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Abstrakt 
 

Inom styr- och reglerteknik är hantering av larm en viktig fråga, speciellt då 
fastighetsbranschen mer och mer börjat automatisera driften av fastigheterna. Det 
finns ett antal system på marknaden som erbjuder larmdistribution via en mängd 
olika transportsystem. Syftet med projektet är att undersöka om det finns alternativ 
till dessa som erbjuder mer flexibilitet, samt att designa en prototyp till ett system 
som använder denna alternativa metod. Två befintliga system analyserades och en 
kravspecifikation baserad på analysen upprättades. Utifrån denna designades en 
prototyp som sköter distributionen över Internet och en enkel implementation av en 
del av designen har gjorts. Några tester har utförts med denna och de visar att denna 
lösning har goda prestanda. Slutligen gjordes en diskuterande jämförelse mellan 
detta system och de befintliga.  
Nyckelord: Styr- & reglerteknik, larm, XMPP, Jabber, SCADA 
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1 Inledning 

1.1 Problem 

De ökande kraven på att minska klimatpåverkan har lett till att fastighetsbranschens 
intresse för styr- och reglerteknik har ökat. Då systemen som används inom dessa 
branscher är utspridda över stora ytor och operatörerna som har till uppgift att 
övervaka systemen kan inte alltid aktivt kontrollera om ett larm har uppstått. 
Operatörerna kan inte heller alltid befinna sig på en specifik plats.  

Det finns ett antal produkter på marknaden som gör det möjligt att via en 
webbtjänst kontrollera om ett larm har uppstått. Det finns också produkter som 
erbjuder möjligheten att skicka ut larmhändelser via ett stort antal befintliga 
kommunikationssystem, till exempel E-post, SMS (Short Message Service), telefax 
och nätverksanslutna skrivare.  

Dessa system har ett stort antal inställningar och schemaläggningsfunktioner för 
att se till att larmen skickas till rätt operatörer vid varje tillfälle. Samtliga av dessa 
inställningar måste göras centralt vilket begränsar flexibiliteten.  

Användningen av befintliga kommunikationssystem såsom E-post och SMS för 
att skicka larm till handhållna mottagare, till exempel mobiltelefoner, innebär också 
att användargränssnittet för operatörerna inte är anpassat för att visa informationen på 
ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna att distribuera larmhändelser 
med en annan metod än de som används av befintliga system. En kravspecifikation för 
ett system som använder sig av den valda metoden ska upprättas och en prototyp av 
detta system designas. Ett prestandatest ska också göras på en implementation av 
designen.  
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2 Bakgrund 

Inom styr- och reglertekniken används ofta så kallade SCADA-system (Supervisory 
Control And Data Acquisition) för att samla in värden från olika givare i en fabrik 
eller annan processorienterad anläggning för att sedan kunna lagra och behandla dem i 
en central dator [1]. Vanligtvis består ett SCADA-system av bland annat hårdvara för 
in- och utmatning av signaler, styrenheter, kommunikationsutrustning och mjukvara.  

En av huvuduppgifterna för ett SCADA-system är att övervaka hela 
anläggningen i realtid genom kontinuerlig avläsning av givarvärden. Den samlade 
bilden av läget presenteras för användaren i ett så kallat HMI (Human Machine 
Interface). Man kan också lagra insamlade data i en databas och med hjälp av denna 
visa grafer och hitta trender.  

2.1 Gavlegårdarna 

På bostadsmarknaden i Gävle är AB Gavlegårdarna den största aktören [2]. Företaget 
disponerar ca 16 000 lägenheter i Gävle kommun. År 2009 gick drygt 112 miljoner kr 
(ca 12% av omsättningen) till uppvärmningskostnader. Man har som ambition att 
minska miljöbelastningen kontinuerligt och arbetar mot att bli ett klimatneutralt bolag 
år 2015 [3].  

Som ett led i detta har man i samarbete med Syntronic AB tagit fram en av 
Gavlegårdarna patenterad produkt för att kunna övervaka inomhusmiljön och 
därigenom styra driften på ett effektivare sätt [4]. Produkten kallas ”Komfortgivaren” 
och är en liten enhet som är tänkt att monteras i varje lägenhet. Komfortgivaren 
kommunicerar via det bredbandsnät som finns i fastigheterna och är integrerad med 
företagets SCADA-system [5]. Den fungerar även som inkopplingspunkt för de 
boendes bredband.  

Eftersom Gavlegårdarnas arbete med att automatisera och effektivisera driften 
och övervakningen av sina fastigheter med dessa system pågår kontinuerligt vill 
Syntronic stärka sin framtida marknadsposition genom att utveckla ett antal 
stödprodukter, varav en är resultatet av detta projekt.  
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3 Förutsättningar och krav 

För att kunna göra en analys av vilka funktioner som är viktiga hos ett 
alarmdistributionssystem har jag studerat två befintliga system.  

3.1 Nimbus Alarm Server 

En av de befintliga produkterna på marknaden som erbjuder larmdistribution är 
Nimbus Alarm Server från TroSoft AB. Denna används idag av Gavlegårdarna samt 
av flera andra stora företag [5][6]. Beskrivningen är baserad på information från 
användarhandboken [7]. 

Nimbus kan hämta in larmhändelser från ett antal olika modeller av SCADA-
system från olika tillverkare. Oavsett vilket system importen sker från kommer 
Nimbus att hämta in vissa speciella informationsfält. Exempel på dessa är tidsstämpel, 
taggnamn (unikt namn på en viss hårdvaruport på en viss PLC (Programmable Logic 
Controller)), namn och beskrivning för larmet och prioritet. Det är möjligt att 
importera larm från flera skilda system samtidigt. Från och med nu hanteras alla 
larmhändelser lika inom Nimbus.  

I Nimbus kan man konfigurera en eller flera så kallade ”Mottagare”. Detta är de 
operatörer, loggservrar, externa distributionssystem etc. som ska ta emot 
larmhändelserna. För varje mottagare anges vilken mottagartyp denna mottagare har.  

Ett stort antal mottagartyper stöds, dock finns endast stöd för textmeddelanden. 
För varje mottagartyp konfigureras de generella inställningar som gäller för alla 
mottagare av denna typ. Detta inkluderar format på texten som skickas ut.  

3.1.1 Larmruttprofiler 
För att styra distributionen av inkomna larm använder Nimbus så kallade 
”Larmruttprofiler”. När en händelse läses in kommer den att stämmas av mot villkoren 
som finns definierade för varje larmruttprofil. Om händelsen uppfyller alla villkor för 
en viss profil kommer den att skickas ut enligt denna. De tillgängliga filtren är: 

• Inkludering eller exkludering baserat på hela eller delar av de olika 
strängparametrarna för händelsen.  

• Vilket larmtillstånd händelsen resulterar i (aktivt, kvitterat, återgått).  
• Aktivering och avaktivering av ruttprofilen från externa källor.  
• Ett rullande veckoschema där tidsintervall när rutten ska vara aktiv anges. 

Upplösningen för detta schema är 5 minuter.  
• En global kalender som delas av alla ruttprofiler. Denna används till att ange 

speciella helgdagar (jul, midsommar etc) så att en speciell schemaläggning kan 
göras för dessa.  

En händelse måste uppfylla alla villkor för en profil för att skickas ut enligt denna, 
men en händelse kan skickas ut enligt mer än en rutt.  

Om en händelse uppfyller alla villkor kommer den att skickas ut till två grupper 
av mottagare, parallella och sekventiella. Händelsen kommer alltid att skickas till alla 
parallella mottagare. Händelsen kommer också att skickas till den första sekventiella 
mottagaren. Om Nimbus får en bekräftelse inom en inställd tid på att meddelandet 
kommit fram avslutas utsändningen. Annars skickas händelsen till nästa mottagare på 
listan. För varje mottagare kan man ange om Nimbus ska kräva en manuell 
mottagningskvittens, via antingen SMS eller telefonuppringning, eller om en lyckad 
utsändning är tillräckligt för att händelsen ska anses bekräftad och utsändningen 
avslutas.  
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3.1.2 Loggning 
Nimbus Alarm Server erbjuder i huvudsak tre olika loggar: En händelselogg, en 
systemlogg och en debugglogg. Samtliga loggar går att läsa genom 
konfigurationsgränssnittet Nimbus Explorer.  

Händelseloggen sparar de 200 senaste händelserna som skickats ut. Den sparar 
också vilka mottagare som händelsen skickats till och om utsändningen lyckades för 
var och en av dem. Händelseloggen sparas i minnet så länge minst en Nimbus-
komponent är igång.  

Systemloggen lagrar generell driftinformation för Nimbus samt alla tidigare 
händelser och utskickade meddelanden. Den sparas på ett icke-flyktigt lagringsmedia, 
till exempel en hårddisk.  

Debuggloggen visar all data som skickas och tas emot av Nimbus. Data samlas 
endast in om visningsfönstret för debuggloggen är öppet. När fönstret stängs rensas 
loggen. Loggen kan exporteras till en textfil om så önskas.  

3.2 Analys av Nimbus funktion 

Nimbus Alarm Server har stöd för ett stort antal SCADA-system och ett mycket stort 
antal utsändningssystem, vilket gör att kundgruppen blir stor. Produktens stora antal 
inställningar och anpassningsmöjligheter gör den lämpad för stora anläggningar. För 
små anläggningar där behovet av funktioner är mindre kan dock Nimbus vara 
svårhanterlig. Det kan också vara intressant att använda en produkt med en lägre 
kostnad.  

En nyckelaspekt hos Nimbus är att det uteslutande sänder ut händelser med 
textbaserade meddelandesystem. Varje skickat meddelande måste vara adresserat till 
en specifik mottagare och endast denna mottagare kommer att veta att ett meddelande 
har skickats. Om ett meddelande ska skickas till flera mottagare måste flera kopior 
skickas. Att skicka ett meddelande från en klient till en annan är inte möjligt inom 
systemet. Om detta behövs måste denna kommunikation skötas utanför systemet.  

Med anledning av detta är flexibiliteten kring själva distributionen av 
händelserna ganska begränsad. En viktig egenskap för ett alarmdistributionssystem är 
att minimera antalet händelser som skickas till en mottagare som inte har någon nytta 
av dem. Detta gäller främst händelser som i slutändan ska tas emot av människor 
eftersom loggservrar och liknande oftast tar emot alla händelser från hela systemet.  

För det första ska händelser endast skickas till mottagare som är i tjänst. Detta 
löser Nimbus genom att låta ett tidsschema styra om händelser skickas till en viss 
operatör. Denna metod fungerar bra om operatörerna har fasta arbetstider enligt ett 
förutbestämt schema, vilket ofta är fallet på större företag. Om operatörernas 
arbetsschema av någon anledning ändras tillfälligt kommer denna urvalsmetod inte 
automatiskt att anpassa sig till detta.  

För det andra ska händelser endast skickas till operatörer vars ansvarsområde 
innefattar larmkällan. Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att man övervakar ett 
antal fastigheter i en kommun. Fastigheterna är grupperade i ett antal bostadsområden 
och varje område har en vaktmästare. Om hela fastighetsbeståndet övervakas av ett 
och samma SCADA-system bör man i larmdistributionen se till att händelser från ett 
bostadsområde endast skickas till det områdets vaktmästare. Nimbus löser detta 
genom att man erbjuds möjligheten att välja larmruttprofil efter textfälten i händelsen.  

3.2.1 Samverkan mellan mottagare 
I vissa lägen kan det vara intressant att operatörer kan ta del av information som 
skickats till och från andra operatörer. Ett exempel: Serviceteknikerna A och B har 
delat ansvar för ett bostadsområde. De är i tjänst samtidigt och har samma 
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kompetensområden. I Nimbus är möjligheterna för detta scenario begränsade.  
A och B kan sättas som parallella mottagare och de kommer då att få varsin 

kopia av alla händelser som inkommer. De kan då var för sig välja att bekräfta 
händelsen eller inte, men A kommer inte att få reda på B:s val och vice versa. De 
måste därför på annat sätt göra upp om vem som ska utföra arbetet vilket kan vara 
besvärligt om A och B inte befinner sig på samma plats när larmet uppstår.  

Alternativet är att sätta A och B som sekventiella mottagare. Samtliga händelser 
kommer då att skickas till A först. Om A väljer att åta sig arbetet kommer B att vara 
ovetande om att ett problem har uppstått. Om A å andra sidan inte bekräftar händelsen, 
antingen beroende på att meddelandet inte nått A eller att A väljer att inte åta sig 
arbetet, kommer den att skickas till B. Det innebär att B inte har något inflytande över 
arbetsfördelningen mellan de båda teknikerna. Det innebär också att A delvis kommer 
att behöva agera arbetsledare. Under de perioder där arbetsbelastningen är låg kommer 
A troligtvis att ta de flesta jobben och på så vis riskerar arbetsbelastningen att bli 
ojämn. Detta kan dock åtgärdas genom att man gör en schemaläggning så att A och B 
alternerar som första mottagare.  

Ett tredje alternativ är att låta en tredje person ta emot alla händelser, fördela dem 
mellan A och B och manuellt kommunicera ut besluten till dem. Om denna lösning 
blir aktuell kan man diskutera det egentliga behovet av ett dedikerat 
larmdistributionssystem.  

3.3 Pheidippides 

Pheidippides är ett annat larmdistributionssystem som är utvecklat av Anders Hallberg 
och Markus Helgesson [8]. Det är ett enklare system än Nimbus som utvecklats som 
en del av ett examensarbete. Det är riktat främst till mindre anläggningar och har 
därför begränsade möjligheter vad gäller inhämtning och utsändning. Pheidippides kan 
endast ta emot händelser via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) från 
operatörpaneler i Beijer Electronics E-1000-serie och händelserna kan endast skickas 
ut med SMS.  

En förenklad variant av Nimbus larmruttprofiler används för att styra 
distributionen. Ett roterande schema används för att bestämma vilken mottagare 
händelsen ska skickas till. Om mottagaren inte bekräftar händelsen inom en angiven 
tid skickas händelsen till nästa mottagare i schemat. Händelsen kan också bekräftas 
från operatörspanelen. Bekräftelser som inkommer från en mottagare skickas ut till 
alla andra inblandade mottagare.  

3.4 Analys av Pheidippides funktion 

Det är tydligt att Pheidippides utvecklades med Nimbus som förlaga. Man har dock 
flyttat fokus från att vara en ren distributionscentral till att vara ett verktyg som 
förenklar för operatörerna. Man har angripit problemet med samverkan mellan flera 
operatörer som beskrivs ovan och använt en lösning där en bekräftelse från en 
operatör vidarebefordras automatiskt till alla andra operatörer. Då utsändningen sker 
med SMS innebär detta dock att operatörernas bild av situationen inte blir 
lättöverskådlig, speciellt när flera larm är aktiva samtidigt. I de flesta mobiltelefoner 
listas mottagna SMS i den ordning de tagits emot. Varje larm kommer i normalfallet 
att generera minst tre meddelanden och dessa kommer inte att visas grupperade efter 
vilket larm de kommer från.  
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3.5 Kravspecifikation 

Med utgångspunkt i analysen ovan har jag kommit fram till ett antal krav för ett 
larmdistributionssystem. Dessa är följande:  

• Händelser ska kunna skickas till både stationära och mobila klienter.  
• Alla detaljer som finns tillgängliga i den inkommande händelsen ska finnas 

tillgänglig för mottagaren.  
• Det ska vara möjligt att med en hög men ändå rimlig granularitet kunna styra 

vilken eller vilka mottagare som varje inkommen händelse skickas till. Detta 
baseras på dels händelsens typ och ursprung, dels på vilka tider mottagarna är i 
tjänst.  

• Det ska vara möjligt för en mottagare att meddela systemet att denne tagit emot 
och uppfattat larmet. Om en bekräftelse inte mottages av systemet ska det antas 
att meddelandet inte har blivit uppfattat av mottagaren.  

• Bekräftelser som tas emot av systemet ska skickas ut till alla andra mottagare 
som tagit emot ursprungshändelsen.  

• Händelser som hör samman ska visas grupperade för mottagaren. Händelser 
som ska grupperas är:  
◦ Ett larm blir aktivt 
◦ Alla bekräftelser av detta larm 
◦ Larmet blir inaktivt 

• Inkomna händelser och bekräftelser ska sparas och i efterhand kunna tas fram.  
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4 Beskrivning av konstruktionslösning 

Det system som är resultatet av detta projekt baseras på protokollet XMPP (Extensible 
Messaging and Prescence Protocol). Systemet har givits namnet Saga Alarm System 
efter den nordiska gudinnan Saga.  

4.1 XMPP 

XMPP, tidigare kallat Jabber, är en öppen teknik för realtidskommunikation [9]. 
Kärnteknologin bakom XMPP utvecklades av Jeremie Miller 1998. Den 
vidareutvecklades av öppen-källkodsgemenskapen Jabber och standardiserades av 
IETF (Internet Engineering Task Force) 2004. Det finns ett antal RFC:er (Request For 
Comment) publicerade som beskriver standarden.  

Kommunikationen i XMPP baseras på XML-strömmar (Extensible Markup 
Language) [10]. En XML-ström är en behållare för att skicka XML-element mellan 
två parter över ett nätverk. Under strömmens livstid kan den part som öppnade 
strömmen skicka ett obegränsat antal XML-element. För att skicka element i den 
andra riktningen måste andra parten öppna en andra XML-ström till den första parten. 
XML-strömmarna transporteras i de allra flesta fall över TCP/IP (Tranmission Control 
Protocol/Internet Protocol).  

De element som skickas genom strömmen är antingen element för att lösa 
praktiska frågor kring strömmen själv (se nedan), eller s k XML Stanzas som är de 
”paket” som innehåller den egentliga informationen.  

Specifikationen för XMPP inkluderar en metod för att säkerställa sekretess och 
integritet för strömmen baserad på TLS (Transport Layer Security). Det finns också 
definierat en autentiseringsmetod baserad på SASL (Simple Authentication and 
Security Layer). En XMPP-server kan dessutom utan problem köras isolerad från 
Internet, t ex på ett intranät på ett företag.  

Arkitekturen för ett XMPP-nätverk liknar den för e-post [11]. Användare 
identifieras med en s k JID (Jabber Identifier) eller JabberID vars format, 
användare@domän, liknar e-postadressers [10]. Domänen i det här fallet är namnet på 
den server som användaren är registrerad på. Det är också denna server som 
användarens klientapplikation ansluter till.  

Principen för hur meddelanden skickas är densamma som för e-post. Ett 
exempel: En användare A som är registrerad på server X vill skicka ett meddelande till 
användare B som är registrerad på server Y. Utgångspunkten är att A är ansluten till X 
och B till Y när meddelandet skickas. Följande kommer då att ske:  

1. Meddelandet, adresserat till ”B@Y”, skickas från A till X via den redan öppna 
XML-strömmen.  

2. X ser att mottagarens domän inte är X, upprättar om nödvändigt en XML-
ström till mottagarens server, i detta fall Y, och skickar sedan meddelandet 
genom denna.   

3. Y skickar meddelandet till B genom den redan öppna XML-strömmen 
däremellan.  

Ett eventuellt svarsmeddelande från B till A tar sedan samma väg tillbaka.  
Eftersom standarden som beskriver kärnan för XMPP inte specificerar vad 

innehållet i de stanzas som skickas ska vara har XMPP väldigt många 
användningsområden. Över 250 XEP:er (XMPP Extensions Protocol) har hittills 
publicerats av XSF (XMPP Standards Foundation) och arbetet pågår kontinuerligt 
[12].  
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4.1.1 PubSub 
Den utökning som är mest intressant i detta projekt är PubSub. Den finns definierad i 
XEP-0060 med ett tillägg i XEP-0248 [13]. PubSub är en implementation av 
designmönstret Publish/Subscribe, även kallat Observer [14][15]. Syftet med 
principen är ”att definiera ett sätt för ett objekt att, oberoende av kännedom om andra 
objekt, kunna distribuera meddelanden till dessa” [14]. Objekten är i detta 
sammanhang användarna.  

PubSub-implementationen erbjuder mer avancerade funktioner än andra 
Publish/Subscribe-implementationer normalt gör [14][15]. Protokollet erbjuder 
möjligheten att skapa noder på en PubSub-tjänst [15] och publicera information på de 
noderna. En underrättelse med eller utan det publicerade innehållet kommer då att 
skickas av PubSub-tjänsten till alla prenumeranter på noden. Noder kan också om så 
önskas bevara tidigare publikationer och man kan i efterhand hämta tidigare 
publikationer om de finns kvar. Man kan välja att begära publikationerna med innehåll 
direkt, eller att endast få en lista över de publikations-id som finns på noden. Man kan 
sedan hämta enstaka publikationer med hjälp av detta id.  

Samlingsnoder (collection nodes) är en utökning av PubSub som gör det möjligt 
att gruppera noder på ett flexibelt sätt [16]. Samlingsnoder kan endast innehålla 
lövnoder och andra samlingsnoder och kan inte ta emot publikationer. Det finns till 
skillnad från för lövnoder två sätt att prenumerera på en samlingsnod. Man kan 
antingen välja att ta emot meddelanden om att nya noder lagts till under 
samlingsnoder. Man kan också välja att prenumerera på publikationer precis som för 
lövnoder, men man får då meddelanden om publikationer som sker på underliggande 
lövnoder.  

4.2 Övergripande arkitektur 

Den övergripande arkitekturen för Saga Alarm System visas i Figur 1. 

 
Figur 1. Exempel på en arkitektur för ett Saga-system. 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika delarna.  
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4.3 Import 

Då stöd för flera importmetoder inte är ett av målen för detta projekt har endast en 
metod implementerats. Det som stöds är import från CitectSCADA 7.x-system, 
eftersom det är den typ som Gavlegårdarna använder sig av [5]. Information om hur 
denna import fungerar har inhämtats från användarmanualen till Nimbus [7] samt från 
e-postkontakt med Joakim Persson på Moldeo AB. Den metod som används är i 
grunden densamma som Nimbus använder.  

Importen fungerar så att SCADA-systemet skriver händelser som uppstår till en 
textfil. Varje händelse skrivs på en ny rad i slutet av filen. Raden är indelad i ett antal 
fält separerade med pipe-tecken ('|'). Vilka fälten ska vara och i vilken ordning de ska 
skrivas ut ställs in i SCADA-systemet, men Saga kräver följande fält i denna ordning:  

• Datum (åååå-mm-dd) 
• Tid (hh:mm:ss) 
• Taggnamn (referens till fysisk anslutning på PLC:n) 
• Larmets namn 
• Beskrivning 
• Larmkategori (Prioritet) 
• Area (används i andra system till att filtrera larm på geografisk bas, men då 

detta görs på annat sätt i Saga är detta fält endast med för att ingen information 
ska gå förlorad då flera larmdistributionssystem körs parallellt) 

• Händelsetyp (ACTIVE eller INACTIVE, ACKNOWLEGED (kvittering från 
SCADA-systemet) stöds inte)  

Servern kontrollerar med jämna mellanrum filens storlek, om den har ändrats läses 
den igenom och de nyinkomna händelserna publiceras (se nedan). Huruvida en inläst 
rad är nyinkommen bedöms genom att tidsstämpeln för den senast publicerade 
händelsen sparas och jämförs med varje inläst händelse. Om den inlästa händelsen är 
äldre än referenstiden ignoreras den och om den är nyare publiceras den. Om 
tidsstämplarna är identiska används en räknare som håller reda på hur många 
händelser med denna tidsstämpel som publicerats vid tidigare inläsningar.  

Då importfilen efter en tids drift troligtvis kommer att få en betydande storlek har 
vissa optimeringar av inläsningen gjorts för att motverka effekterna av detta. En har 
redan nämnts; en inläsning görs bara om filens storlek har ändrats sedan föregående 
inläsning. Vid uppstart av servern eller om filen krympt under drift läses den från 
början då det i dessa fall är svårt att veta vad som hänt med filen sedan föregående 
inläsning. Om filen däremot blivit större läses filen från en lagrad position. Denna 
position flyttas endast fram om en händelse har en nyare tidsstämpel än referenstiden. 
Detta för att mekanismen som hanterar flera händelser med samma tidsstämpel kräver 
att alla händelser från denna tid läses in sekventiellt varje gång.  

För att undvika att en omstart av servern eller en krasch ska orsaka publicerade 
dubbletter sparas tillståndsvariablerna för filtreringen (referenstidsstämpeln och 
räknaren för händelser med samma tidsstämpel) i en fil efter varje lyckad publicering.  

4.4 PubSub-trädet 

För att göra det så enkelt och flexibelt som möjligt att bestämma vilka operatörer som 
ska ta emot vilka meddelanden är det helt fritt för administratören av systemet att 
bestämma vilken struktur nodträdet (eller träden) på PubSub-tjänsten ska ha. Ett krav 
är dock att alla noder har unika namn.  

Tanken är att man ju längre ned i trädet man kommer ska bryta ner systemet i 
mindre och mindre delar för att sedan sluta på en så granulär nivå man önskar. På 
denna nivå specificeras sedan vilka taggar som ska associeras med vilken nod. 
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Händelser som kommer in som har dessa taggar kommer på så vis att publiceras på 
motsvarande noder.  

Trädets struktur konfigureras i en XML-fil. Ett exempel på hur denna kan se ut 
finns i bilaga 1. Vid uppstart av servern kommer denna fil att läsas in och en kontroll 
av att det befintliga trädet på PubSub-tjänsten har samma struktur kommer att 
genomföras. De noder som finns i filen men inte på PubSub-tjänsten kommer att 
skapas och de som redan finns kommer att kontrolleras så att deras konfiguration är 
korrekt. Inga noder kommer dock att tas bort.  

4.5 Publicering av händelser 

När en händelse har importerats och det har fastställts att den ska publiceras är det ett 
antal åtgärder som ska utföras. Först slås namnet på noden som händelsen ska 
publiceras på upp i den översättningstabell som skapades när trädkonfigurationen 
lästes in. Om händelsen indikerar att ett larm blivit aktivt genereras ett unikt id-
nummer för händelsen. Detta kommer senare att användas till att para ihop kvittenser 
med rätt larm. Händelserna publiceras utan att ange PubSub:s egna publikations-id. 
Detta innebär att PubSub-tjänsten automatiskt kommer att generera ett unikt id.  

Händelsen konverteras sedan till ett XML-element. Ett exempel på hur detta kan 
se ut finns i bilaga 2. Detta görs främst av två orsaker. För det första finns det om man 
i framtiden vill implementera importfunktioner för andra system än CitectSCADA 
möjlighet att göra detta utan att meddelandena som skickas till klienterna ser 
annorlunda ut. För det andra innebär det att man kan lägga till fler fält i framtiden utan 
att förlora kompatibiliteten med gamla klienter.  

Händelser som indikerar att ett larm har återgått publiceras utan id-nummer då 
det skulle innebära att serverns komplexitet skulle öka betydligt om den var tvungen 
att hålla reda på alla aktiva larm. Detta kommer troligtvis inte att orsaka några 
problem då man kan lösa denna gruppering genom att en återgångshändelse alltid 
grupperas tillsammans med den senast publicerade händelsen med samma larmnamn.  

4.6 Kvittenser 

När en klient kvitterar ett larm går det till på så sätt att klienten publicerar en ny 
händelse på samma nod som larmhändelsen. Denna publikation innehåller samma 
information och har samma id-nummer som själva larmhändelsen, men typattributet är 
satt till ”ACKNOWLEDGED”. Tidsstämpeln är också satt till den tidpunkt då 
kvitteringen gjordes.  

På detta sätt kommer kvittensen automatiskt att skickas till alla klienter som 
genom sin prenumeration fått den ursprungliga händelsen. Den kommer också att 
ligga kvar på noden så att den i efterhand kan hämtas tillsammans med de övriga 
händelserna.  

4.7 Klientfunktion 

Klienterna, oavsett om de är stationära eller mobila, är tänkta att fungera på ungefär 
samma sätt. Den exakta funktionen varierar naturligtvis mellan olika plattformar.  

Vid start av klienten kopplar denna upp sig mot XMPP-servern, loggar in och 
begär sedan en lista över de prenumerationer den användaren har. Den kommer sedan 
att gå igenom varje nod i listan och hämta alla tidigare publikationer från dessa. Om 
prenumerationen är kopplad till en samlingsnod hämtas publikationer in rekursivt från 
alla underliggande noder. Detta görs för att säkerställa att allt som publicerats medan 
man varit utloggad, som man skulle ha fått skickat till sig om man varit inloggad, 
kommer med.  
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Händelserna ska sedan grupperas ihop till larmobjekt. Listan över hämtade 
händelser gås igenom och händelserna kommer därför att behandlas i kronologisk 
ordning. Man kan därför anta att inga kvittenser på ett larm kommer att komma före 
aktiveringen av detta. Man kan också anta att det alltid finns exakt ett öppet 
larmobjekt för det aktuella larmet när en återgångshändelse behandlas. De olika 
händelsetyperna behandlas på följande sätt: 

• Vid en öppningshändelse, alltså när larmet blir aktivt, skapas ett nytt 
larmobjekt som får informationen från denna händelse.  

• Vid en kvittens läggs denna till i listan över kvittenser i det larmobjekt som har 
samma id-nummer som kvittensen, oavsett vilket tillstånd objektet befinner sig 
i. Detta för att man ska kunna kvittera larm som har återgått i efterhand.  

• Vid en återgångshändelse läggs denna in i det öppna larmobjekt som har 
samma larmnamn.  

Klienten kommer att vara ansluten till servern kontinuerligt så länge den är igång och 
kommer då att ta emot meddelanden om nya händelser. Dessa behandlas enligt ovan 
och listan över larmobjekt uppdateras kontinuerligt. Ett larmobjekt klassas som 
avslutat när larmet har blivit aktivt, kvitterats av minst en användare och återgått.  

Larmobjekten presenteras i en lista för användaren. Man kan välja att endast visa 
oavslutade larm, vilket kan vara lämpligt för servicetekniker, eller att även visa 
avslutade larm, för att till exempel sammanställa statistik. Om larmobjektet inte är 
kvitterat av den aktuella användaren visas ett alternativ för att publicera en kvittering.  

4.7.1 Hantering av prenumerationer 
För att till fullo kunna dra nytta av den flexibilitet som systemet erbjuder är det 
nödvändigt att det finns ett lätthanterligt system för att hantera klienternas 
prenumerationer.  

Ett alternativ är att man i klienten inkluderar en funktion för att se aktuella, lägga 
till och ta bort prenumerationer. Denna funktion använder sig då av den redan 
befintliga anslutningen till XMPP-servern och PubSub-tjänsten och påverkar därför 
automatiskt rätt användares prenumerationer.  

Ett annat alternativ är att man använder en separat applikation för att hantera 
prenumerationerna. Denna applikation kan då användas för att hantera alla användares 
prenumerationer men kräver att man har tillgång till inloggningsuppgifterna för 
användarna i fråga eftersom applikationen måste logga in som användaren för att 
kunna ändra dennes prenumerationer. Detta alternativ kan vara lämpligt om man vill 
sköta så mycket som möjligt av administrationen centralt för att säkerställa att alla 
operatörers prenumerationer är i sin ordning.  
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5 Implementering och test 

För att kunna genomföra några enkla tester implementerades en prototyp av 
serverdelen. Programspråket Java användes då det har fördelen av att vara 
plattformsoberoende, samt att det har ett omfattande API (Application Programmers 
Interface) inbyggt [17]. För att kommunicera med XMPP-servern användes ett externt 
bibliotek, Smack, som erbjuder möjligheten att på en relativt hög abstraktionsnivå 
kommunicera med en XMPP-server [18].  

Vid valet av XMPP-server var Ejabberd den första kandidaten då den är en av de 
vanligaste i drift och den är licensierad under Gnu GPL (General Public License) 
[19][20]. Support kan köpas vilket gör Ejabberd till ett lämpligt val för företag [21]. 
Stödet för samlingsnoder var dock otillräckligt i den vid det tillfället senaste 
tillgängliga versionen. Valet föll istället på Openfire som också är licensierad under 
Gnu GPL och erbjuder liknande supportmöjligheter [22][23].  

5.1 Prestanda 

För att kunna göra en prestandamässig jämförelse mellan Saga och befintliga system 
sattes ett testsystem upp. Till testet användes två genomsnittliga PC-datorer (Personal 
Computer) som kommunicerade med varandra genom ett 100Mbit/s Ethernet LAN 
(Local Area Network). På den ena kördes XMPP-servern Openfire 3.6.4 under Ubuntu 
Linux 8.04. På den andra kördes Saga server-prototypen under Microsoft Windows 7 
Professional. På denna kördes också en mycket enkel applikation för att ta emot 
händelser samt en applikation för att skriva en förbestämd händelse till importfilen 
upprepade gånger i snabb takt. Testet genomfördes med en respektive två mottagare 
anslutna.  

Testet visade att systemet publicerar 200 händelser på ca 31 sekunder med både 
en och två mottagare. Detta ger en maximal publiceringskapacitet på ca 6,5 händelser 
per sekund kontinuerligt. Motsvarande kapacitet för SMS-system uppskattas till 0,5 
händelser per sekund, baserat på en uppskattad tidsåtgång av minst 2 sekunder för att 
skicka ett SMS från en vanlig mobiltelefon.  

Testet innefattade också en bedömning av tidsfördröjningen mellan att ett larm 
publiceras tills dess att det når mottagaren. Denna fördröjning var mindre än en 
sekund vilket också står sig bra i jämförelse med SMS.  
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6 Diskussion 

Under projektets gång har ett antal alternativ till den valda designlösningen studerats 
och analyserats. En diskussion av dessa följer.  

Då principen bakom Saga-systemet inte är knutet till något speciellt SCADA-
system och det inte heller finns någon tydlig koppling till någon tillverkare finns det 
troligtvis ett intresse av att kunna importera händelser från flera olika SCADA-system. 
På grund av att den tillgängliga dokumentationen på området är bristfällig samt att 
utvecklingstiden varit begränsad har detta prioriterats bort. Konceptets kvalitet 
påverkas inte av vilka importmöjligheter som erbjuds.  

Då system av den här typen används till övervakning av andra systems drift är 
det viktigt att övervakningssystemet är robust och har en hög tillförlitlighet. Den 
importmetod som används, en textfil, är i mitt tycke ett av de mindre robusta alternativ 
som finns. Det finns ett stort antal tänkbara orsaker till att importen misslyckas, att 
händelser inte upptäcks av Saga eller att felaktiga data tolkas som larmhändelser, till 
exempel att en rotation av loggfilerna sker precis när ett larm uppstått. Saga kommer 
då inte att se denna händelse. Ett annat problem är de komplicerade mekanismer som 
behövs för att hantera problemet med att nya händelser kan skrivas till filen mitt under 
pågående publicering så att inga händelser publiceras två gånger. Det är också svårt att 
hantera flera händelser från samma källa som uppstått samma sekund då dessa rader 
kommer att vara i stort sett identiska i textfilen. Metoden valdes dock ändå eftersom 
den används av Nimbus, vilket borde vara ett tecken på att den är tillräckligt stabil för 
uppgiften.  

En annan tillförlitlighetsaspekt berör grupperingen av händelser. Eftersom 
servern behandlar de inkomna händelserna individuellt och inte utför någon 
gruppering alls innebär det att det finns några osannolika men ändå möjliga fall där 
detta kan orsaka problem. Om till exempel en händelse för att ett visst larm blir aktivt 
av någon anledning skrivs två gånger i följd till importfilen kommer två larmobjekt att 
skapas på klienterna. När sedan händelsen för återgång publiceras kommer denna 
endast att släcka ett av dessa objekt. Det andra kommer då att vara omöjligt att avsluta 
och därmed förstöra visningen på klienterna. Ett sätt att motverka detta är att låta 
servern hålla reda på vilka larm som är aktiva för att på så sätt kunna ge 
återgångshändelserna samma id-nummer som motsvarande öppningshändelse. Detta 
kräver dock en ganska omfattande modifikation av servern och prioriterades därför 
inte.  

Metoden för att styra vilka klienter som ska ta emot händelserna erbjuder relativt 
stor flexibilitet, men har fortfarande begränsningar. Detta kan endast styras av vilket 
taggnamn som händelsen gäller. Detta gör att olika typer av larm med samma 
taggnamn, men som är intressanta för olika operatörer, inte kan styras rätt utan alltid 
kommer att skickas till båda operatörerna. Man kan välja att istället låta valet av nod 
styras av alla fält i händelsen på det sätt som Nimbus använder. Detta ger en ännu 
större flexibilitet men min bedömning är att situationer där detta är intressant är 
relativt sällsynta.  

Klienterna sparar inte några händelser lokalt utan hämtar alla tidigare händelser 
från PubSub-tjänsten vid uppstart. Efter att systemet varit i drift under en längre period 
kommer troligtvis ett stort antal händelser att ha publicerats på noderna och detta kan 
då innebära prestandaproblem. En tänkbar lösning på detta problem är att man låter 
klienterna lagra alla publikationer de mottagit lokalt. Vid uppstart hämtas då endast 
listan över publikationer som finns på noderna, utan innehåll. Listan stäms av mot de 
lagrade publikationerna och endast de som är nya hämtas i sin helhet.  
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6.1 Jämförelse med SMS 

En av de vanligare teknikerna som används idag för larmdistribution är SMS. SMS-
baserade system erbjuder ett antal fördelar som Saga inte har. När det gäller mobila 
klienter har SMS en stor fördel i att i stort sett vilken mobiltelefon som helst som 
tillverkats under de senaste 15 åren kan användas som mottagare. Det tillåter också 
användning på platser där det endast finns GSM-täckning (Global System for Mobile 
communications). Saga kräver en konstant Internetuppkopplad enhet som kan köra 
någon form av fristående programvara.  

En nackdel är att visningen av larm på mobiltelefonen inte blir särskilt tydlig, 
speciellt när kvittenser skickas mellan operatörerna. Om flera larm är aktiva samtidigt 
kommer händelserna från dessa att blandas i mottagarens lista. Man är också 
begränsad till relativt korta textmeddelanden. Saga möjliggör en tydligare visning av 
larmen.  

Sändning och mottagning av SMS från stationär hårdvara kräver 
specialutrustning vilket gör det olämpligt för stationära klienter och man måste därför 
komplettera med ytterligare en distributionsmetod för att kunna använda både 
stationära och mobila klienter på ett smidigt sätt.  

Man måste dessutom lagra historiska händelser i ett separat system för att kunna 
ta fram historik i framtiden.  

6.2 Jämförelse med egendefinierat protokoll 

Ett annat alternativ till att använda XMPP är att istället använda ett egendefinierat 
protokoll utformat speciellt till denna uppgift. En egenskap hos XMPP och dess 
utökningar är att det är otroligt flexibelt, vilket tyvärr gör att det i vissa lägen är 
besvärligt att använda eftersom det till exempel går åt mycket arbete för att 
konfigurera exakt hur PubSub-tjänsten ska fungera för just den här applikationen. Med 
ett egendefinierat protokoll kan man bygga in dessa anpassningar direkt i protokollet.  

En av nackdelarna med att använda ett egendefinierat protokoll är att man själv 
måste implementera den logik som finns i XMPP-servern och PubSub-tjänsten i sin 
server. Detta innebär alltså att man på egen hand måste implementera kryptering av 
kommunikationen, autentisering, distributionslogik, lagring av historik etc. Den 
implementation som finns i de existerande XMPP-servrarna är dessutom noga testad 
och utvecklas kontinuerligt av en stor gemenskap.  

Ett egendefinierat protokoll kräver precis som Saga att mottagarens hårdvara 
konstant ät uppkopplad mot Internet och att den kan köra fristående programvara.  
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7 Slutsatser 

Att distribuera larmhändelser med XMPP och PubSub har visat sig vara en hållbar 
metod.  

Designen av Saga Alarm System gjordes utifrån ett antal funktionskrav. Nedan 
följer en genomgång av dessa, samt en kommentar om hur konstruktionslösningen 
uppfyller dem.  

• Händelser ska kunna skickas till både stationära och mobila klienter. Saga 
möjliggör att all hårdvara, mobil som stationär, som kan köra fristående 
programvara samt är Internetuppkopplad kan användas som mottagare.  

• Alla detaljer som finns tillgängliga i den inkommande händelsen ska finnas 
tillgänglig för mottagaren. All information som hämtas in från importfilen 
skickas till mottagaren och visas för användaren.  

• Det ska vara möjligt att med en hög men ändå rimlig granularitet kunna styra 
vilken eller vilka mottagare som varje inkommen händelse skickas till. Detta 
baseras på dels händelsens typ och ursprung, dels på vilka tider mottagarna 
är i tjänst. Man kan genom att utforma trädstrukturen på ett lämpligt sätt styra 
vilka mottagare händelserna skickas till. Det finns dock andra lösningar som 
erbjuder högre precision.  

• Det ska vara möjligt för en mottagare att meddela systemet att denne tagit 
emot och uppfattat larmet. Om en bekräftelse inte mottages av systemet ska det 
antas att meddelandet inte har blivit uppfattat av mottagaren. Mottagaren av 
ett larm kan på ett enkelt sätt skicka en bekräftelse till systemet från sin 
klientapplikation.  

• Bekräftelser som tas emot av systemet ska skickas ut till alla andra mottagare 
som tagit emot ursprungshändelsen. Då bekräftelsen publiceras på samma nod 
som ursprungshändelsen kommer alla mottagare som fått den också att få 
bekräftelsen.  

• Händelser som hör samman ska visas grupperade för mottagaren. Saga kan 
med relativt hög tillförlitlighet gruppera händelserna till larmobjekt och visa 
dessa på ett strukturerat sätt.  

• Inkomna händelser och bekräftelser ska sparas och i efterhand kunna tas 
fram. Under förutsättning att PubSub-tjänsten konfigureras på rätt sätt och att 
informationen säkerhetskopieras regelbundet kommer alla händelser och 
bekräftelser att sparas i PubSub-trädet och de kan i efterhand hämtas ut.  

Min slutsats av detta är att Saga Alarm System till hög grad uppfyller de krav som 
ställdes på systemet.  

Testet av den implementerade prototypen visade på goda prestanda i jämförelse 
med de metoder som används av befintliga system.  

7.1 Förslag till fortsatt utveckling 

Nästa steg i utvecklingen av systemet är att göra en verklig implementation av den 
design som presenteras här. Designen kan då utvärderas på ett mer omfattande sätt och 
nya aspekter belysas.  

Det som framför allt behöver utvärderas är långtidsstabiliteten, hur prestanda 
påverkas av ett stort antal publicerade händelser, hur väl PubSub-tjänstens interna 
lagring fungerar för historiska data etc.  

En annan viktig aspekt som har stor utvecklingspotential är funktionerna för 
administration av systemet. Ett grafiskt konfigurationsverktyg är ett mer 
användarvänligt och effektivt verktyg än textfiler.  
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7.2 Tack 

Jag vill först och främst tacka min handledare Anders Jackson vid Högskolan i Gävle 
för alla råd och tips under genomförandet av detta projekt och för den ursprungliga 
idén till att använda XMPP till larmdistribution.  

Ett stort tack också till alla på Syntronic AB i Gävle, speciellt  Heidie Vad-Schütt 
och Stig Silver, för att ha visat stort engagemang i mitt projekt och för att ha varit till 
stor hjälp under resans gång.  

Tack även till Anders Holmsten och Ulf Gustafsson på AB Gavlegårdarna, samt 
till Joakim Persson på Moldeo AB för värdefull information om hur dessa system 
fungerar i praktiken.  
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Bilaga 1: Exempel på trädkonfiguration 

I Följande XML-dokument är ett litet exempel på hur en trädkonfigurationsfil kan se 
ut. Konfigurationen är skriven för ett fastighetsautomationsscenario.  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<tree xmlns="urn:com:syntronic:saga:tree" id="gavle"> 
  <collection id="bomhus"> 
   <collection id="xgatan"> 
    <leaf id="xgatan12"> 
     <tag>FC1301_VS01_GP41</tag> 
     <tag>FC1341_VS01_GP42</tag> 
    </leaf> 
    <leaf id="xgatan14"> 
     <tag>FC1341_VS02_GP25</tag> 
    </leaf> 
   </collection> 
   <leaf id="pumpstation1"> 
    <tag>FC1301_VV01_GP41</tag> 
   </leaf> 
  </collection> 
  <collection id="andersberg"> 
   <collection id="ygatan"> 
    <leaf id="ygatan9"> 
     <tag>FC0305_VS01_GT21</tag> 
    </leaf> 
   </collection> 
   <leaf id="pumpstation2"> 
    <tag>FC0372_VV01_GT11</tag> 
   </leaf> 
  </collection> 
</tree> 
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Bilaga 2: Exempel på larmpublikation 

Detta är ett exempel på hur innehållet i en händelsepublikation kan se ut.  
 
<alarmitem xmlns="urn:com:syntronic:saga:alarmitem"> 
 <id>4f8c</id> 
 <timestamp>2010-06-03 13:16:14</timestamp> 
 <tag>FC1301_VS01_GP41</tag> 
 <name>FC1301_VS01_GP41_LAL</name> 
 <description> 
  Låglarm expansionskärl VS01-GP41 
 </description> 
 <category>3</category> 
 <area>0</area> 
 <state>ACTIVE</state> 
</alarmitem> 
 


