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Sammanfattning 
Detta examensarbete pågick under fem veckor på SSAB i Luleå och behandlar två 
uppgifter. Den första uppgiften gick ut på att forska om tid för att på bästa sätt 
kunna tidsätta nätverksutrustning samt övervakningsplattformar på SSAB.  
Den andra uppgiften gick ut på att undersöka krav samt upplägg för 
övervakningsplattformen SCOM.  
 
För att kunna synkronisera tid används i huvudsak tre protokoll: NTP, SNTP 
samt PTP. De vanligaste teknikerna för att synkronisera tid är via internet, GPS, 
radiokommunikation samt manuell tidsättning. Genom att samla in data 
jämfördes olika scenarion och utrustning konfigurerades.  
 
Utifrån undersökningar framkom det att den lämpligaste lösningen var att via 
NTP protokollet synkronisera utrustningen mot en lokal server. Servern är i sin 
tur kopplad mot en GPS mottagare. För framtida implementeringar föreslogs ny 
kraftigare hårdvara med stöd för redundans. 
 
SCOM är en modulbaserad övervakning och hanterings- plattform som 
utvecklats av Microsoft. Med hjälp av SNMP protokollet tillhandahålls hjälpmedel 
för att kommunicera mellan SCOM och olika nätverksutrustningar.   
 
Undersökningen kring övervakningsplattformen SCOM bestod av samtal med 
personal på SSAB angående önskemål samt synpunkter på utformning. Utifrån 
informationen togs ett upplägg fram som bestod av diagram för 
nätverksutrustning samt kartbilder för anläggningens områden.  
 
Överblicksbilder samt diagram sammanställdes i SCOM för att skapa ett 
lättnavigerat och pedagogiskt system för övervakning. 
 

  



  

Abstract 
This thesis project lasted during five weeks at SSAB in Luleå and dealt with two 
tasks. The first task was to research the best possible way to synchronize 
network equipment and monitoring platforms at SSAB. The second task was to 
examine the requirements and arrangements for the monitoring platform SCOM. 
 
There are three main protocols used to achieve time synchronization: NTP, SNTP 
and PTP. The most common techniques to synchronize the time is either through 
the Internet, GPS, radio communications, or manual time setting. After collecting 
data from two different time sources (local server with attached GPS receiver, 
and externally via the Internet), and comparing the results, the equipment was 
configured. 
 
The results showed that the most appropriate solution would be to synchronize 
the equipment to the local server using the NTP protocol. For future 
implementations new and more powerful hardware with support for 
redundancy is proposed. 
 
SCOM is a modular monitoring and management platform developed by 
Microsoft. SCOM uses the SNMP protocol for communication between SCOM and 
various networking equipment. 
 
A survey on SCOM consisting of discussions with staff at SSAB regarding requests 
and comments on the design was conducted. Based upon the information 
gathered a design idea was conceived. It was made up of logical network 
equipment diagrams and geographical maps of the plant areas. 
 
These maps and diagrams were then integrated into SCOM to create a system 
which was easy to navigate and understand. 
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1. Introduktion 
Denna rapport utgår från ett examensarbete som pågick under fem veckor på 
SSAB i Luleå. Rapporten beskriver problematik samt lösningar kring tids- 
synkronisering och övervakning av nätverksutrustning. Här ingår teori, tekniker 
samt verktyg som finns att tillgå.  
 
SSAB är en stålproducent som har produktionsanläggningar på flera platser runt 
om i världen. Anläggningen i Luleå och kan delas upp i många områden bland 
annat stålverksområdet, masugnsområdet och koksverket. Examensarbetet 
bestod av två uppdrag och fokuserade på koksverksområdet. Koksverkets 
anläggning producerar koks för vidare produktion av stål på stålverket. 
 
SSAB har vid tidpunkten för examensarbetet c:a 200 nätverksnoder. I nätverket 
ingår utöver administrativ utrustning samt servrar även styrsystem och 
nätverksutrustning. Styrsystemen utgörs i stor del av utrustning från ABB och 
Siemens. Nätverksutrustningen utgörs framför allt av Cisco. Styrsystemen samt 
vissa delar av nätverksutrustningen är direkt kritisk för att produktionen ska 
kunna fortgå. 
 
För tidssynkronisera diverse utrustning krävs en bra helhetslösning. När tid 
hämtas från olika källor kan god precision inom produktionen bli svår att uppnå. 
För att åstadkomma så bra produktivitet och effektivitet som möjligt är 
synkronisering mellan olika system viktig. Allting hänger i slutändan ihop med 
tid. Övervakning måste tidsättas och synkroniseras för att kunna följa statistik 
och felhantering. Utan korrekt tidshantering kan produktionen dessutom bli 
lidande. 
 
Eftersom att processkritisk utrustning är direkt beroende av ett fungerande 
nätverk är det extra viktigt med pålitlig övervakning och managering. SSAB har i 
dagsläget tre plattformar för denna uppgift: Solarwinds Orion, HP Open View 
samt Cisco Works. De tre plattformarna används främst till övervakning och 
hantering av nätverksutrustning till nytta för SSABs IT avdelning. 
 
Ingen av ovanstående plattformar erbjuder geografiska vyer över var utrustning 
finns placerad fysiskt. Plattformarna erbjuder inte heller överblicksbilder för hur 
utrustningen hänger ihop sett ur ett logiskt perspektiv. Detta gör det svårt att få 
en överblick över utrustningen och ställer till problem vid felsökning och 
problemhantering för övrig personal i anläggningen. SSAB har därför valt att 
använda SCOM (System Center Operation Manager) för att få en samlad bild för 
övervakningen i ett och samma system.  
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2. Teori 

2.1 UPPGIFT 1 - Tidssynkronisering 

2.1.1 Tidsstandarder 
Tid bestäms genom internationella standarder. Världsstandarden UTC 
(Coordinated Universal Time) baseras på International Atomic Time (TAI) som 
beräknas av c:a 230 atomur belägna på c:a 60 institutioner världen över. TAI 
baseras på atomur administrerade av Internationella byrån för mått och vikt 
(BIPM). Utifrån atomuren beräknas medeltiden och den internationella 
tidsstandarden tas fram. Även om UTC baseras på TAI så justeras UTC med ett 
antal sekunder ibland (skottsekunder). På grund av att jordens rotation inte är 
exakt behövs denna justering. För närvarande ligger TAI 34 sekunder före UTC. 
IERS (International Earth Rotation And Reference System Service) är den 
organisation som ansvarar för att mäta förhållandet mellan UTC och 
rotationshastighet av jorden. När skillnaden mellan UTC och rotationen av 
jorden har överskridit en viss tröskel, samordnar IERS med BIPM för att 
schemalägga införandet av en ny skottsekund i UTC-tid skala. År 1895 föreslog 
George Vernon att sommartid skulle införas. Skälet till förslaget var att ge 
arbetare mer fritid efter arbetet. Första försöket med sommartid gjordes under 
första världskriget 1916. Flera länder inklusive Sverige deltog i försöket. Det 
dröjde dock tills 1980 innan justeringen infördes på allvar i Sverige. Numera 
hanteras frekvens, tidsintervall samt tidpunkter av SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut). [1] [2] 

2.1.2 Atomklockor 
Atomur är en klocka som mäter tiden med hjälp av olika grundämnen. Genom att 
mäta den konstanta frekvensen hos atomerna i grundämnet (med vilket atomer 
avger elektromagnetisk energi) kan rätt tid hållas under mycket långa perioder. 
Atomur kan bygga på flera sorters tekniker. De vanligaste atomuren mäter tiden 
med antingen Cesium, Väte eller Rubidium. Cesiumur är standard för bland 
annat meterologin och används för att bestämma SI-enheten sekund. Väteur 
används typiskt för applikationer som behöver bättre korttidsstabilitet. 
Rubidiumur används av applikationer med mindre krav på precision, t.ex. NTP-
servrar. Runtom i Sverige finns flera atomur placerade på olika platser och 
administreras av SP, Onsala rymdobservatorium och STUPI (Svensk Tele 
Utveckling & Produktion Innovation AB). Då denna rapport skrevs bidrog 
Sverige med c:a 20 atomklockor till TAI samt UTC. [3] 

2.1.3 Protokoll 
För att kunna synkronisera tid används för närvarande huvudsakligen tre 
protokoll: NTP (Network Time Protocol), SNTP (Simple Network Time Protocol) 
samt PTP (Precision Time Protocol).  

NTP 
NTP-protokollet började utvecklas i början av 80-talet. Den första 
implementationen dök upp 1985 och specificerades senare som NTP version 0 i 
RFC958 [4]. NTP version 0 var till stor del inkomplett. Den första kompletta 
specifikationen RFC1059 [5] dök upp 1988 som NTP version 1. Protokollet 
använder sig av en mer komplicerad algoritm. Förutom att NTP använder sig av 
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felsökning samt felkorrigering pratar protokollet med olika NTP-servar. Med 
hjälp av flera referenspunkter kan klienterna beräkna fram korrekt tid. Genom 
att identifiera NTP-servrar som rapporterar felaktig tid kan systemet med hjälp 
av flera korrekta NTP-servrar bedöma rätt tid. NTP justerar tiden genom att 
accelerera eller minska hastigheten på klockan till skillnad från SNTP där tiden 
sätts direkt till värdet som servern rapporterat. På grund av detta kan det ta ett 
tag för klockan att synkroniseras så att tiden visas korrekt. Denna metod är dock 
nödvändig för att NTP ska kunna användas av tidskritiska system som kan störas 
av att systemklockan hoppar fram och tillbaka för mycket. Under optimala 
förhållanden erbjuder NTP en precision om >1ms. NTP använder sig av UDP och 
unicast för att kommunicera med tidsservern. 

NTP använder ett hierarkiskt system för att skapa bättre kommunikation och det 
systemet kallas för ”clock strata”. Dessa strata innefattar: 

 Stratum 0 är enheter så som atomur, GPS klockor och andra former av 
radiobaserade klockor. Detta är högsta nivån i hierarkin. 

 Stratum 1 kallas även för primära NTP servrar. Stratum 1 servrar hämtar 
sin tid direkt från stratum 0 enheter via direktkopplingar, så som RS-232. 

 Stratum 2 kallas även för sekundära NTP servrar. Dessa hämtar sin tid 
från stratum 1 servrarna, det vill säga från de primära servrarna. 

 Stratum 3 hämtar sin tid från stratum 2 servrar och i övrigt fungerar som 
en stratum 2 server. Andra servrar kan i sin tur hämta tid från en stratum 
3 server. 

För varje nivå minskar exaktheten något, dock knappt märkbart för normal 
användning. För NTP version 4 är den maximala stratanivån 16. [6] [7] [8] 

SNTP 
SNTP är en nedskalad enklare variant av NTP och är vid skrivande stund det 
vanligaste protokollet för tidssynkronisering. SNTP har sämre precision än NTP, 
på grund av att implementationen skiljer sig hos klienten. Eftersom att SNTP 
saknar vissa algoritmer för felsökning samt felkorrigering kräver protokollet 
mindre processorkraft vilket gör det väl anpassat för mindre kraftiga system. 
Protokollet saknar också funktionen att synkronisera utifrån flera NTP-servrar 
vilket gör att protokollet bara har en referenspunkt åt gången. På grund av att 
SNTP saknar precision bör man inte använda sig av en SNTP-klient på en 
tidsserver. Tidssynkroniseringen sker default var 64:e sekund, men detta kan 
ändras manuellt. SNTP lämpar sig framförallt inom lokala nätverk där 
flaskhalsar och jitter kan minimeras. [9] [10] 

PTP 
PTP är ett relativt nytt protokoll som publicerades 2002. Den största skillnaden 
mellan NTP och PTP är att NTP endast har mjukvarustöd medan PTP även kan 
implementeras i hårdvara. Hårdvarustödet gör att precisionen för 
tidssynkronisering blir avsevärt bättre (optimala förhållanden >100ns). 
Hårdvarukravet har dock sina nackdelar. Eftersom att speciell utrustning krävs 
finns än så länge begränsat stöd för protokollet. Speciella nätverkskort behöver 
installeras i den utrustning som ska tidssättas. Detta gör att prisnivån höjs och 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Clock_strata&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
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implementering i ett befintligt system blir besvärligare. Mjukvarulösningar är 
dock möjliga på klientsidan men inte på serversidan. Med mjukvaruklienter 
försvinner emellertid vissa fördelar. Exempelvis håller inte precisionen lika hög 
standard. PTP använder sig av multicast och UDP i grunden men vid senare 
versioner finns även stöd för unicast. [11] 

2.1.4 Tidskällor 
De främsta samt vanligaste teknikerna för att synkronisera tid är via internet, 
GPS (Global Positioning System) och radiokommunikation. Även manuell 
tidsättning är vanligt. Exempelvis genom att ringa Fröken ur och ställa tiden 
därefter.   

Internet 
Via internet kan man synkronisera tiden genom att ansluta till olika tidsservrar, 
t.ex. time.microsoft.com eller time.euro.apple.com. Det finns även pooler med 
NTP-servrar t.ex. se.pool.ntp.org som är en svensk tidspool. Ansluter man sig till 
en pool kommer man tilldelas slumpvis utvalda tidsservrar att synkronisera sig 
mot. Det enklaste, billigaste och vanligaste sättet att synkronisera sin tid är 
genom Internet. Nackdelar med att synkronisera sig mot externa källor över 
Internet är att precisionen samt säkerheten blir lidande. På grund av köer och 
flaskhalsar krävs mer felkorrigering och precisionen påverkas negativt. 
Säkerheten försämras då trafiken måste tillåtas in på det lokala nätverket via 
brandväggar och andra säkerhetslösningar. [6] [12] 

GPS 
GPS är ett satellit–baserat navigationssystem som tillhandahåller information 
om tid och plats. Systemet erbjuder god noggrannhet när det gäller 
tidssynkronisering. För närvarande finns det 31 stycken funktionella GPS 
satelliter i omlopp. Systemet fungerar så att mottagaren synkroniserar tid mellan 
fyra eller fler GPS-satelliter. I varje GPS-satellit sitter fyra stycken atomklockor 
monterade. Mottagaren tar emot signalen från fyra eller fler satelliter och 
beräknar den relativa tiden till tre koordinater (Longitud, Latitud och Altitud) 
samt en definitiv tid. GPS-systemet synkroniserades med UTC den 7 januari 
1980. Detta var starttiden för systemet. På grund av att GPS inte räknar 
skottsekunder så ligger för närvarande systemet 15 sekunder före UTC. Denna 
differens kan dock korrigeras i NTP servern. Detta sker genom att information 
om skottsekunder skickas ut från GPS satelliterna. Satelliterna får i sin tur denna 
information från Amerikanska försvarsdepartementet som sköter GPS-systemet. 
[13] [14] 
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Radiokommunikation  
Tidssynkronisering kan även ske via radiosignaler. Signalerna skickas ut från 
starka radiosändare som är kopplade till atomur. Ett exempel är DCF-77 som 
sänder från Tyska Mainflingen i närheten av Frankfurt. DCF-77 är en 
radiostation som sänder ut tidsinformation hämtad från lokala atomklockor. 
Dessa klockor är synkroniserade med atomklockor belägna i Braunschweig och 
administreras av Tysklands centrala metrologiska institut (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt). Signalen som skickas innehåller aktuell tid, datum, 
information om sommartid samt enkel felidentifiering med hjälp av paritetsbitar. 
Med hjälp av amplitudmodulation skickas signalen i pulser genom att kraften 
från sändaren reduceras under korta perioder. Beroende på hur lång perioden är 
kan mottagaren bestämma om signalen är 1 eller 0 i binär form. 
Styrkan på sändaren är 50kW, vilket resulterar i en räckvidd på c:a 2000 km. 
Andra exempel på radiosändare är t.ex. Time from NPL (National Physical 
Laboratory) i England och WWVB i USA. [15] [16] 

2.2 UPPGIFT 2 - Övervakning 

2.2.1 SCOM 
SCOM är en övervaknings- och hanterings plattform som är utvecklad av 
Microsoft. Programmet har ett unifierat system som kan visa information om 
status, hälsa och prestanda för olika sorters nätverksutrustning.  
SCOM är främst utvecklat för övervakning av servrar och hypervisors. Dess 
flexibla modulbaserade system gör det dock anpassningsbart för många olika 
ändamål. Det finns en rad varierande tredjepartsmoduler där både kommersiella 
och fria programvaror finns att tillgå, exempelvis Visio, VMware samt Savision 
Livemaps. Det finns bland annat möjlighet att upprätta grafer med statistik, 
larmlistor och annan information för de olika objekten i nätverket.  
 
SSAB har valt att använda tredjepartsmodulen Savision Livemaps som gör det 
möjligt att enkelt skapa kartor och andra grafiska vyer för att sedan placera ut 
övervakad utrustning.  
 
För att SCOM ska kunna övervaka nätverksutrustning som exempelvis switchar 
och routrar krävs funktionalitet för detta. Det är här Simple Network 
Management Protocol (SNMP) kan vara till stor nytta. 

2.2.2 SNMP 
SNMP introducerades 1988 och utvecklades för att underlätta övervakning samt 
hantering av utrustning som kommunicerar via IP-nätverk. SNMP tillhandahåller 
några enkla hjälpmedel som tillåter användaren att kontrollera utrustning på 
distans. Användaren kan t.ex. utföra enklare justeringar som att öppna/stänga 
interface samt övervakning av exempelvis temperatur eller hårddiskutrymme på 
ett system. SNMP är ett flexibelt protokoll som går att implementera på flera 
varierande mjuk- och hårdvarusystem exempelvis Linux, Windows, MacOS X, 
switchar, routrar, skrivare och UPS-system.  
 
SNMP hör till applikationslagret i OSI modellen och använder sig av UDP för att 
kommunicera. Protokollet består i huvudsak av två delar. Den första delen är en 
klientapplikation (Agent) som är implementerad i den utrustning som ska 



 6 

övervakas. Den andra delen är Network Manager System (NMS) som installeras 
på en server. NMS-servern antingen hämtar (Poll) eller ta emot (Trap) 
information från agenterna på nätverket. Poll används för att hämta information 
från agenterna på nätverket periodvis vid fasta intervaller, exempelvis hämta 
information om temperatur. Trap skickas ut från agenterna till NMS dynamiskt, 
exempelvis för att varna om ett kritiskt fel uppstått. NMS-servern kan sedan 
bearbeta informationen och visa användaren vad som händer i form av statistik 
och larm. Se bild 1. 

 
 
  

 
 
Alla delar som övervakas i utrustningen kallas objekt och beskrivs i Management 
Information Database (MIB). Objekten kan exempelvis vara processor eller 
hårddisk. MIB är en databas där objekten beskrivs och är konstruerad enligt en 
hierarkisk trädstruktur. Varje objekt har tilldelats ett unikt objekt nummer (OID) 
för att kunna identifieras. Databasen samlar alla objekt och OID-nummer. För att 
en MIB ska vara giltig måste den följa en viss standard och formateras enligt SMI 
(The Structure of Management Information) som är ett ramverk för hur objekten 
ska beskrivas. Den utrustning som skall övervakas (exempelvis en skrivare) har 
en agent implementerad med en MIB för sina objekt. NMS innehåller i sin tur 
också MIB:en för skrivaren för att kunna kommunicera med agenten. NMS kan 
innehålla flera MIB:ar för flera olika sorters utrustningar. För att objekten ska 
kunna övervakas måste de finnas med i båda NMS och agentens MIB. Se bild 2. 



 7 

 
SNMP kommunicerar med olika typer av meddelanden för att kunna skicka och 
ta emot information mellan NMS och agenterna. När en operation ska utföras 
skickas ett PDU (Protocol Data Unit) meddelande som innehåller OID-nummer 
för ett specifikt objekt samt ett kommando som talar om vilken operation som 
ska utföras, exempelvis Get- eller Set-kommandon (hämta eller ändra 
information). Agenten utför förfrågningen och svarar NMS med informationen 
som begärts. PDU är formatet som används för att visa hur meddelandet ska 
struktureras. Det finns ett antal andra kommandon för att utföra diverse 
operationer. 
 
Det finns i huvudsak tre versioner av SNMP som används. Den första versionen 
(SNMPv1) kom ut 1988. Protokollet har låg säkerhet och använder sig av 
Community strings för att kommunicera. Community strings är lösenord som 
skickas mellan NMS och agenterna i klartext. SNMPv1 har implementerat tre 
olika communities med olika rättigheter: Läsrättigheter, Läs och skrivrättigheter 
samt traps. Trots den låga säkerheten är användandet av versionen fortfarande 
utbrett eftersom att många tillverkare endast implementerar SMNPv1 på sin 
utrustning. 
  
Den andra versionen (SNMPv2c) har förutom funktionerna i SNMPv1 bättre 
effektivitet och fel hantering. Version 2 har även implementerats med fler PDU-
meddelanden för att kunna utföra flera operationer. Exempelvis PDU inform där 
NMS har möjlighet att skicka tillbaka ett svar och berätta för agenten att den 
mottagit en trap. Detta kan vara användbart när det finns fler än en NMS server i 
nätverket. 
 
Version 3 (SNMPv3) är den senaste versionen. Den största skillnaden från de 
tidigare versionerna är att säkerheten har höjts. Den enda säkerhet SNMPv1 och 
SNMPv2c erbjuder är när okrypterade lösenord skickas (Community strings). 
Med SNMPv3 får man möjlighet att välja antingen Community strings eller det 
nya användarbaserade autentiseringssystemet där lösenorden krypteras med 
MD5 eller SHA. Det nya användarbaserade systemet tillåter flera användare med 
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skilda rättigheter. Exempelvis kan en användares skriv- och läsrättigheter 
begränsas till delar av objektträdet, till skillnad från föregående versioner där 
användares rättigheter endast tillskrevs hela trädet. Med version 3 finns det 
även möjlighet att kryptera PDU-meddelanden som skickas mellan agenter och 
NMS. [17] 
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3. Metod 

3.1 Uppgift 1 - Tidsättning 

3.1.1 Undersökning av upplägg 
Med hjälp av Orion och Open View undersöktes utvalda delar av SSAB:s 
nätverksutrustning. Genom att logga in på nätverksutrustningar och granska 
befintlig konfiguration fastställdes information om modell, protokollstöd samt 
tidskällor. Utifrån denna information drogs slutsatser om vilket protokoll som 
kan användas för tidssynkronisering.  
 
Efter samtal med personal från IT-avdelningen framkom det att viss 
nätverksutrustning på koksverket synkroniseras mot en lokal dedikerad NTP 
server. Servern hämtar tid via en GPS-mottagare. Hårdvara, funktioner samt 
begränsningar hos NTP server och GPS-mottagare undersöktes med befintliga 
manualer och genom tillverkarnas hemsidor. Utrustning på andra områden 
synkroniseras mot publika NTP servrar på internet via en av 
övervakningsservrarna (Cisco Works). 
 
För att undersöka skillnader i tidsprecision mellan de lokala samt externa 
tidsservrarna konfigurerades utvald nätverksutrustning att först synkronisera 
mot den lokala servern och sedan mot de externa. Data samlades in för bägge 
scenarierna för att sedan kunna analyseras och bestämma bästa upplägget för 
tidssynkronisering.  
 
En stor del av SSAB:s Windows-utrustning är ansluten till Active Directory och 
klientdatorer samt servrar använder sig av olika versioner av Windows. Därför 
undersöktes även vilka protokoll samt klienter de olika Windows versionerna 
använder sig av för att synkronisera sina klockor.  

3.1.2 Implementering av upplägg 
Eftersom att Koksverket valts som testområde och vissa delar av områdets 
utrustning redan konfigurerats behövdes endast resterande nätverksutrustning 
konfigureras. Detta gjordes genom att synkronisera utrustningen mot den lokala 
NTP servern via områdets core switch.  
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3.2 Uppgift 2 - Övervakning 

3.2.1 Undersökning av upplägg 
För att kunna utföra uppgiften med övervakning och få en förståelse för hur 
upplägget ska presenteras ställdes frågor till personal på koksverket. Frågorna 
ställdes för ta reda på vilka önskemål som finns kring övervakning och vad som 
är viktigast ur deras synpunkt när det gäller utformning och presentation. Detta 
gjordes för att lättare kunna förstå hur övervakningen ska vara till hjälp i deras 
dagliga arbete. Utifrån denna information lades det en grund för hur kartor och 
områden grafiskt kan presenteras. Arbetsmetoden gick ut på att utifrån 
informationen rita och fundera ut möjliga upplägg samt undersöka SSAB:s 
befintliga kartor. Här ingick också att ta reda på hur detaljerat kartorna skulle 
presenteras. En stor del av arbetet gick ut på att analysera och förstå hur SSAB:s 
nätverk och styrsystem hänger ihop logiskt och fysiskt. Med hjälp av SCOM 
kunde upplägget testas för att kontrollera om metoderna gick att tillämpa. 

3.2.2 Implementering av upplägg 
Efter att ha tagit fram en övergripande struktur som var genomförbar i SCOM 
lades områdeskartorna in med hjälp av Savision Livemaps. Områdena 
grupperades för att det enkelt skulle gå att navigera och förstå upplägget. 
 
För att nätverksutrustningen skulle kunna placeras ut på kartorna söktes 
tillgänglig utrustning in i SCOM. Samtidigt undersöktes vilken utrustning som 
stödjer SNMP. Eftersom att det från första uppgiften framkommit vilken 
nätverksutrustning som räknas till koksverket, var det redan känt vilken 
utrustning som tillhörde området.  
 
För att kunna skapa bilder över hur nätverksutrustning och styrsystem logiskt 
hänger samman användes Microsoft-applikationen Visio. Visio är ett 
vektorbaserat verktyg för att skapa diagram. Utifrån befintlig dokumentation 
kunde sedan pedagogiska topologidiagram tas fram. 

4. Resultat och diskussion 

4.1 Uppgift 1 – Tidsättning 

4.1.1 Protokoll 
Efter undersökning av de olika protokollen framkom det att användning av PTP 
inte var realistiskt för SSAB. Ingen undersökt hårdvara har stöd för protokollet 
och eftersom extra hårdvara i form av bland annat nätverkskort krävs gör detta 
att fördelarna med protokollet inte kan nyttjas fullt ut.  
Därför fokuserades arbetet på NTP samt SNTP. 
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4.1.2 Koksverkets nätverksutrustning 
All nätverksutrustning på Koksverket skall tidssynkroniseras. Följande modeller 
används i nuläget på Koksverket: 
 

 Cisco 2940 8TF-S 
 Cisco 2960 8TC-L 
 Cisco 2960 24TC-L 
 Cisco 2960 48TC-L 
 Cisco IE 3000 8TC 
 Cisco Air AP 1240 
 Cisco WGB AP 1242 AG-E-K9 

 
Cisco 2940 samt 2960 har stöd för NTP  
Cisco IE 3000 har stöd för NTP 
Cisco Air AP 1240 har endast stöd för SNTP 
Cisco WBG AP 1242 har endast stöd för SNTP 
 
Stödet för NTP har efter version 12.3(A)JA tagits bort för Ciscos accesspunkter 
och bryggor. Enligt Cisco ska detta medföra bättre tillförlitlighet för 
systemklockor på accesspunkter och bryggor.  
 
För närvarande är viss nätverksutrustning tidssynkroniserad. Viss utrustning, 
huvudsakligen switchar, synkroniseras mot respektive gateway (Core 
Switcharna) som i sin tur synkroniseras mot NTP-servern (Lantronix CoBox). 
Servern är kopplad till en GPS-mottagare (Trimble AcuTime 2001). Enligt 
undersökningarna stämde tiden (inom en sekund) från denna utrustning då 
jämförelse med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Fröken ur) utförts. 
 
I skrivande stund synkroniseras inte tiden mellan respektive core switch. NTP 
peering mellan de fyra core switcharna bör övervägas, då denna synkronisering 
kan medföra bättre tidsprecision.  
 
När det gäller Koksverkets styrsystemsutrustning måste även denna utrustning 
synkroniseras mot respektive gateway så att enhetlig tid kan uppnås.  
För framtida implementering föreslås ny hårdvara. NTP-servern Lantronix 
CoBox saknar vissa funktioner, t.ex. Peer-to-Peer stöd och SNMP. Investeringar 
av nya NTP-servrar med dessa funktioner inbyggda rekommenderas. NTP-
servrarna bör även stödja alternativa tidskällor som backup utifall GPS-signalen 
av någon anledning förloras. TCXO (Temperature Compensated Oscillator) är en 
oscillator (ofta inbyggd i servern) som klarar av att hålla precisionen ca 
±10ms/dygn och ca ±16sec/år utan hjälp av utomstående utrustning. Det finns 
även externa rubidium-oscillatorer där tiden kan hållas synkroniserad utan att 
förlora precision i upp till 72 timmar (±1,1μs/dag) och ca ±8ms/år om GPS-
signalen går förlorad. Beroende på modell har dedikerade tidsservrar kapacitet 
att synkronisera tid med flera tusen klienter samtidigt. Exempelvis Symetricom 
eller Meinberg tillhandahåller utrustning för detta ändamål. För extra redundans 
föreslås dubbla NTP-servrar med flera GPS-antenner. Se bild 3. 
 
 



 12 

 
 

 
 
 

4.1.3 Topologi 
Det finns två olika sorters topologier att välja på när det gäller att synkronisera 
tid, platt topologi och distribuerad topologi (1). Med platt topologi synkroniserar 
varje nod i nätverket sin tid direkt mot den dedikerade tidsservern. Detta är ett 
bra alternativ för medelstora företag med upp till 400 klienter i sitt nätverk. 
Kravet för att ett sådant upplägg ska fungera är att de dedikerade tidsservrarna 
har kapacitet att hantera dessa klienter. Se bild 4. 
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Med distribuerad topologi hanteras NTP-trafiken i en hierarkisk modell dvs. 
Stratum 1 sitter högst upp i hierarkin och agerar som server åt stratum 2 osv. Se 
bild 5. 
 

 
 
 
 
För närvarande har SSAB en blandning av metoder för att synkronisera 
utrustning. Viss utrustning i huvudsak switchar på koksverket, använder sig av 
en distribuerad topologi. Denna utrustning, kontaktar respektive gateway som 
agerar stratum 2-servrar. Man använder Lantronix CoBox som stratum 1-server, 
vilket är en NTP-server med begränsad kapacitet. Annan utrustning på SSAB 
använder en platt topologi där en av övervaknings- och hanteringsservrarna 
agerar NTP- server. Denna hämtar i sin tur tid från en extern NTP-pool via 
Internet. I vissa fall synkroniseras klockarna manuellt.  
 
Vi rekommenderar att all utrustning på nätverket använder en distribuerad 
topologi. SSAB har ett antal klienter som enbart har stöd för SNTP. Ur denna 
synpunkt är en distribuerad topologi också ett bra alternativ. Eftersom SNTP inte 
har lika stor precision som NTP är det bra att reducera antalet hopp mellan NTP-
servern och SNTP klienterna. Detta för att hålla god precision och stabilitet samt 
reducera jitter och fördröjningar mellan klient och server. 
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4.1.4 Windows-utrustning 
I nuläget synkroniseras all Windows-utrustning på SSAB med Windows inbyggda 
klient Windows Time Service (w32time). Detta innefattar såväl servrar som 
kontorsdatorer. W32time är en klient som i grunden är framtagen för att 
synkronisera tiden för datorer i ett nätverk till en precision på ca 5 min dem 
emellan. Klienten har framförallt tagits fram för att möta kraven hos Active 
Directories autentiseringsprotokoll Kerberos. W32time använder antingen SNTP 
(Simple Network Time Protocol) eller NTP (Network Time Protocol) beroende 
på vilken Windows-version som används. Windows 2000 använder sig av SNTP. 
Övriga versioner av Windows (Win 2003 Server (R2), Win 2008 Server (R2)) 
använder NTP. Man bör även tänka på att w32time inte är funktionskomplett 
oavsett om SNTP eller NTP används. 
 
På Microsofts supportsida står det att läsa:  
 
”We do not guarantee and we do not support the accuracy of the W32Time service 
between nodes on a network. The W32Time service is not a full-featured NTP 
solution that meets time-sensitive application needs. The W32Time service is 
primarily designed to do the following: 
 

 Make the Kerberos version 5 authentication protocol work. 
 Provide loose sync time for client computers. 

 
The W32Time service cannot reliably maintain sync time to the range of 1 to 2 
seconds. Such tolerances are outside the design specification of the W32Time 
service.” [18] 
 
För utrustning med tidskritiska system bör inte w32Time användas. För att öka 
tidsprecisionen bör w32Time stängas av och en tredjeparts klient med fullt NTP-
stöd installeras på denna utrustning. Det finns olika tredjepartsklienter att välja 
bland. På National Institute of Standars and Technology hemsida finns en lista 
över kända klienter. Den klienten vi har undersökt är NTP version 4.2.4. 
Färdigkompilerad version för samtliga Windows versioner finns att hämta på 
meinberg.de. NTP-klienten har fullt stöd för alla NTP versioner. Windows AD 
(Active Directory) använder w32Time för tidssynkronisering som 
standardlösning. Denna lösning fungerar på icke tidskritiska system. SSAB bör 
även tänka på att Active Directory Controller bör synkroniseras med en stratum 
1 (alternativt 2) server.[19] 
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4.2 Uppgift 2 – Övervakning 
Övervakningsuppgiftens skisser och kartor resulterade i bilder för varje del av 
koksverksområdet. Nedan redovisas förslagsstruktur för SCOM vilket inkluderar 
kartor över koksverkets olika områden med utplacerad utrustning samt 
systemöversikter för de olika systemen. 

4.2.1 SSAB Översikt 
 

 

4.2.2 Koksverk utan kollager 
 

 
 
På vänster sida finns knappar som leder till respektive översikt. Genom att klicka 
på områdena för Gasbehandlingen eller Koksverksbatteriet får man upp en mer 
detaljerad vy över önskat område. 
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4.2.3 Koksverksbatteriet 
 

 
 
Varje vy innehåller utplacerad nätverksutrustning som stämmer geografiskt med 
verkligheten. Genom att klicka på vald utrustning visas en mer detaljerad vy med 
information om exempelvis modell och IP nummer. 
 

4.2.4 Detaljerad vy för vald utrustning 
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4.2.5 Översikt ABB 
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4.2.6 Översikt ugnsmaskiner 
 

 
 
 
  



 19 

5. Litteraturförteckning 
[1] Tid och Frekevens. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. [Online] 
http://www.sp.se/sv/units/measurement/time_frequency/Sidor/default.aspx. 
 
[2] iers.org. [Online] International Earth Rotation and Reference System Service. 
http://www.iers.org. 
 
[3] Frequently asked questions (FAQ). Nist Physical Measurment Laboratory. 
[Online] National Institute of Standards and Technology U.S Department of 
Commerce. http://www.nist.gov/pml/div688/timekeeping.cfm. 
 
[4] Mills, David L. Network Time Protocol (NTP). RFC958 Network Time Protocol 
(NTP). [Online] September 1985. http://tools.ietf.org/html/rfc958. 
 
[5] Mills, David L. Network Time Protocol (Version 1). RFC1059 Network Time 
Protocol (Version 1). [Online] Juli 1988. http://tools.ietf.org/html/rfc1059. 
 
[6] Rybaczyk, Peter. Expert Network Time Protocol: An Experience in Time with 
NTP. New York : apress, 2005. 978-1-59059-484-1. 
 
[7] Mills, David L. A Brief History of NTP Time: Confessions of an Internet 
Timekeeper. ACM Computer Communications Review. April, 2003, Vol. 33, 2. 
 
[8] ntp.org:Home of the Network Time Protocol. ntp.org:Home of the Network 
Time Protocol. [Online] http://www.ntp.org/. 
 
[9] What is the difference between NTP and SNTP? Meinberg.de. [Online] 
Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG. 
http://www.meinberg.de/english/faq/faq_37.htm. 
 
[10] Mills, David L. Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 
and OSI. u.o. : IETF, 2006. RFC 4330. 
 
[11] Precision Time Protocol. Wikipedia. [Online] Wikimedia Foundation, Inc. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_Time_Protocol. 
 
[12] pool.ntp.org: public ntp time server for everyone. [Online] NTP Pool Project. 
http://www.pool.ntp.org/en/. 
 
[13] Common View GPS Time Transfer. Nist Physical Measurment Laboratory. 
[Online] National Institute of Standards and Technology U.S Department of 
Commerce. http://tf.nist.gov/time/commonviewgps.htm. 
 
[14] Global Positioning System. Wikipedia. [Online] Wikimedia Foundation, Inc. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gps. 
 
[15] Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB):DCF77. Physikalisch-
Technische Bundesanstalt Hemsida. [Online] Physikalisch-Technische 

http://www.sp.se/sv/units/measurement/time_frequency/Sidor/default.aspx
http://www.iers.org/
http://www.nist.gov/pml/div688/timekeeping.cfm
http://tools.ietf.org/html/rfc958
http://tools.ietf.org/html/rfc1059
http://www.ntp.org/
http://www.meinberg.de/english/faq/faq_37.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_Time_Protocol
http://www.pool.ntp.org/en/
http://tf.nist.gov/time/commonviewgps.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gps


 20 

Bundesanstalt. http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-
442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html. 
 
[16] DCF77. Wikipedia. [Online] Wikimedia Foundation, Inc. 
http://en.wikipedia.org/wiki/DCF-77. 
 
[17] Schmidt, Douglas R. Mauro & Kevin J. Essential SNMP. Sebastopol : 
O'Reilly Media, Inc, 2005. 978-0-596-00840-6. 
 
[18] Support boundary to configure the Windows Time service for high accuracy 
environments. Microsoft.com. [Online] Microsoft. 
http://support.microsoft.com/kb/939322. 
 
[19] How Windows Time Service Works. Technet. [Online] 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013(WS.10).aspx. 
 
 

http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html
http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html
http://en.wikipedia.org/wiki/DCF-77
http://support.microsoft.com/kb/939322
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013(WS.10).aspx

