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Sammanfattning 

Statkraft är helägt av Norska staten och är Sveriges fjärde största elproducent. Detta examensarbete syftar 

till att ta fram en metod för att lösa hur Statkraft Sverige AB ska lagra mjukvarubackuper av sina 

lokalkontrollssystem. För närvarande finns det ingen homogen lagringsmetod för backuper på företaget och 

problemet som ska lösas i examensarbetet är hur man kan lagra backuper från ett flertal heterogena system 

på en gemensam lagringsplattform. I och med att de allra flesta hjälpsystem för konfigurering av styrdatorer 

(PLC) bygger på Microsoft DOS/Windows så är det relativt enkelt att överföra backuper till en gemensam 

plattform. För äldre hjälpmedel kan man dock tänka sig att virtualisera hjälpmedlen på en nyare PC-dator 

med exempelvis VMware för att undvika problem som kan uppstå med äldre hårdvara. Därefter kan man 

arkivera backuperna i ZIP-format som man kan lagra på en server. Fördelen med att använda sig av ZIP för 

arkivering är att man får en inbyggd integritetskontroll av backuperna då ZIP har inbyggd cyclic redundancy 

check (CRC) som använder sig av kontrollsummor för att kontrollera så att filerna är korrekta. Dessutom så 

får man endast en fil i jämförelse med många filer per backup om man inte använder sig av arkivering. 

Backuperna ska sedan lagras på en server som ligger inom företagets intranät/kontorsnät som endast behörig 

personal har tillgång till. Uppladdningen av filerna kan gå till på flera olika sätt, större backupfiler från PC-

system kan laddas upp direkt via nätverket och dokumentationen uppdateras manuellt. Mindre backupfiler 

skulle dock kunna laddas upp genom en webbsida på intranätet där dokumentationen uppdateras automatiskt 

i samband med uppladdning. Lagringsutrymmet för båda dessa lösningar är dock detsamma så det går även 

att ladda upp mindre backuper manuellt genom nätverket. Med dessa lösningar har berörda tekniker tillgång 

till backuperna vart de än befinner sig så länge internetuppkoppling finns genom ett virtuellt privat nätverk 

(VPN) till företagets intranät/kontorsnät. 

Abstract 

Statkraft is the fourth largest electricity producer in Sweden and is fully owned by the Norwegian state. This 

thesis aims to develop a method for solving how Statkraft Sweden AB will store software backups of their 

local control systems. Currently there is no uniform method of storage for backups in the company and the 

problem to be solved in the thesis is how to store backups from multiple heterogeneous systems on a single 

storage platform. Based on the fact that the vast majority of help systems for configuring Programmable 

Logic Controllers (PLC) is based on Microsoft DOS / Windows, it is relatively simple to transfer the 

backups to a common platform. With older help systems it is also possible to virtualize these help systems 

on newer PC-based computers with for example VMware instances to avoid issues that can arise with older 

hardware. You can then archive the backups in ZIP-format that can be stored on a server, the advantage of 

using ZIP-archiving is to get a built-in integrity check of backups as ZIP has built in cyclic redundancy 

check (CRC) that uses checksums to check that the files are correct. Additionally, you get only one file in 

comparison to many files per backup if you do not archive in for example ZIP-format. The backups are then 

stored on a server within the company intranet / office network that is restricted to authorized personnel. The 

upload of the files can be done in several different ways; large backup files from PC-systems can be 

uploaded directly via the network, and the documentation is updated manually. Smaller and incremental 

backup files could however be uploaded through a web page on the Intranet, where documentation is 

automatically updated during upload. The storage space for both of these solutions is the same so that it is 

also possible to upload smaller backups manually through the network. With these solutions, the technicians 

can access the backups wherever they are as long as an Internet connection is available thru a virtual private 

network (VPN) Connection to the company’s intranet/office network.  
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Akronymer 

AES Advanced Encryption Standard, krypteringsstandard som ersätter DES. 

Backup  Säkerhetskopia 

CRC Cyclic Redundancy Check, används för att kontrollera om det uppstått något fel i 

exempelvis ZIP arkiv. 

DES Data Encryption Standard, den första standarden för kryptering av data. 

FTP/FTPS File transfer protocol / File transfer protocol secure. Protokoll som används vid 
filöverföringar på internet. 

Huffmankodning En komprimeringsalgoritm som går ut på att komprimera filerna genom att 

använda sig av substitut för binärkoder. Där den insekvens som är vanligast får 

den kortaste kodningen. 

Intranät/Kontorsnät Företagets interna nätverk. 

ISO Standardiserat filformat för skivavbildningar. 

NIST National Institute of Standards and Technology. 

PLC Programmerbart styrsystem, digital dator som används vid automatisering av 

elektromekaniska processer. 

Processnät Nätverk som används i processer exempelvis för kommunikation mellan 

kraftstation och driftledning. 

Raid 1 System som används för att spegla hårddiskar så att om en hårddisk går sönder 
så kan man byta ut den utan att förlora data. 

VPN Virtuellt privat nätverk, används för att förlänga ett privat nätverk över flera 

platser som är fysiskt åtskilda via tillexempel internet. 

ZIP Filformat som används vid komprimering och arkivering. 
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1. Bakgrund 

Statkraft är helägt av Norska staten och är Sveriges fjärde största elproducent och störst inom 

förnyelsebar energi i Europa. Statkraft finns representerat i över 20 länder och har ca 3400 

anställda varav ca 200 i Sverige. Total årsproduktion av el uppgår till ca 51.5TWh varav 91 % 

är av förnyelsebar energi [1].  

Bakgrunden till detta examensarbete är att Statkraft Sverige AB med sina 55st [2] 

vattenkraftverk för närvarande saknar en homogen plattformsoberoende lagring för backuper 

av lokalkontrollsutrustning. Med anledning av detta har de skapat ett examensarbete för att 

utreda hur en sådan lösning skulle kunna se ut i deras organisation.  

2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt Statkraft Sverige AB skulle 

kunna lagra sina backuper av lokalkontrollsutrustning. Lösningarna som tas fram i denna 

rapport ska vara genomförbara samt att de skall vara relativt enkla att implementera för 

företaget.  

3. Mål 

Målet med examensarbetet är att Statkraft Sverige AB ska kunna använda sig av de slutsatser 

som framkommer i detta arbete för att säkra driften på lokalkontrollsutrustningarna som finns 

på kraftverken. 

4. Metodik 

Till denna rapport har jag till att börja med undersökt vilka styrsystem som används i Statkraft 

Sverige AB:s kraftverk samt vilken hårdvara/mjukvara som behövs för konfigurering av 

styrutrustningarna. Därefter har jag även sett över hur företagets nätverk är uppbyggt och hur 

backuper är lagrade sedan tidigare för att kunna fatta beslut om hur backuplagringen ska 

kunna se ut i framtiden. Jag har även haft kontakt med Statkraft Norge AS för att kontrollera 

hur de har löst backupförfarandet på sina kontrollsystem och det visade sig att deras rutin för 

backuper var i stort sett identiskt med förslagen jag redan tagit fram förutom några små 

skillnader i rutinen i vilket system backuperna ska lagras samt att de inte tagit upp i vilket 

format backupfilerna ska arkiveras. 
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5. Undersökning 

5.1. Utrustning 

5.1.1. Styrsystem 

Statkrafts kraftverk använder sig för närvarande av många olika sorters programmerbara 

styrsystem härefter kallad PLC efter engelskans ”programmable logic controller” (se 

avsnitt 6.3) av olika åldrar och fabrikat. PLC: erna används för att styra diverse olika 

system i kraftstationerna såsom exempelvis generatoraggregat och stationsdator. Dessa 

system byggs upp specifikt för varje utrustning som de ska användas till och därmed är det 

väldigt viktigt att det finns säkerhetskopior för logiken och konfigurationen för varje PLC. 

Om backup skulle saknas och utrustningen skulle gå sönder kan det bli väldigt kostsamt 

att bygga upp systemet igen. Då PLC: erna är av olika åldrar och fabrikat kan det vara 

svårt att hitta en homogen backuplösning som passar alla kraftverk, och det är därför 

möjligt att olika lagringslösningar måste användas på olika typer av kraftverk beroende på 

vilken utrustning som finns installerad i dem. De flesta backuperna bör dock gå att samla i 

en gemensam backupserver då hjälpmedlen som används för konfigurering av PLC oftast 

använder Microsoft DOS/Windows som grundoperativsystem. Det finns dock undantag 

ifrån detta då konfigureringsutrustningen exempelvis använder sig av CP/M som 

operativsystem och 5.25 tums disketter som lagringsmedium. I dessa fall kan man se över 

om konfigureringsutrustningen kan bytas till nyare alternativ som använder 

DOS/Windows eller om man måste lagra backupdisketterna fysiskt. De vanligaste PLC: 

erna som används på kraftverken för närvarande är enligt nedan.  

Nya PLC: er 

Nya PLC: er räknas som den typ av PLC: er som installeras i kraftverken för närvarande 

vid uppgradering. Dessa nya PLC: er har stöd för konfigurering över nätverk och man 

behöver då inte använda sig av konfigureringsutrustning som man kopplar in direkt till 

PLC:n. Programvaran som används för konfigurering kan istället vara installerad i 

Human-Machine Interface (HMI) vilket är en arbetsstation därifrån man kan styra 

processen. 

 ABB 800xA: System 800xA – Programvaran finns installerad på en PC dator 

(HMI) med Windows operativsystem. Backup behöver enbart tas på HMI och inte 

på de separata PLC kontrollerna. 

 Siemens S7-300: Siemens Step 7 – Programvaran finns installerad på en PC dator 

(HMI) med Windows operativsystem. Backup behöver enbart tas på HMI och inte 

på de separata PLC kontrollerna. 
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Figur 5.1) Principskiss kraftverk med Siemens S7-300 styrsystem och två aggregat. 

Originalbild av One Nordic AB med vissa modifieringar för att avidentifiera kraftverket. 

Muntligt godkännande av One Nordic AB har erhållits för att använda denna bild.  
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Äldre PLC: er 

De äldre PLC:erna som finns installerade på kraftverken konfigureras till största del 

lokalt, det finns dock undantag ifrån detta. Om inte annat anges konfigureras hjälpmedlen 

med hjälp av en PC-dator som kör Microsoft DOS/Windows som grundoperativsystem 

med lämplig programvara samt kabel.  

 ABB AC100, AC110: Programmeras med Advant Fieldbus, stödjer 

nätverksprogrammering via HMI. 

 ABB SattCon SC200: Programmeras med hjälp av ABB DOX10. Äldre versioner 

av detta program stödjer nätverksprogrammering, dock ej nyare versioner som kan 

köras under Windows XP. 

 ABB SattCon SC15: Programmeras med ABB DOX5/10. 

 ABB SattCon OP45: Programmeras med ABB DOX5/10. 

 ABB MP200, MP100: Programmeras med Advant station 100. 

 Siemens C7-621: Programmeras med programmeringsenhet eller PC med Step 7 

programvara. 

 Siemens S5: Hjälpmedlet som används vid konfigurering av Siemens S5 som 

används i ett av Statkrafts kraftverk är en äldre dator med operativsystem CP/M 

och 5,25 tums disketter som lagringsmedium. För detta system finns det inget bra 

sätt att lagra backuperna på en gemensam lagringsserver och därför är det möjligt 

att en separat lösning måste hittas för detta system tills att det byts ut vilket är 

planerat att ske inom ca 2 år. Det finns dock även nyare hjälpmedel som går att 

använda mot denna PLC som fungerar med senare versioner av Windows och om 

man skulle välja att gå över till detta kan man även lagra dessa backuper på en 

server [3]. 

 Mitsubishi FX2N: Programmeras med Melsec Medoc. 

 

5.1.2. Kommunikationsnät 

Kommunikationen mellan kraftverk och driftledning sker för närvarande till stor del över 

radiolänk och via satellitkommunikation. Utbyggnad sker nu även för 

bredbandsanslutning med minst 2Mbit till kraftverken. Nätverken inom företaget är 

uppdelat i flera zoner för att kunna säkra så att skadlig kod inte ska komma in i 

processnätet och det finns klart uppsatta direktiv om vilken utrustning man får använda sig 

av inom de olika näten. Om man ser till den befintliga datastrukturen i företaget så ser den 

ut ungefär som figur 5.2. Med denna lösning så är kontorsnätet och processnätet åtskilda 

från varandra men det finns ett mellanlagringsutrymme som är åtkomlig från båda näten. 

Detta fungerar så att det finns brandväggar mellan näten som blockerar all trafik direkt 

emellan dem. De släpper dock igenom trafik till mellanlagringsutrymmet som kan 

användas för överföring av filer. Genom att använda denna lösning kan man blockera 

skadlig kod från att överföras mellan näten. Ett exempel på en sådan lösning kan man 

även läsa om i National Institute of Standards and Technology (NIST) publikation SP800-

82 [4]. 
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Figur 5.2) Förslag på hur en koppling mellan Processnätet och Kontorsnätverket kan ske 

ut enligt NIST publikation SP800-82 [4]. 

5.2. Hur fungerar backuplagringen idag? 

5.2.1. Backuplagring 

Som det ser ut i nuläget så finns det ingen standard för backuplagring för 

lokalkontrollsutrustningen på Statkraft Sverige AB. Backuperna som finns tagna är 

utspridda på olika platser på servrar och lokalt på kraftstationerna, samt att många av de 

backuper som finns inte är relevanta längre. Dessutom saknas det ett gemensamt system 

där man kan se var eventuella backuper finns lagrade. 

5.2.2. Heterogena system 

Lokalkontrollsutrustningen som finns på kraftstationerna för närvarande är av olika åldrar 

där det kan skilja flera årtionden på det äldsta och nyaste. Utöver detta så finns det även 

många olika fabrikat och modeller på utrustningen. Detta ställer till problem då 

kunskaperna inte kan upprätthållas för varje system hur backup ska tas/återställas samt att 

det behövs olika hjälpmedel för att ta backup på de olika systemen. Dokumentation saknas 

även gällande vart hjälpmedlen för backup förvaras. 
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5.2.3. Hårdvara för backup 

I nuläget används olika hjälpmedel till backup av olika system. Detta betyder att för att 

kunna ta backup på all lokalkontrollsutrustning måste man säkerställa att man har rätt 

hjälpmedel vilket kan bli problem för äldre utrustning om hjälpmedlet som används till 

backup skulle fallera då det kan vara svårt att få tag på reservdelar eller ny motsvarande 

hårdvara. 

5.2.4. Säkerhet 

Säkerheten är inte heller den prioriterad i nuläget. De backuper som finns tagna på 

kontrollutrustningen finns till allmän beskådan på företagets intranät. Därmed finns även 

risk för att backuperna ska kunna modifieras vilket medför en risk vid återställning av 

backup. Därtill kommer det faktum att hjälpmedlen som används för att ta backup på de 

olika systemen både används i företagets intranät och i processnätet/stationsnäten vilket i 

värsta fall kan öka risken för kontaminering av kontrollutrustningen med skadlig kod om 

inte befintliga rutiner följs. 

5.3. Hur kan backuplagringen se ut i framtiden? 

5.3.1. Backuplagring 

Det finns flera olika sätt att se på hur backuplagringen skulle kunna se ut i framtiden. I 

denna rapport kommer det att presenteras flera förslag till hur detta skulle kunna se ut. Det 

man måste tänka på i första hand när man tar fram ett förslag till backuplösning är att det 

måste vara genomförbart i den befintliga organisationen. Dessutom ska det vara en säker 

lösning för att minimera risken för att skadlig kod kan komma in i systemen. 

Backup av PLC/givare: Backup av PLC/givare samt annan kontrollutrustning bör tas i 

samband med drifttagning av ny/uppgraderad station när stationen lämnas över från 

entreprenör till Statkraft. Därefter bör backup tas vid ändringar samt uppgraderingar. Om 

backup saknas sedan tidigare på befintliga stationer bör backup tas snarast möjligt för att 

kunna säkerställa driften om utrustningen skulle sluta att fungera. I samband med att 

första backupen tas bör även tillvägagångssättet för att ta backup samt återställa backup 

dokumenteras i en guide tillsammans med information om vilket hjälpmedel som använts 

vid detta tillfälle. Denna guide bör även uppdateras vid senare backuptillfällen om 

annorlunda hjälpmedel än i den ursprungliga guiden har använts. 

Lagringsförslag 1 PLC/givare: När det gäller lagringen av backuper tagna av 

PLC/givare samt annan kontrollutrustning så kan man skapa ett lagringsutrymme på 

företagets intranät som är begränsat så att endast behörig personal har tillgång till detta 

lagringsutrymme. En lösning skulle kunna vara att sätta upp en webbsida på intranätet 

som är lösenordskyddad. På denna sida kan man sedan ladda upp backuper som är 

arkiverade i ZIP-format med namnformatering ”Kraftverk_Utrustning_Datum.zip” samt 

att man lägger till en ändringslogg vad som är förändrat sedan den tidigare backupen. I 

detta fall bör minst tre backuper för varje utrustning lagras för att man ska kunna gå 

tillbaka till tidigare versioner om det skulle visa sig uppstå något fel med den nya 

konfigurationen. Dessa backuper skulle kunna vara enligt nedan. 
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 Original: Den första backupen av utrustningen. 

 Föregående: Den näst senaste backupen. 

 Senaste: Den senaste backupen. 

Utöver backup bör denna webbsida även innehålla information om kraftverken, manualer 

och guider samt licenser och programvara som behövs för att återinstallera exempelvis PC 

datorer som används för backup om något oförutsett skulle inträffa med dessa. För att 

ytterligare säkra de backuper som finns på denna lagringsserver bör det finnas två stycken 

servrar som är speglade på skilda fysiska platser. 

 

Figur 5.3) Enkel illustration hur en webbsida för backup och information kan se ut. 

 

Figur 5.4) Fortsättning på föregående bild om man väljer att ladda upp en fil. 
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Lagringsförslag 2 PLC/givare: Förslag nummer två för lagring av backup liknar den 

första lösningen men istället för att skapa ett lagringsutrymme i det vanliga kontorsnätet 

kan man istället välja att lagra backuperna i mellanlagringsnätet mellan kontorsnätet och 

processnätet i detta fall kan man komma åt backuperna ifrån båda näten och man behöver 

då inte i lika stor utsträckning använda PC-backuputrustningen i kontorsnätet vilket ger en 

ökad säkerhet. 

Lagringsförslag 3 PLC/givare: I förslag nummer tre har jag valt en helt annan lösning än 

i förslag ett och två. Istället för att lagra alla backuper centralt kan man istället välja att 

lagra dessa på flyttbara medier såsom Disketter/CD/DVD eller USB-minnen och lagra 

dessa ute på kraftstationerna och centralt i brandsäkra valv/kassaskåp som är certifierade 

för elektronisk utrustning. I detta fall måste dock dokumentation finnas tillgängligt 

centralt med information om vart backuperna finns förvarade till de olika stationerna och 

när backuperna är tagna. Denna lösning är dock den minst användbara av de tre förslagen 

då det kräver mer jobb för att hålla backuperna uppdaterade. Den kan dock användas för 

lagring av backuper som inte går att lagra i en central homogen lösning tillexempel vid 

backup av Siemens Simatic S5 som använder sig av 5.25 tums disketter med CP/M 

filsystem. 

Förslag 1 PC: När det kommer till PC-datorer i processnätet föreslår jag en lösning där 

man använder sig av en fullständig backup av systemen som är tagen med något av de 

kommersiella backupprogram som finns tillgängliga exempelvis Norton Ghost, Acronis 

True Image eller annat. Efter att denna backup är tagen rekommenderar jag att man gör 

partiella backuper på inställningar och händelser varje natt genom att automatisera detta. 

Backuperna kan lagras lokalt på kraftstationerna samt centralt lagrad på en lagringsserver. 

Förslag 2 PC: En annan lösning man skulle kunna använda sig av på PC-datorerna är att 

man kan ha två stycken hårddiskar i varje PC med redundant array of independent disks 1 

(RAID 1) (se avsnitt 6.4) konfiguration. Med denna lösning kommer systemet fortfarande 

att fungera även om en av hårddiskarna slutar fungera. Detta löser dock endast problem 

vid hårddiskkrasch och inte vid annat problem med datorn. Därmed bör även en 

fullständig backup göras även i detta fall. 

5.3.2. Heterogena system 

Vid uppgradering av systemen bör liknande system väljas till kraftstationerna som ligger i 

samma kraftverksgrupp. Detta har många fördelar då kompetensen i kraftverksgrupperna 

gällande styrsystemen kommer att bli högre då de jobbar med samma sorts system hela 

tiden. Därtill kan även samma hjälpmedel användas för backup av utrustningen i alla 

stationer i kraftverksgruppen. Detta kan dock även medföra vissa mindre problem om det 

skulle vara så att en kraftverksgrupp måste arbeta med kraftverk utanför den sagda 

gruppen som använder sig av annan hårdvara. Men detta problem finns även idag då 

tekniker inte är insatta i den aktuella hårdvaran. 
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5.3.3. Hårdvara för backup 

När det kommer till hjälpmedlen för att ta backup, det vill säga PC hårdvara som används 

för att ta backup på de olika PLC systemen och givare etcetera så rekommenderar jag att 

man försöker fasa ut gammal hårdvara till förmån för ny hårdvara. Detta kan till viss del 

ske genom virtualisering med exempelvis VMware (se Bilaga A). Ett krav för att detta ska 

kunna genomföras är dock att funktionaliteten på den nya hårdvaran är testad och 

kontrollerad mot utrustningen som finns innan den nuvarande utrustningen tas ur bruk. 

5.3.4. Säkerhet 

För att säkra backuperna mot kontaminering och förändringar bör man för det första se till 

så att lagringsutrymmet som används för backuperna endast är åtkomlig för auktoriserad 

personal som har fått utbildning i hur backuperna ska hanteras. Utöver detta bör även alla 

backuper som är tagna på PLC: er vara arkiverade i tillexempel ZIP-format. Genom denna 

lösning får man ett extra integritetsskydd för backuperna då ZIP använder sig av cyclic 

redundancy check (CRC) (se avsnitt 6.1.3) för att kontrollera så att de uppackade filerna 

stämmer överens med originalet. Utöver arkiveringen bör även filerna vara krypterade 

med exempelvis advanced encryption standard (AES) kryptering och vara 

lösenordskyddade. Vid backup av PC-datorer bör även då filerna vara krypterade och 

lösenordskyddade, både Norton Ghost och Acronis True Image har stöd för detta. I dessa 

fall behöver man dock inte lagra filerna i ZIP-format utan det går bra att lagra dem i de 

proprietära filformaten som hör till backupprogrammen (se Bilaga B). Det är även viktigt 

att alla PC-datorer som används i företagets nätverk har uppdaterade virusskydd för att 

förhindra spridning av skadlig kod. 
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5.4. Fördelar/Nackdelar förslag till backup. 
Förslag Fördelar Nackdelar Implementering 

Förslag 1 

PLC/Givare 

 Befintliga servrar 
kan användas. 

 Befintlig hårdvara 
kan användas. 

 Endast 
auktoriserad 
personal har 
tillgång. 

 Manuell backup 
krävs. 

 Kostnad för 
utveckling av 
eventuell 
webbplats. 

 Risk för 
kontaminering av 
skadlig kod. 

Backuper tas löpande vid 

uppgraderingar/förändringar 

av system och möjligen 

separat för kritiska system. 

Backup filerna arkiveras 

sedan i .zip format och 

laddas upp till servern. 

Förslag 2 

PLC/Givare 

 Befintliga servrar 
kan användas. 

 Befintlig hårdvara 
kan användas. 

 Endast 
auktoriserad 
personal har 
tillgång. 

 Åtkomst från både 
kontorsnät och 
processnät. 

 Manuell backup 
krävs. 

 Kostnad för 
utveckling av 
eventuell 
webbplats. 

Backuper tas löpande vid 

uppgraderingar/förändringar 

av system och möjligen 

separat för kritiska system. 

Uppladdning sker sedan från 

antingen kontors eller 

processnätet till 

lagringsutrymmet.  

Förslag 3 

PLC/Givare 

 Minimal risk för 
kontaminering 
med skadlig kod. 

 Backuperna finns 
tillgänglig på 
stationen. 

 Kostnad för inköp 
av brandsäkra 
elektronikklassade 
kassaskåp. 

 Kostnad för inköp 
av flyttbara medier. 

 Manuell backup 
krävs, dubbla 
kopior. 

 Dokumentation 
måste ske separat 
centralt. 

Backuper tas löpande vid 

uppgraderingar/förändringar 

av system och möjligen 

separat för kritiska system. 

Backupfilerna lagras sedan 

på flyttbara medium som 

förvaras på både 

kraftstationen och på en 

central plats. Dokumentation 

måste finnas centralt om 

vart backuperna är lagrade 

samt när de är tagna. 

Förslag 1 PC  Befintliga servrar 
kan användas. 

 Befintlig hårdvara 
kan användas. 

 Endast 
auktoriserad 
personal har 
tillgång. 

 Programvara måste 
köpas in. 

 Automatisk 
sändning av 
partiella backuper 
fungerar endast om 
det finns en 
uppkoppling till 
lagringsutrymmet. 

Grundbackup tas av 

systemen och kompletteras 

sedan med partiella 

backuper som både kan 

lagras lokalt och skickas till 

server. 
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Förslag 2 PC  Befintliga servrar 
kan användas. 

 Befintlig hårdvara 
kan användas. 

Endast auktoriserad 

personal har tillgång. 

 Programvara måste 
köpas in. 

 Automatisk 
sändning av 
partiella backuper 
fungerar endast om 
det finns en 
uppkoppling till 
lagringsutrymmet. 

 Hårddiskar/kontroll
erkort måste köpas 
in för raid 1 lösning. 

Grundbackup tas av 

systemen och kompletteras 

sedan med raid 1 och 

partiella backuper som 

både kan lagras lokalt och 

skickas till server. 
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6. Teori 

I detta avsnitt presenteras teori om några av de viktigaste områdena som finns med i denna 

rapport. De ämnen jag valt att skriva om i detta teoriavsnitt är ZIP-komprimering då detta är 

en viktig del av arkiveringsmetoden som används i detta arbete. Tillsammans med ZIP-

komprimering så har jag även valt att skriva om Huffmankodning och cyclic redundancy 

check (CRC) då detta är viktiga inslag i ZIP-formatet. Utöver detta har jag även lagt till teori 

om virtual private network (VPN) då det är med sådan anslutning som man kan ansluta till 

företagets intranät/kontorsnät från annan plats. Dessutom har jag även valt att skriva om 

programmable logic controller (PLC) då det är sådana som används som styrdatorer på 

kraftverken, samt redundant array of independent disks (RAID) då denna metod för hantering 

av hårddiskar ingår i ett av lagringsförslagen. 

6.1. ZIP-komprimering 

ZIP är ett filformat som ofta används för komprimering och arkivering av filer. Detta är en 

standard som utvecklades av PKWARE och Phil Katz under sent 1980-tal och den första 

kända versionen av zip formatet kom 1989 [5]. ZIP-formatet är designat så att varje fil 

man lägger till i ett ZIP-arkiv komprimeras var för sig och därmed kan man även använda 

sig av olika komprimeringsmetoder på olika filer i samma arkiv och sedan så sparas 

datastrukturen i slutet på ZIP-filen. Därmed kan man utan problem lägga till eller ta bort 

filer i ett ZIP-arkiv utan att behöva packa upp hela arkivet bara för att packa ned det igen. 

ZIP är även skyddat av CRC-32 kod vilket är en kontrollsumma kod som kontrollerar så 

att arkivet inte innehåller några fel. 

6.1.1. Specifikationer 

ZIP-formatet använder sig av ett antal olika algoritmer för komprimering och lagring, de 

algoritmer som stöds kan man se här nedan. 

 Stored(Lagring): Enbart arkivering av data. 

 Shrink: Använder sig av en dynamisk Ziv-Lempel-Welch algoritm för 

komprimering [6].  

 Reduced: Är en komprimeringsmetod som använder sig av 2st distinkta 

komprimeringsalgoritmer. Den första algoritmen komprimerar repeterade byte 

sekvenser, medan den andra använder sig av en probabilistisk algoritm. 

 Imploded: Även imploded använder sig av 2st olika komprimeringsalgoritmer där 

den första komprimerar repeterade byte sekvenser med hjälp av en sliding 

dictionary, medan den andra algoritmen komprimerar genom att använda multipla 

Shannon-Fano träd. 

 Deflated: Algoritm som använder sliding dictionary och en sekundär 

komprimeringsalgoritm som använder sig av Huffman/Shannon-Fano kod. 

 Deflate64: Samma som Deflated fast använder sig av större lexikon och stödjer 

därmed större filer. 

 Bzip2: Öppen källkods algoritm. Komprimerar data i block på mellan 100-900kB 

och använder sig av Burrows-Wheeler transform för att ersätta vanligt 



  UMU 

  Metodiskt backupsystem för lokalkontrollsutrustningar 2013-06-04 

13 
 

förekommande teckensekvenser med strängar av identiska tecken. Efter det 

används move to front transform och Huffmankodning [7]. 

 LZMA: Blockorienterad algoritm 

 WavPack: Bygger på öppen källkod WavPack ljud komprimerings algoritm. 

 PPMd: Bygger på öppen källkod, komprimerar text-baserad data bättre än andra 

algoritmer [8]. 

 IBM LZ77z: Lempel-Ziv algoritm, fungerar genom att kontrollera om det finns 

kod som repeteras och kortar därefter ned den ursprungliga koden. Ett exempel 

kan vara att komprimera ordet ”banana” efter komprimering blir detta ”bana” och 

sedan referens till de tidigare bokstäverna [9], [6]. 

 

ZIP-formatet har även stöd för kryptering och de algoritmer som är tillgängliga är enkel 

lösenordskyddad symmetrisk kryptering som tyvärr har visat sig vara känslig för 

bruteforce attacker. På grund av detta har även nedanstående krypteringsalgoritmer lagts 

till i ZIP-formatet [6]. 

 RC2 40bit, 64bit och 128bit: 64-bits block chiffer med variabel nyckelstorlek 

designat av Ron Rivest 1987 [10]. 

 RC4 40bit, 64bit och 128bit: Flödeskrypto utvecklat av Ron Rivest 1987 [11] 

 DES: Data Encryption Standard, utvecklades av IBM på 1970-talet. Bygger på 

symmetrisk nyckel blockkryptering med 64-bits blockstorlek och 56-bit 

nyckelstorlek [12].  

 3DES 112bit och 168bit: Triple Data Encryption Standard, använder sig av DES 

tre gånger per datablock [13]. 

 AES 128bit, 196bit och 256bit: Advanced Encryption Standard utvecklad av 

National Institute for Standard and Technology (NIST) [14] som ersättare till DES. 

 Digitalt certifikat X.509: Digitalt certifikat utfärdat av en certifikatutfärdare för 

att säkra kommunikation över internet [15]. 

 Archive header encryption [6]. 
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6.1.2. Huffmankodning 

Huffmankodning används i de vanligaste komprimeringsalgoritmerna som finns i ZIP-

specifikationerna. Huffmankodning fungerar så att man undersöker koden efter de 

vanligaste bitkombinationerna/tecknen och ersätter dessa med en kortare sekvens. Detta 

kan se ut enligt nedan. 

Vi har en binärkod som vi ska komprimera för att göra den så liten som möjligt. Vi antar 

här att P(1)=0.7 och P(0)=1-P(1)=0.3. Och vi väljer en insekvens på 3 bitar. 

Symbol Insekvens Sannolikhet Kodord 

S0 111 0,343 00 

S1 011 0,147 11 

S2 101 0,147 010 

S3 110 0,147 011 

S4 001 0,063 1000 

S5 010 0,063 1001 

S6 100 0,063 1010 

S7 000 0,027 1011 

 

Vi fortsätter sedan med att beräkna entropin H(X) samt medellängden och skillnaden 

mellan entropin och medellängden. 
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Som man kan se i beräkningarna så medellängden 3,4 % större än entropin vilket betyder 

att denna huffmankod kan bli upp till 3,4 % bättre genom att använda sig av en längre 

insekvens. Komprimering med en sådan kod som i exemplet ovan skulle innebära att 

innehållet komprimeras i snitt 9,8 % [16]. 
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6.1.3. Cyclic Redundancy Check 

Cyclic Redundancy Check (CRC) är en typ av polynom kod med koefficienterna 0 och 1 

och den används för att kontrollera om det finns fel i koden. Denna kontroll fungerar så att 

den betraktar en bitsträng som en koefficient lista för polynomet med k termer som 

sträcker sig från x
k-1

 som är most significant bit (MSB) till x
0
 som kan betraktas som least 

significant bit (LSB). Om man tar som exempel bitsträngen 1101001 så blir detta 

x
6
+x

5
+x

3
+x

0
 som man kan se i detta exempel så anger man endast de koefficienter som 

representeras av en 1:a i bitsträngen. Här nedan kan man se ett exempel på hur CRC kan 

användas för att ta fram en kontrollkod. Anledningen till att fyra nollor har lagts till 

framen i uträkningen nedan är att det ska finnas plats CRC koden, antalet nollor som ska 

läggas till är längden på generatorpolynomet-1. 

Frame: 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Generator: 1 0 0 1 1 

 

Sänd frame: 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Som man kan se i ovanstående exempel så kastas kvoten och man behåller endast resten 

och lägger till denna till framen. 
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Då det är väldigt komplicerat att räkna ut det bästa generatorpolynomet för att kunna 

upptäcka maximalt antal fel i koden så finns det standardiserade polynom som används till 

olika applikationer. Exempel på några olika polynom som används till CRC. 

                

12bit polynom används till telekom system [17]. 

 

              

CRC-CCITT 16bit polynom används bland annat till Bluetooth och Secure Digital (SD) 

kort [17]. 

 

                                                     

32bit polynom som används bland annat till ZIP och Ethernet. IEEE standard [18]. 
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6.2. Virtuellt privat nätverk 

Virtuellt privat nätverk (VPN) är en teknik där man genom ett publikt nätverk såsom 

internet kan bygga upp ett virtuellt privat nätverk. Med hjälp av VPN kan man således 

koppla ihop flera nätverk som ligger långt ifrån varandra till ett nätverk [19] vilket kan 

underlätta väldigt mycket för stora organisationer/företag som har kontor på flera olika 

platser i världen. Detta är en stor förbättring mot för tidigare lösningar då företagen ofta 

hyrde en dedikerad förbindelse mellan kontoren vilket tenderar att bli väldigt dyrt jämfört 

med VPN där kontoren endast behöver en vanlig internetanslutning. Nackdelen med VPN 

är dock att hastigheten kan variera väldigt mycket vilket inte är ett problem med en 

dedikerad förbindelse [20]. 

6.2.1. Funktion 

VPN fungerar genom att en klient kopplar upp sig mot en server genom en krypterad 

anslutning. Därefter så kapslar denna anslutning in all trafik som skickas genom nätverket 

och krypterar den. På så sätt kan man skicka data från en plats i världen till en annan utan 

att behöva oroa sig speciellt mycket för att någon annan ska kunna se vad man skickar 

även om trafiken går via ett publikt nätverk, exempelvis internet, denna lösning är dock 

inte lika säker som en dedikerad anslutning. 

6.2.2.  Säkerhet 

VPN tillhandahåller säkerhet genom användning av tunnelprotokoll och genom andra 

säkerhetslösningar som tillexempel kryptering. VPN:s säkerhetsmodell bygger på följande 

kriterier. 

 Konfidentialitet: Även om man skulle analysera paketdata på nätverket så kan man 

endast få fram krypterad information. 

 Autentisering: Hindrar obehöriga användare att ansluta till VPN. 

 Integritet: Känner av om data har förvanskats av tredjepart för att säkerställa 

säkerheten. 

 

De vanligaste protokollen som används för VPN anslutningar är enligt nedan. 

 IPsec: Internet protocol security är ett protokoll som utvecklades av Internet 

Engineering Task Force (IETF) för IPv6 men det används även flitigt till IPv4 

applikationer som exempelvis tunnelprotokoll. Det fungerar genom att IPsec 

krypterar IP paketen och lägger dem inuti ett IPsec paket. Avkryptering sker sedan 

i slutet på VPN tunneln. 

 SSL/TLS: Kryptografiska protokoll som tillhandahåller kommunikationssäkerhet 

över internet [21]. 

 SSH: Kryptografiskt nätverksprotokoll som tillhandahåller säker kommunikation 

mellan två datorer på ett osäkert nätverk exempel internet [22], [23]. 
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6.3. Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC är en programmerbar typ av dator som används till att styra automatiserade processer 

med. Denna typ av datorer används ofta i exempelvis kraftverk för att styra allt från 

generatorer till lucköppning på ett vattenkraftverk.  PLC utvecklades i slutet på 1960-talet 

av Bedford Associates efter en förfrågan ifrån GM Hydra-Matic som en ersättare för 

reläkontrollsystem som användes tidigare [24]. 

6.3.1. Funktion 

En PLC fungerar så att den tar emot information från givare/sensorer och konverterar 

sedan dessa data till att styra olika processer. En PLC kan kombinera data ifrån många 

olika givare/sensorer både diskreta och analoga och beroende på hur PLC:n är 

programmerad kan den styra processen på olika sätt. 

Figur 6.1) Exempel på styrning av en motor [25]. 

 

Figur 6.2) Exempel på nivåsensor [25]. 

Här nedan visas ett exempel på hur styrning av nivå och temperatur i en tank skulle kunna 

se ut. Detta program kontrollerar signalerna från de tre givarna som finns och justerar 

nivån i tanken enligt pseudo koden som finns till PLC:n i figur 6.3. Om man antar att 5V 

utsignal ifrån nivågivaren betyder att tanken är halvfull och att 8V från temperaturgivaren 

betyder att vätskan i tanken är 80 grader Celsius så betyder detta att PLC:n kommer att 
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styra processen enligt följande. Om den diskreta sensorn är på det vill säga om 

strömknappen är i läge på kommer programmet att kontrollera nivå och temperatur i 

tanken. Om nivån är under eller halva tanken och temperaturen 80 grader eller mer 

kommer pumpen att starta och fylla tanken med kall vätska för att sedan stanna när tanken 

är över halvfull eller temperaturen är mindre än 80 grader. Om den diskreta sensorn är i 

läge av kommer påfyllning av tanken att stoppas oberoende av nivå eller temperatur.  

 

Figur 6.3) Exempel på enkel styrning av nivå och temperatur i en tank med en PLC. 

PLC: er används även ofta till beräkningsintensiva regleroperationer som tillexempel en 

PID kontroller. PID är en förkortning av de tre delar som ingår i kontrollern vilka är 

Proportionell, Integrering och Derivering. PID kontrollers kan användas exempelvis för 

att reglera en process så att den håller förutbestämda värden så kallade börvärden. En PID 

kontroller fungerar enligt nedan. 

 Proportionell: Kontrollerar det nuvarande felet och reglerar därefter ingången till 

den reglerade processen. 

 Integrering: Kontrollerar historiken på flödet, använder summan av de föregående 

felen för att undvika att fel ska uppstå i framtiden. 

 Derivering: Försöker förutspå hur regleringen kommer att se ut i framtiden, kan 

användas för att justera tillexempel hur mycket över den givna kurvan processen 

får gå vid reglering [26]. 
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Figur 6.4) Exempel på PID styrd process med återkoppling [27]. 

6.4. Redundant Array of Independent Disks (RAID) 

Genom att använda sig av RAID som är en metod för att få flera hårddiskar att arbeta som 

en hårddisk kan man undvika dataförlust om en eller flera hårddiskar skulle gå sönder, 

beroende på vilken version av RAID som används. De RAID versioner som finns är enligt 

nedan. 

 RAID 0: Detta är den enklaste formen av RAID där man vanligtvis använder sig 

av två eller fler lika stora hårddiskar och slår ihop dem till en virtuell hårddisk 

som operativsystemet ser. RAID 0 delar upp datan lika mellan de fysiska 

hårddiskarna där datablock 1 läggs på den första hårddisken och datablock 2 läggs 

på den andra hårddisken och så vidare. Denna version av RAID används för att 

snabba upp dataöverföringar då flera hårddiskar arbetar som en. Nackdelen med 

denna lösning är att den inte erbjuder redundans för datan och om en hårddisk i 

denna konfiguration skulle gå sönder förloras datan som finns lagrad på alla 

hårddiskar. 

 RAID 1: Detta är versionen av RAID som föreslagits som lösning i detta arbete, 

denna version duplicerar datan till flera hårddiskar och därmed säkras datan som 

är lagrad även om en fysisk hårddisk skulle gå sönder. Nackdelen med denna 

lösning är att man förlorar mycket diskutrymme då samma data lagras på flera 

hårddiskar. 

 RAID 3: Med denna lösning delas datan upp så att varje efterkommande byte data 

placeras på en annan hårddisk. Paritet är beräknas sedan och placeras på en 

dedikerad paritetshårddisk. Denna metod är en av RAID metoderna som är minst 

använd då hårddisk rotationen på de hårddiskar som ingår i konfigurationen måste 

vara synkroniserad. 

 RAID 4: Med RAID 4 kan datafilerna delas upp på olika hårddiskar i 

konfigurationen och paritetsdata sparas på en separat hårddisk. Denna metod 

används numera mycket sällan och har ersatts med RAID 5 och 6. 

 RAID 5: Denna version av RAID är en av de mest använda och med denna sprids 

data och paritetsdata jämnt mellan hårddiskarna. Denna konfiguration kräver 
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minst tre hårddiskar för att fungera och datan finns kvar även om en hårddisk 

skulle gå sönder. 

 RAID 6: Med denna konfiguration lagras data och dubbel paritet över flera 

hårddiskar, fördelen med denna lösning är att den klarar av om två hårddiskar 

skulle gå sönder. Nackdelen med denna lösning är att man måste använda sig av 

minst 4 hårddiskar i RAID konfigurationen. 

 Vilken version av RAID man väljer att använda sig av beror mycket på vilken sorts 

system det gäller som ska säkras mot dataförlust. Vid mindre system fungerar det bra med 

RAID 1 både funktionsmässigt och hastighetsmässigt. Vid större system kan man dock 

överväga att använda sig av RAID 5 eller 6 [28], [29]. 
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7. Resultat 

7.1. Lagring 

Efter mycket efterforskning har jag i denna rapport kommit fram till att lagringen av 

backuperna bör finnas i företagets intranät/kontorsnät och inte i processnätet eller i 

mellanlagringsnätet. Anledningarna till detta är många, men den viktigaste anledningen är 

att man ska försöka undvika att använda sig av processnätet och mellanlagringsnätet till 

saker som inte måste finnas i dessa nät för att säkra driften. När det gäller lagringen av 

backuper bör istället servrar sättas upp i intranätet som endast används till backuplagring, 

det bör finnas två servrar på olika platser som är speglade så att samma data finns på båda 

servrarna. Med denna lösning kan man säkra backuperna även om en server av någon 

anledning skulle fallera. Åtkomst till servrarna ska vara blockerad för användare som inte 

är auktoriserad att hantera backuper. I och med att lagringsservrarna ligger i företagets 

intranät innebär detta att auktoriserad personal även kommer att ha tillgång till dessa från 

kraftverken och från hemmakontors anslutning. Detta innebär att denna lösning är väldigt 

flexibel och tillgång till att ladda upp/ned backuper är endast begränsad av om det finns 

internetanslutning eller inte. 

7.2. Backuper 

Som det ser ut för närvarande i Statkraft Sverige AB:s organisation så måste backuperna 

tas manuellt på all utrustning. I de nyare/uppdaterade stationerna kan det dock räcka med 

att ta backup på HMI för att även få med backup av PLC system däremot så kan det 

utöver dessa system även finnas andra system som kan behöva säkerhetskopieras 

manuellt. Backuperna som tas manuellt på PLC och sensorer/givare bör även 

komprimeras i ZIP format för att det ska bli enklare att hantera dem då backuperna av 

sådana system kan bestå av väldigt många filer. Dessutom så får man även ett inbyggt 

integritetsskydd i form av CRC som kan meddela om det har blivit fel i filen i samband 

med uppackning. Backup av PC system behöver dock inte komprimeras i ZIP utan i dessa 

fall kan man använda sig av backupprogramvarans proprietära filformat. 

7.3. Förslag till backuprutin 

Utifrån denna rapport kan man sätta upp en backuprutin enligt nedan. 

1. Tillsätt en person i organisationen som har som ansvar att se till så att aktuella 

backuper finns till kritisk lokalkontrollutrustning. 

2. Utbilda all personal som hanterar lokalkontrollutrustningen vad som ska 

genomföras när system byts ut/ändras. 

3. Dokumentera all lokalkontrollutrustning som används i stationerna för att 

teknikerna lätt ska kunna identifiera åtgärder vid fel. 

4. Skapa ett lagringsutrymme för backuper på en central server. En smidig lösning 

för mindre backupfiler skulle kunna vara en intern webbsida på intranätet där 

information om kraftstationerna finns tillgänglig samt en funktion för att ladda 

upp/ned backup filer. Där skulle även finnas en funktion för att skriva in data i en 

ändringslogg med information om vad som ändrats i utrustningen sedan 

föregående backup. För större backuper kan man däremot sätta upp en lösning där 
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man laddar upp backupfilerna direkt till en server, i detta fall måste dock 

dokumentationen manuellt uppdateras vid varje uppdatering av backupen. Dessa 

två lösningar kan finnas på samma server och använda sig av samma 

lagringsutrymme.  

5. Skapa backuper på PC-system med hjälp av något backupprogram, se till så att 

PC-system i nya/uppdaterade stationer har en Raid 1 lösning på hårddiskarna så att 

de klarar av om en hårddisk skulle fallera. Förvara även minst 1 hårddisk av 

samma märke/modell som reserv om utbyte skulle krävas. 

6. Vid ny/uppdaterad station begär backup av all känslig lokalkontrollutrustning av 

underleverantör vid leverans samt manualer hur backup och återställning går till. 

7. Ladda upp samtliga backuper och manualer till lagringsutrymmet som är skapat i 

steg 4 i denna rutin. 
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8. Slutsatser 

Vid en första anblick kan en backuplösning för PLC och PC-baserade system se väldigt enkel 

ut, i detta arbete har det dock framkommit en hel del svårigheter med att kunna få till stånd en 

sådan lösning i en större organisation. Dessutom måste man även se till de specifika 

säkerhetskrav som finns i organisationen där nätverken är uppdelade i olika zoner och att 

dessa absolut inte får kopplas samman. I detta arbete har det framkommit att den enda 

gångbara platsen där man kan förvara backuperna är en server inom företagets 

intranät/kontorsnätverk. Detta är en bra lösning så länge endast auktoriserad personal har 

tillgång till lagringsutrymmet och att det finns uppdaterade virusskydd för att minimera risken 

för skadlig kod. Denna lösning begränsar dock möjligheten för automatisk backup av PC 

system och dessa måste då säkerhetskopieras manuellt istället vilket är ett tidskrävande arbete 

som måste utföras av personal på plats på kraftverken för att sedan laddas upp manuellt till 

servrarna. För att helt kunna automatisera backuptagningen av PLC och PC-system skulle 

detta kräva att man uppdaterade alla stationer med nyare system som exempelvis ABB 800xA 

eller Siemens S7 som har stöd för nätverksprogrammering. Därefter måste man koppla ihop 

samtliga PC-system på kraftverken till ett gemensamt nätverk där även en backupserver finns 

placerad. Med en sådan lösning skulle man kunna automatisera alla backuper av PC och PLC-

system. 
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Bilagor 

Bilaga A: Virtualisering med VMware 

För att virtualisera/emulera ett äldre operativsystem (exempelvis MS-DOS eller en äldre 

version av Windows) på en nyare Windows installation så kan man använda sig av 

VMware player eller Workstation. Dessa har ungefär samma funktionalitet men VMware 

Workstation riktar sig mer mot företag medan Player är en gratis version som kan 

användas fritt av privatpersoner.  

A.1. Skapa en virtuell miljö 

Att skapa en virtuell miljö i VMware är väldigt enkelt, efter att man installerat och startat 

programmet trycker man endast på ”Create a New Virtual Machine”. 

 

Figur A.1) Startbild i VMware Player 

Därefter så får man välja om man ska installera operativsystemet direkt eller senare. Om 

man har tillgång till ett installationsmedium exempelvis en Windows 98 skiva så känner 
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VMware automatiskt av att det är Windows 98 man vill installera och ställer in den 

virtuella maskinen med rekommenderade inställningar. 

 

Figur A.2) Val av installationsmetod. 

 

Figur A.3) Val av installationsmapp. 
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Figur A.4) Windows 98 i en virtualiserad miljö på Windows 8 PRO 64bit värdsystem. 
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A.2. Kopiera filer mellan värd och gästsystem 

Att kopiera filer mellan värd och gästsystem och tvärtom är inte så enkelt som det kan 

verka. Om man har ett nyare Windows som gästsystem än Windows 98 kan man dock 

använda sig av delade mappar som finns i inställningarna till den virtuella maskinen 

alternativt att man använder sig av nätverksanslutningen som finns mellan gäst och 

värdsystem. Detta blir dock ett stort problem om man skulle använda sig av MS-DOS som 

gästsystem som inte har någon nätverksdelning. 

 

Figur A.5) Delade mappar i VM inställningarna. 
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Det finns dock ett relativt enkelt sätt att komma runt detta där man kan spara all 

information i den virtuella maskinen för att sedan läsa ut detta i efterhand till 

värdmaskinen. Det fungerar även att överföra data från värdmaskinen till gästmaskinen på 

samma sätt. Lösningen till detta är att använda sig av ett tredjepartsprogram som 

exempelvis WinImage [30] för att läsa in image filerna i och sedan kan man både läsa och 

skriva till dessa. 

 

Figur A.6) WinImage med Windows 98 virtuell hårddisk laddad. 
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A.3. Ansluta virtuell serieport till VMware  

Då de flesta nya datorer inte levereras med en serieport RS-232 vilket kan vara 

nödvändigt för att ansluta till vissa äldre system så kan man istället använda sig av en 

USB-Seriell adapter eller ett expresscard till bärbara datorer för att lösa detta problem. 

Man kan därefter utnyttja denna serieport i VMware genom att ställa in detta i 

inställningarna till den virtuella maskinen. 

 

Figur A.7) Inställning av serieport i VMware. 
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Bilaga B: Jämförelse av backupprogramvara 

Backupprogramvara är en viktig del för att säkerställa driften av lokalkontrollsystemen som 

använder sig av PC-baserad hårdvara exempelvis HMI. I detta avsnitt kommer det att göras en 

jämförelse mellan Norton Ghost 15, Acronis True Image 2013 samt Paragon Hard Disk 

Manager 12. Då funktionaliteten som efterfrågas av backupprogramvaran till 

lokalkontrollutrustningen på Statkraft Sverige AB motsvarar funktionaliteten på 

backupprogrammen för hemmabruk kommer endast dessa att testas 

B.1. Norton Ghost 15 

Norton Ghost är ett av backupprogrammen som funnits med längst på marknaden. Det 

utvecklades ursprungligen av Murray Haszard för Binary Research år 1995 och köptes 

sedan upp av Symantec under 1998 [31]. 

Installation 

Installationen av Norton Ghost är väldigt enkel och man blir guidad genom hela 

installationen. Det enda man behöver tänka på i installationsskedet är att Norton Ghost 15 

kräver att man har Microsoft .NET framework 2.0 installerat på datorn. Detta kan vara ett 

problem om man installerar programmet på en plats där det inte finns internetanslutning 

om .NET framework 2.0 inte finns installerat på datorn sedan tidigare. 

Användning 

Programmet är användarvänligt och det är lätt att hitta alla relevanta alternativ för 

säkerhetskopiering. Det finns guider för varje typ av säkerhetskopiering och det är lätt att 

schemalägga när säkerhetskopieringen ska ske. Det finns även alternativ för att lagra 

backupfilerna på ftp server eller på nätverket samt att verifiera avbildningen efter att 

säkerhetskopieringen har slutförts. Alternativ finns även för lösenordsskydd och AES 

kryptering med 128/192/256 bitars kryptering. När man använder sig av alternativet att 

spara backupen på nätverk/ftp så sparas även backupfilen lokalt på datorn innan den 

skickas till nätverket/ftp server. 
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Figur B.1) Startsida i Norton Ghost 15 

 

Figur B.2) Återställningsskiva. 
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Fördelar/Nackdelar 

Fördelar 

 Går att schemalägga backup för både hela hårddiskar och för filer/mappar. 

 Full/Inkrementell/Differentiell backup. 

 Varningar via mail. 

 Backup till lokala diskar/CD/DVD samt nätverk och FTP. 

 Begränsning av nätverkshastighet vid nätverksbackup. 

 Stödjer äldre versioner av backup från Norton Ghost. 

 Stöd för backup på distans över internet. 

 Det går att skapa en ISO fil av återställningsskivan så att man kan bränna den på 

annan dator. 

 

Nackdelar 

 Återställningsskiva bör skapas specifikt till varje dator för att säkerställa att 

drivrutiner för hårddiskar/nätverk finns. 

 Norton Ghost kommer inte att utvecklas längre. 

 Saknar avancerade partitionsmöjligheter. 

 Inget stöd för Windows 8 
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B.2. Acronis True Image 2013 med Plus paket 

Acronis grundades 2001 och från början fokuserade de mestadels på 

partitioneringsverktyg och starthanterare [32]. Första versionen av Acronis True Image 

släpptes dock redan 2002 [33] men hade då väldigt grundläggande funktioner. Nuvarande 

versionen av Acronis True Image 2013 har dock visat sig vara ett väldigt kompetent 

backupprogram och det har stöd för det mesta man kan önska sig. 

Installation 

Installationen är väldigt enkel och man följer enbart guiden, inga externa program måste 

vara installerade. 

Användning 

Detta program är väldigt lättanvänt och det finns guider och hjälp för alla funktioner. Då 

detta program är utvecklat av Acronis som började med att tillverka partioneringsverktyg 

finns det även väldigt bra möjligheter till att dela upp hårddiskar och lägga till nya 

hårddiskar. Acronis har även möjlighet att spara backupfiler direkt till nätverksenheter 

såsom NAS eller FTP. Kryptering och lösenordsskydd finns även med i Acronis med AES 

128/192/256bit. 

 

Figur B.3) Startsida i Acronis True Image 2013 med pluspaketet. 

Återställning 

Acronis True Image 2013 återställningsskiva innehåller alla funktioner man kan förvänta 

sig av en sådan och i testerna som jag utfört hittar det hårddiskar utan problem och det 

fungerar bra att återställa backupfilerna både från lokal hårddisk och via FTP. Skivan 
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innehåller även verktyg för att klona hårddiskar och partionera upp hårddiskar enligt egna 

önskemål. Med pluspaketet till Acronis kan man även återställa en backup till annan 

hårdvara än den som man tagit backupen på. Detta är en väldigt bra funktion om man 

tillexempel skulle vilja byta ut en dator utan att behöva installera om den från grunden. 

 

Figur B.4) Återställningsskiva Acronis True Image 2013. 

Fördelar/Nackdelar 

Fördelar 

 Går att schemalägga backup för både hela hårddiskar och för filer/mappar. 

 Stöd för många typer av lagringsmedium direkt från den medföljande 

återställningsskivan. 

 Full/Inkrementell/Differentiell backup. 

 Varningar via mail. 

 Backup till lokala diskar/CD/DVD samt nätverk och FTP. 

 Stödjer äldre versioner av backupfiler från Acronis True Image, dock med 

begränsad funktionalitet. 

 Går att installera backup till ny hårdvara med pluspaketet. 

 Det går att skapa en ISO fil av återställningsskivan så att man kan bränna den på 

annan dator. 

 Nonstop Backup 

 

Nackdelar 

 Dyrare än konkurrenterna. 
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B.3. Paragon Hard Disk Manager 12 Suite 

Paragon grundades 1994 och är ett företag som länge utvecklat partioneringsverktyg och 

backupprogramvaror. I detta test har jag provat Paragon Hard Disk Manager 12 

Användning 

Detta program är liksom de andra testade programmen användarvänligt och det finns 

guider för alla typer av återställning. Detta program har dock visat sig sakna vissa 

funktioner som finns i konkurrenterna. Bland annat kan man inte kryptera backupfilerna, 

man kan dock lösenordsskydda dem. Dessutom kan man inte spara återställningsskivan 

som ISO fil. 

 

Figur B.5) Startsida i Paragon Hard Disk Manager 12. 

 



  UMU 

  Metodiskt backupsystem för lokalkontrollsutrustningar 2013-06-04 

XIII 
 

 

Figur B.6) Startsida i Paragon Hard Disk Manager 12. 

Fördelar/Nackdelar 

Fördelar 

 Går att schemalägga backup för både hela hårddiskar och för filer/mappar. 

 Full/Inkrementell/Differentiell backup. 

 Backup till lokala diskar/CD/DVD samt nätverk och FTP/FTPS. 

 Stödjer äldre versioner av backupfiler från Paragon, dock med begränsad 

funktionalitet. 

 Går att installera backup till ny hårdvara. 

 

Nackdelar 

 Återställningsskiva bör skapas specifikt till varje dator för att säkerställa att 

drivrutiner för hårddiskar/nätverk finns. 

 Det går inte att skapa en ISO fil av återställningsskivan. Det följer dock med en 

standard återställningsskiva med installationen. 

 Går inte att automatiskt skicka mail vid fel på backup. Går dock att skicka logg 

filer manuellt via mail. 

 Finns ingen bandbreddsbegränsning för nätverket. 
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Slutsats 

 Norton Ghost 15 Acronis True Image 2013 

med pluspaketet 

Paragon Hard Disk Manager 

12 Suite 

Operativsystem som stöds Windows 7 

Windows Vista Ultimate 

Windows Vista Business 
Windows XP 

Professional/Home (SP2 eller 

senare) 
Windows XP Media Center 

(SP2 eller senare) 
 

Windows 8 

Windows 7 (SP1 eller 

senare) 
Windows Vista (SP2 eller 

senare) 

Windows XP SP2/SP3 
(32/64bit) 

Windows XP Home Server 
2011 

 

Windows 8 

Windows 7 

Windows Vista 
Windows XP SP2/SP3 

(32/64bit) 

Windows 2000 Professional 

CPU Hastighet 300MHz för Windows XP. För 

övriga operativsystem se 
specifikationerna till 

operativsystemet. 

Se specifikationerna till 

operativsystemet. 1000MHz 
för återställningsskiva. 

Intel Pentium eller kompatibel 

300MHz. 1000MHz för 
återställningsskiva. 

RAM Minne 512MB Samma som Windows. 
1024MB med nonstop 

backup. 

128MB, 512MB för 
återställningsskiva. 

Hårddisk för installation Upp till 430MB 

hårddiskutrymme för full 
installation plus 280MB för 

Microsoft .NET Framwork på 

32bits operativsystem och 
610MB på 64bits 

operativsystem. 

 

223MB 250MB, 1GB under 

installation. 

Filsystem som stöds FAT16, FAT16X 

FAT32. FAT32X 

NTFS 
GUID Partition Table (GPT) 

Dynamic disks 

Linux Ext2, Linux Ext3, Linux 
swap partition 

 

FAT16/FAT32 

NTFS 

Raw Image support 
 

FAT16/FAT32 

NTFS 
Ext2/Ext3/Ext4 

Begränsad Apple HFS+ 

 

Lagringsmedium Hårddisk 
Nätverkshårddisk (NAS) 

FTP-Server 

CD-R/RW, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, BD-R 

PATA(IDE), SATA, SCSI, 

SAS, IEEE1394 (Firewire), 
USB1.1/2.0/3.0 hårddiskar 

  

Hårddisk 
Nätverkshårddisk (NAS) 

FTP-Server 

CD-R/RW, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, BD-R 

PATA(IDE), SATA, SCSI, 

SAS, IEEE1394 (Firewire), 
USB1.1/2.0/3.0 hårddiskar 

 

Hårddisk 

Nätverkshårddisk (NAS) 

FTP-Server 

CD-R/RW, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, BD-R 

PATA(IDE), SATA, SCSI, 

SAS, IEEE1394 (Firewire), 
USB1.1/2.0/3.0 hårddiskar 

[34] 

 

Möjlighet att ta 
backup/återställa backup online 

Ja Nej Nej 

Skicka e-post vid backupfel Ja Ja Nej, stödjer endast att skicka 

logfiler manuellt via mail. 

Möjlighet till lösenordsskydd 
och kryptering 

Ja, AES kryptering 
128/192/256bit 

Ja, AES kryptering 
128/192/256bit 

Endast lösenordsskydd 

Återställa backup till annan 

hårdvara 

Nej Ja, med pluspaketet Ja 

Bandbreddsbegränsning Ja Ja Nej 

Skapa bootbar media Ja Ja Ja 

Schemaläggning av backup Ja Ja Ja 

Backup av 

disk/partition/filer/mappar 

Ja Ja Ja 

Återställning av äldre backuper Norton Ghost 10, 12, 14 [35] Acronis Image Home 8, 9, 
10, 11, 2009, 2010, 2011, 

2012. Endast återställning 
andra operationer kan vara 

begränsade [36]. 

Ingen info på tillverkarens 
hemsida. 

Pris 629kr* €49.95 + €29.95* $49.95* 

*Priser från utvecklarnas hemsidor 2013-04-23 
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Som slutsats kan man säga att dessa tre backupprogram är likvärdiga i det stora hela och alla 

skulle kunna fungera som backuplösning till lokalkontrollutrustningen på Statkraft Sverige 

AB. Enligt min egen uppfattning är det dock en av dessa tre som sticker ut lite extra och som 

jag skulle rekommendera. Denna är Acronis True Image 2013 med pluspaketet då denna är 

enkel att använda, stödjer backup direkt till ftp server samt att den även stödjer 

lösenordsskydd och kryptering av backupfilerna. Dessutom så kan man även 

importera/exportera backupinställningarna så att man kan använda samma inställningar på 

flera datorer utan att behöva ställa in hela programmet igen. Utöver dessa funktioner har jag 

även funnit att återställningsskivan till Acronis är den som är mest komplett samt att man kan 

återställa backupen till en dator med annan hårdvara. 

 


