kuitenkin sijaitsevat tehdas-

verkon sisällä, eikä palomuurin sisään tulevan liikenteen porttien avaaminen ole suota-

vaa. Dataa keräävän palvelun on puolestaan oltava omassa avoimessa verkossaan, 

jotta palveluun pääsy olisi mahdollista esimerkiksi verkon ulkopuolella olevalta tietoko-

neelta tai omalta älylaitteelta. Data tulee siis lähettää tehdasverkon ulkopuolelle, mutta 

ainoastaan palomuurin lähtevän liikenteen porttien ylitse. Tällaisessa ympäristössä OPC 

UA:n perinteisen asiakas/palvelin -kommunikaation käyttäminen ei ole mahdollista. 
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4.2 Sovelluksen suunnittelu 

Edellä esitettyjen ympäristövaatimusten ja yrityksen kanssa käytyjen keskustelujen pe-

rusteella ohjelmistoprojektille annettiin seuraavat spesifikaatiot: Ohjelmiston tulisi kyetä 

lukemaan OPC UA -palvelimiin yhdistettyjen laitteiden tietoja, tämä tieto tulisi esittää sel-

keästi luettavassa muodossa ja siihen tulisi päästä käsiksi esimerkiksi selaimelta. Lisäksi 

datan välittäminen tehdasverkon ulkopuolelle tulisi olla mahdollista ilman, että palomuu-

rista tarvitsee avata portteja ulkopuolelta tulevalle liikenteelle. Käyttäjän näkökulmasta 

laadittu Use Case -malli on nähtävissä kuvassa 39. Sovellus päätettiin toteuttaa OPC 

Foundationin .NET-SDK:n simuloiduista OPC UA -palvelimista, näitä palvelimia hallin-

noivasta ja tietoja eteenpäin lähettävästä back-end-ohjelmistosta, jonkinlaisesta pilvipal-

velusta tietojen vastaanottamiseksi sekä verkkopohjaisesta käyttöliittymästä näiden tie-

tojen tutkimiseen. Kommunikaatio palvelimien ja verkkopalvelun välillä rakennetaan 

Publish/Subscribe-mallilla. Kuvassa 40 nähdään tyypillinen Pub/Sub-kommunikaatiolla 

toteutetun IoT-sovelluksen arkkitehtuuri. 

 

Kuva 39. Ohjelmiston yksinkertainen Use Case -malli. 
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Kuva 40. Yleisarkkitehtuuri pilvipohjaisille IoT-alustoille (Happ et al. 2017). 

Aiemmassa kappaleessa tutkituista valmiista OPC UA -sovelluksista .NET-standardin 

Pub/Sub-konfiguraattori (OPC UA .NET), Cavalieri et al. (2017) kehittämä REST-sovel-

lus ja Connected Factory (2019) olivat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joten niiden 

käyttäminen prototyyppisovelluksen pohjana olisi mahdollista. Näistä Cavalieri et al. 

(2017) kehittelemä prototyyppi kattoi kuitenkin ainoastaan asiakas/palvelin -mallin kom-

munikaation, eikä Pub/Sub-pohjaista ratkaisua ole vielä kehitetty suunnittelutasoa pi-

demmälle. 

4.3 Sovelluksen kaksi prototyyppitoteutusta 

Prototyyppisovellusta kehitettäessä tutkittiin kahta erilaista toteutusmahdollisuutta. Toi-

nen pohjautui OPC Foundationin .NET-standardin Pub/Sub-lähdekoodiin ja toinen Mic-

rosoft Azuren Connected Factory -sovellukseen. Molemmissa prototyypeissä olennai-

sena osana on hyödyntää OPC UA:n Pub/Sub-kommunikaatiota tuotantodatan välittä-

misessä palvelimilta eteenpäin. Näistä kahdesta toteutuksesta .NET-pohjainen proto-

tyyppi oli toiminnallisuudeltaan huomattavasti alkeellisempi, kun taas Connected Factory 

tarjosi käytännössä valmiin ratkaisun sovellukselle esitettyihin vaatimuksiin. Jälkimmäi-

nen on kuitenkin myös kolmannen osapuolen sovellus, joten siitä syntyvät kustannukset 

on huomioitava suhteessa siihen, että kehiteltäisiin vastaavanlaisen ohjelmisto omatoi-

misesti. 

4.3.1 .NET-standardin PubSub-konfiguraattori 

Kuten aiemmin todettiin, .NET-standardin PubSub-konfiguraattori voidaan yhdistää sel-

laiseen OPC UA -palvelimeen tai -asiakkaaseen, jonka osoiteavaruus soveltuu OPC 

UA:n Pub/Sub-kommunikaation komponenttien luomiseen. Tätä varten löytyy valmis 

PubSub-mallipalvelin, joka laajennetun tietoavaruutensa lisäksi toimii kuten tavallinen 

.NET-standardin mallipalvelin (Kuva 41). 
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Kuva 41. OPC UA PubSub -mallipalvelin (OPC UA .NET). 

Tässä toteutuksessa viestintäprotokollana päätettiin käyttää välittäjäpohjaista MQTT:ta. 

Kaikkiaan prototyyppi koostui OPC UA PubSub-mallipalvelimesta, PubSub-konfiguraat-

torista, MQTT-välittäjästä ja -asiakkaasta sekä yksinkertaisesta käyttöliittymästä tietojen 

esittämiseksi. Prototyypin arkkitehtuuri nähdään kuvassa 42. 

 

Kuva 42. .NET-prototyyppisovelluksen arkkitehtuuri. 

PubSub-palvelimen konfiguroiminen tapahtui samalla tavoin kuin konfigurointityökalun 

esittelyssä kappaleessa 3.4.2. Aluksi konfiguraattori yhdistettiin mallipalvelimeen, jolle 

luotiin yksinkertainen DataSet-kokoelma. Tämän jälkeen määriteltiin yhteysolio, jonka 

tyyppimalliksi valittiin MQTT ja tiedon esittämismuodoksi JSON. Viestien lähetysosoit-

teeksi annettiin MQTT-välittäjän osoite. Luodulle yhteydelle määriteltiin vielä DataSet 

Writer Group ja DataSet Writer, jolle annettiin lähetettäväksi tiedoksi aiemmin luotu Da-

taSet-kokoelma. Koska viestit lähetettiin erilliselle MQTT-välittäjälle, DataSet Reader -

olioiden luomiseen ei ollut tarvetta. DataSet-kokoelma koostui tässä esimerkissä aino-

astaan yhdestä arvosta. Määritelty DataSet sekä osa palvelimen osoiteavaruuden ra-

kenteesta nähdään kuvassa 43. 
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Kuva 43. Mallipalvelimeen konfiguroitu yksinkertainen DataSet-kokoelma. 

Kun mallipalvelimen konfigurointi oli tehty, luotu yhteys sekä Writer-oliot aktivoitiin lo-

puksi konfiguraattorin välityksellä. Tämän jälkeen palvelin aloitti tietojen julkaisemisen 

konfiguroiduin aikavälein MQTT-välittäjälle, joka puolestaan lähetti viestit eteenpäin 

MQTT-asiakkaalle. Täällä vastaanotettu viesti käsiteltiin ja julkaistiin luettavaksi käyttö-

liittymässä. Prototyypin toiminnallisuus on havainnollistettu myös kuvan 44 sekvenssi-

kaaviossa. 
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Kuva 44. Pub/Sub Configurator -pohjaisen sovelluksen toiminnallisuuden sekvens-
sikaavio. 

Palvelimen JSON-muotoisten viestien sisältö riippuu siitä, mitä lisäkenttiä käyttäjä on 

valinnut sisällytettäväksi Writer Group – ja Writer-olioita luotaessa. Kuvassa 45 nähdään 

sovelluksen lähettämän viestin rakenne ja sen sisältämät tiedot. 

 

Kuva 45. Konfiguroidun OPC UA -palvelimen julkaisema viesti JSON-muodossa. 
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Kuvassa 46 puolestaan nähdään yksinkertainen käyttöliittymä, jossa esitetään vastaan-

otetun viestin tietoja. 

 

Kuva 46. MQTT-välittäjän vastaanottama viesti yksinkertaiselta selainohjelmistolta 
luettuna. 

Vaikka lähetetty viesti sisältääkin sekä noodin nimen että sen arvon, vastaanottaja ei 

pelkästään näistä kykene päättelemään vastaanotetun tiedon semantiikkaa. Viestistä ei 

esimerkiksi käy ollenkaan ilmi, mikä ulostulo on kyseessä tai mikä on ulostulon arvon 

yksikkö. Tiedon tulkinnassa voitaisiin kuitenkin hyödyntää PubSub-spesifikaation Data-

SetMetaDataa, joka tarjoaa vastaanottajalle viestin sisällön semantiikan vaaditulla tark-

kuudella. Vastaanottaja ei kuitenkaan sovelluksen käyttörajoitusten puitteissa kykene 

itse hakemaan tätä metadataa julkaisijalta, vaan tämän välittäminen vastaanottajalle jää 

julkaisijan vastuulle. 

4.3.2 Microsoft Azuren Connected Factory ja OPC Publisher 

Connected Factory -ohjelmistoa testattiin aluksi sellaisenaan Azureen tehdyn tilin avulla. 

Palvelu sisälsi kuitenkin paljon prototyypin toiminnallisuuteen nähden ylimääräisiä omi-

naisuuksia, joten sitä ei ollut optimaalista hyödyntää sellaisenaan. Sen sijaan palvelussa 

käytetty moduuli, OPC Publisher, vaikutti otolliselta pohjalta prototyypille. Kyseisen mo-

duulin lähdekoodit ovat saatavilla GitHubista. Azuren tarjoamista IoT-palveluista löytyy 

puolestaan maksuton IoT-hubi, johon saattoi lähettää yhteensä 8000, korkeintaan 0.5 

kB:n kokoista viestiä vuorokaudessa. GitHubista löytyy myös valmis NodeJS-pohjainen 

komponentti web-asiakkaalle, joka kuuntelee IoT-hubiin saapuvia viestejä. Sovellusta 

testatessa OPC UA -palvelimina käytettiin .NET-standardin valmista mallipalvelinta. Pro-

totyyppisovelluksen arkkitehtuuri on nähtävissä kuvassa 47. 
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Kuva 47. Publisher-prototyyppisovelluksen arkkitehtuuri. 

OPC Publisherin julkaisemat tiedot perustuvat sovelluksen konfiguraatiotiedostoon. 

Myös tässä sovelluksessa julkaistiin palvelimen osoiteavaruuden yhden noodin arvoja 

eteenpäin välittäjäpalvelulle. Tämä tapahtui konfiguroimalla sovellus kuvan 48 kaltaisella 

tavalla. 

 

Kuva 48. Prototyyppisovelluksessa käytetty OPC Publisherin konfiguraatiotiedosto. 

Konfiguraatiotiedostossa tieto esitetään taulukkona, jossa jokainen alkio edustaa yhtä 

OPC UA -palvelinobjektia. Palvelinobjekti sisältää muuttujat EndpointUrl, UseSecurity 

sekä OpcNodes-taulukon, joka koostuu edelleen noodiobjekteista. EndpointUrl-muuttu-

jaan tallennetaan sen OPC UA -palvelimen osoite, jota halutaan monitoroida. UseSecu-

rity-muuttujalla puolestaan tarkistetaan, käytetäänkö yhteyttä muodostettaessa jonkin-

laista salausta. Tämän jälkeen OpcNodes-taulukkoon talletetaan kaikki ne noodit, joiden 

tietoja halutaan julkaista. Noodiobjektin Id-kenttään merkitään noodin tunniste, jolla 

noodi on tallennettu palvelimen osoiteavaruuteen. OpcSamplingInterval- ja OpcPub-

lishingInterval-muuttujiin puolestaan määritetään ajat millisekunteina, joiden välein so-

vellus ottaa näytearvoja ja lähettää viestejä IoT-hubiin. Konfiguraatiotiedosto voi sisältää 

yhden tai useampia palvelinobjekteja, ja jokainen palvelinobjekti puolestaan yhden tai 

useamman noodiobjektin. 

Tällaisenaan sovellus on kuitenkin melko epäkäytännöllinen, sillä monitoroitavien noo-

dien listaaminen käy työlääksi näiden määrän kasvaessa. Toisekseen oikeiden noodi-

tunnisteiden löytäminen vaatisi, että osoiteavaruus olisi joko etukäteen tiedossa tai sitä 
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tutkittaisiin erillisellä OPC UA -asiakkaalla ja tätä kautta luettaisiin jokaisen noodin tun-

niste. Kolmanneksi käyttäjän tulisi tietää ennen ohjelman käynnistämistä, mitä noodeja 

halutaan seurata, sillä ohjelman konfiguraatioita ei voi muuttaa ajon aikana. Tämä on 

kuitenkin mahdollista GitHubista löytyvällä erillisellä ohjelmistolaajennoksella. 

Konfiguraatiotiedoston lukeminen on ensimmäinen vaihe sovelluksen käynnistyessä. 

Tämän jälkeen OPC Publisher pyrkii muodostamaan turvatun yhteyden Azuren IoT-

hubiin. Tätä varten sovellukselle annetaan IoT-hubin liityntämerkkijono (IoT Hub Con-

nection String) käynnistämisen yhteydessä, jota tarvitaan hubiin yhdistämisessä. Kun 

yhteys on muodostettu onnistuneesti, sovellus pyrkii muodostamaan yhteyden konfigu-

raatiotiedostossa määritettyihin OPC UA -palvelimiin. Tämän jälkeen sovellus on valmis 

julkaisemaan konfigurointitiedostoon määriteltyjä tietoja JSON-muodossa (Kuva 49). 

 

Kuva 49. OPC Publisherin lähettämä JSON-viesti. 

NodeId-muuttuja sisältää noodin tunnisteen, ApplicationUri OPC UA -palvelimen osoit-

teen ja DisplayName noodin nimen. Noodin arvo tallennetaan Value-objektiin, joka koos-

tuu noodin varsinaisesta arvosta ja sen aikaleimasta. Sovelluksen toinen komponentti, 

joka vastaa saapuneen tiedon välittämisestä ja esittämisestä käyttäjälle, on yksinkertai-

nen NodeJS-palvelin. Kuten OPC Publisher, myös NodeJS-komponentti täytyy yhdistää 

IoT-hubiin käynnistämisen yhteydessä liityntämerkkijonoa käyttäen. Yhdistämisen jäl-

keen palvelu rekisteröi itsensä vastaanottamaan hubiin saapuvia viestejä ja voi tämän 

jälkeen esittää saapuvien viestien tietoja käyttäjälle. Sovelluksen toiminnallisuuden sek-

venssikaavio on nähtävissä kuvassa 50. 
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Kuva 50. OPC Publisher -pohjaisen sovelluksen toiminnallisuuden sekvenssikaavio. 

Kuvassa 51 nähdään IoT-hubiin lähetetyn yksittäisen viestin tiedot selaimelta luettuna. 

 

Kuva 51. IoT-hubiin lähetetty viesti yksinkertaiselta selainohjelmistolta luettuna. 

Kuten .NET-standardin PubSub-konfiguraattoriin pohjaavassa sovelluksessa, myös 

OPC Publisherin lähettämän tiedon semantiikka on sellaisenaan puutteellista. Noodin 

sisältämän tiedon merkitys ei ole pääteltävissä noodin nimestä, eikä myöskään noodin 

arvon yksikkö. Tämä ongelma olisi ratkaistavissa esimerkiksi PubSub-spesifikaation Da-

taSetMetaDataa käyttämällä, joskin samoin rajoituksin kuin konfiguraattorisovelluksen 

kohdalla, jossa tiedon julkaisijan tehtävänä olisi välittää metadata vastaanottajalle. 



59 
 

5. TYÖN TULOKSET JA POHDINTAA 

OPC UA on OPC Classicin jälkeen vahvistanut edelleen asemaansa teollisuuden kom-

munikaatioprotokollana, jonka avulla tuotantojärjestelmien arkkitehtuureja voidaan kehit-

tää yhteentoimivammiksi sekä pysty- että vaakatasossa. Lisäksi Industry 4.0 ajaa tuo-

tantoteollisuuden kehittämistä yhä enemmän kohti IIoT:n kautta yhteydessä olevia 

CPPS:iä sekä erilaisten pilvipalveluiden hyödyntämistä, ja muun muassa Schleipen et 

al. (2014), Weyer et al. (2015), Heymann et al. (2018) ja Sofia (2018) näkevät OPC UA:n 

olevan ideaalinen kommunikaatioprotokolla tällaisille järjestelmille. Etenkin UA:n uusin 

spesifikaatio, Pub/Sub-kommunikaatiomalli, sekä kehitteillä oleva TSN-laajennos edes-

auttavat standardin hyödyntämisen kannattavuutta tulevaisuuden tuotantojärjestelmien 

kommunikaatioprotokollana (Drahoš et al. 2018). 

Perinteiseen asiakas/palvelin -kommunikaatiomalliin verrattuna OPC UA:n Pub/Sub-

spesifikaatio mahdollistaa muun muassa (OPC UA Specification Part 14: PubSub, 

2017): 

• OPC UA -pohjaisen, useamman tekijän välisen samanaikaisen kommunikaation 

• Vähemmän rajoituksia tiedon julkaisijoiden ja vastaanottajien määrittämisessä 

(julkaisijan tai asiakkaan tarvitsee ainoastaan ymmärtää OPC UA:n Pub/Sub-

viestien rakenne) 

• Tiedon välittämisen ilman, että julkaisijan ja vastaanottajan tarvitsee olla suoraan 

yhdistettynä keskenään tai tietoisia toisistaan 

• IoT-keskeisemmän tavan välittää tietoa esimerkiksi AMQP- tai MQTT-protokol-

lalla 

• Kevyemmän tietoliikenteen 

Tähän spesifikaatioon perustuen työssä kehitettiin kaksi erilaista prototyyppisovellusta 

työn tilanneen yrityksen asettamiin vaatimuksiin pohjaten. Ensimmäinen prototyyppi pe-

rustui .NET-standardikirjastoon, joka tarjosi vapaasti hyödynnettävän vapaan lähdekoo-

din ratkaisun. Toinen prototyyppi puolestaan pohjautui Microsoft Azuren Connected Fac-

tory -ohjelmiston OPC Publisher -moduuliin, joka oli yhtä lailla avointa lähdekoodia. Mo-

lemmat prototyyppisovellukset tarjosivat ratkaisun toiseen tutkimuskysymykseen, eli 

OPC UA -palvelimen tietoja pystyttiin onnistuneesti lähettämään eteenpäin asiakasso-

velluksille OPC UA:n Pub/Sub-kommunikaation ja MOM:n avulla palomuurin lähtevän 

portin kautta. Molempien ohjelmistojen konfiguroitavuus käsitti kaiken tarpeellisen, eli 
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mitä ja millä ehdoilla tietoa julkaistaan, joskin parannettavaakin löytyi etenkin käytettä-

vyyden suhteen. Kumpikaan prototyyppi ei myöskään sellaisenaan kyennyt tarjoamaan 

kaikkia yrityskäyttöön tarkoitetun sovelluksen vaatimia ominaisuuksia. Suunnitteluvai-

heessa määritellyn Use Case -mallin ominaisuuksista OPC UA -palvelimien tai niiden 

osoiteavaruuksien selaaminen ei onnistuisi sellaisenaan, vaan tämä vaatisi työtä sekä 

back- että front-end-puolien parissa. Näitä täydentäviä ominaisuuksia ei kuitenkaan ko-

ettu mielekkääksi toteuttaa tämän diplomityön puitteissa. 

.NET-prototyyppisovelluksella on mahdollista julkaista tietoa välittäjäpohjaisesti käyttäen 

MQTT- tai AMQP-protokollaa. Myös tiedon julkaiseminen suoraan vastaanottajalle on 

mahdollista OPC UA:n UADP-kommunikaatiolla. Kaikki näistä tiedonvälitysvaihtoeh-

doista käyttävät palomuurin lähteviä portteja, jolloin palomuurin sisällä olevat laitteet ei-

vät altistu ulkopuolisille uhille. Prototyypin hyödyntäminen yritysohjelmiston pohjana tulisi 

kuitenkin vaatimaan myös huomattavasti kehitystyötä, jotta palvelimien Pub/Sub-konfi-

guroimista saataisiin yksinkertaistettua ja suoritettua käyttäjäystävällisemmin. Vapaan 

lähdekoodin ansiosta tämä on kuitenkin mahdollista, mikä lisää sovelluksen käyttömah-

dollisuuksia merkittävästi. 

OPC Publisher tarjoaa hyvän pohjan halutulle yrityssovellukselle valmiilla ja suoraviivai-

sella konfigurointimenetelmällä. Sovelluksen konfiguroiminen suoraan JSON-tiedostoon 

kirjoittamisen sijaan voitaisiin kuitenkin toteuttaa myös käyttäjäavusteisemmin. Esimer-

kiksi .NET-prototyypin kaltainen osoiteavaruuden selaamismahdollisuus ja haluttujen 

noodien valitsemin julkaistavaksi toisi OPC Publisher -prototyypille paljon lisäarvoa. So-

vellus lähettää palvelimien julkaisemia tietoja suoraan IoT-hubiin, mistä käyttäjän on 

mahdollisuus vastaanottaa ne. Kommunikaatio tapahtuu palomuurin lähteviä portteja pit-

kin. Moduulia on myös mahdollista kehittää edelleen tarvekohtaisesti räätälöidymmäksi, 

sillä lähdekoodit ovat vapaasti saatavilla. Sellaisenaan sovellus ulkoistaa välittäjäpalve-

lun eli IoT-hubin ylläpidon kolmansille osapuolille, mutta toisaalta sitoo myös omilla käyt-

töehdoillaan ja kuukausimaksuillaan sovelluksen käyttömahdollisuuksia. 

Erityisenä kehityskohteena molempiin prototyyppeihin on kuitenkin lähetetyn tiedon se-

mantiikka julkaisijan ja vastaanottajan välillä. OPC UA:n asiakas/palvelin -kommunikaa-

tiomallista poiketen Pub/Sub-mekaniikka ei sellaisenaan mahdollista vastaanottajan tun-

tevan tiedon julkaisijan osoiteavaruutta, jossa hallinnoidun tiedon syvempi merkitys on. 

PubSub-spesifikaatiossa esitellyn DataSetMetaData-tiedon avulla viestin vastaanottaja 

voisi kuitenkin tulkita tietoa tarvittavalla tasolla. Tämän metadatan tulisi kuitenkin olla 

ajantasainen jokaisella tilaajalla. Koska kumpikin prototyyppi pohjautuu ajatukseen, 

jossa kommunikaatio tiedon julkaisijan ja vastaanottajan välillä ei ole mahdollinen, vas-
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taanottajan ei ole mahdollista hakea tätä metadataa erikseen julkaisijalta. Valmiiksi vas-

taanottajalle konfiguroitu metadata ei myöskään ole käytännöllinen ratkaisu, sillä meta-

data olisi käyttökelvoton viimeistään julkaistun tiedon muuttuessa. Näistä syistä tulisi tie-

don julkaisijan välittää metadata eteenpäin tilaajille. Julkaisijan vastuulle jäisi myös Da-

taSet-kokoelmien päivittymisen yhteydessä lähettää päivitetty metadata jokaiselle vas-

taanottajalle, jotta myös myöhemmät viestit olisivat näiden tulkittavissa. 

Kaiken kaikkiaan OPC Publisher -prototyyppi on lähempänä valmista sovellusta, mutta 

pidemmän aikavälin kuluessa tulee myös ottaa huomioon kolmannen osapuolen veloit-

tamat palvelumaksut ja muut käyttöehdot. .NET-prototyyppi puolestaan vaatii enemmän 

kehitystyötä, mutta ei toisaalta puhtaana avoimen lähdekoodin sovelluksena sisällä ke-

hitystyön päätyttyä muuta kuin ylläpitokuluja. 

Yhteenveto sovellusten vertailusta on nähtävissä taulukossa Taulukko 2. 

Taulukko 2. Prototyyppisovellusten vertailutaulukko. 

 OPC UA Configuration tool Connected Factory OPC Publisher 

Konfiguroitavuus 

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden kaikkien 

OPC UA:n Pub/Sub-spesifikaation kompo-

nenttien konfiguroimiseen. Tähän tarkoi-

tukseen löytyneet käyttöliittymät ovat enim-

mäkseen selkeitä, mutta useissa käyttöta-

pauksissa monia vaiheita voitaisiin suorit-

taa yksinkertaisemmin tai luoda valmiiksi 

käyttäjän puolesta. 

Sovelluksen konfiguroiminen tapahtuu täyt-

tämällä tiettyä rakennetta noudattavan kon-

figurointitiedoston. JSON-muotoinen ra-

kenne sisältää pelkästään oleellisimmat tie-

dot, joskin vähänkään laajemman konfigu-

raatiotiedoston kirjoittaminen on työlästä. 

Tiedon julkaise-

minen 

Sovelluksella voidaan julkaista tietoa joko 

MOM-ohjelmiston välityksellä käyttämällä 

MQTT- tai AMQP-protokollaa, tai suoraan 

vastaanottajalle UADP-muodossa. Jul-

kaisu tapahtuu ainoastaan palomuurin läh-

tevien porttien yli. Viestit ovat helposti luet-

tavissa olevassa JSON-muodossa. 

Sovellus kykenee julkaisemaan tietoja ase-

tusten mukaisesti IoT-hubiin, johon saapu-

neita viestejä pystyy noutamaan erillisellä 

palvelulla. Julkaisu tapahtuu ainoastaan 

palomuurin lähtevien porttien yli. Viestit 

ovat helposti luettavissa olevassa JSON-

muodossa. 

Ohjelmiston va-

paa käytettävyys 

Sovellus on puhtaasti avoimen lähdekoo-

din toteutus, jota voi jatkokehittää vaati-

musten mukaisesti. 

Sovellus on OPC Publisher- ja NodeJS-

komponentin puolesta avointa lähdekoo-

dia, jota voi jatkokehittää vaatimusten mu-

kaisesti. IoT-hubi on kolmannen osapuolen 

tarjoama palvelu, jonka käyttöön sisältyvät 

omat lisäkulunsa. 

Tiedon seman-

tiikka 

Viesti ei sellaisenaan sisällä vaadittua se-

mantiikkaa lähetetyn tiedon suhteen. Vas-

taanottajalle tulisi lähettää myös ajanta-

saista metadatatietoa, jotta viestit olisivat 

tulkittavissa. 

Viesti ei sellaisenaan sisällä vaadittua se-

mantiikkaa lähetetyn tiedon suhteen. Vas-

taanottajalle tulisi lähettää myös ajanta-

saista metadatatietoa, jotta viestit olisivat 

tulkittavissa. 
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Riippumatta siitä, kumpaa prototyyppiä käytettäisiin, tulisi sovelluspohjaa kehittää mer-

kittävästi, jotta yrityksen vaatimiin toiminnallisuuksiin päästäisiin. Asiakaskäyttöliittymä 

täytyisi tehdä kokonaan uudestaan, jotta sen kautta olisi mahdollista suorittaa vaadittuja 

toiminnallisuuksia. Sen sijaan, että käyttäjä voisi nähdä viimeisimmän julkaistun viestin 

tiedot, tulisi käyttöliittymän näyttää käyttäjälle sallitut OPC UA -palvelimet. Näiden palve-

limien sisältämää osoiteavaruutta tulisi puolestaan pystyä selaamaan esimerkiksi tiedos-

topuun kaltaisena rakenteena, josta käyttäjä voisi lukea erilaisten noodien sisältämiä tie-

toja ja arvoja. Noodien sisältämiä arvoja päivitettäisiin silloin, kun julkaisijapalvelu lähet-

tää kutakin noodia koskevia uusia tietoja. 

Käyttöliittymän lisäksi oikean sovelluksen tulisi sisältää oma hallinnointipalvelunsa, jossa 

muun muassa käsitellään vastaanotettuja viestejä, tallennetaan niiden sisältämää tietoa 

ja hallinnoidaan palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tunnuksia. Sallittujen palvelimien 

näyttäminen käyttäjälle voitaisiin toteuttaa jonkinlaisen tunnistautumisen kautta, jolla kar-

toitettaisiin kaikki ne UA-palvelimet, jotka kuuluvat asiakkaan tunnuksille. Palvelimien 

osoiteavaruuksien selaaminen puolestaan vaatisi sen, että niiden rakenne olisi jotenkin 

asiakassovelluksen tiedossa. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi siten, että jokaisen pal-

velimen rakenne, jota asiakas voisi tutkia, olisi ennestään tietoja hallinnoivan sovelluk-

sen tiedossa. Tällainen ratkaisu toisi kuitenkin sovellukselle uusia vaatimuksia, sillä pal-

velimien tietorakenteen muuttuessa vaadittaisiin erillistä päivitystä myös asiakassovel-

luksen tietoihin. Parempi ratkaisu olisi mahdollistaa kommunikaatio myös asiakaspalve-

limelta tehdasverkon sisälle, jolloin asiakas voisi tiedustella palvelinkohtaisesti näiden 

tietomalleja. Tämän lisäksi asiakkaan olisi mahdollista konfiguroida palvelimien julkaise-

maa tietoa tai jopa kirjoittaa uusia arvoja palvelimien noodeille. Jotta kommunikaatio asi-

akkaalta tehtaaseen voitaisiin toteuttaa turvallisesti, pitäisi sovelluksen arkkitehtuuria 

kuitenkin laajentaa esimerkiksi kuvan 40 kaltaiseksi lisäämällä tehdasverkon sisälle eril-

linen yhdyskäytävä. 
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6. YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tutkittiin OPC UA:n Pub/Sub-kommunikaatiomuotoa sekä tämän 

hyödyntämistä tuotantojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämisessä, jota Industry 

4.0:n kaltaisten ajatusmallien viitoittamat kehityssuunnat tulevat vaatimaan. Lisäksi tu-

tustuttiin aiempiin tutkimuksiin ja kehitettyihin sovelluksiin, jotka hyödyntävät Pub/Sub-

kommunikaatiota. Lopuksi kehitettiin kaksi erilaista testiprototyyppiä, joista toinen poh-

jautui OPC Foundationin .NET-SDK:n Pub/Sub-konfiguraattoriin ja toinen Microsoft 

Azuren Connected Factoryn OPC Publisheriin. Konfiguraattorisovelluksessa välittäjäpal-

veluna käytettiin MQTT-välittäjää, OPC Publisher -sovelluksessa puolestaan Azuren IoT 

Hubia. 

 

Tutkittaessa valmiita sovelluksia, jotka käyttävät UA:n Pub/Sub-viestintää ja jota voitai-

siin hyödyntää 2. tutkimuskysymyksen vaatiman järjestelmän kehittämisessä paljastui, 

ettei markkinoilla tai vapaassa jaossa toistaiseksi ole juurikaan valmiita toteutuksia tar-

jolla. Connected Factorya lukuun ottamatta kaupallisia sovelluksia ei löytynyt ollenkaan, 

kuten ei myöskään muissa tutkimuksessa kehitettyjä prototyyppejä, joita olisi voinut tes-

tata ja hyödyntää. Syynä kehitettyjen sovellusten määrään lienee 14. spesifikaation 

melko tuore julkaisuajankohta. Kuitenkin tulevaisuuden tuotantoteollisuuden IIoT-keskei-

nen kehityssuunta tulee todennäköisesti kasvattamaan OPC UA:n Pub/Sub-viestinnän 

hyödyntämistä tuotantojärjestelmien viestinnässä. 

 

Molemmissa testitapauksissa prototyypeillä saatiin onnistuneesti julkaistua .NET-SDK:n 

OPC UA -mallipalvelimen tietoja eteenpäin välittäjäpalvelulle palomuurin lähtevän liiken-

teen portin kautta. Välittäjäpalvelu puolestaan julkaisi vastaanotetun tiedon eteenpäin 

asiakaspalvelimelle. Molemmat prototyypit osoittivat, että OPC UA:n Pub/Sub-kommu-

nikaatiolla pystytään tuomaan kenttätason tietoa automaatiohierarkian ylemmille tasoille 

ja siten edistää tuotantojärjestelmien yhteentoimivuutta. 
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