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IoT (Internet of Things)

• Tyypillisesti IoT:n odotetaan tarjoavan kehittyneitä yhteyksiä 
laitteiden, järjestelmien ja palvelujen välille.

• Se ylittää machine-to-machine (M2M) viestinnän ja tukee erilaisia 
protokollia, verkkotunnuksia ja sovelluksia. 

• Yhdistämällä näitä sulautetuissa laitteissa (mukaan lukien älykkäät 
objektit), odotetaan lisäävän automaatiota lähes kaikille aloille. 

• Samalla mahdollistaa kehittyneitä sovelluksia, kuten Smart Grid, 
laajentuen esimerkiksi älykkäisiin kaupunkeihin (Smart Cities)

• Nykyisten markkinoiden esimerkkejä ovat älykkään termostaatin 
järjestelmät ja pesukoneet/kuivauskaapit, jotka käyttää WiFi:ä
etähallintaan.
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Jos kaikki kommunikoi IP -verkoissa, mitä jää KNX:lle?

TP1

RF

IoT: Yksi yhteinen viestintäalusta
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IoT: "kielten" standardointi IP:n päälle
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Monet muut ajattelevat IP:n käyttöä ja näiden verkkojen viestinnän standardointia!

Viestintä on jo pitkälti standardoitua => https/coaps

Joten missä KNX tulee?
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KNX - TP/RF:n nykyiset puutteet

KNX–radiotaajuus (RF)
• Käytetyllä taajuusalueella (868 MHz) on etuja muihin tekniikoihin 

verrattuna (alue, ruuhkautuminen)

Toisaalta:

• Esiintymistiheys on rajoitettu tietyille alueille, muille alueille 
tarvitaan tuotteen uudistamista

• 2,4 GHz on yleisesti käytössä oleva taajuus

KNX kierretty pari (TP)
• Erittäin luotettava ja kestävä verkko

• Erittäin helppo asentaa

Toisaalta:

• Ei halutuin media joillekin tuotetyypeille

• Esim. kodinkoneet, säilytyslaitteet, invertterit, …

• Yhteyden muodostaminen mieluummin suoraan IP–verkkoon

• KNX jää käyttämättä monissa sovelluksissa
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KNX:n on toimittava paremmin!

KNX TP ja RF ovat ihanteellisia 
nykypäivän markkinoille ja sovelluksiin.

KNX on laajennettava uusilla medioilla, 
jotka mahdollistavat KNX:n 
kommunikoinnin IP-verkkojen kautta.
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Entä IoT tänään?
IoT:n nykyiset haasteet
• Useimpia laitteet käsitellään eri sovelluksilla

• Useimmilla laitteilla on vain yksi tarkoitus laitetasolla:

– Savunilmaisin: tunnistaa savun ja ilmoita siitä => ei voi avata 
ovia informoidessaan savua

– Ovilukko: voi avata oven => ei voi lisää lämpöä, kun astun sisään.

– …
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Entä jos ratkaisuja käytetään integrointiin:
• Suuri riippuvuus pilvestä ja Internetistä => ei internetiä => ei 

kommunikaatiota 

• Suuri riippuvuus yhdyskäytävistä => yksittäinen vikapaikka 
Tilkkutäkki-asennuksia erittäin vaikea ylläpitää => ja turvata!

• Suuri riippuvuus alkuperäisestä toimittajasta ja mahdolliset 
yhteistyöt toimittajien välillä

• Säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä tarvitaan => ei luotettavuutta 
ja vakautta => pakollinen kiinteistöautomaatiossa.

KNX:llä on >30 vuoden kokemus näiden ongelmien ratkaisemisesta!!
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Mikä on tärkein ero KNX:n ja nykyisen IoT:n välillä?
KNX
• KNX:n tavoitteena on tarjota kodin ja kiinteistön omistajalle 

johdonmukainen kiinteä verkko, joka koostuu eri valmistajien ja 
sovellusten tuotteista.

• KNX-alustan tuotteita myydään tukkumyyjien ja 
urakoitsijoiden/integroijien (B2B) kautta. 

• Rakennuksen omistaja = omistaa omat tiedot + tuotteet. 

• Järjestelmäkohtainen sovellusliittymä (API). 

• KNX = tarjoaa älykkään ja yhtenäisen infrastruktuurin.

IoT
• Monet IoT-tarvikkeet lisätään olemassa olevaan asennukseen ja 

tekevät yhdestä sovelluksesta ”älykkään”. 

• Kaikkien sovellusten älykäs linkitys => lähinnä pilvipohjainen. 

• IoT-tuotteet myydään suoraan loppuasiakkaalle (B2C), mutta ne 
ovat enimmäkseen palveluja.

• Rakennuksen omistaja = EI ole omien tietojen omistaja

• Tuotekohtainen sovellusliittymä. 

• IoT = kulutuselektroniikkaa, yksittäisiä tuotteita, jne. 
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KNX Valmistajat = ”Älykkään infrastruktuurin 
päätoimittajat"!
KNX:n edut kulutuselektroniikkaan verrattuna 
tulisi olla selviä loppukäyttäjälle!
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KNX IoT ja klassinen KNX

Koko IoT 

Maailma 
KNX IoT ja sen laitteet ovat yhteensopivia laajennuksia 
KNX Klassiseen -järjestelmän, jossa on vastaava KNX-
sertifioitujen*) tuotteiden järjestelmäkokoonpano 
ETS:llä.

Ohjaus Internetin välityksellä 
minkä tahansa selainkäyttöisen 
päätelaitteen avulla

Valvonta Internet-pohjaisen 
pilven avulla on vaihtoehto

(ei pakollinen)

KNX IoT 

”Maailma” 

Koko IoT 

Maailma 

KNX Klassiset -
laitteet (kaikki 

mediat)

KNX IoT -laitteet 
(IP-pohjaiset)

KNX IoT

suoraan

Konfigurointi

Ajonaikainen

Pilvi

KNX IoT
Yhdyskäytävä

*) Vastaavalla ETS-
tietokantamerkinnällä
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KNX IoT:n perustiedot

ETS Järjestelmä

• ETS:ssä yhteensopivuutta aiempiin versioihin on tärkeä periaatteita, joita 
pidetään kiinni myös KNX IoT:n yhteentoimivuudessa.

Sovelluskerros
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•KNX sovellukset

•KNX data pisteet

•Pinot

•Media

Hallinta: 
KNX sertifioidut/ 

KNX jäsenet

Ei KNX:n 
hallinnassa

(Julkinen) 
KNX IoT 

Pino 
Klassinen

•KNX sovellukset

•KNX data pisteet 

•KNX pino

•KNX media

Hallinta: 
KNX sertifioidut/ 

KNX jäsenet

KNX Sovellus

Käyttöliittymäkerros

KNX Sovelluskerros

KNX Siirtokerros

KNX Verkkokerros

KNX Datalinkkikerros

IoT
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Yhteentoimivuuden perusteita

• Edellyttää tiukasti noudattamaan 
protokollavaatimuksia (mukaan lukien 
konfigurointi)

• Edellyttää tiukasti noudattamaan sovellettavia 
vaatimuksia (yhteinen käsitemaailma)

• Vakiokokoonpano: S-tila (asennusohjelman 
ansiosta) tai E-tila (yhteyskoodien ansiosta)
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Käsite

A

Käsite

B

Käsite

C

Käsite

D
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Vuorovaikutus KNX:n ja IP:n välillä? KNXnet/IP

Kuitenkin laaja ja pitkäaikainen ratkaisu
• IP-kehyksessä tunneloidaan samat tiedot kuin KNX-alustan järjestelmässä.

• KNX = dataohjattu - tietojen tulkinta, joka ei ole osa lähetettyä viestiä - voi tulkita vain 
vastaanottaja ja lähettäjä

• Tietojen tulkitsemiseksi on perustuttava ETS-vientiin: yksityinen + usein muuttuva + 
heikko semantiikka - mukana tiedot, jotka eivät kiinnosta
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Käsite

A

Käsite

B

Käsite

C

Käsite

D

- Tiedon merkitys ("semantiikka") ei sisälly
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KNX IoT ja kolmannen osapuolen käyttöliittymä

Miksi tarvitaan toinen KNX-rajapinta?

Analogia USB:n/Bluetoothin kanssa (protokollat, joissa on laaja käyttöjärjestelmätuki, 
joita käytetään monissa sovelluksissa, joissa on omia tietoja).

=> Yksi (IT) protokolla, jota käytetään monissa sovelluksissa KNX-asennuksen (ajon 
aikaisten) tietojen kanssa.
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KNX IoT 3:n osapuolen API
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IoT ja viestintätekniikka versus kiinteistöautomaatio

• IoT tai käyttäjien tieto- ja viestintätekniikka on aivan eri asia kuin rakentamisen 
automaatio tai teknologia. 

• Jotta rakennuttajilla ja käyttäjille olisi mahdollisuus toimia yhdessä, tarvitaan uusi 
taso: Integraatioratkaisutaso

• Suomessa rakennusautomaation integraatiosta alettiin puhua 1990-luvulla.

• Kiinteistöissä olevien järjestelmien integraatio ei ole itsetarkoitus, vaan 
mahdollisuus kehittää ympäristö, joka palvelee käyttäjiä, palveluliiketoimintaa 
sekä huolto- ja ylläpitohenkilöstöä mahdollisimman yksinkertaisella 
käyttöliittymällä.

• Olemassa olevat talotekniset järjestelmät on rakennettu eri tekniikoilla ja eri 
tarpeisiin, jolloin niistä ei välttämättä löydy yhteisiä rajapintoja.
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IoT (Internet of Things)

• Kiinteistöautomaatiossa IoT mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, anturoinnin lisääminen 
tuottaa valtavasti lisää tietoa kiinteistön tilasta, energiankulutuksesta sekä käytöstä.

• IoT tuo mukanaan erilaisten käsitteiden tuntemuksen tarpeen

– Esim. syntaksi, semantiikka ja ontologia.

• Tietokonemaailmassa komennon syntaksi viittaa sääntöihin, joissa komentoa voidaan 
käyttää, jotta ohjelmiston osa ymmärtäisi sen. 

• Semantiikan tarkoitus on helpottaa käyttäjän elämää suorittamalla IoT-laitteistolle 
tarkoitettuja tehtäviä. 

– Semantiikka kerää kaiken informaation, tekee päätöksiä kerätyn informaation perusteella 
ja vastaa verkon laitteille. 

• Semanttisesta verkosta (Semantic Web) on kehittymässä uuden sukupolven verkko, joka 
sisältää jo olemassa olevan tiedon lisäksi koneiden ja sovellusten ymmärtämää metatietoa .
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Semantiikka?

• Ihminen voi ymmärtää käsitteitä ja keskinäisiä 
suhteita luonteeltaan

• Koneet eivät voi, ne tarvitsevat ontologioita

• Koneiden ymmärrys KNX -asennuksen 
käsitteistä?
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• Käsitteet = Luokat

• Luokilla voi olla alakategorioita 
Suhteet = Ominaisuudet

• ETS -projekti = ontologian esittely 
toteutuksesta
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IoT (Internet of Things)

• Ontologioita käytetään, jotta ohjelmistot ymmärtäisivät tämän paremmin ilman 
ihmisen lisäapua (osaa ”päätellä" tämän perusteella).

– Ontologia koostuu staattisesta osasta (kiinteästä), joka yleensä kuvaa 
järjestelmää, 

– ja dynaamisesta osasta eli järjestelmään liittyvästä sanakirjasta, joka voi 
kehittyä lisää ajan myötä.

• Ontologioiden erillisiä käsitteitä kutsutaan luokiksi ja luokkien välisiä suhteita 
ominaisuuksiksi. 

– Luokkien välillä ei välttämättä ole hierarkiaa. 

– Luokilla voi kuitenkin olla alaluokkia, edellisessä esimerkkitapauksessa (äiti-
lapsi) niiden välillä on hierarkkinen rakenne (hänen poikansa).
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KNX IoT ja kolmannen osapuolen käyttöliittymä

Miksi myös tarvitaan semanttista tietoa osana KNX-projektia (mukaan lukien 
yhteistoiminnallisuus)?

• Sovellusten (KNX:n ulkopuolella) on ymmärrettävä tietosisältö 
=> suora laitteelta-laitteelle –viestintä

• IoT-ympäristön sanakirjat määrittelevät tälle termit (tietyille aloille, kuten valaistus, 
LVI, jne.)
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Ratkaisu: KNX IoT kolmannen osapuolen 
käyttöliittymä

• Open API-vaatimusten mukaisesti 
tiedot sähköisesti saatavilla

• Lisää yhteentoimivuutta 
yhteistoimintakyvyn lisäksi
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Käsite

A

Käsite

B

Käsite

C

Käsite

D

RESTful 
verkkopalvelu

IT Suojaus

Uusi ETS-vienti

KNX -
semantiikka

Riippumaton valmistaja
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Online Catalog

KNX Stand.

Data
Yhteinen Semantiikka

Sanakirjatiedot

Vienti

Rooli:

Asentaja

L
ä
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a
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a

Käyttö

ETS-projekti

Semanttinen vienti

1. Valmistaja lähettää tuotteelle 

luotuja semanttisia tietoja

2. ETS -käyttäjä/asentaja lataa 

asennuksessaan käytetyt tuotteet

3. ETS -käyttäjä/asentaja vie projekti-

ja/ tai semanttiset tiedot JSON -

linkitettyinä tietoina

4. Kolmannen osapuolen 

sovellusliittymälaite voi ”käyttää” 

tämän tiedoston ja luoda 

ohjelmisto-objekteja, joihin pääsee 

kolmannen osapuolen 

sovellusliittymän kautta + joilla on 

semanttisia tietoja (”valo päällä 

kylpyhuoneessa”)

Miten semanttiset tiedot päätyvät kolmannen osapuolen 
sovellusliittymään?

1

2

3

Rooli:

PDB kehittäjä

Valmistajan työkalu

Sisäl. Semantiikka editorin ETS
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ETS Projekti

ETS Catalog:sta tuonti 

Semanttinen vienti

Vienti Tuonti
Tuonti

Konfigurointi

KNX IoT 3:nnen 

osapuolen Palvelin

Y
h

d
is

tä
ä

KNX IoT 3:nnen 

osapuolen Asiakas
KNX IoT 3:nnen 

osapuolen API

APIKNX-tietomalli

Automaatioasema

Ei teknisesti 

suoraan kytkentää

ETS Online Catalog 

KNX Asennus

Kuvailu
• Kuvaa KNX -järjestelmää ja sisältää semanttisen 

sanakirjan OWL:n kanssa.
• Sisältää vain ne KNX -järjestelmän osat, jotka 

ovat kiinnostavia KNX IoT 3:nnen osapuolen 
Asiakkaalle/Palvelimelle

• Sisältää RDF-kolmoiset Turtle-formaatissa
• On sähköisesti saatavilla (verkossa)

Laajentaa
• Istuttaa semanttiset 

tiedot uusiin/olemassa 
oleviin KNX-tuotteisiin

Asiakirja
• Dokumentoi fyysiset KNX-

asennuksentiedot
• On zip-pakattu XML–tiedosto
• On saatavilla sähköisesti

Määrittely
• Määrittää restAPI:n fyysisen KNX-

asennuksen käytön
• Määrittää kaikki kiinnostavat kohteet 

päätepisteineen, sen käyttötavat tai 
pyyntöjen/vastausten hyötykuormasisällön 
(mukaan lukien turvallisuus)

• Kuvataan YAML-formaatissa Open Api -
standardin kanssa

• On sähköisesti saatavilla

Esitys
• Esittää KNX-asennusta, jossa on semanttisia tietoja KNX-

tietomallin kannalta
• Sisältää RDF-kolmoset JSON-LD-, XML- tai Turtle-formaatissa
• Laitteiden/pisteiden tuki ja myös vastaava TD-terminologia
• On saatavilla sähköisesti

Silta
• Tuo ja ymmärtää tietoja semanttisesta 

viennistä
• Tarjoaa REST:n perustuvan KNX IoT 3:nnen 

osapuolen sovellusliittymän, jonka API 
määrittää

• Muuntaa KNX IoT 3:nnen osapuolen API viestit 
KNX Classic-viesteistä KNX:n perinteisiksi 
viesteiksi

Yhdistää
• Asiakas, joka "puhuu" KNX-

asennukselle
• On ymmärrettävä, miten KNX IoT 

3:nnen osapuolen API -päätepisteitä 
käytetään ja miltä viestin 
hyötykuorman on näytettävä 

• Hakee staattisen datan, joka löytyy 
semanttisen viennin avulla

• Hakeei ajonaikaiset tiedot, jotka ovat 
peräisin KNX-asennuksesta

1
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Kolmannen osapuolen rajapinnoista

schema.knx.org –sivustolta löytyy tietoa, kuinka kolmannen osapuolen rajapintoja on 
mahdollista rakentaa. 
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Kysyttävää?
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Lähteet

• Andre Hanel, KNX Association

• Joost Demarest , KNX Association

• KNX Association materiaali

23


