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> Zhrnutie
Sú na meranie a priradenie nákladov na energiu
a uhlíkové emisie používateľom IT potrebné zložité
prístroje a softvér? Alebo nám na priradenie nákladov
na energiu a uhlíkové emisie stačia jednoduché
nízkonákladové metódy? Akú vysokú presnosť
potrebujeme?
Táto Biela kniha prináša prehľad stratégií pre
priradenie nákladov na energiu a uhlíkové emisie
a zaoberá sa ich presnosťou. Ukážeme si, že pre
akékoľvek dátové centrum, či už je malé alebo veľké,
nové či staré, je veľmi jednoduché a lacné začať
s priraďovaním nákladov a uhlíkových emisií. Pritom
náklady a zložitosť rastú a návratnosť investícií klesá,
ak sa vyžaduje nadmerná presnosť.
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Priradenie nákladov na energiu a uhlíkové emisie pre dátové centrá

Úvod

Údaje nám hovoria, že typické dátové centrum spotrebuje oveľa viac energie, než naozaj
potrebuje Je všeobecne známe, že existujú nízkonákladové príležitosti pre okamžité úspory
energie v existujúcich dátových centrách a veľké možnosti pri ovplyvňovaní projektov a nové
dátové centrá. Vďaka tomu sa dátové centrá stali zaujímavým objektom pre vládnych
úradníkov a pracovníkov podnikovej sféry, hľadajúcich cesty zníženia spotreby energie
s minimálnymi negatívnymi dôsledkami na zvyšovanie nákladov.
Historicky sa projektovanie a prevádzka dátových centier zameriavali na spoľahlivosť
a kapacitu. Nepríjemným dôsledkom tohto vývoja je skutočnosť, že dátové centrá nie sú
optimalizované z hľadiska účinnosti. Vlastne je ťažké nájsť hoci aj jediné miesto, kde by bolo
dátové centrum navrhnuté s dôrazom na efektívnosť, pretože nezávislé rozhodnutia
konštruktérov zariadení, tvorcov systému, riadiacich programátorov, inštalujúcich
pracovníkov, zmluvných partnerov, manažérov IT a prevádzkovateľov podstatne ovplyvňujú
účinnosť energetickej spotreby.
Nedávne štúdie ukazujú, že spotreba energie predstavuje podstatnú súčasť nákladov na
prevádzku výpočtovej techniky, ktorá v niektorých prípadoch prevyšuje aj náklady na nákup
samotného hardvéru. Tento tlak na náklady spolu s vedomím, že dátové centrá môžu
omnoho efektívnejšie využívať energiu, vedie mnohých prevádzkovateľov dátových centier
k tomu, že riadenie spotreby energie považujú za prioritu.
Aký jednoduchý môže byť proces riadenia spotreby energie a koľko málo meraní stačí, aby
zabezpečili informácie potrebné na úspešné využívanie energie v infraštruktúre a priradenie
nákladov na energiu a uhlíkové emisie používateľom výpočtovej techniky? Ukážeme si, ako
znie odpoveď: Veľmi jednoduchý proces s niekoľkými málo meraniami, ktorý môže ktokoľvek
ihneď implementovať, poskytne presnosť dostatočnú na zavedenie efektívneho programu pre
riadenie spotreby energie.

Čo je cieľom?

Systém na vyhodnocovanie energetickej účinnosti a uhlíkových emisií v dátových centrách
má tri rôzne ciele:
Jednorazové alebo pravidelné porovnávanie výkonnosti
„Prechodové“ priradenie energie alebo uhlíkových emisií ďalším osobám
Využitie informácií na zníženie spotreby energie a uhlíkových emisií v infraštruktúre
Pre každé konkrétne dátové centrum je dôležité stanoviť, ktorý cieľ (alebo aká kombinácia
cieľov) sa sleduje, pretože správne pochopenie tejto otázky významne ovplyvňuje technickú
implementáciu.

Cieľ 1: Jednorazové alebo pravidelné porovnávanie výkonnosti
Jednorazové alebo pravidelné porovnávanie výkonnosti v oblasti energetickej efektívnosti
a účinnosti týkajúcej sa uhlíkových emisií môže byť užitočné pri určovaní, či sa má skúmať
alebo spustiť priebežný program pre riadenie spotreby energie. Ak porovnanie výkonnosti
preukáže, že je táto výkonnosť porovnateľná s podobnými dátovými centrami alebo je
dokonca lepšia, potom je asi možné celý problém ignorovať. Ak však naopak porovnanie
výkonnosti naznačuje výsledky horšie ako u porovnateľných dátových centier, program pre
riadenie spotreby energie bude pravdepodobne prínosom.
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Musíme poznamenať, že dosiahnutie tohto cieľa bez ďalších náväzností neprináša
informácie, na základe ktorých by bolo možné priamo zistiť oblasti potenciálnych vylepšení
vedúcich k úsporám energie a zníženiu uhlíkových emisií. Bohužiaľ, mnoho prevádzkovateľov
dátových centier si kladie tento cieľ ako základný a výsledky ich často sklamú. Aby bolo
možné dosiahnuť úspory energie, je potrebné implementovať aspoň jeden z nižšie
uvedených cieľov alebo obidva tieto ciele.

Cieľ 2: „Prechodné“ priradenie energie a uhlíkových emisií ďalším
osobám
Niektoré dátové centrá pôsobia ako poskytovatelia ďalším organizáciám, ktorým poskytujú
fyzickú dátovú infraštruktúru alebo infraštruktúru IT pre jednotlivé počítače či servery. Pre
takéto centrum sa môže požadovať, aby sa jeho zákazníkom priraďovali, prípadne aj účtovali
náklady na energiu alebo uhlíkové emisie. Takáto požiadavka môže byť internou
požiadavkou danej organizácie, môže plynúť z požiadaviek na zhodu alebo môže byť
zakotvená v zmluve. Účelom je podporiť zákazníkov dátového centra, aby svoje správanie
zmenili spôsobom znižujúcim spotrebu energie alebo uhlíkové emisie, napríklad vypínaním
nepoužívaných serverov, umožnením funkcií pre riadenie napájania, riadením nepotrebných
úložísk dát alebo virtualizáciou serverov. Možnosti smerujúce k úsporám energie
a uhlíkových emisií v typickom dátovom centre na základe zvyšovania efektívnosti zariadenia
IT sú obrovské (úspory v rozsahu 10 až 80 %) v závislosti od súčasnej úrovne rozvoja
a virtualizácie daného dátového centra. Pretože mnohé z možných vylepšení sú v čase
obnovy zariadení IT dostupné zdarma alebo za nízke náklady, priradenie energie alebo
uhlíkových emisií ďalším osobám môže predstavovať významný príspevok k úspešnému
a finančne efektívnemu programu riadenia spotreby energie.

Priradenie nákladov na
elektrinu a uhlíkových
emisií pre tých, ktorí plánujú
a používajú výpočtovú techniku

Graf 1
Kaskádový efekt priradenia
nákladov na energiu

Inteligentnejšie a „zelenejšie“
rozhodovanie o IT so vzhľadom na
skutočné náklady

Znížené celkové náklady
a dopady na životné prostredie

Cieľ 3: Využitie informácií na zníženie spotreby energie a uhlíkových
emisií v infraštruktúre
V každom dátovom centre najviac energie spotrebuje a najviac uhlíka uvoľňuje fyzická
infraštruktúra (napájanie, chladenie, osvetlenie, ovládacie prvky a pod). Veličinou
vyjadrujúcou spotrebu energie infraštruktúrou je tzv. efektívnosť využitia výkonu (PUE =
Power Usage Effectiveness). Alternatívne sa niekedy využíva obrátená hodnota k PUE, čo je
veličina označovaná symbolom DCiE). V mnohých dátových centrách je výkon spotrebovaný
na fyzickú infraštruktúru väčší ako spotreba na vlastné zariadenie IT (PUE > 2). Preto je
znižovanie pomerného zastúpenia spotreby energie fyzickou infraštruktúrou takmer rovnako
dôležité ako znižovanie spotreby vlastných zariadení IT.
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Cieľom je poskytnúť údaje potrebné na identifikáciu a kvantifikáciu možných zmien
konfigurácie alebo nastavenia zameraných na znižovanie spotreby energie bez negatívnych
vplyvov na zariadenie IT. Možnosti úspor energie a zníženia uhlíkových emisií v typickom
dátovom centre plynúce z riadenia infraštruktúry sú veľké (v rozsahu 10 až 40 %), v závislosti
od existujúcich podmienok, nastavení, konfigurácie a záťaže dátového centra.
Obidva z cieľov opísaných v predchádzajúcej časti – priradenie nákladov na energiu
výpočtovej technike a riadenie spotreby energie fyzickou infraštruktúrou – umožňujú
v typickom dátovom centre dosiahnuť podstatné úspory v spotrebe energie a uhlíkových
emisií. Pri zvažovaní celkového cieľa v oblasti úspor energie a znižovania uhlíkových emisií
v konkrétnom dátovom centre je v prvom rade potrebné rozhodnúť, ktorý z týchto cieľov bude
vybratý; prípadne či budú vybraté obidva.

Výber cieľa
Predchádzajúce diskusie o troch cieľoch merania energie a uhlíkových emisiách pre dátové
centrá vedú k nasledujúcim kľúčovým pozorovaniam:
Ak sa správanie používateľov a fyzická infraštruktúra riadi naraz, je možné dosiahnuť
veľké úspory v spotrebe energie – v typickom dátovom centre možno dosiahnuť úspory
energie a zníženie uhlíkových emisií o 20 % až 90 %.
Samotné porovnávanie výkonnosti nič nerieši Nie je možné považovať ich za ústredný
motív plánu na znižovanie spotreby energie a uhlíkových emisií. Jeho hlavným
prínosom je pomoc pri určovaní toho, aké veľké zdroje je potrebné venovať na riadenie
energie.
Priradenie energie a uhlíkových emisií dáva používateľom IT do rúk nástroje na prijímanie
rozumných rozhodnutí určených na úspory energie pri využívaní výpočtovej techniky.
Ako (a) priradenie nákladov na energiu IT, tak (b) riadenie spotreby energie vo fyzickej
infraštruktúre ponúka významné možnosti úspor; ak sa ciele skombinujú, ich spoločný
prínos je ešte vyšší než jednoduchý súčet prínosov jednotlivých cieľov.
Ak je hlavným hľadiskom celkové zníženie spotreby energie a uhlíkových emisií, najlepšou
stratégiou sa môže javiť kombinácia vyššie uvedených cieľov s menším dôrazom na
porovnávanie výkonnosti. Bola by snaha o dosiahnutie všetkých týchto cieľov naraz veľkým,
zložitým a nákladným krokom? Mala by takáto snaha prijateľné podmienky pre návratnosť
investícií? Odpoveď znie, že ak sa na tento problém pozrieme zo správneho uhla, je
dosiahnutie všetkých týchto cieľov pozoruhodne jednoduché a finančne efektívne. Nielen to –
prevádzkovatelia dátových centier môžu ihneď dosahovať výsledky. Vo zvyšku textu sa
budeme venovať vysvetleniu toho, ako je to možné.

Meranie
v porovnaní
s modelovaním

Väčšina diskusií o informáciách v riadení spotreby energie sa sústreďuje na meranie tejto
spotreby. Pritom však racionálny prístup k riadeniu spotreby energie vyžaduje zamyslieť sa
nad interpretáciou výsledkov získaných meraním spotreby energie. Na vylepšenie alebo
vykonanie akýchkoľvek krokov je potrebné určité pochopenie toho, ako rôzne zmeny
ovplyvnia spotrebu energie.
Musí existovať model fungovania dátového centra, ktorý nám umožní pochopiť, ako využiť
merania pri vyhľadávaní a kvantifikácii možností na zlepšenie. Meranie elektrického príkonu
čerpadla chladiacej vody napríklad neodpovie na otázku, či čerpadlo funguje v intervale
predpokladaných prevádzkových parametrov, či je správne dimenzované, ani či zmena
ventilu alebo naprogramovanie nezníži spotrebu energie čerpadlom; prípadne či by iné
čerpadlo nesplnilo tú istú funkciu s nižšou energetickou spotrebou. Aby sme pochopili
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možnosti vylepšovania energie, musíme mať implicitné modely (vedomosti skúsených
odborníkov) alebo explicitné modely (softvérové nástroje).
Aj cieľ spočívajúci v pridelení nákladov na energiu používateľom výpočtovej techniky
vyžaduje modely. Kým spotrebu energie servermi je možné priamo zmerať a potom preniesť
na príslušného používateľa, väčšina energie spotrebovanej v dátovom centre sa využíva
inými spotrebičmi ako servermi a prevod takto spotrebovanej energie na príslušného
používateľa vyžaduje použitie modelu.
Na obr. 2 je vyjadrený generický proces riadenia spotreby energie pre dátové centrum:
Zmeny IT
(koniec životnosti servera, virtualizácia, vylepšené zariadenia)

Meranie
výkonu

Graf 2
Informačná bloková schéma
pre proces riadenia
spotreby energie v dátovom
centre, ktorá ukazuje
integráciu modelu a analýzy
do plánovania infraštruktúry
a zmien IT zameraných na
zníženie spotreby energie

Priradenie energie
a uhlíkových emisií pre IT

Systémy IT
(servery,
úložisko dát,
sieť)

Dátové
centrum
Systémy
fyzickej
infraštruktúry
(napájanie,
chladenie,
osvetlenie)

Informácie
o konfigurácii

Informácie
o zariadeniach

Model

PUE +
východiskové
údaje

Analýza

Údaje
o prevádzkových
podmienkach

Plánovanie
a využívanie
výpočtovej
techniky
Odporúčané
zmeny

Plánovanie
a prevádzka
infraštruktúry
Zmeny fyzickej infraštruktúry
(konfigurácia, nastavenia, zariadenia)

V procese riadenia spotreby energie na obr. 1 vidíme dve hlavné cesty na zlepšenie. Na
najvyššej hladine schémy sa vykonávajú zmeny IT na základe údajov o spotrebe energie
a uhlíkových emisií podľa modelu dátového centra. V spodnej časti schémy sa na základe
poznatkov získaných v modeli uplatňujú zmeny fyzickej infraštruktúry. V obidvoch prípadoch
sa využíva meranie, avšak je to predovšetkým model, ktorý je zdrojom interpretácie a návodu
na dosiahnutie úspor.
Všimnime si, že táto schéma obsahuje všetky tri skôr opísané ciele: poskytuje dáta na
porovnávanie výkonnosti, priraďuje energiu a uhlíkové emisie pre IT a ponúka usmernenia pri
vylepšovaní fyzickej infraštruktúry. Samotné merania bez modelu a spracovania nemajú
veľký význam. Na druhej strane môžu modely, a to aj jednoduché, hrať významnú úlohu aj
v prípade neúplných meraní.

Zdroj

Biela kniha 154
Meranie efektívnosti
spotreby elektrickej energie
v dátových centrách

Súhrnne povedané, hlavným účelom merania efektívnosti v dátovom centre je získanie
informácií prispievajúcich k vytvoreniu presného modelu daného dátového centra. Nie
samotné meranie, ale tento model nám poskytne informácie, na základe ktorých je možné
meniť energetickú účinnosť dátového centra. Podrobnejší rozbor tejto problematiky nájdete
v Bielej knihe APC 154, Meranie efektívnosti spotreby elektrickej energie v dátových
centrách.
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Modelovanie založené na meraní
Ak by bolo možné vytvoriť dokonalý model dátového centra, odpadla by potreba akýchkoľvek
meraní. Takýto model by obsahoval úplné informácie o povahe, množstve a prevádzkových
podmienkach zariadenia IT, rovnako ako charakteristiky a prevádzkové podmienky všetkých
zariadení infraštruktúry modelu. Jeho vstupy by obsahovali aj údaje o doterajšom vývoji
počasia. Na základe toho by ľahko určil všetky energetické toky. V skutočnom svete
nemožno taký dokonalý model vytvoriť – je ťažké získať presné údaje o konfiguráciách
a prevádzkových podmienkach zariadenia IT a rozhrania infraštruktúry, ale aj
o nepredpokladaných zmenách prevádzkových podmienok vyvolaných poruchami,
zanesenými filtrami a vzájomným ovplyvňovaním klimatizačných jednotiek.
Kým dokonalý model dátového centra by vyžadoval veľký rozsah programovania „na mieru“
a údržby dát, už nahrubo vykonaná inventúra infraštruktúry a zariadení IT umožní vytvorenie
prekvapivo dobrého modelu. Takáto inventúra vyžaduje informácie o konfigurácii (N+1, 2N
a pod.) a isté základné znalosti elektrotechnických charakteristík zariadenia IT
a infraštruktúry. Na obr. 3 je uvedený príklad softvérovej implementácie zjednodušeného
modelu fyzickej infraštruktúry v typickom dátovom centre.

Obrázok 3
Príklad nástroja určeného na
modelovanie infraštruktúry
dátového centra pre typickú
konfiguráciu (nástroj
zdarma dostupný na
Internete)

Je zrejmé, že riadenie a znižovanie spotreby energie vyžaduje nejaký model dátového
centra. Môže takýto model eliminovať potrebu merania alebo problém merania zjednodušiť?
Aký jednoduchý môže byť model a koľko málo meraní stačí, aby zabezpečili informácie
potrebné na úspešné využívanie energie v infraštruktúre a priradenie nákladov na energiu
a uhlíkové emisie používateľom výpočtovej techniky? Odpoveď znie, že aj veľmi jednoduchý
model s niekoľkými málo meraniami môže poskytnúť presnosť dostatočnú pre program
riadenia spotreby energie.
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Koľko bodov
potrebujeme
merať?

Základným princípom merania je pravidlo, že sa meraním nemá začať, ak nie je jasné, na čo
sa využijú výsledky merania. Meranie uskutočnené v nesprávny čas, s nedostatočnou
presnosťou alebo bez údajov o podmienkach, pri ktorých prebiehalo, sa môže ukázať ako
neadekvátne alebo bezcenné. Na druhú stranu môže byť príliš rozsiahle meranie
uskutočnené s príliš vysokou presnosťou veľmi nákladné a zaťažujúce, ale zároveň môže
prinášať len veľmi málo výhod v porovnaní s jednoduchým meraním. Všetky tieto problémy
začínajú byť aktuálne, keď prevádzkovatelia dátových centier začínajú vyvíjať svoje vlastné
systémy pre riadenie spotreby energie. Účelom systému meraní je využitie čo
najjednoduchších a najmenej nákladných meraní, ktoré môžu dosiahnuť ciele systému
riadenia.
Aký zložitý systém sa vyžaduje na to, aby poskytol úplné informácie o využití energie
v dátovom centre? Aký jednoduchý teda môže byť systém merania? Aby sme tento problém
lepšie pochopili, rozlíšime dve krajnosti: komplexný systém merania v porovnaní so
systémom hrubého odhadu.
Hrubý
odhad

Graf 4
Porovnanie prístupov
k meraniu energie

?

Rozsiahle merania
a softvérové
nástroje

V podstate zadarmo

Nákladné a zložité

Veľké chyby

Vysoká presnosť

Bez podrobného
náhľadu do
problémov

Je možná analýza
návratnosti investícií
a možných scenárov

Prvá krajnosť: Úplný systém na zber dát
Diskusia o meraní na účely systému riadenia by bola neúplná bez uváženia presnosti
a frekvencie meraní – tieto faktory môžu mať závažné dôsledky na zložitosť a náklady. Ako
referenčný prípad vezmime systém implementácie a záznamu merania spotreby energie
v reálnom čase pre všetky zariadenia a všetky obvody v dátovom centre, s požiadavkou na
presnosť na úrovni 2 %. Odhady požiadaviek a nákladov pre dátové centrum s príkonom 1
MW sú uvedené v tabuľke 1.
V rámci takéhoto systému by prístrojové vybavenie umožnilo presne priradiť spotrebu
elektriny ku každému zariadeniu IT a zodpovedajúcim spôsobom informovať jednotlivých
používateľov alebo im účtovať náklady na úhradu. Ďalej by bolo možné presne určiť spotrebu
elektriny každým zariadením v rámci infraštruktúry a porovnať ju s predpokladanou hodnotou,
aby sa určili oblasti pre prípadné zlepšenie. Takýto systém tiež vyžaduje zložitý softvérový
systém, ktorý je náročne konfigurovateľný a investíciu do údržby. Náklady na takýto systém
bohužiaľ predstavujú podstatnú zložku celkových nákladov na infraštruktúru dátového centra
a zároveň takmer polovicu ročných nákladov na celkovú spotrebu energie v dátovom centre.
Preto je takýto systém nepraktický z hľadiska návratnosti investícií, ak by sa nepodarilo cca
desaťnásobne znížiť náklady na systém merania. Aj v takom prípade by však inštalácia
systému, najmä v už existujúcich dátových centrách, predstavovala významné kapitálové
náklady na zložitý a riskantný proces inštalácie.
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Toto riešenie je síce možné, avšak je nutné považovať ho za nepraktické.

Počet

Jednotkové
náklady
(inštalované)

Čiastočnýsúčet
nákladov za
položku

1

9 000 USD

9 000 USD

80

1 500 USD

120 000 USD

Meranie obvodov pre vetvy IT

1000

100 USD

100 000 USD

Meranie obvodov so zásuvkami pre IT

4000

40 USD

160 000 USD

100 000 USD

100 000 USD

Softvér (licencia na 10 rokov)

50 000 USD

50 000 USD

Konfigurácie, uvádzanie do prevádzky,
údržba, softvér

60 000 USD

60 000 USD

Celkové náklady

600 000 USD

Merané obvody
Meranie príkonu pre dátové centrum

Tabuľka 1
Náklady na vysoko presný
systém sledovania
spotreby energie pre
dátové centrum
s menovitým príkonom
1 MW

1

Meranie systémových obvodov
infraštruktúry

Údržba (10 rokov)

Druhá krajnosť: Beznákladový systém na zber dát
Teraz sa budeme zaoberať druhým limitným prípadom, v ktorom sa nevykonávajú žiadne
merania. Takýto systém je v podstate zadarmo. Je založený na jedinej vstupnej informácii
týkajúcej sa počtu serverov v dátovom centre. Nebudeme predpokladať ani existenciu
mesačných faktúr od dodávateľa elektrickej energie, pretože mnoho dátových centier nemá
oddelené meranie svojej spotreby.
Ak poznáme iba počet serverov, môžeme sa pokúsiť o hrubý odhad spotreby energie
v dátovom centre odvodený od spotreby na jeden server. Spotreba na jeden server
v dátovom centre zahŕňa nielen energiu spotrebovanú samotným serverom, ale aj spotrebu
energie na sieť, dátové úložiská, chladiace zariadenia, osvetlenie a pomocné zariadenia. Bez
akýchkoľvek meraní a s využitím priemerných údajov z databázy dátových centier môžeme
odvodiť hrubý odhad spotreby energie na jeden server so systémom chladenia, osvetlenie
a pod. Predpokladáme typickú konfiguráciu fyzickej infraštruktúry s typickými priemernými
servermi a typickým zložením dátových úložísk a sieťových prvkov. Takéto „kvalifikované
odhady“ nám môže poskytnúť odborný poradca alebo môžu byť odvodené pomocou
softvérového nástroja, ako je napríklad nástroj poskytovaný zadarmo, uvedený na
predchádzajúcom obr. 3. Kombinácia takýchto „kvalifikovaných odhadov“ poslúži ako
približný model dátového centra. Presnosť takéhoto systému je súhrnne ilustrovaná
v tabuľke 2.
Pomocou tohto systému, neobsahujúceho žiadne merania, môžeme používateľom priradiť
náklady na energiu a uhlíkové emisie na základe hodnôt pre priemerný server; presnosť však
bude iba cca +/- 36 %. Tento systém nie je ideálny, napriek tomu je pomerne dobrým
návodom na to, aby používateľov IT podnietil k zmenám správania; väčšina takýchto zmien
by sa uskutočnila aj vtedy, ak by boli údaje o spotrebe energie a uhlíkových emisiách
poskytnuté s vyššou presnosťou. Kým takýto systém poskytuje užitočné informácie
používateľom výpočtovej techniky, neponúka žiadne informácie užitočné pri vylepšovaní
napájacej či chladiacej infraštruktúry dátového centra, pretože všetky údaje opakuje vo forme

1 Obvykle nie je možné meranie zabezpečiť jedným meračom – vyžaduje sa sčítanie údajov z viac ako
jedného merača.
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priemerných hodnôt daného odvetvia. Avšak je vďaka nemu možné dosiahnuť značný prínos
bez vynaloženia nákladov, takže by takýto systém mal vziať do úvahy každý prevádzkovateľ
dátového centra, ktorý nemá čas a prostriedky na iné riešenie zamerané na riadenie spotreby
energie. Praktické rady, ako začať postup založený na tomto prístupe, sú uvedené v dodatku
pripojenom na konci tohto dokumentu.

Využitie energie

Podiel
celkového
využitia

Presnosť
odhadu

Dôsledok pre celkovú
presnosť 2

Server

36 %

+/- 50 %

+/- 18 %

Úložisko dát

10 %

+/- 70 %

+/- 7 %

Sieťovanie

4%

+/- 50 %

+/- 2 %

Napájanie

8%

+/- 50 %

+/- 4 %

Chladenie

38 %

+/- 80 %

+/- 30 %

Osvetlenie

2%

+/- 60 %

+/- 1 %

Pomocné

2%

+/- 80 %

+/- 2 %

Tabuľka 2
Presnosť nízkonákladového
systému určeného na
sledovanie spotreby energie
pre dátové centrum
s menovitým príkonom 1 MW

Celková presnosť sledovania spotreby energie

+/- 36 %

„Celkom dobrý“ systém na zber energetických údajov
Dva vyššie uvedené limitné príklady stratégií prístupu k zberu údajov prirodzene vedú
k otázke, či existujú medziľahlé stratégie, poskytujúce „dostatočne dobrú“ presnosť údajov pri
vynaložení nízkych nákladov a s dobrou návratnosťou investícií. Tabuľka 3 pomáha nájsť
odpoveď na túto otázku – ukazuje, ako zvyšovanie zložitosti systému riadenia spotreby
energie zvyšuje jeho nákladnosť a presnosť.
Každý riadok tabuľky zodpovedá pridaniu prvku na modelovanie alebo meranie do systému
riadenia; začína pri beznákladovom systéme využívajúceho iba informácie o počte serverov,
ktorý je opísaný v predchádzajúcej časti. Pridávanie ďalších prvkov znižuje veľkosť chyby
a zvyšuje nákladnosť systému.
Chyba alokácie IT sa definuje ako chyba stratégie priraďovania energie a uhlíkových emisií
určitej jednotke kapacity IT, napríklad štandardnému serveru. Chyba pri priraďovaní energie
jednotlivému serveru môže byť oveľa vyššia, než sú hodnoty uvedené v tabuľke. Niektoré
prvky uvedené v tabuľke (napr. klasifikácia servera a meranie všetkých zariadení IT)
podstatne zvyšujú presnosť pri priraďovaní energie a uhlíkových emisií konkrétnym
serverom. Tento aspekt preberieme nižšie v tomto dokumente.

2 Chyby odhadov pre spotrebu energie v podsystémoch sú navzájom nezávislé; preto je výsledná chyba
daná ako druhá odmocnina zo súčtu štvorcov chýb jednotlivých subsystémov
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Tabuľka 3
Pridávanie prvkov pre
modelovanie a meranie
ovplyvňuje presnosť
systému riadenia a náklady
na tento systém
vynaložené – pre dátové
centrum s menovitým
príkonom 1 MW

Pridávanie prvkov pre
modelovanie a meranie

Chyba
PUE

Chyba
alokácie IT 3,4

Systémové
náklady
(na 1 MW)

61 %

39 %

0

55 %

33 %

0

23 %

20 %

0

+ Podrobná inventúra

14 %

12 %

2 000 USD

+ Klasifikácia serverov

14 %

12 %

4 000 USD

+ Subsystémy auditu

8%

7%

10 000 USD

+ Meranie kľúčových
subsystémov

6%

4%

50 000 USD

+ Meranie všetkých subsystémov

3%

2%

130 000 USD

+ Meranie všetkých zariadení IT

2%

2%

600 000 USD

Počty serverov
+ napájanie UPS
+ Inventúra nahrubo

5

Údaje uvedené v tabuľke 3 sú graficky znázornené na obr. 5 – závislosť nákladnosti
a presnosti merania pri pridávaní ďalších prvkov systém riadenia spotreby energie

3 Chyba alokácie IT môže byť menšia ako chyba PUE, pretože energia a uhlíkové emisie zodpovedajúce
PUE predstavujú len časť celkovej spotreby energie.
4 Chyba alokácie IT v tejto tabuľke zodpovedá „štandardnému priemernému serveru“, nie konkrétnemu
serveru. Chyby pre konkrétne servery sú väčšie a môžu byť podstatne zmenšené, ak je využitý prvok
„klasifikácia serverov“ popísaný nižšie v tomto dokumente.
5 Inventúra nahrubo je daná súpisom kapacít a typov hlavných napájacích, chladiacich a výpočtových
zariadení v danom dátovom centre. Po prepojení s ďalšími údajmi o týchto zariadeniach umožňuje
podstatné upresnenie odhadov pre spotrebu energie. Táto funkcia môže byť súčasťou odborného
energetického hodnotenia alebo sa o ňu môže pokúsiť prevádzkovateľ dátového centra. Ďalšie rady
týkajúce sa tejto metódy sú uvedené v ďalších Bielych knihách APC, ktorých zoznam je uvedený na
konci tohto dokumentu.
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Increasing modeling and metering capabilities

Rozšírené možnosti modelovania a merania

Obr. 5 ukazuje, že presnosť systému merania energie v dátovom centre je možné významne
vylepšiť s vynaložením nízkych nákladov na pridanie jednoduchých prvkov merania
a modelovania. Pri znižovaní chyby pod úroveň cca 10 % sa ale náklady začnú dramaticky
zvyšovať.
Z analýzy vyplývajú nasledovne odporúčané stratégie na meranie a modelovanie spotreby
energie pre účely programu riadenia spotreby energie v dátovom centre:
Beznákladový systém na modelovanie spotreby energie založený na počte serverov,
príkonov UPS a inventúre nahrubo je dostatočný – poskytuje zmysluplné priradenie
energie používateľom výpočtovej techniky
Časom je možné pridať nízkonákladové rozširujúce prvky, ktoré ďalej vylepšia systém
riadenia spotreby energie – to zahŕňa zlepšenie modelu pomocou podrobnej inventúry
a klasifikácie serverov, vylepšené merania z energetického auditu a meranie kľúčových
subsystémov
Rozsiahle merania všetkých subsystémov infraštruktúry a zariadení IT pridávajú len veľmi
malú hodnotu z hľadiska systému riadenia spotreby energie; návratnosť investícií je
v tomto prípade nepriaznivá

Priradenie
energie
používateľom
výpočtovej
techniky

Kapacitu IT je možné merať a priraďovať mnohými spôsobmi, vrátane výpočtových cyklov,
serverov, jadier, terabajtov, stojanových skríň, štvorcových metrov, virtuálnych serverov a
pod. Ideálny model využitia IT môže pri priraďovaní nákladov, energie alebo uhlíkových
emisií využiť všetky tieto faktory. Napriek tomu začneme jednoduchším modelom, ktorý meria
kapacitu IT podľa počtu serverov – ide o obľúbený spôsob merania kapacity, na ktorý je
možné previesť veľký počet ďalších meraní.
Ak je možné jedného používateľa výpočtovej techniky priradiť viacerým serverom, potom
priradenie energie a uhlíkových emisií takému používateľovi vyžaduje iba priradenie energie
jednému serveru a celková energia na daného používateľa sa vypočíta ako súčin počtu
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serverov a energie priradenej jednému serveru. Podmienkou pre použitie takéhoto postupu je
identifikácia celkovej spotreby energie v dátovom centre a jej priradenie jednotlivým
serverom. Celkové priradenie energie na jeden server je dané ako súčet vlastnej spotreby
energie týmto serverom a spotreby energie na úložisko dát, sieť, napájanie, chladenie,
osvetlenie a na pomocné zariadenia. Takéto priradenie pre typické dátové centrum je
ukázané na obr. 6:

Číslo 6
Server s priradenou energiou
930 W s rozpisom spotreby
energie v dátovom centre
priradenej tomuto serveru.
Skutočný príkon samotného
servera je v tomto prípade iba
340 W.

V tomto prípade je síce energia spotrebovaná typickým serverom 340 W, ale celková hodnota
energie priradená na jeden server je oveľa vyššia – celkom 930 W.

Porovnanie priemerného a konkrétneho zariadenia IT
Metóda priradenia energie používateľom výpočtovej techniky podľa počtu „serverových
jednotiek“ priemerného servera so sebou prináša veľký počet nepresností, pretože
predpokladá rovnomerné rozdelenie spotreby pridelených zdrojov na jednotlivé servery
a považuje všetky servery za rovnaké. Pritom skutočné množstvo energie pre konkrétny
server sa bude líšiť v závislosti od typu servera, jeho výkonových charakteristikách a využitia
ďalších zdrojov IT.
Pre dátové centrá, v ktorých sú servery navzájom veľmi podobné, predstavuje priradenie
energie na jeden server kvalitnú aproximáciu skutočného stavu. Na druhú stranu, v dátových
centrách vybavených širokou škálou rôznych typov serverov je priradenie energie pomocou
„jednotkového servera“ neefektívne. Jasným príkladom situácie, v ktorej jeden používateľ má
osem jednoduchých aplikačných serverov blade, zatiaľ čo druhý má osem serverov
mainframe s mnohými terabajtami úložnej kapacity. Požívateľ serverov mainframe
samozrejme spotrebuje oveľa viac energie, ale priradenie podľa jednotkového servera priradí
obidvom používateľom rovnakú hodnotu energie a uhlíkových emisií. Hoci by celkové
množstvo energie priradené touto metódou bolo presné, časť energie spotrebovanej
používateľom serverov mainframe by bolo nesprávne priradené používateľovi serverov blade.
V zásade by bolo možné tento problém napraviť meraním všetkých zariadení IT a priradením
energie používateľom na základe takýchto meraní. Už sme ukázali, že takýto prístup nie je
praktický, a to z nasledujúcich dôvodov.
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Väčšina energie sa spotrebuje na napájanie, chladenie, sieťové prvky a ostatné
spotrebiče, ktoré nie je možné priamo priradiť používateľovi výpočtovej techniky
Náklady na systém merania všetkých zariadení IT spolu s nákladmi a zložitosťou
softvérového systému sú príliš vysoké
Jednoduché a finančne efektívne riešenie tohto problému sa získa pomocou klasifikácie
serverov podľa stručného zoznamu typov, z ktorých každý má svoj profil spotreby energie.
Miesto nerozlišovania medzi štandardnými „serverovými jednotkami“ je možné vytvoriť
stručný zoznam klasifikačných tried uvedený v tabuľke 4:

Trieda
serverov

Server
napájanie

Priradené
sieti

Priradené
úložiskám
dát

Server 1U

250 W

0,2

0,1

Virtuálny
6
server

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

Server 3U-10U

2000 W

0,1

0,1

Tabuľka 4
Príklad klasifikačnej
tabuľky serverov

Vyššie uvedený zoznam sa dá použiť priamo v navrhovanom tvare (s príslušnými
nominálnymi hodnotami) alebo sa tento zoznam dá rozšíriť alebo spresniť tak, aby lepšie
zodpovedal profilom používateľov daného dátového centra.
Pre každý server je určená základná menovitá úroveň príkonu spolu s priradením, ktoré
zodpovedá časti základného príkonu zodpovedajúcemu sieťovým prvkom a úložiskám dát.
Náklady na napájanie, chladenie a osvetlenie sú priradené rovnomerne podľa wattov príkonu
príslušného výpočtového zariadenia a nerozlišujú sa podľa typu servera.
Metóda pre použitie klasifikačného systému:
Zaraďte každý server do zodpovedajúcej triedy
Každému používateľovi výpočtovej techniky priraďte počty štandardných serverov v každej
klasifikačnej triede
Sčítajte vypočítané príkony cez všetky triedy a normalizujte tak, aby ste zohľadnili
skutočný príkon zariadenia IT (určený z modelu alebo meraním)
Pre každú triedu serverov doplňte údaje PUE
Týmto spôsobom sa celková energia dátového centra rozdelí na triedy serverov a potom sa
priradí používateľom výpočtovej techniky. Tento proces je možné prepočítať v softvérovom

6 Ak je zahrnutá trieda virtuálnych serverov, počet priradených serverov bude vyšší ako počet fyzických
serverov. V tomto prípade nie sú príslušnému používateľovi priradené fyzické servery, na ktorých tieto
virtuálne servery hosťujú.
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nástroji, aké poskytujú predajcovia typu APC by Schneider Electric alebo v tabuľkovom
procesore.

Prevod energie
na uhlíkové
emisie

Po stanovení spotreby energie zariadeniami IT alebo systémami infraštruktúry v dátovom
centre im môžeme priradiť uhlíkové emisie. Uhlíkové emisie z dátových centier sú nepriame.
Pochádzajú z troch primárnych zdrojov:
Uhlíkové emisie pri výrobe dátového centra, zariadenia IT a infraštruktúry (tzv. „vložený
uhlík“)
Miestne uhlíkové emisie zo systémov vykurovania, núdzových generátorov alebo
kogenerátorov
Uhlíkové emisie pri vytváraní elektriny potrebnej na napájanie dátového centra
Vo všeobecnosti sa väčšina diskusií, porovnávaní výkonnosti a predkladaných správ
o uhlíkových emisiách vzťahuje na emisie spôsobené prevádzkou. Vložený uhlík predstavuje
podstatný príspevok k celkovým uhlíkovým emisiám, ale metodika a štandardy pre
vyhodnotenie vloženého uhlíka sú ešte stále vo vývoji.
Dátové centrá nevytvárajú významné množstvo priamo generovaného oxidu uhličitého ani
iných plynov ekvivalentných CO2. Prevádzka núdzových generátorov spravidla predstavuje
menej ako 0,01 % celkových uhlíkových emisií a je teda možné zanedbať ju. Dátové centrá
spotrebúvajú veľké množstvo energie a takmer nikdy nevyžadujú dodatočné vykurovanie.
Preto je možné zanedbať aj uhlíkové emisie súvisiace s vykurovaním. Veľmi málo dátových
centier sa nachádza v mieste elektrární, takže tento faktor sa vo väčšine prípadov
neuplatňuje.
V tomto dokumente sa pri vyhodnocovaní uhlíkových emisií obmedzíme na uhlíkové emisie
súvisiace s dodávkou elektrickej energie, ktoré predstavujú určite viac ako 99 % celkových
uhlíkových emisií spojených s prevádzkou.

Ekvivalentné množstvo uhlíkových emisií a energie
Na základe informácií o spotrebe energie v dátovom centre je možné odhadnúť uhlíkové
emisie uvoľnené pri vytváraní energie. Dodávateľ elektriny môže poskytnúť údaje
o uhlíkových emisiách na kilowatthodinu, vyplývajúce z energetických podmienok daného
dodávateľa. (Poznámka: Alternatívna analýza eliminovaných uhlíkových emisií, založená na
„poslednom zdroji energie“ poskytuje typicky vyššie hodnoty uhlíkových emisií. To je
dôsledkom skutočnosti, že postupné úspory energie v existujúcom centre neznižujú záťaže
všetkých zdrojov rovnomerne – zníženie je zamerané na zdroje s vyššími nákladmi, napríklad
na elektrárne na zemný plyn.) Ak tieto informácie nie sú od dodávateľa elektriny dostupné,
spravidla sú k dispozícii regionálne údaje. Tieto údaje sú vyjadrené v tonách CO2 na kWh
a zvyčajne sú v rozsahu od 0,1 do 1 tony na vyrobenú kWh. Aby sa stanovila záťaž
zodpovedajúca dátovému centru, na spotrebu v dátovom centre sa pridávajú distribučné
straty na ceste od miesta generovania do dátového centra (spravidla okolo 10 %).
Nasledujúci vzorec určuje ročné uhlíkové emisie spôsobené spotrebou energie v centre:
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Používatelia výpočtovej techniky nemusia chápať zásady a techniky opísané v tomto
dokumente, aby mohli vo svojich rozhodnutiach o plánovaní a využívaní IT zohľadniť
energetické aspekty. Všetko, čo používatelia výpočtovej techniky potrebujú, je jednoduchý
súhrn informácií o spotrebe energie a uhlíkových emisiách súvisiacich s výpočtovou
technikou, ktorú používajú. Takáto správa pre používateľov výpočtovej techniky je daná
tabuľkou 5:

Trieda serverov

Tabuľka 5
Príklad ročnej spotreby
energie a uhlíkových emisií
priradených používateľovi
výpočtovej techniky

Celkom
inštalované

Energia na
jednotku

Uhlíkové
emisie na
jednotku

Server 1U

6 000

2,7

Virtuálny server

2 650

1,2

Web blade

5 200

2,3

ERP blade

5 500

2,5

Mainframe

117 000

53,0

Server 3U-10U

44 000

20,0

1 409 000
kWh

634 ton

Celková energia a uhlíkové emisie
(ročne)
Náklady na energiu
(celoročné)
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Záver

Táto Biela kniha opisuje lokálnu stratégiu pre priradenie energie a uhlíkových emisií
v dátovom centre používateľom výpočtovej techniky.
Na priradenie energie a uhlíkových emisií je možné využiť jednoduché beznákladové modely
spotreby energie založené na priemerných jednotkách kapacity IT, napríklad na
štandardných „jednotkových serveroch“. Takéto modely sú nepresné, ale ich presnosť je
dostatočná na to, aby boli užitočné pri riadení spotreby energie v dátovom centre.
Postupom času je možné jednoduchý model rozšíriť pridaním ďalších prvkov merania
a modelovania, ktoré zvyšujú presnosť a posilňujú schopnosť pochopenia spotreby energie.
Táto Biela kniha opisuje postupnosť racionálnych krokov pri implementácii týchto možností.
S využitím neveľkého počtu elektromerov v kombinácii so špeciálnym energetickým auditom
dátového centra a s využitím jednoduchého softvéru je možné vytvoriť prekvapivo účinný
nízkonákladový systém.
Prevádzkovatelia dátových centier by nemali predpokladať, že pre zavedenie efektívneho
systému riadenia spotreby energie alebo priradenia energie a uhlíkových emisií používateľom
výpočtovej techniky potrebujú zložitý a nákladný systém merania. V skutočnosti majú
rozsiahle prístrojové systémy nepriaznivú návratnosť investícií.
Tento dokument podáva náčrt počiatočného prístupu, ktorý môže prevádzkovateľ každého
dátového centra, či už veľkého alebo malého, ihneď uplatniť bez vynaloženia nákladov.
Každý watt energie zbytočne spotrebovaný v dátovom centre predstavuje nenahraditeľnú
stratu. Nepresný ale jednoduchý systém riadenia spotreby energie, zavedený dnes, je oveľa
efektívnejší ako ideálny systém zavedený neskôr, pretože, bez ohľadu na efektivitu, žiadny
systém riadenia spotreby energie nedokáže vrátiť už spotrebovanú energiu.

O autorovi
Neil Rasmussen je viceprezidentom pre inovácie v APC, čo je obchodná spoločnosť pre IT
v skupine Schneider Electric. Neil v spoločnosti APC zavádza technologickú orientáciu
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Neil je držiteľom 14 patentov vzťahujúcich sa na vysokoúčinnú a vysokovýkonnú napájaciu
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uznávaným rečníkom na tému vysokoúčinných dátových centier. Neil sa v súčasnosti venuje
vedeckému výskumu v oblasti vysokoúčinnej, vysokovýkonnej a škálovateľnej napájacej
a chladiacej infraštruktúry. Je hlavným architektom systému APC InfraStruXure.
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Zdroje
kliknutím na ikonu sa vytvorí
prepojenie na zdroj

Meranie efektívnosti spotreby elektrickej
energie v dátových centrách
Biela kniha 154

Návod na výpočet účinnosti (PUE) v skutočnom
dátovom centre
Biela kniha 158

Modelovanie elektrickej hospodárnosti
(efektívnosti) dátových centier
Biela kniha 113

Implementácia energeticky úsporných
dátových centier
Biela kniha 114

Prezrieť všetky
biele knihy
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Prezrieť všetky nástroje
TradeOff Tools™
tools.apc.com

Kontaktujte nás
Názory a komentáre týkajúce sa obsahu tejto Bielej knihy:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
Ak ste zákazník a máte otázky týkajúce sa projektu dátového centra:
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Dodatok:
Jednoduché
stanovenie
energie a
uhlíkových
emisií pre
dátové centrum

Číslo A1
Prehľadné znázornenie
procesu využívaného na
priradenie energie
a uhlíkových emisií
výpočtovej technike
v dátovom centre

V tomto dokumente bol opísaný jednoduchý prístup na priradenie nákladov na energiu
a uhlíkových emisií výpočtovej technike v dátových centrách, vrátane počtu prvkov pre
meranie a modelovanie, ktoré je možné využiť na zvýšenie presnosti za cenu zvýšenia
nákladov. Najjednoduchšie metódy nevyžadujú takmer žiadne náklady, ale napriek tomu
môžu poskytnúť prekvapivo dobrú presnosť a sú efektívnou podporou pre program riadenia
spotreby energie.
V tomto dodatku si ukážeme, ako môže dátové centrum ihneď zaviesť systém priradenia
nákladov na energiu a uhlíkové emisie výpočtovej technike s presnosťou +/- 20 %. Tu
opísaná metóda zodpovedá „inventúre nahrubo“ uvedenej v tomto dokumente. To je
najvyššia úroveň, na ktorú sa môže prevádzkovateľ dátového centra dostať bez akejkoľvek
formy odbornej pomoci. Táto metóda využíva softvérové nástroje poskytované zdarma
spoločnosťou APC, ale je pre ňu možné vyvinúť iné nástroje plniace rovnaký účel. Schéma
procesu je znázornená na obr. A1:

Výkon
UPS
powerUPS
out
BasicZákladné
system
informácie
configuration
o information
konfigurácii
systému

PUE
PUE
Kalkulačka
Data Center
venovaná
efektivite
Efficiency
dátových
centier
Calculator

Kalkulačka
výpočet
IT Carbonna
& Energy
priradeniaCalculator
energie
Allocation
a uhlíkových emisií pre IT

Priradenie energie
Energy and carbon
a uhlíkových
allocations to IT
emisií pre IT

Počet
Server count
serverov

Používateľ poskytuje základné informácie o konfigurácii dátového centra a o počte serverov
spolu s bežnými údajmi o výkone UPS, ktoré je ľahké získať z jednotiek UPS (toto je jediný
údaj o meraní výkonu, ktorý je dostupný v takmer každom dátovom centre). Softvérové
nástroje potom požadujú relevantné informácie, ktoré by každé dátové centrum alebo každý
odborník v IT mali byť schopní získať alebo stanoviť jednoduchým pohľadom.
Prvý nástroj odhaduje PUE pre dané dátové centrum. Druhý nástroj preberá hodnotu PUE
určenú prvým nástrojom a vypočíta priradenie nákladov na energiu a uhlíkové emisie
výpočtovej technike na jeden server na základe hodnôt pre priemerný server. Jednotky
priemerných serverov sú potom priradené používateľom výpočtovej techniky s využitím
metodiky výberu v závislosti od obchodného modelu. Dokumentácia s pomocníkom sa
nachádza v softvérových nástrojoch.
Obr. A2 ukazuje obrazovku z nástroja pre priraďovanie. V tomto príklade sú každému
jednotkovému serveru priradené náklady za elektrinu vo výške 1 482 USD a uhlíkové emisie
v množstve 15,4 ton CO2 za rok. Pre používateľov výpočtovej techniky, ktorý má 100 serverov,
by to znamenalo priradenie 148 200 USD a 1 540 ton za rok.
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Číslo A2
Príklad výstupnej
obrazovky programu
Kalkulačka na výpočet
priradenia energie
a uhlíkových emisií pre IT

Tento príklad je uvedený vďaka tomu, že má jednoduchú implementáciu. Je pomerne
užitočný a môže zohrať pozitívnu úlohu pri vytváraní povedomia o správaní v oblasti IT
a prinášať motiváciu pre zlepšovanie. Má však aj svoje vážne obmedzenia, vrátane
nasledujúcich:
Presnosť je len cca +/- 20 %, takže nie je príliš použiteľný pre účtovanie úhrad
zákazníkom; odporúča sa použitie niektorej z pokročilejších možností spomenutých
v tomto dokumente.
Priraďuje náklady a uhlíkové emisie podľa priemerného servera, a teda nie je presný pri
priradení nákladov v prípadoch, keď niektorí používatelia majú servery blade a iní
servery mainframe; tento problém je možné riešiť pomocou klasifikácie serverov,
opísanej v tomto dokumente.
Neposkytuje presný rozpis strát v systéme infraštruktúry, takže nie je vhodným návodom
na možné vylepšenia infraštruktúry; táto problematika vyžaduje vykonanie auditu
infraštruktúry a meranie kľúčových subsystémov infraštruktúry, ako je opísané v tomto
dokumente.
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