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> Περίληψη
Είναι απαραίτητη η χρήση πολύπλοκου λογισμικού
και οργάνων για τη μέτρηση και την κατανομή του
ενεργειακού κόστους και του άνθρακα στους χρήστες
IT; Ή μήπως μας αρκούν ακόμα και απλές μέθοδοι
χαμηλού κόστους για την κατανομή του ενεργειακού
κόστους και του άνθρακα; Πόσο ακριβείς χρειάζεται
να είμαστε;
Το παρόν έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των
στρατηγικών κατανομής ενεργειακού κόστους
και άνθρακα, καθώς και της ακρίβειάς τους.
Αποδεικνύουμε ότι σε οποιοδήποτε κέντρο
δεδομένων, μεγάλο ή μικρό, καινούργιο ή παλιό,
είναι εξίσου εύκολο και ανέξοδο να ξεκινήσουμε
την κατανομή των ενεργειακών δαπανών και του
άνθρακα, αλλά τα έξοδα και η πολυπλοκότητα
αυξάνονται κλιμακωτά και η απόδοση της επένδυσης
μειώνεται αν προδιαγράψουμε υπερβολικά μεγάλη
ακρίβεια.
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Κατανομή ενεργειακού κόστους και άνθρακα κέντρων δεδομένων σε χρήστες IT

Εισαγωγή

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα τυπικό κέντρο δεδομένων χρησιμοποιεί πολύ περισσότερη
ενέργεια από όση χρειάζεται. Έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι υπάρχουν βραχυπρόθεσμες
ευκαιρίες, αποδοτικές από άποψη κόστους, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από
τα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων και σημαντικές ευκαιρίες επιρροής στο σχεδιασμό νέων
κέντρων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, τα κέντρα δεδομένων αποτελούν ενδιαφέρον
αντικείμενο τόσο για τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές όσο και για τα διοικητικά στελέχη
επιχειρήσεων, που αμφότεροι πάντα αναζητούν τέτοιες ευκαιρίες μείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας με ελάχιστες δυσμενείς κοινωνικές ή οικονομικές επιπτώσεις.
Κατά παράδοση, ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες των κέντρων δεδομένων επικεντρώνονται
στην αξιοπιστία και την παραγωγική ικανότητα. Αυτό δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα ότι τα
κέντρα δεδομένων δεν έχουν βελτιστοποιηθεί με γνώμονα την αποδοτικότητα. Πράγματι, είναι
δύσκολο να εντοπίσει κανείς έστω και μία περίπτωση στην οποία κάποιο κέντρο δεδομένων
έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την αποδοτικότητα, επειδή όλες οι επιμέρους αποφάσεις που
λαμβάνονται από τους μελετητές εξοπλισμού, τους παρόχους ενοποίησης συστημάτων, τους
προγραμματιστές συστημάτων ελέγχου, τους τεχνικούς εγκατάστασης, τους αναδόχους των
έργων, τους διευθυντές του τομέα IT (Τεχνολογίας της Πληροφορικής) και τις εταιρείες
διαχείρισης και λειτουργίας των κέντρων δεδομένων συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική
ενεργειακή απόδοση.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση ενέργειας αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του
κόστους των λειτουργιών IT, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπερβαίνει το κόστος του ίδιου
του εξοπλισμού IT. Αυτή η οικονομική πίεση, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι τα κέντρα
δεδομένων μπορούν να καταναλώνουν ενέργεια πολύ πιο αποδοτικά, έχει οδηγήσει πολλές
εταιρείες διαχείρισης κέντρων δεδομένων να ορίσουν ως προτεραιότητα τη διαχείριση ενέργειας.
Πόσο απλή μπορεί να είναι μια διαδικασία διαχείρισης ενέργειας και πόσο λίγες μετρήσεις
χρειάζονται ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή διαχείριση
της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις υποδομής και την κατανομή ενεργειακού
κόστους και άνθρακα στους χρήστες IT; Θα αποδείξουμε ότι η απάντηση είναι η εξής: Απαιτείται
μια εξαιρετικά απλή διαδικασία με πολύ λίγες μετρήσεις, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα
από οποιονδήποτε και θα παρέχει επαρκή ακρίβεια για ένα αποδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης
ενέργειας.

Ποιος είναι
ο στόχος

Γενικά ένα σύστημα αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας ή των επιπτώσεων
άνθρακα ενός κέντρου δεδομένων χαρακτηρίζεται από τρεις διαφορετικούς στόχους:
Άπαξ ή περιοδικές μετρήσεις της απόδοσης
Μετακύλιση της κατανομής ενέργειας ή άνθρακα σε άλλους
Χρήση στοιχείων πληροφοριών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή των επιπτώσεων
άνθρακα των εγκαταστάσεων υποδομής
Για κάθε κέντρο δεδομένων, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ποιος από αυτούς τους
στόχους (ή συνδυασμός στόχων) θα είναι ο επιδιωκόμενος, επειδή η σωστή κατανόηση
επηρεάζει σε αποφασιστικό βαθμό την τεχνική υλοποίηση.

Στόχος 1: Άπαξ ή περιοδικές μετρήσεις της απόδοσης
Οι μετρήσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας ή των επιπτώσεων άνθρακα, άπαξ ή περιοδικά,
μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό του αν πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ή και να
εφαρμοστεί άμεσα ένα διαρκές (συνεχιζόμενο) πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας. Το σκεπτικό σε
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αυτήν την περίπτωση είναι ότι αν οι μετρήσεις απόδοσης δείξουν επιδόσεις συγκρίσιμες ή
καλύτερες από εκείνες άλλων παρόμοιων κέντρων δεδομένων, τότε ίσως είναι προτιμότερο να
παραβλέψουμε το όλο ζήτημα. Αντίθετα, αν οι μετρήσεις απόδοσης αποκαλύψουν επιδόσεις
χειρότερες από εκείνες παρόμοιων κέντρων δεδομένων, τότε η εφαρμογή ενός διαρκούς
προγράμματος διαχείρισης ενέργειας είναι πιθανό να έχει καλή απόδοση επένδυσης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίτευξη αυτού του στόχου, από μόνη της, δεν παρέχει στοιχεία
πληροφοριών στα οποία μπορούν να βασιστούν συγκεκριμένα μέτρα και χαρακτηρίζουν ή
μπορούν να οδηγήσουν σε μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ή των επιπτώσεων άνθρακα.
∆υστυχώς πολλές εταιρείες διαχείρισης κέντρων δεδομένων ξεκινούν με αυτόν τον στόχο και
απογοητεύονται από τα αποτελέσματα. Για να επιτευχθούν τα πλεονεκτήματα μείωσης των
επιπτώσεων, πρέπει να υλοποιηθούν ο ένας ή και οι δύο στόχοι που περιγράφονται στη
συνέχεια.

Στόχος 2: Μετακύλιση της κατανομής ενέργειας ή άνθρακα σε άλλους
Ορισμένα κέντρα δεδομένων λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών κέντρων δεδομένων σε
άλλους οργανισμούς, είτε παρέχοντας τη υλική υποδομή (τις εγκαταστάσεις) κέντρου δεδομένων
είτε προμηθεύοντας υποδομή IT υπό τη μορφή μεμονωμένων υπολογιστών ή διακομιστών.
Υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί κατανομή ή ακόμη και χρέωση της ενέργειας ή του άνθρακα
στους πελάτες των κέντρων δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι απαίτηση που προέρχεται από τον
ίδιο τον οργανισμό ή απαίτηση για συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές ή συμβατική
υποχρέωση. Αντικειμενικός σκοπός είναι η παροχή ενός οικονομικού ή άλλου κινήτρου στους
πελάτες κέντρων δεδομένων ώστε να προβούν σε αλλαγές συμπεριφοράς οι οποίες θα μειώσουν
την κατανάλωση ενέργειας ή τις επιπτώσεις άνθρακα, όπως απενεργοποίηση διακομιστών που
δεν χρησιμοποιούνται, ενεργοποίηση λειτουργιών διαχείρισης ενέργειας, διαχείριση περιττών
χώρων αποθήκευσης ή εικονικοποίηση διακομιστών. Τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας και
μείωσης των επιπτώσεων άνθρακα σε ένα τυπικό κέντρο δεδομένων, μέσω της διαχείρισης των
λειτουργιών IT με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα, είναι τεράστια, με δυνατότητες
ελάττωσης που κυμαίνονται από 10% έως 80%, ανάλογα με το υπάρχον επίπεδο ωριμότητας
και εικονικοποίησης του κέντρου δεδομένων. Επειδή πολλές από τις πιθανές βελτιώσεις γίνονται
κατ' ουσία δωρεάν ή μπορούν να εισαχθούν με ελάχιστο κόστος κατά τις ανανεώσεις του
εξοπλισμού IT, η εκχώρηση του ενεργειακού κόστους ή των επιπτώσεων άνθρακα μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά στην εφαρμογή ενός επιτυχημένου και αποδοτικού από απόψεως
κόστους προγράμματος διαχείρισης ενέργειας.

Κατανομή των ενεργειακών
δαπανών και των επιπτώσεων
άνθρακα στους σχεδιαστές και
τους χρήστες IT

Σχήμα 1
Κλιμακωτή επίδραση της
κατανομής ενεργειακού
κόστους

Εξυπνότερες, πιο οικολογικές
("πράσινες") αποφάσεις για υπολογιστικά
συστήματα, που λαμβάνουν υπόψη τις
πραγματικές δαπάνες

Μειωμένες συνολικές δαπάνες και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
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Στόχος 3: Χρήση στοιχείων πληροφοριών για μείωση της ενέργειας
ή των επιπτώσεων άνθρακα των εγκαταστάσεων υποδομής
Σε κάθε κέντρο δεδομένων, οι υλικές υποδομές (ηλεκτρικό ρεύμα, ψύξη, φωτισμός, συστήματα
ελέγχου κ.λπ.) καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και προκαλούν επιπτώσεις ως
προς τον άνθρακα. Το μέτρο που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις αποδοτικής κατανάλωσης
ενέργειας των υποδομών κέντρων δεδομένων είναι η Αποτελεσματικότητα Χρήσης Ισχύος
(Power Usage Effectiveness – PUE). Το αντίστροφο της PUE ονομάζεται DCiE και χρησιμοποιείται
επίσης ως μετρική αξιολόγησης). Σε πολλά κέντρα δεδομένων, η ισχύς που καταναλώνεται από
τις υλικές υποδομές είναι μεγαλύτερη από την ισχύ που χρησιμοποιείται από τα φορτία λειτουργιών
IT (PUE > 2). Κατά συνέπεια, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις υλικές υποδομές,
σε ποσοστιαία βάση, είναι σχεδόν το ίδιο σημαντική με τη μείωση του φορτίου λειτουργιών IT.
Στόχος είναι να παρασχεθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την αναγνώριση και τον ποσοτικό
προσδιορισμό των ευκαιριών τροποποίησης του εξοπλισμού, της διευθέτησης ή των ρυθμίσεων,
που θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις για το
φορτίο των λειτουργιών IT. Το περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των επιπτώσεων
άνθρακα σε ένα τυπικό κέντρο δεδομένων μέσω της διαχείρισης των υλικών υποδομών με στόχο
την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μεγάλο, με δυνατότητα ελάττωσης που κυμαίνεται από 10%
έως 40% ανάλογα με τις συνθήκες, τις ρυθμίσεις, τη διευθέτηση και το φορτίο του κέντρου
δεδομένων.
∆ύο από τους στόχους που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα – η κατανομή του
ενεργειακού κόστους στα τμήματα IT και η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας από τις υλικές
υποδομές – προσφέρουν αμφότεροι ευκαιρίες για σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και του άνθρακα στα κέντρα δεδομένων. Κατά την εξέταση του συνολικού στόχου της μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων άνθρακα σε ένα συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων,
είναι πρώτα απαραίτητο να αποφασιστεί ποιος από τους δύο αυτούς στόχους θα επιλεγεί
(ή αν θα επιλεγούν και οι δύο).

Επιλογή του στόχου
Η παραπάνω ανάλυση σχετικά με τους τρεις στόχους μετρήσεων της ενεργειακής αποδοτικότητας
και των επιπτώσεων άνθρακα για τα κέντρα δεδομένων οδηγεί στις παρακάτω καίριες
παρατηρήσεις:
Υπάρχουν τεράστια περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των κέντρων
δεδομένων, εξοικονόμησης ενέργειας και άνθρακα της τάξης του 20% έως 90%, μέσω
της συγχρονισμένης διαχείρισης τόσο των συμπεριφορών στα τμήματα IT όσο και των
υλικών υποδομών.
Οι μετρήσεις απόδοσης, από μόνες τους, δεν βελτιώνουν τίποτα. ∆εν μπορούν να
θεωρηθούν ότι αποτελούν την καρδιά ενός σχεδίου μείωσης της ενέργειας και του
άνθρακα. Χρησιμεύουν κυρίως στον ποσοτικό προσδιορισμό των πόρων που θα
χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση ενέργειας.
Η κατανομή ενέργειας και άνθρακα στους χρήστες IT τους παρέχει τα εργαλεία για να λάβουν
ορθολογικές αποφάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τις εφαρμογές IT.
Τόσο (α) η κατανομή του ενεργειακού κόστους στους χρήστες IT όσο και (β) η διαχείριση της
κατανάλωσης ενέργειας των υλικών υποδομών παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες
εξοικονόμησης, ωστόσο αυτοί οι στόχοι, εφόσον συνδυαστούν, προσφέρουν μεγαλύτερες
ευκαιρίες απ' ό,τι καθένας τους ξεχωριστά.
Αν ο στόχος είναι μια συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων
άνθρακα, τότε ο συνδυασμός των παραπάνω στόχων, με μικρότερη επικέντρωση στις
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μετρήσεις απόδοσης, είναι η καλύτερη στρατηγική. Αποτελεί ο συνδυασμός όλων αυτών των
στόχων μεγάλο, πολύπλοκο και ακριβό εγχείρημα; Θα είχε μια τέτοια προσπάθεια αποδεκτή
απόδοση επένδυσης; Η απάντηση είναι ότι, αν το πρόβλημα αντιμετωπιστεί σωστά, η επίτευξη
όλων των στόχων είναι εντυπωσιακά απλή και οικονομική. Εκτός αυτού, οι εταιρείες διαχείρισης
των κέντρων δεδομένων μπορούν να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα άμεσα.
Θα εξηγήσουμε τον τρόπο στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου.

Συσχετισμός
μετρήσεων και
μοντέλων

Οι περισσότερες αναλύσεις σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας επικεντρώνονται στις μετρήσεις
ή τον υπολογισμό της ενέργειας. Ωστόσο, κάθε ορθολογική προσέγγιση της διαχείρισης ενέργειας
απαιτεί κάποια ερμηνεία ή επεξήγηση της μετρηθείσας κατανάλωσης ενέργειας. Για να
πραγματοποιηθούν βελτιώσεις ή για να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, πρέπει να είναι κατανοητός,
ως έναν βαθμό, ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες αλλαγές θα επηρεάσουν την κατανάλωση
ενέργειας.
Πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο λειτουργίας του κέντρου δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μετρήσεις για να
αναγνωρίσουμε και να προσδιορίσουμε ποσοτικά τα περιθώρια βελτίωσης. Μια μέτρηση της
ηλεκτρικής ισχύος που απαιτεί μια αντλία κρύου νερού δεν διαφωτίζει, καθ' εαυτήν, κατά πόσο
η αντλία λειτουργεί στα πλαίσια των αναμενόμενων παραμέτρων απόδοσης, αν είχε το σωστό
μέγεθος εξαρχής, κατά πόσο οποιαδήποτε αλλαγή βαλβίδων ή προγραμματισμού θα μπορούσε
να μειώσει την ενέργεια που καταναλώνει ή αν μια άλλη αντλία θα μπορούσε να παρέχει την ίδια
λειτουργία με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Για να κατανοήσουμε τα περιθώρια βελτίωσης
της κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να διαθέτουμε είτε έμμεσα μοντέλα (γνώση έμπειρων ειδικών)
είτε άμεσα μοντέλα (εργαλεία λογισμικού).
Ακόμη και ο στόχος κατανομής του ενεργειακού κόστους στους χρήστες IT απαιτεί τη χρήση
μοντέλων. Ενώ η κατανάλωση ισχύος των διακομιστών θα μπορούσε να μετρηθεί απευθείας και
να συσχετιστεί με τους χρήστες IT, το μεγαλύτερο κομμάτι της ισχύος ενός κέντρου δεδομένων
αναλώνεται σε φορτία λειτουργιών που δεν αφορούν τους διακομιστές, οπότε απαιτείται η χρήση
ενός μοντέλου ώστε αυτές οι καταναλώσεις ενέργειας να συσχετιστούν με τους χρήστες IT.
Στην Σχήμα 2 παρουσιάζεται μια γενική διαδικασία διαχείρισης της ενέργειας στα κέντρα
δεδομένων:
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Αλλαγές IT
(απόσυρση διακομιστών, εικονικοποίηση, βελτιώσεις συσκευών)

Σχήμα 2
∆ιάγραμμα ροής
πληροφοριών μιας
διαδικασίας διαχείρισης
ενέργειας κέντρου
δεδομένων, που δείχνει
πώς οι λειτουργίες
μοντελοποίησης και
ανάλυσης ενσωματώνονται
στις υπάρχουσες
δραστηριότητες σχεδιασμού
IT και υποδομών, με
αποτέλεσμα αλλαγές που
μειώνουν την κατανάλωση
ενέργειας

Συστήματα IT
(διακομιστές,
χώροι
αποθήκευσης,
δίκτυο)

Κέντρο
δεδομένων
Συστήματα
υλικών
υποδομών
(τροφοδοσία,
ψύξη, φώτα)

Κατανομές ενέργειας και
άνθρακα στους χρήστες IT

Μετρήσεις
ισχύος

Σχεδιασμός και
εφαρμογές IT

Πληροφορίες
διευθέτησης

Πληροφορίες
συσκευών

Μοντέλο

PUE με δεδομένα
υποστήριξης

∆εδομένα
συνθηκών
λειτουργίας

Συνιστώμενες
αλλαγές

Ανάλυση

Σχεδιασμός και
λειτουργίες
υποδομής
Αλλαγές υλικών υποδομών
(διευθέτηση, ρυθμίσεις, συσκευές)

Στη διαδικασία διαχείρισης ενέργειας που φαίνεται στην Σχήμα 1, υπάρχουν δύο κύριες οδοί
βελτίωσης. Στην κορυφή του διαγράμματος, οι αλλαγές IT πραγματοποιούνται ως απόρροια των
δεδομένων ενέργειας και άνθρακα, τα οποία προέρχονται από το μοντέλο κέντρου δεδομένων.
Στο κάτω μέρος του διαγράμματος, οι αλλαγές στις υλικές υποδομές υλοποιούνται βάσει των
οδηγιών του μοντέλου που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας. Και στις δύο περιπτώσεις,
χρησιμοποιούνται μετρήσεις, αλλά το μοντέλο είναι εκείνο που παρέχει την ερμηνεία και την
καθοδήγηση για την επίτευξη των βελτιώσεων.
Σημειώνεται ότι το σύστημα που περιγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα ενσωματώνει και τους
τρεις στόχους διαχείρισης ενέργειας κέντρου δεδομένων οι οποίοι περιγράφονται στην
προηγούμενη ενότητα: Παρέχει δεδομένα για μέτρηση επιδόσεων, κατανέμει ενέργεια και
άνθρακα στους χρήστες IT και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις βελτιώσεις των υλικών
υποδομών. Οι μετρήσεις χωρίς μοντέλο και διαδικασία έχουν ελάχιστη αξία. Τα μοντέλα ωστόσο,
ακόμη και τα απλά μοντέλα, μπορεί να έχουν μεγάλη αξία, ακόμη και με ελλιπείς μετρήσεις.

σύνδεση στην πηγή

White Paper 154
Μετρήσεις ηλεκτρικής
αποδοτικότητας για κέντρα
δεδομένων

Συνοπτικά, ένας κομβικός στόχος των μετρήσεων της αποδοτικότητας ενός κέντρου δεδομένων
είναι η λήψη πληροφοριών που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός επακριβούς μοντέλου για το
συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων. Το μοντέλο, και όχι οι μετρήσεις, είναι εκείνο που παρέχει
πληροφορίες, που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων, σχετικά με την απόδοση του
κέντρου δεδομένων. Μια πιο πλήρης ανάλυση αυτού του θέματος περιλαμβάνεται στη Λευκή
Βίβλο APC 154, Μετρήσεις ηλεκτρικής αποδοτικότητας για κέντρα δεδομένων.

Μοντελοποίηση με τη βοήθεια μετρήσεων
Αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέλειο μοντέλο κέντρου δεδομένων, δεν θα ήταν απαραίτητες
οι μετρήσεις. Το μοντέλο θα περιλάμβανε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την ποσότητα
και τις συνθήκες λειτουργίας του φορτίου IT, θα περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
λειτουργίας όλου του εξοπλισμού υποδομής και θα δεχόταν, ως δεδομένα εισόδου, τα ιστορικά
μετρολογικά δεδομένα. Θα μπορούσε απλώς να υπολογίσει όλες τις ροές ενέργειας. Υπό
ρεαλιστικές συνθήκες, αυτό το τέλειο μοντέλο δεν μπορεί να επιτευχθεί εξαιτίας της δυσκολίας
λήψης επακριβών δεδομένων σχετικά με τις διευθετήσεις και τις συνθήκες λειτουργίας των
συσκευών IT, τις διασυνδέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας των υποδομών, καθώς και τις μη
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αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας, όπως δυσλειτουργίες, βουλωμένα φίλτρα ή κλιματιστικά
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Ενώ το τέλειο μοντέλο ενός κέντρου δεδομένων μπορεί να χρειαστεί τεράστιο όγκο
προσαρμοσμένου προγραμματισμού και συντήρησης δεδομένων, ένα εντυπωσιακά καλό
μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση μόνο ενός προσεγγιστικού καταλόγου των
υποδομών και των συσκευών IT που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, πληροφοριών σχετικά με τη
διευθέτησή τους (N+1, 2N κ.λπ.) και μερικών βασικών γνώσεων των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
των συσκευών IT και υποδομών. Στην Σχήμα 3 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υλοποίησης
λογισμικού ενός απλοποιημένου μοντέλου για τις υλικές υποδομές ενός τυπικού κέντρου
δεδομένων.

Σχήμα 3
Παράδειγμα ενός εργαλείου
μοντελοποίησης υποδομών
κέντρου δεδομένων για
τυπικές διευθετήσεις
κέντρων δεδομένων
(δωρεάν εργαλείο
βασισμένο στον ιστό)

Είναι σαφές ότι η διαχείριση και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας απαιτούν ένα είδος
μοντέλου κέντρου δεδομένων. Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο να εξαλείψει πραγματικά την
αναγκαιότητα των μετρήσεων ή να απλοποιήσει την εργασία της λήψης τους; Πόσο απλό μπορεί
να είναι ένα μοντέλο και πόσο λίγες μετρήσεις χρειάζονται, ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες για την επιτυχή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας από τις υποδομές και την
κατανομή του ενεργειακού κόστους και του άνθρακα στους χρήστες IT; Η απάντηση είναι ότι ένα
εξαιρετικά απλό μοντέλο, με πολύ λίγες μετρήσεις, μπορεί να παράσχει την αποδεκτή ακρίβεια
που χρειάζεται ένα πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας.

Πόσα σημεία
πρέπει να
μετρήσουμε

Βασική αρχή των μετρήσεων είναι να μην ξεκινάτε να μετράτε τίποτα πριν καταλάβετε πώς θα
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Μια μέτρηση που έχει ληφθεί σε λάθος χρονική στιγμή ή με
ανεπαρκή ακρίβεια ή χωρίς να προσεχθούν οι συνθήκες μπορεί αργότερα να αποδειχθεί
ανεπαρκής ή άχρηστη. Αντίθετα, η λήψη υπέρογκου πλήθους μετρήσεων με εξαιρετική ακρίβεια
μπορεί να έχει πολύ υψηλό κόστος σε χρήμα και κόπο, αλλά να παρέχει ελάχιστο πρόσθετο
όφελος σε σύγκριση με μια απλή μέτρηση. Όλα αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται καθώς οι
εταιρείες διαχείρισης κέντρων δεδομένων επιχειρούν να αναπτύξουν δικά τους συστήματα
διαχείρισης ενέργειας. Στόχος ενός συστήματος μετρήσεων είναι να χρησιμοποιεί το απλούστερο
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και φθηνότερο πρωτόκολλο μετρήσεων που μπορεί να επιτύχει τον στόχο του συστήματος
διαχείρισης.
Πόσο πολύπλοκο σύστημα απαιτείται για να ληφθούν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την
κατανάλωση ενέργειας ενός κέντρου δεδομένων; Πόσο απλό μπορεί να είναι ένα σύστημα
μετρήσεων; Για να καταλάβουμε το πρόβλημα, μπορούμε να αντιπαραβάλουμε τις δυνατότητες
δύο ακραίων περιπτώσεων: ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας έναντι ενός
συστήματος χονδρικής εκτίμησης.

Χονδρική
εκτίμηση

Σχήμα 4
Σύγκριση προσεγγίσεων
μέτρησης ενέργειας

Εκτενή εργαλεία
μετρήσεων και
λογισμικού

Ουσιαστικά δωρεάν

Ακριβά και
πολύπλοκα

Σοβαρά σφάλματα

Υψηλής ακρίβειας

∆εν διαφωτίζονται
οι λεπτομέρειες των
προβλημάτων

∆υνατότητα
ανάλυσης απόδοσης
επένδυσης και
σεναρίων

Ακραία περίπτωση αρ. 1: Ένα πλήρες σύστημα συλλογής δεδομένων
Η ανάλυση περί μετρήσεων σε ένα σύστημα διαχείρισης είναι ελλιπής αν δεν ληφθεί υπόψη η
ακρίβεια και η συχνότητα των μετρήσεων, παράγοντες που μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες
από άποψη πολυπλοκότητας και κόστους. Ως βάση αναφοράς, μπορούμε να εξετάσουμε την
περίπτωση ενός συστήματος λήψης μετρήσεων ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, το οποίο
μετράει και καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας κάθε συσκευής και κυκλώματος ενός κέντρου
δεδομένων, με απαίτηση ακρίβειας 2%. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μια εκτίμηση των
απαιτήσεων και του κόστους ενός κέντρου δεδομένων 1MW.
Με αυτό το ακραίο σύστημα οργάνων, θα μπορούσαμε να κατανείμουμε με απόλυτη ακρίβεια την
ηλεκτρική κατανάλωση σε κάθε συσκευή IT και να ενημερώσουμε ή να χρεώσουμε ανάλογα τους
χρήστες. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ηλεκτρική κατανάλωση
κάθε συσκευής υποδομής, βάσει της οποίας θα μπορούσαμε στη συνέχεια να προσπαθήσουμε
να συγκρίνουμε τις τιμές που μετρήθηκαν με τις αναμενόμενες τιμές, ώστε να εντοπίσουμε τους
τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί επίσης ένα πολύπλοκο σύστημα
λογισμικού με πολύ υψηλή επένδυση για τη διευθέτησή του και τη συντήρηση των δεδομένων
του. ∆υστυχώς το κόστος ενός συστήματος αυτού του είδους αναλογεί σε ένα σημαντικό ποσοστό
του συνολικού κόστους των υποδομών ενός κέντρου δεδομένων, ενώ επίσης αντιστοιχεί σχεδόν
στο μισό του συνολικού ενεργειακού κόστους του κέντρου δεδομένων σε ετήσια βάση. Κατά
συνέπεια, ένα σύστημα αυτού του είδους δεν είναι ρεαλιστικό, βάσει της αναμενόμενης
απόδοσης επένδυσης, εκτός αν το κόστος ενός τέτοιου συστήματος μετρήσεων μειωθεί κατά
περίπου 10 φορές. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος
αντιπροσωπεύει μια αξιοσέβαστη δαπάνη κεφαλαίου και προϋποθέτει μια πολύπλοκη και
επικίνδυνη διαδικασία εγκατάστασης, ειδικότερα σε ένα υπάρχον κέντρο δεδομένων.
Επομένως, ένα πλήρες σύστημα συλλογής δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί εφικτό, αλλά όχι
πρακτικό.
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Πλήθος

Κόστος
μονάδας
(εγκατεστημένη)

Κόστος
υποσυνόλου

1

$9.000

$9.000

80

$1.500

$120.000

Μέτρησης κυκλωμάτων
κλάδου IT

1000

$100

$100.000

Μέτρησης κυκλωμάτων υποδομής
IT

4000

$40

$160.000

Συντήρησης (10 χρόνια)

$100.000

$100.000

Λογισμικού (10ετής άδεια χρήσης)

$50.000

$50.000

∆ιευθέτηση, θέση σε λειτουργία,
συντήρηση λογισμικού

$60.000

$60.000

Συνολικό κόστος

$600.000

Μετρηθέντα κυκλώματα
Πίνακας 1
Κόστος ενός συστήματος
παρακολούθησης
ενέργειας υψηλής
ακρίβειας για κέντρο
δεδομένων ονομαστικής
ισχύος 1 MW

Μέτρησης ισχύος εισόδου κέντρου
δεδομένων 1
Μέτρησης κυκλωμάτων
υποσυστημάτων της υποδομής

Ακραία περίπτωση αρ. 2: Ένα σύστημα συλλογής δεδομένων μηδενικού
κόστους
Στη συνέχεια, ας εξετάσουμε την άλλη ακραία περίπτωση στην οποία δεν κάνουμε απολύτως
καμία μέτρηση. Ένα τέτοιο σύστημα είναι ουσιαστικά δωρεάν. Το μόνο δεδομένο εισόδου που θα
χρησιμοποιήσουμε είναι το πλήθος διακομιστών στο κέντρο δεδομένων. ∆εν θα θεωρήσουμε καν
ότι υπάρχει μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος από την επιχείρηση κοινής ωφελείας
επειδή συχνά δεν υπάρχει μετρητής ειδικά για το κέντρο δεδομένων.
∆εδομένου μόνο του πλήθους των διακομιστών, μπορούμε να επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε
χονδρικά την κατανάλωση ενέργειας του κέντρου δεδομένων ανά διακομιστή. Η κατανάλωση
ενέργειας του κέντρου δεδομένων ανά διακομιστή περιλαμβάνει την ενέργεια που καταναλώνουν
οι ίδιοι οι διακομιστές, αλλά και την ενέργεια που καταναλώνεται από τον εξοπλισμό δικτύωσης,
αποθήκευσης, τροφοδοσίας, ψύξης, φωτισμού και τις βοηθητικές συσκευές. Χωρίς απολύτως
καμία μέτρηση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στατιστικούς μέσους όρους από την
εγκατεστημένη βάση κέντρων δεδομένων για να βρούμε μια χονδρική εκτίμηση της ισχύος
ψύξης, φωτισμού κ.λπ. που χρησιμοποιείται συνήθως ανά διακομιστή. Θα μπορούσαμε να
θεωρήσουμε μια τυπική διευθέτηση υλικής υποδομής που χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων,
τα οποία παρέχουν τυπικούς μέσους διακομιστές, με το συνήθη συνδυασμό εξοπλισμού
αποθήκευσης και δικτύωσης. Αυτές οι «βάσιμες υποθέσεις» θα μπορούσαν να παρασχεθούν
από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο ή από ένα εργαλείο λογισμικού, όπως το δωρεάν εργαλείο
που φαίνεται στην Σχήμα 3 παραπάνω. Ο συνδυασμός των «βάσιμων υποθέσεων» αποτελεί το
χονδρικό μοντέλο μας για το κέντρο δεδομένων. Η ακρίβεια αυτού του συστήματος παρουσιάζεται
συνοπτικά στον Πίνακα 2.
Με αυτό το σύστημα χωρίς μετρήσεις, θα μπορούσαμε να κατανείμουμε το ενεργειακό κόστος και
το κόστος άνθρακα στους χρήστες κατά μέσο όρο ανά διακομιστή, ωστόσο η ακρίβεια θα
κυμαινόταν μόλις στο +/- 36%. Αν και όχι ιδανική, αποτελεί παρόλα αυτά χρήσιμη καθοδήγηση

1

Συνήθως, αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα μόνο μετρητή – απαιτεί άθροιση των δεδομένων
από περισσότερους του ενός μετρητές.
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για τους χρήστες IT ώστε να εφαρμόσουν αλλαγές συμπεριφοράς. Μάλιστα, οι περισσότερες
αλλαγές συμπεριφοράς των χρηστών IT δεν θα επηρεάζονταν στον ίδιο βαθμό αν το ενεργειακό
κόστος και το κόστος άνθρακα είχαν παρασχεθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, παρότι ένα
τέτοιο σύστημα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες IT, το σύστημα δεν παρέχει
κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει το δρόμο για τις βελτιώσεις των υποδομών
τροφοδοσίας ή ψύξης ενός κέντρου δεδομένων, επειδή όλα τα δεδομένα έχουν εκτιμηθεί βάσει
βιομηχανικών μέσων όρων. Μπορούμε όμως να αποκομίσουμε ένα αξιοσημείωτο όφελος με
μηδενικό κόστος, άρα αυτό το σύστημα χωρίς μετρήσεις θα πρέπει να εξεταστεί από
οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων που επιθυμεί να ξεκινήσει άμεσα να
περιορίζει το ενεργειακό κόστος, αλλά έχει ελάχιστο χρόνο και δεν διαθέτει πόρους. Ένας
πρακτικός οδηγός σχετικά με το πώς πρέπει να ξεκινήσετε αυτήν την προσέγγιση παρέχεται στο
παράρτημα στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Κατανάλωση ενέργειας

Πίνακας 2
Ακρίβεια ενός συστήματος
παρακολούθησης ενέργειας
χαμηλού κόστος για κέντρο
δεδομένων ονομαστικής
ισχύος 1 MW

Ποσοστό της
συνολικής
χρήσης

Ακρίβεια
εκτίμησης

Επίδραση στη
συνολική ακρίβεια 2

∆ιακομιστής

36%

+/- 50%

+/- 18%

Αποθηκευτικοί χώροι

10%

+/- 70%

+/- 7%

∆ικτύωση

4%

+/- 50%

+/- 2%

Ισχύς

8%

+/- 50%

+/- 4%

Ψύξη

38%

+/- 80%

+/- 30%

Φωτισμός

2%

+/- 60%

+/- 1%

Βοηθητικός εξοπλισμός

2%

+/- 80%

+/- 2%

Συνδυασμένη ακρίβεια συνολικής ενέργειας

+/- 36%

Ένα «επαρκώς καλό» σύστημα συλλογής δεδομένων ενέργειας
Φυσικά, τα δύο προηγούμενα ακραία παραδείγματα στρατηγικών συλλογής δεδομένων
ενέργειας μάς οδήγησαν στο ερώτημα του εάν υπάρχουν άλλες ενδιάμεσες στρατηγικές
συλλογής δεδομένων που παρέχουν «επαρκώς καλή» ακρίβεια δεδομένων, ώστε να
επιτυγχάνονται οι στόχοι διαχείρισης ενέργειας, αλλά με χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση
επένδυσης. Για να σας βοηθήσει να απαντήσετε αυτήν την ερώτηση, στον Πίνακα 3 φαίνεται
πώς η προσθήκη κόστους και πολυπλοκότητας σε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας αυξάνει
την ακρίβεια και το κόστος.
Κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί στην προσθήκη μίας δυνατότητας αναπαράστασης μέσω
μοντέλου ή λήψης μετρήσεων στο σύστημα διαχείρισης, ξεκινώντας από ένα σύστημα μηδενικού
κόστους βασισμένο μόνο στο πλήθος των διακομιστών, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη
ενότητα. Καθώς προστίθενται δυνατότητες, το σφάλμα μειώνεται και το κόστος του συστήματος
αυξάνεται.
Το σφάλμα κατανομής IT ορίζεται ως η απόκλιση που παρατηρείται στην αντιστοίχιση ενέργειας
και άνθρακα σε μια ορισμένη μονάδα δυνατοτήτων IT, όπως ένας τυπικός διακομιστής.
Το σφάλμα αντιστοίχισης ενέργειας σε ένα συγκεκριμένο διακομιστή μπορεί να είναι πολύ
μεγαλύτερο από τα σφάλματα που ορίζονται στον πίνακα. Ορισμένες δυνατότητες που
2

Τα σφάλματα στις ενεργειακές εκτιμήσεις των υποσυστημάτων είναι μαθηματικά ορθογώνια, συνεπώς
το συνολικό σφάλμα είναι η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των σφαλμάτων των
υποσυστημάτων.
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παρατίθενται στον πίνακα, όπως η κατηγοριοποίηση των διακομιστών και η μέτρηση όλων των
συσκευών IT, βελτιώνουν σημαντικά την ακρίβεια στην αντιστοίχιση ενέργειας και άνθρακα σε
συγκεκριμένους διακομιστές. Αυτό θα εξεταστεί πιο λεπτομερώς στη συνέχεια αυτού του
εγγράφου.

Προστιθέμενη
δυνατότητα
μοντελοποίησης και
μετρήσεων

Πίνακας 3
Η προσθήκη δυνατοτήτων
μοντελοποίησης και
μετρήσεων επηρεάζει την
ακρίβεια του συστήματος
διαχείρισης και το κόστος
για ένα κέντρο δεδομένων
ονομαστικής ισχύος 1 MW

Σφάλμα
PUE

Σφάλμα
κατανομής
IT 3,4

Κόστος
συστήματος
(ανά MW)

Πλήθος διακομιστών

61%

39%

0

+ Ισχύς UPS

55%

33%

0

+ Χονδρικός κατάλογος
απογραφής5

23%

20%

0

+ Λεπτομερής
κατάλογος απογραφής

14%

12%

$2.000

+ Κατηγοριοποίηση
διακομιστών

14%

12%

$4.000

+ Έλεγχος
υποσυστημάτων

8%

7%

$10.000

+ Μέτρηση βασικών
υποσυστημάτων

6%

4%

$50.000

+ Μέτρηση όλων των
υποσυστημάτων

3%

2%

$130.000

+ Μέτρηση όλων των
συσκευών IT

2%

2%

$600.000

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το συμβιβασμό μεταξύ ακρίβειας και κόστους μετρήσεων καθώς
προσθέτουμε επιπλέον λειτουργίες σε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, τα δεδομένα του
Πίνακα 3 απεικονίζονται γραφικά στην Σχήμα 5.

3

Το σφάλμα κατανομής IT μπορεί να είναι μικρότερο από το σφάλμα PUE επειδή η χρήση ενέργειας
και άνθρακα που σχετίζεται με το PUE αποτελεί μόνο κλάσμα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

4

Το σφάλμα κατανομής IT σε αυτόν τον πίνακα είναι η κατανομή για έναν ορισμένο «τυπικό μέσο
διακομιστή» και όχι έναν συγκεκριμένο διακομιστή. Τα σφάλματα για κάθε ξεχωριστό διακομιστή είναι
μεγαλύτερα και μειώνονται σημαντικά αν προστεθεί η δυνατότητα «κατηγοριοποίησης διακομιστών»,
όπως περιγράφεται στη συνέχεια αυτού του εγγράφου.

5

Ο χονδρικός κατάλογος απογραφής είναι ένας κατάλογος με την παραγωγική ικανότητα και τον τύπο
της κύριας τροφοδοσίας, της ψύξης και των συσκευών IT στο κέντρο δεδομένων, που, όταν συνδυαστεί
με τα δεδομένα τα οποία αφορούν αυτές τις συσκευές, παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης
της ακρίβειας στις εκτιμήσεις κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να παρασχεθεί στο
πλαίσιο μιας ενεργειακής εκτίμησης από ειδικούς ή να αποτελέσει το αντικείμενο των προσπαθειών
εταιρειών διαχείρισης κέντρου δεδομένων με πρωτοβουλία. Πρόσθετες οδηγίες για αυτήν τη μέθοδο
παρέχονται σε άλλες λευκές βίβλους της APC που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
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no cost
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40.0%
40%

$400 K
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cost

30.0%
30%

10.0%
10%

$300 K
$200 K

IT allocation
Σφάλμα
κατανομής
IT error

$100 K

0%
0.0%

Increasing modeling and metering capabilities

όλων των συσκευών IT

20.0%
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Σχήμα 5

$600 K

$0 K

Measurement
Cost ($)
Κόστος
μέτρησης
($)

Measurement
Error (%)
Σφάλμα
μέτρησης
(%)

60.0%
60%

Αύξηση δυνατοτήτων μοντελοποίησης και μετρήσεων
Η Σχήμα 5 δείχνει ότι η ακρίβεια του συστήματος μετρήσεων ενέργειας ενός κέντρου δεδομένων
αρχικά αυξάνεται γρήγορα με χαμηλό κόστος, καθώς προστίθενται απλές δυνατότητες
μοντελοποίησης και μετρήσεων. Ωστόσο, όταν επιτυγχάνονται σφάλματα μικρότερα από
περίπου 10%, το κόστος αυξάνεται εντυπωσιακά.
Στην παρούσα ανάλυση προτείνεται η παρακάτω συνιστώμενη στρατηγική μετρήσεων και
μοντελοποίησης για τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας κέντρων δεδομένων:
Ένα σύστημα ενεργειακής μοντελοποίησης μηδενικού κόστους, με βάση το πλήθος των
διακομιστών, τις ενδείξεις ισχύος UPS και τον χονδρικό κατάλογο απογραφής, είναι αρκετό
για να επιτρέψει την ουσιαστική κατανομή ενέργειας σε χρήστες IT
Με τον καιρό, για να βελτιωθεί το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, μπορούν να προστεθούν
πρόσθετες δυνατότητες χαμηλού κόστους, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων των
μοντέλων από τη χρήση λεπτομερών καταλόγων απογραφής και την κατηγοριοποίηση
διακομιστών, καθώς και βελτιώσεων των μετρήσεων από τους ελέγχους ενέργειας και τις
μετρήσεις των βασικών υποσυστημάτων
Οι εκτενείς μετρήσεις όλων των υποσυστημάτων υποδομής και των συσκευών IT
προσαυξάνουν ελάχιστα την αξία ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας και έχουν χαμηλή
απόδοση ως επένδυση

Κατανομή
ενέργειας σε
χρήστες IT

Η παραγωγική ικανότητα IT μπορεί να μετρηθεί και να κατανεμηθεί με διάφορους τρόπους, βάσει
μεταξύ άλλων των κύκλων υπολογισμών, του πλήθους διακομιστών, του αριθμού των πυρήνων
επεξεργασίας, της χωρητικότητας σε terabyte, του πλήθους των ερμαρίων ικριωμάτων, των
τετραγωνικών μέτρων, του πλήθους εικονικών διακομιστών κ.λπ. Ένα ιδανικό μοντέλο χρήσης IT
μπορεί να περιλαμβάνει όλους αυτούς τους παράγοντες στην κατανομή δαπανών, ενέργειας
ή άνθρακα. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε με ένα απλό μοντέλο, μετρώντας την παραγωγική ικανότητα
IT με βάση το πλήθος διακομιστών, που είναι ένας δημοφιλής τρόπος μέτρησης της
παραγωγικής ικανότητας, στον οποίο μπορούν να αντιστοιχιστούν πολλές από τις υπόλοιπες
μετρήσεις.
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Αν είναι δυνατή η ανάθεση ενός χρήστη IT σε περισσότερους από έναν διακομιστές, τότε, για να
κατανείμουμε ενέργεια και άνθρακα σε αυτόν τον χρήστη, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι
να εκχωρήσουμε ενέργεια σε έναν διακομιστή, οπότε η συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός
χρήστη IT είναι απλώς ο αριθμός των διακομιστών που έχουν ανατεθεί σε αυτόν επί την
κατανάλωση ενέργειας που έχει κατανεμηθεί ανά διακομιστή. Αυτό απαιτεί να προσδιορίσουμε
όλες τις καταναλώσεις ενέργειας στο κέντρο δεδομένων και να τις κατανείμουμε ανά διακομιστή.
Έτσι, η συνολική κατανομή ενέργειας ενός διακομιστή είναι το άθροισμα της κατανάλωσης
ενέργειας του ίδιου του διακομιστή συν τις κατανομές κατανάλωσης ενέργειας για αποθήκευση,
δικτύωση, τροφοδοσία, ψύξη, φωτισμό και βοηθητικά φορτία. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται μια
τέτοια κατανομή για ένα τυπικό κέντρο δεδομένων:

Σχήμα 6
Ανάλυση της κατανάλωσης
ενέργειας των 930 W που
έχει εκχωρηθεί από το κέντρο
δεδομένων σε έναν διακομιστή.
Η πραγματική ισχύς του ίδιου
του διακομιστή είναι μόλις
340 W.

Σε αυτήν την περίπτωση, παρότι η πραγματική ισχύς που απορροφά ο τυπικός διακομιστής είναι
340 W, η συνολική ισχύς που κατανέμεται στον διακομιστή είναι πολύ υψηλότερη, φτάνοντας τα
930 W.

Σύγκριση μιας μέσης συσκευής IT με μια συγκεκριμένη συσκευή IT
Η μέθοδος εκχώρησης ενέργειας σε έναν χρήστη IT βάσει των «μονάδων διακομιστή» ενός
μέσου διακομιστή παρουσιάζει μια σειρά από ανακρίβειες επειδή βασίζεται στην παραδοχή
ομοιόμορφης εκμετάλλευσης των κατανεμημένων πόρων κατά διακομιστή και θεωρεί ότι όλοι
οι διακομιστές είναι ίδιοι. Η πραγματική συνολική ισχύς που σχετίζεται με κάθε διακομιστή θα
ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του, τα επιμέρους χαρακτηριστικά διαχείρισης ενέργειας και τον
τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται άλλους πόρους IT.
Για τα κέντρα δεδομένων που έχουν σχετικά ομοιόμορφο πλήθος διακομιστών, η αντιστοίχιση
ενός τυπικού ενεργειακού κόστους ανά διακομιστή είναι μια αποτελεσματική προσεγγιστική
αντιμετώπιση. Ωστόσο, για τα κέντρα δεδομένων με μεγάλη ποικιλία τύπων διακομιστών,
η χρήση της τυπικής «μονάδας διακομιστή» για την κατανομή της ενέργειας δεν είναι
αποτελεσματική. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε την περίπτωση στην οποία ένας χρήστης IT
έχει οκτώ server blades ως διακομιστές απλών εφαρμογών, ενώ ένας άλλος χρήστης IT έχει
οκτώ κεντρικά συστήματα επεξεργασίας (mainframe) με χώρους αποθήκευσης online μεγέθους
πολλών terabyte. Είναι σαφές ότι ο χρήστης mainframe καταναλώνει πολύ περισσότερη ισχύ,
ωστόσο η κατανομή της ενέργειας, με βάση τον τυπικό διακομιστή, θα έδινε την ίδια ενέργεια και
τον ίδιο άνθρακα και στους δύο χρήστες. Ενώ η συνολική ενέργεια που κατανέμεται με μια τέτοια
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μέθοδο θα ήταν ακριβής, ένα τμήμα της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο χρήστης IT με τα mainframe
θα αντιστοιχιζόταν άδικα στον χρήστη των blade server.
Θεωρητικά, αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να διορθωθεί με τη μέτρηση όλων των συσκευών
IT και την αντιστοίχιση της ενέργειας, βάσει αυτών των μετρήσεων, στους χρήστες IT. Έχουμε
ήδη δείξει ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά επειδή:
Μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από τον εξοπλισμό τροφοδοσίας,
τον εξοπλισμό ψύξης, τις συσκευές δικτύου και άλλα φορτία, τα οποία δεν μπορούν σε όλες
τις περιπτώσεις να συσχετιστούν απευθείας με τους χρήστες IT
Το κόστος του συστήματος για τη μέτρηση όλων των συσκευών IT, μαζί με το κόστος και την
πολυπλοκότητα του συστήματος λογισμικού, είναι υπερβολικά υψηλό
Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα με έναν τρόπο απλό και αποδοτικό από την άποψη του
κόστους, οι διακομιστές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε μια περιορισμένο κατάλογο
χαρακτηριστικών τύπων, ο καθένας με το δικό του προφίλ κατανάλωσης ενέργειας. Αντί λοιπόν
να εκλαμβάνονται όλοι οι διακομιστές ως μία τυποποιημένη «μονάδα διακομιστή», μπορεί να
δημιουργηθεί ένας κατάλογος κατηγοριοποίησης διακομιστών, όμοιος με αυτόν του Πίνακα 4:

Κατηγορία
διακομιστή

Πίνακας 4
Παράδειγμα πίνακα
κατηγοριοποίησης
διακομιστών

Ισχύς
διακομιστή

Κατανομή
δικτύου

Κατανομή
αποθήκευσης

∆ιακομ. εφαρμ. 1U

250 W

0,2

0,1

Εικονικός
ιακομιστής 6

90 W

0,4

0,2

Web blade

200 W

0,3

0,1

ERP blade

200 W

0,1

0,4

Mainframe

4000 W

0,1

0,5

∆ιακομιστής 3U-10U

2000 W

0,1

0,1

Ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει (με τις κατάλληλες τιμές ισχύος),
ειδάλλως μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ
των χρηστών κάθε κέντρου δεδομένων.
Σε κάθε διακομιστή αντιστοιχίζεται ένα βασικό επίπεδο τυπικής ισχύος, μαζί με κατανομές που
αντιπροσωπεύουν το τμήμα της βασικής ισχύος το οποίο σχετίζεται με τη δικτύωση και την
αποθήκευση. Οι δαπάνες τροφοδοσίας, ψύξης και φωτισμού κατανέμονται ισότιμα με βάση
τα Watt ανά συσκευή IT και δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του διακομιστή.
Η μέθοδος χρήσης του συστήματος κατηγοριοποίησης έχει ως εξής:
Αντιστοίχιση όλων των διακομιστών σε μία κατηγορία

6

Αν οι εικονικοί διακομιστές αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία, τότε ο αριθμός κατανεμημένων
διακομιστών θα υπερβαίνει τον αριθμό πραγματικών διακομιστών. Σε αυτήν την περίπτωση,
οι πραγματικοί διακομιστές που φιλοξενούν τους εικονικούς διακομιστές δεν αντιστοιχίζονται
σε κανέναν χρήστη IT.
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Αντιστοίχιση σε κάθε χρήστη IT ενός αριθμού τυπικών διακομιστών κάθε κατηγορίας
Άθροιση της υπολογισθείσας ισχύος από όλες τις κατηγορίες διακομιστών και, στη συνέχεια,
κανονικοποίηση για ταύτιση με την πραγματική μέση ροή ρεύματος IT (που καθορίζεται
βάσει του μοντέλου ή μέτρησης)
Εφαρμογή των δεδομένων PUE σε κάθε κατηγορία διακομιστών
Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός κέντρου δεδομένων μπορεί
να κατανεμηθεί σε μια σειρά από κατηγορίες διακομιστών, που στη συνέχεια μπορούν να
αντιστοιχιστούν σε χρήστες IT. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα εργαλείο
λογισμικού, σαν εκείνα που παρέχουν προμηθευτές όπως η APC της Schneider Electric,
ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Μετάφραση
ενέργειας σε
άνθρακα

Αφού προσδιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας των φορτίων IT ή των συστημάτων υποδομής
στο κέντρο δεδομένων, μπορούμε να τους κατανείμουμε άνθρακα. Οι επιπτώσεις άνθρακα των
κέντρων δεδομένων είναι έμμεσες και προέρχονται από τρεις βασικές πηγές:
Εκπομπές άνθρακα που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή του κέντρου δεδομένων, του
υπολογιστικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού υποδομής του (αυτή η πηγή ονομάζεται και
«ενσωματωμένος άνθρακας»)
Τοπικές εκπομπές άνθρακα από συστήματα θέρμανσης, γεννήτριες έκτακτης ανάγκης
ή συστήματα συμπαραγωγής
Εκπομπές άνθρακα που δημιουργήθηκαν κατά τη δημιουργία της ηλεκτρικής ισχύος που
απαιτείται για την τροφοδοσία του κέντρου δεδομένων
Γενικά οι περισσότερες αναλύσεις, οι μετρήσεις επιδόσεων και οι αναφορές σχετικά με τον
άνθρακα περιορίζονται στις εκπομπές που προκαλούνται κατά τη λειτουργία. Ο ενσωματωμένος
άνθρακας συμβάλλει σημαντικά στις συνολικές επιπτώσεις άνθρακα, ωστόσο οι μέθοδοι και τα
πρότυπα αξιολόγησης των επιπτώσεων του ενσωματωμένου άνθρακα βρίσκονται ακόμη υπό
ανάπτυξη.
Τα κέντρα δεδομένων δεν δημιουργούν άμεσα σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα ή
άλλων αερίων αντίστοιχων του CO2. Η λειτουργία των γεννητριών έκτακτης ανάγκης συνήθως
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,01% των συνολικών επιπτώσεων άνθρακα και μπορεί να
παραβλεφθεί. Τα κέντρα δεδομένων λειτουργούν με υψηλή πυκνότητα ισχύος και σπάνια
απαιτούν συμπληρωματική θέρμανση, οπότε μπορεί επίσης να παραβλεφθεί και ο άνθρακας
που σχετίζεται με τη θερμότητα. Πολύ λίγα κέντρα δεδομένων συστεγάζονται με σταθμούς
παραγωγής ενέργειας, συνεπώς αυτό δεν αποτελεί παράγοντα που πρέπει να μας απασχολήσει
στις περισσότερες περιπτώσεις.
Στο παρόν έγγραφο, θα περιορίσουμε τις μετρικές άνθρακα σε εκείνες που σχετίζονται με την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 99% των επιπτώσεων
άνθρακα, που σχετίζονται με τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων.

Αντιστοιχία της ενέργειας σε άνθρακα
∆εδομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στο κέντρο δεδομένων, είναι εφικτή
η εκτίμηση των εκπομπών άνθρακα που δημιουργούνται από την κατανάλωση αυτής της
ενέργειας. Ένας οργανισμός κοινής ωφελείας μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικές με τις
εκπομπές άνθρακα για κάθε κιλοβατώρα ενέργειας που δημιουργείται, βάσει του συνδυασμού
(«μίγματος») πηγών ενέργειας. (Σημείωση: Αν οι εκπομπές άνθρακα που αποτράπηκαν
αναλυθούν με βάση την τελευταία πηγή ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε, συνήθως θα προκύψουν
υψηλότερες επιπτώσεις άνθρακα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε επιπλέον μονάδα
ενέργειας που εξοικονομείται σε έναν υπάρχοντα οργανισμό κοινής ωφελείας δεν μειώνει ισότιμα
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το φορτίο σε όλες τις γεννήτριες – αντίθετα οι μειώσεις δρομολογούνται προς τη δημιουργία
ενέργειας υψηλότερου κόστους όπως φυσικό αέριο.) Αν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι
διαθέσιμες από τον οργανισμό κοινής ωφελείας, τότε υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα δεδομένα
σε επίπεδο γεωγραφικών περιφερειών. Αυτά τα δεδομένα είναι μετρημένα σε τόνους CO2 ανά
κιλοβατώρα και συνήθως ανήκουν στο εύρος τιμών από 0,1 έως 1 τόνο ανά κιλοβατώρα στη
γεννήτρια. Για τον προσδιορισμό του φορτίου που δημιουργεί το κέντρο δεδομένων στη
γεννήτρια, στην κατανάλωση ενέργειας του κέντρου δεδομένων προστίθενται και οι απώλειες
διανομής (συνήθως γύρω στο 10%) μεταξύ της γεννήτριας και του κέντρου δεδομένων.
Ο παρακάτω μαθηματικός τύπος δίνει τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα που οφείλονται στο φορτίο
μιας εγκατάστασης:

Παροχή
καθοδήγησης
σε χρήστες IT

Για να μπορέσει ένας χρήστης IT να ενσωματώσει τα κριτήρια που σχετίζονται με την ενέργεια
στις αποφάσεις σχεδιασμού και εφαρμογών ΙΤ, δεν χρειάζεται να καταλάβει τις αρχές και τις
τεχνικές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης IT είναι μια
απλή σύνοψη της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων άνθρακα κάθε πόρου IT που
χρησιμοποιεί. Στον Πίνακα 5 παρέχεται μια τέτοια αναφορά για τους χρήστες IT:

Κατηγορία διακομιστή

Πίνακας 5
Παράδειγμα ετήσιων
αντιστοιχίσεων ενέργειας
και άνθρακα που
παρέχονται σε έναν
χρήστη IT

Σύνολο
εγκατεστημένων

Ενέργεια ανά
μονάδα

Άνθρακας
ανά
μονάδα

∆ιακομ. εφαρμ. 1U

50

6.000

2,7

Εικονικός διακομιστής

30

2.650

1,2

Web blade

15

5.200

2,3

ERP blade

10

5.500

2,5

Mainframe

2

117.000

53,0

∆ιακομιστής 3-10U

15

44.000

20,0

1.409.000
κιλοβατώρες

634
τόνοι

Συνολική ενέργεια και άνθρακας (ετησίως)
Ενεργειακό κόστος
(ετησίως)
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Συμπέρασμα

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται μια λογική στρατηγική κατανομής της ενέργειας και του
άνθρακα κέντρων δεδομένων σε χρήστες IT.
Για την κατανομή ενέργειας και άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά μοντέλα μηδενικού
κόστους βάσει των τυπικών, μέσων μονάδων παραγωγικής ικανότητας IT, όπως είναι η τυπική
«μονάδα διακομιστή». Τα μοντέλα αυτού του τύπου δεν είναι απόλυτα ακριβή, αλλά αρκετά
ακριβή ώστε να είναι χρήσιμα για τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας των κέντρων δεδομένων.
Ένα απλό σύστημα μπορεί να βελτιωθεί με τον καιρό μέσω της προσθήκης επιπλέον δυνατοτήτων
μετρήσεων και μοντελοποίησης, παρέχοντας επιπλέον ακρίβεια και διαφωτίζοντας σε βάθος την
κατανάλωση ενέργειας. Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια ορθολογική σειρά υλοποίησης αυτών
των δυνατοτήτων. Με ελάχιστους μόνο μετρητές ενέργειας, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες
διαδικασίες ελέγχου ενέργειας των κέντρων δεδομένων και απλές εφαρμογές λογισμικού, μπορεί
να υλοποιηθεί ένα εντυπωσιακά αποτελεσματικό σύστημα μηδενικού κόστους.
Οι εταιρείες διαχείρισης των κέντρων δεδομένων δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι
απαιτούνται πολύπλοκα και εκτεταμένα συστήματα μετρήσεων για την υλοποίηση ενός
αποδοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας ή για την αντιστοίχιση ενέργειας και άνθρακα σε
χρήστες IT. Πράγματι, τα πολύ εξελιγμένα συστήματα οργάνων έχουν χαμηλή απόδοση
επένδυσης.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια αρχική προσέγγιση που οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης
κέντρου δεδομένων, μεγάλου ή μικρού, μπορεί να υλοποιήσει άμεσα με μηδενικό κόστος. Κάθε
περιττό watt ισχύος που απορροφά ένα κέντρο δεδομένων αντιπροσωπεύει μια μη ανακτήσιμη
απώλεια. Ένα χονδρικό, αλλά απλό σύστημα διαχείρισης ενέργειας που υλοποιείται από σήμερα
κιόλας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα ιδανικό σύστημα που θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή
στο μέλλον επειδή, ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικό είναι ένα σύστημα διαχείρισης
ενέργειας, δεν μπορεί να ανακτήσει ενέργεια που έχει ήδη δαπανηθεί.

Για τους Συγγραφείς
Ο Neil Rasmussen είναι Ανώτερος Αντιπρόεδρος υπεύθυνος του τομέα Καινοτομιών της
APC, που αποτελεί την επιχειρησιακή μονάδα IT της Schneider Electric. Καθορίζει την
τεχνολογική κατεύθυνση του μεγαλύτερου προϋπολογισμού έρευνας και ανάπτυξης
παγκοσμίως που διατίθεται ειδικά για τις υποδομές τροφοδοσίας, ψύξης και ικριωμάτων για
δίκτυα κρίσιμης σημασίας.
Ο Neil είναι κάτοχος 14 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την υποδομή
τροφοδοσίας και ψύξης κέντρων δεδομένων υψηλής απόδοσης και υψηλής πυκνότητας, ενώ
έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 λευκές βίβλους σχετικά με τα συστήματα τροφοδοσίας
και ψύξης, πολλές από τις οποίες έχουν δημοσιευτεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες, πολύ
πρόσφατα με επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι ένας διεθνώς
αναγνωρισμένος ομιλητής διαλέξεων σχετικών με τα κέντρα δεδομένων υψηλής απόδοσης.
Σήμερα ο Neil εργάζεται για την ανάπτυξη κλιμακώσιμων λύσεων υποδομών κέντρων
δεδομένων υψηλής απόδοσης και πυκνότητας, και αποτελεί τον βασικό αρχιτέκτονα του
συστήματος APC InfraStruXure.
Πριν ιδρύσει την APC το 1981, ο Neil πήρε πτυχία ηλεκτρολόγου μηχανικού τόσο σε επίπεδο
bachelor όσο και σε master’s από το MIT, όπου έγραψε τη διπλωματική του εργασία με θέμα
την ανάλυση παροχής ισχύος 200 MW για αντιδραστήρα σύντηξης tokamak. Από το 1979
έως το 1981 εργάστηκε στα Εργαστήρια Lincoln του ΜΙΤ στα συστήματα αποθήκευσης
ενέργειας μέσω σφονδύλου και στα ηλιακά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.
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White Paper 158
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center σας:
Ελάτε σε επαφή με τον υπεύθυνο για εσάς της Schneider Electric
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Παράρτημα:
Απλός
προσδιορισμός
κατανομής
ενέργειας και
άνθρακα για
ένα κέντρο
δεδομένων

Σχήμα A1
Επισκόπηση της
διαδικασίας που
χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό κατανομών
ενέργειας και
επιπτώσεων άνθρακα
κέντρων δεδομένων σε
φορτία IT

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται μια απλή προσέγγιση για την κατανομή ενεργειακού κόστους
και επιπτώσεων άνθρακα σε φορτία IT στα πλαίσια των κέντρων δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς δυνατοτήτων μετρήσεων και μοντελοποίησης που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την παροχή μεγαλύτερης ακρίβειας με ολοένα αυξανόμενες δαπάνες.
Οι απλούστερες μέθοδοι έχουν σχεδόν μηδενικό κόστος, ωστόσο μπορούν να προσφέρουν
εντυπωσιακά μεγάλη ακρίβεια και μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην υποστήριξη ενός
προγράμματος διαχείρισης ενέργειας.
Αυτό το παράρτημα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κέντρο δεδομένων μπορεί να υλοποιήσει
άμεσα ένα σύστημα κατανομής ενέργειας και άνθρακα σε φορτία IT, με ακρίβεια της τάξης του
+/- 20%. Η μέθοδος που περιγράφεται εδώ αντιστοιχεί στο επίπεδο δυνατοτήτων που παρέχει
ο «χονδρικός κατάλογος απογραφής», όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Πρόκειται για το μέγιστο
επίπεδο που μπορεί να επιτύχει η εταιρεία διαχείρισης ενός τυπικού κέντρου δεδομένων χωρίς
να λάβει οποιουδήποτε είδους υποστήριξη από εμπειρογνώμονες. Αυτή η μέθοδος προβλέπει τη
χρήση δωρεάν εργαλείων λογισμικού τα οποία έχει αναπτύξει η APC, αλλά για την επιτέλεση της
ίδιας λειτουργίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλα εργαλεία. Η ροή της διαδικασίας
περιγράφεται στην Εικόνα A1 που ακολουθεί:

ΙσχύςUPS
UPS
εκτός
power
out
Basic Βασικές
system
πληροφορίες
configuration
διευθέτησης
information
συστήματος

PUE
PUE
Σύστημα
Data Center
υπολογισμού
αποδοτικότητας
Efficiency
κέντρου
δεδομένων
Calculator

Σύστημα
υπολογισμού
IT Carbon
& Energy
κατανομής
άνθρακα &
Allocation Calculator
ενέργειας IT

Κατανομές ενέργειας
Energy and carbon
και άνθρακα σε IT
allocations to IT

Πλήθος
Server
count
διακομιστών

Ο χρήστης παρέχει τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τη διευθέτηση του κέντρου δεδομένων
και το πλήθος διακομιστών, μαζί με τις τρέχουσες ενδείξεις μέσης ροής ρεύματος UPS που έχουν
ληφθεί από τον εξοπλισμό UPS (αυτή η ένδειξη είναι συνήθως η μόνη ένδειξη ενέργειας που
υπάρχει διαθέσιμη σε σχεδόν οποιοδήποτε κέντρο δεδομένων). Τα εργαλεία λογισμικού ζητούν
από το χρήστη τις σχετικές πληροφορίες, πληροφορίες που οποιοσδήποτε επαγγελματίας
κέντρου δεδομένων ή IT θα πρέπει να μπορεί να λάβει ή να προσδιορίσει με έναν απλό έλεγχο.
Το πρώτο εργαλείο υπολογίζει την PUE του κέντρου δεδομένων. Το δεύτερο εργαλείο λαμβάνει
την PUE, που προσδιορίστηκε από το πρώτο εργαλείο, και υπολογίζει τις κατανομές ενέργειας
και άνθρακα σε φορτία IT ανά διακομιστή, με βάση έναν «μέσο» διακομιστή. Αυτές οι μονάδες
«μέσων» διακομιστών μοιράζονται στη συνέχεια σε χρήστες IT με μια μέθοδο επιλογής που
εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο. Στα εργαλεία λογισμικού παρέχεται βοηθητική
τεκμηρίωση.
Στην Εικόνα A2 φαίνεται μια οθόνη του εργαλείου κατανομής. Σε αυτό το παράδειγμα, σε κάθε
μονάδα διακομιστή έχουν αντιστοιχιστεί ηλεκτρικό ρεύμα αξίας $1.482 και 15,4 τόνοι CO2 ετησίως.
Για έναν χρήστη IT με 100 διακομιστές, αυτό θα σήμαινε ετήσια κατανομή $148.200 και
1.540 τόνων ετησίως.
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Σχήμα A2
Ένα δείγμα οθόνης
αποτελεσμάτων του
Συστήματος
υπολογισμού άνθρακα
& ενέργειας IT

∆ώσαμε αυτό το παράδειγμα λόγω της απλής υλοποίησής του. Είναι αρκετά χρήσιμο και μπορεί
να βοηθήσει να αντιληφθούμε και να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις στη συμπεριφορά των
κέντρων IT. Ωστόσο παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς, ορισμένοι από τους οποίους είναι
οι παρακάτω:
Έχει ακρίβεια μόλις περίπου +/- 20%, συνεπώς είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιηθεί
πραγματικά για τον υπολογισμό χρεώσεων των πελατών. Συνιστάται, όμως, να υλοποιηθούν
ορισμένες από τις υψηλότερες δυνατότητες που περιγράφονται στο έγγραφο.
Αντιστοιχίζει δαπάνες και άνθρακα σε έναν «μέσο» διακομιστή και δεν αντιστοιχίζει με
ακρίβεια τις δαπάνες σε περίπτωση που ορισμένοι χρήστες IT χρησιμοποιούν blades
και άλλοι χρησιμοποιούν mainframes. Η δυνατότητα κατηγοριοποίησης διακομιστών
που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτού του
ζητήματος.
∆εν παρέχει ακριβή ανάλυση των απωλειών στο σύστημα υποδομής, συνεπώς παρέχει
ελάχιστη καθοδήγηση όσον αφορά πιθανές βελτιώσεις στην υποδομή. Για να παρασχεθούν
αυτές οι δυνατότητες, απαιτούνται έλεγχος και μετρήσεις σε βασικά συστήματα υποδομής,
όπως περιγράφεται στο έγγραφο.
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