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> Izvršilni povzetek
Je za merjenje in razporejanje stroškov energije in
ogljičnega odtisa uporabnikom IT potrebna zahtevna
programska oprema in instrumenti? Ali morda
zadostujejo enostavne, poceni metode za
razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa?
Kako natančni moramo biti?
V tem dokumentu je podan pregled strategij za
razporejanje stroškov energije in ogljika ter njihove
natančnosti. Pokazali bomo, da lahko vsak podatkovni
center - velik ali majhen, nov ali star - enostavno in z
majhnimi stroški začne razporejati stroške in ogljični
odtis, s pretiravanjem pri natančnosti pa se povečajo
stroški in zahtevnost na račun zmanjšanja donosnosti
naložbe.
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Razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa podatkovnih centrov uporabnikom IT

Uvod

Podatki kažejo, da tipični podatkovni centri porabijo veliko več energije kot bi bilo treba.Znano je,
da obstajajo kratkoročne stroškovno učinkovite priložnosti za zmanjšanje porabe energije v
obstoječih podatkovnih centrih in velike priložnosti za upoštevanje te problematike pri snovanju
novih podatkovnih centrih. Podatkovni centri so zato postali zanimiva tarča tako za vladne
upravne urgane kot za vodilne strukture. Oboji iščejo priložnosti za zmanjšanje porabe energije
in s tem za zmanjšanje negativnih družbenih in ekonomskih posledic.
Pri snovanju in delovanju podatkovnih centrov je bil tradicionalno poudarek na zanesljivosti in
zmogljivosti. Tak pristop je privedel do neprijetne situacije, da podatkovni centri niso optimizirani
glede učinkovitosti. Pravzaprav bi bilo težko določiti eno samo mesto, kjer se projektira
učinkovitost podatkovnega centra, saj na celotno energijsko učinkovitost pomembno vplivajo
medsebojno neodvisne odločitve snovalcev opreme, sistemskih integratorjev, programerjev
upravljalnega podsistema, instalaterjev, podizvajalcev, IT-managerjev in upraviteljev.
Nedavne študije so pokazale, da predstavlja poraba energije pomemben del obratovalnih
stroškov IT-ja in da v nekaterih primerih celo presega stroške same strojne opreme. Ta
stroškovni pritisk v kombinaciji s spoznanjem, da bi lahko bili podatkovni centri mnogo bolj
učinkoviti pri uporabi energije, je mnoge upravitelje podatkovnih centrov prisilil, da so
gospodarjenje z energijo uvrstili med prednostne naloge.
Kako preprost je še lahko proces gospodarjenja z energijo in kako malo meritev je še dovolj, da
pridobimo informacije, potrebne za uspešno upravljanje s porabo energije za infrastrukturo ter za
razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa uporabnikom IT? Pokazali bomo, da je
odgovor tak: Izjemno enostaven proces z zelo malo meritvami, ki ga vsak lahko uveljavi takoj,
daje dovolj dobro natančnost za učinkovit program gospodarjenja z energijo.

Kaj je cilj?

V splošnem obstajajo trije različni cilji sistema za vrednotenje energijske učinkovitosti in
ogljičnega odtisa podatkovnega centra:
Enkratna ali periodična primerjalna analiza zmogljivosti
Prehodno razporejanje stroškov energije in ogljika drugim
Uporaba informacij za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa infrastrukture
Pri konkretnem podatkovnem centru je pomembno prepoznati, h kateremu od teh ciljev (ali
kombinaciji ciljev) moramo stremeti, saj pravilno razumevanje dramatično vpliva na tehnično
implementacijo.

Cilj št. 1: Enkratna ali periodična primerjalna analiza zmogljivosti
Enkratna ali periodična primerjalna analiza energijske učinkovitosti ali ogljičnega odtisa je lahko
uporabna za odločanje, ali bi bilo smiselno postaviti in zagnati program trajnega gospodarjenja z
energijo. Če primerjalna analiza pri tem pristopu pokaže, da je zmogljivost primerljiva ali boljša
kot pri podobnih podatkovnih centrih, se s to problematiko morda sploh ni potrebno ukvarjati. Če
pa primerjalna analiza razkrije, da je zmogljivost slabša kot pri primerljivih podatkovnih centrih,
se bo program trajnega gospodarjenja z energijo zelo verjetno dobro izplačal.
Omeniti je treba, da z izpolnitvijo tega cilja še niso na voljo informacije za ukrepanje, ki bi lahko
bile uporabljene kot podlaga za zmanjšanje porabe energije ali ogljičnega odtisa. Žal mnogi
upravitelji podatkovnih centrov začnejo s tem ciljem in so razočarani z rezultati. Če želimo
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potegniti koristi iz zmanjšanja porabe energije in odtisa, moramo uveljaviti en ali oba cilja, ki sta
opisana v nadaljevanju.

Cilj št. 2: Prenašanje stroškov energije in ogljika na druge
Nekateri podatkovni centri poslujejo kot ponudniki storitev podatkovnih centrov za druge
organizacije in jim zagotavljajo fizično infrastrukturo v podatkovnem centru oziroma ITinfrastrukturo na osnovi računskih ciklov ali strežnikov. Pri tem se lahko pojavi zahteva po
razporejanju ali celo zaračunavanju energije in ogljičnega odtisa strankam podatkovnega centra.
To je lahko interna zahteva organizacije, zahteva zakonodaje ali pa pogodbena obveznost. Cilj
je finančno ali drugače spodbuditi stranke podatkovnega centra, da s spremembo svojega
obnašanja zmanjšajo porabo energije in ogljični odtis, na primer z ugašanjem strežnikov, ki niso
v uporabi, uporabo funkcij za upravljanje z energijo, obvladovanjem nepotrebnega prostora v
podatkovnih shrambah in virtualizacijo strežnikov. Priložnost za prihranek energije in zmanjšanje
ogljičnega odtisa v tipičnem podatkovnem centru z energetsko učinkovitim upravljanjem je
velikanska, prinese lahko od 10- do 80-odstotno zmanjšanje, odvisno od trenutne ravni zrelosti in
virtualizacije podatkovnega centra. Mnoge možne izboljšave so praktično brezplačne ali se
lahko za majhen denar uveljavijo med posodobitvami IT-sistemov, zato je prenašanje stroškov
energije ali ogljičnega odtisa na uporabnike lahko eden od glavnih dejavnikov uspešnega in
stroškovno učinkovitega programa za gospodarjenje z energijo.

Razporeditev stroškov za
elektriko in ogljičnega
odtisa načrtovalcem ITsistemov in uporabnikom

Slika 1
Kaskadni učinek
razporejanja stroškov
energije

Pametne, bolj zelene IT-odločitve,
ki upoštevajo dejanske stroške

Manjši skupni stroški in
vpliv na okolje

Cilj št. 3: Uporaba informacij za zmanjšanje porabe energije in
ogljičnega odtisa infrastrukture
Fizična infrastruktura (napajanje, hlajenje, osvetljava, upravljanje itd.) je glavni porabnik energije
in generator ogljičnega odtisa v vsakem podatkovnem centru. Merilo, ki se uporablja za
primerjalno analizo porabe energije za infrastrukturo podatkovnega centra, je Učinkovitost rabe
energije (angl. Power Usage Effectiveness - PUE, obratna vrednost PUE se imenuje DCiE in se
prav tako uporablja kot merilo). V mnogih podatkovnih centrih energija, ki jo porabi fizična
infrastruktura, presega energijo, ki jo porabijo bremena IT (PUE > 2). Zmanjšanje porabe
energije za fizično infrastrukturo na odstotni osnovi po pomenu zato le malo zaostaja za
zmanjšanjem bremen IT.
Cilj je pridobiti podatke, potrebne za identifikacijo in kvantificiranje priložnosti za spremembe na
opremi, konfiguracijah ali nastavitvah, ki lahko zmanjšajo porabo energije, ne da bi negativno
vplivale na bremena IT. Priložnost za prihranek energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa v
tipičnem podatkovnem centru z upravljanjem energetske učinkovitosti fizične infrastrukture je
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velika in lahko pomeni 10- do 40-odstotno zmanjšanje, odvisno od stanja, nastavitev,
konfiguracije in obremenitev podatkovnega centra.
Oba cilja, opisana v prejšnjem poglavju – razporejanje stroškov energije uporabnikom IT in
upravljanje s porabo energije za fizično infrastrukturo – prinašata pomembno priložnost za
zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa v tipičnem podatkovnem centru. Ob
upoštevanju končnega cilja, ki je zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa v konkretnem
podatkovnem centru, se je najprej treba odločiti za enega od teh dveh ciljev (ali za oba).

Izbira cilja
Iz prejšnje razprave o treh ciljih za merjenje energetske učinkovitosti in ogljičnega odtisa
podatkovnih centrov izhajajo naslednja ključna opažanja:
Če se sočasno lotimo obnašanja uporabnikov IT in fizične infrastrukture, obstajajo velike
priložnosti za zmanjšanje porabe energije v tipičnih podatkovnih centrih, velikostnega reda 20do 90-odstotnega prihranka energije in ogljika.
Primerjalne analize same po sebi ne izboljšajo ničesar. Primerjalnih analiz zato ne moremo šteti v
osrednji del načrta za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa. Namenjene so predvsem
določanju količine virov, ki jih je treba usmeriti v gospodarjenje z energijo.
Razporejanje energije in ogljika daje uporabnikom IT orodja za racionalne odločitve glede
varčevanja z energijo pri uvajanju IT-rešitev.
Tako (a) razporejanje stroškov energije uporabnikom IT kot (b) upravljanje s porabo energijo
fizične infrastrukturo daje pomembne priložnosti za prihranke, pri čemer celotna priložnost
presega vsoto posameznih delov, ko združimo oba cilja.
Najboljša strategija je skupno zmanjšanje rabe energije in ogljičnega odtisa, torej kombinacija
zgornjih ciljev, z manjšim poudarkom na primerjalnih analizah. Ali je poskus doseganja vseh teh
ciljev hkrati velik, zahteven in drag podvig? Ali ima tak projekt sprejemljivo donosnost naložbe?
Če se problema lotimo na pravi način, je vse te cilje možno doseči na presenetljivo enostaven in
stroškovno učinkovit način. Poleg tega pa lahko upravitelji podatkovnega centra začnejo
dosegati rezultate takoj. Preostanek tega dokumenta pojasnjuje, kako je to mogoče.

Primerjava
merjenja in
modeliranja

Večina razprav o informacijah za gospodarjenje z energijo se osredotoča na merjenje energije.
Vsak racionalen pristop k gospodarjenju z energijo pa zahteva določeno interpretacijo oz. analizo
izmerjene porabe energije. Za izboljšave ali kakršnokoli ukrepanje je treba razumeti, kako lahko
različne spremembe vplivajo na porabo energije.
Če želimo razumeti, kako lahko uporabimo meritve za identifikacijo in kvantificiranje priložnosti za
izboljšave, moramo postaviti model delovanja podatkovnega centra. Meritev električne moči, ki jo
rabi črpalka za hladilno vodo, sama po sebi ne daje nobenega vpogleda v to, ali črpalka obratuje v
okviru pričakovanih parametrov delovanja, ali je črpalka sploh pravilno dimenzionirana, ali bi
porabo energije lahko zmanjšali s prigradnjo ventila ali spremembo programa, ter ali bi drugačna
črpalka lahko opravljala isto funkcijo z manjšo porabo energije. Da bi lahko razumeli priložnosti
za izboljšave v rabi energije, moramo razpolagati z implicitnimi modeli (znanje izkušenih
strokovnjakov) ali eksplicitnimi modeli (programska orodja).
Tudi za cilj razporejanja stroškov energije uporabnikom IT so potrebni modeli. Medtem ko lahko
porabo energije za strežnike merimo neposredno in jo povezujemo z uporabniki IT, se večina
energije v podatkovnih centrih porabi za bremena, ki niso strežniki. Za povezovanje porabe
energije z uporabniki IT potrebujemo model.
Generični proces gospodarjenja z energijo v podatkovnem centru je prikazan na Sliki 2:
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Spremembe IT-sistema
("upokojitev" strežnikov, virtualizacija, izboljšave naprav)

Slika 2
Diagram toka informacij v
procesu gospodarjenja z
energijo v podatkovnem
centru prikazuje integracijo
modela in analitičnih funkcij
v obstoječi IT-sistem in
dejavnosti načrtovanja
infrastrukture, ki prinaša
spremembe za zmanjšanje
porabe energije

Meritve el.
moči

Razporejanje energije in
ogljičnega odtisa uporabnikom IT

IT-sistemi
(strežniki,
shrambe,
omrežje)

Podatkovni
center
Sistemi fizične
infrastrukture
(napajanje,
hlajenje, luči)

Načrtovanje in
uvajanje IT

Informacije o
konfiguraciji

Informacije o
napravah

Model

PUE s
podpornimi
podatki

Podatki o pogojih
delovanja

Analiza

Priporočene
spremembe

Načrtovanje
infrastrukture
in obratovanje
Spremembe fizične infrastrukture
(konfiguracija, nastavitve, naprave)

V procesu gospodarjenja z energijo na Sliki 1 sta dve pomembni poti za izboljšave. Na vrhu
diagrama so spremembe IT-sistema, ki se izvajajo glede na podatke o rabi energije in ogljičnem
odtisu iz modela podatkovnega centra. Na dnu diagrama so spremembe fizične infrastrukture, ki
se uvajajo glede na energijske usmeritve, ki izhajajo iz modela. V obeh primerih se uporabljajo
meritve, model pa je tisti, ki daje interpretacijo in usmeritve za doseganje izboljšav.
Sistem, ki je opisan z diagramom, združuje vse tri cilje za gospodarjenje z energijo v
podatkovnem centru, ki so bili opisani v prejšnjem poglavju: Zagotavlja podatke za primerjalne
analize, razporeja energije in ogljik uporabnikom IT in daje usmeritve glede izboljšave fizične
infrastrukture. Meritve imajo brez modela in procesa le majhno vrednost. Modeli, tudi preprosti,
pa imajo nasprotno temu pomembno vrednost tudi pri nepopolnih meritvah.
Povezava do virov

White Paper 154
Merjenje električne učinkovitosti
podatkovnih centrov

Povzamemo lahko torej, da je ključni namen merjenja učinkovitosti podatkovnega centra
pridobivanje informacij, ki prispevajo k ustvarjenju natančnega modela konkretnega
podatkovnega centra. Model in ne meritev daje informacije o učinkovitosti podatkovnega centra
kot podlago za ukrepanje. Podrobnejši pregled te teme najdete v beli knjigi 154, Merjenje
električne učinkovitosti podatkovnih centrov.

Modeliranje s podporo meritev
Če bi lahko ustvarili popoln model podatkovnega centra, ne bi potrebovali nobenih meritev.
Model bi vseboval popolne informacije o naravi, številčnih vrednostih in delovnih pogojih bremen
IT, vključeval pa bi tudi značilnosti in delovne pogoje vseh delov infrastrukturne opreme, na
vhodu pa bi sprejemal zgodovinske podatke o vremenu. Vse energijske tokove bi enostavno
izračunal. V praksi takšnega popolnega modela ni mogoče doseči, saj je težko pridobiti
natančne podatke o konfiguracijah in delovnih pogojih naprav IT, vmesnikih in delovnih pogojih
infrastrukture, kakor tudi o nepričakovanih delovnih pogojih kot so okvare, zamašeni filtri in
klimatske naprave, ki vplivajo ena na drugo.
Za popoln model podatkovnega centra bi bilo potrebno ogromno programov po meri in
vzdrževanja podatkov, kljub temu pa je presenetljivo dober model mogoče ustvariti že z grobo
inventuro uporabljene infrastrukture in naprav IT, informacijami o njihovi konfiguraciji (N+1, 2N
itd.) ter osnovnim poznavanjem električnih značilnosti naprav IT in infrastrukture. Primer
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programske implementacije poenostavljenega modela fizične infrastrukture tipičnega
podatkovnega centra je prikazan na Sliki 3.

Slika 3
Primer orodja za
modeliranje infrastrukture
podatkovnega centra pri
tipičnih konfiguracijah
podatkovnega centra
(brezplačno spletno orodje)

Očitno je, da je za upravljanje in zmanjšanje porabe energije potreben nekakšen model
podatkovnega centra. Ali lahko tak model odpravi potrebo po meritvah ali poenostavi merilne
naloge? Kako preprost je še lahko model in kako malo meritev je še dovolj, da pridobimo
informacije, potrebne za uspešno upravljanje s porabo energije za infrastrukturo in za
razporejanje stroškov energije in ogljika uporabnikom IT? Sprejemljivo natančnost za program
gospodarjenja z energijo lahko da že izjemno enostaven model z malo meritvami.

Koliko točk
moramo
meriti?

Osnovni princip pri meritvah je, da ne začenjamo z merjenjem, dokler ne vemo, kaj bomo počeli
s podatki. Meritev, opravljena ob napačnem času, z neustrezno natančnostjo ali ob
nepoznavanju pogojev se lahko pozneje izkaže kot neustrezna ali neuporabna. Preobsežne
meritve z izjemno natančnostjo pa so po drugi strani lahko zelo drage in naporne, prinašajo pa le
malo dodatnih koristi v primerjavi z enostavno meritvijo. Z vsemi temi problemi se srečujejo
upravitelji podatkovnih centrov pri razvoju lastnih sistemov za gospodarjenje z energijo. Cilj
merilnega sistema je uporabiti najenostavnejši in najcenejši merilni protokol, ki lahko izpolnjuje
cilj sistema za gospodarjenje.
Kako kompleksen mora biti sistem, da daje popolno informacijo o rabi energije v podatkovnem
centru? Kako enostaven je lahko merilni sistem? Da bi razumeli ta problem, primerjajmo dva
ekstremna primera: obširen sistem za merjenje energije in grob sistem ocenjevanja.
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Groba
ocena

Slika 4
Primerjava pristopov k
merjenju energije

?

Načeloma
brezplačna

Obsežne meritve
in programska
orodja
Drago in zahtevno

Velike napake

Visoka
natančnost

Brez vpogleda
v podrobnosti
o težavah

Možna analiza
ROI in scenarijev

kstrem št. 1: Sistem za popolno zbiranje podatkov
Kadar govorimo o meritvah v sistemu za gospodarjenje, ne smemo spregledati natančnosti in
pogostosti meritev, dejavnikov, ki imata velik vpliv na zahtevnost in stroške. Kot referenco
vzemimo sistem za merjenje rabe električne energije v realnem času, ki beleži rabo energije
vsake naprave in tokokroga v podatkovnem centru z natančnostjo 2%. Ocena zahtev in stroškov
za 1 MW podatkovni center je podana v Tabeli 1.
Pri takem ekstremnem instrumentariju lahko porabo električne energije natančno razporedimo
vsaki napravi IT in o tem obveščamo uporabnike ali jim obračunavamo porabo. Poleg tega lahko
natančno določimo tudi porabo električne energije v vsaki infrastrukturni napravi in podatke
skušamo primerjati s pričakovanimi vrednostmi, da bi določili področja, kjer so možne izboljšave.
K takšnemu sistemu spada tudi zahteven programski sistem, ki pomeni veliko naložbo v
konfiguracijo in vzdrževanje podatkov. Strošek takšnega sistema žal predstavlja pomemben del
celotnega stroška infrastrukture podatkovnega centra in skoraj polovico letnih skupnih stroškov
podatkovnega centra za energijo. Takšen sistem bi bil zato z vidika pričakovane donosnosti
naložbe nezanimiv, razen če bi se stroški merilnega sistema zmanjšali približno za faktor 10.
Celo v tem primeru bi namestitev takšnega sistema predstavljala veliko kapitalsko naložbo, sam
proces uvedbe pa bi bil zahteven in tvegan, zlasti pri obstoječih podatkovnih centrih.
Sistem za popolno zbiranje podatkov je zato možen, a nepraktičen.
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Tabela 1
Strošek sistema za
merjenje energije z visoko
natančnostjo pri
podatkovnem centru z
močjo 1 MW

Merjeni tokokrogi

Številka

Strošek na
enoto
(vgrajeno)

Delni strošek

Merilnik vhodne moči podatkovnega
centra 1

1

$9.000

$9.000

Merilnik tokokrogov
infrastrukturnega podsistema

80

$1.500

$120.000

Merilnik tokokrogov v vejah IT

1000

$100

$100.000

Merilniki tokokrogov vtičnic IT

4000

$40

$160.000

Vzdrževanje (10 let)

$100.000

$100.000

Programska oprema (licenca za 10
let)

$50.000

$50.000

Programska oprema za
konfiguracijo, zagon, vzdrževanje

$60.000

$60.000

Skupni strošek

$600.000

Ekstrem št. 2: Sistem za zbiranje podatkov brez stroškov
V nadaljevanju si oglejmo naslednji ekstremni primer, ki ne vključuje nobenih meritev. Takšen
sistem je načeloma lahko brezplačen. Edini vhod, ki ga uporabimo, je število strežnikov v
podatkovnem centru. Upoštevali ne bomo niti mesečnega računa za elektriko
elektroenergetskega podjetja, saj v podatkovnih centrih pogosto ni namenskih merilnikov el.
energije.
Na podlagi števila strežnikov lahko skušamo grobo oceniti porabo energije na strežnik v
podatkovnem centru. Poraba energije na strežnik v podatkovnem centru vključuje energijo, ki jo
porabijo sami strežniki, kakor tudi energijo za omrežne naprave, podatkovne shrambe,
napajalnike, hladilno opremo, luči in pomožne naprave. Brez meritev lahko uporabimo
statistična povprečja podatkov o instalirani moči podatkovnih centrov in naredimo grobo oceno
porabe električne energije na strežnik za hlajenje, osvetljavo itd. Privzamemo lahko tipično
konfiguracijo fizične infrastrukture v podatkovnem centru, ki oskrbuje povprečne strežnike, s
tipičnimi pripadajočimi podatkovnimi shrambami in omrežno opremo. Te ocene lahko podajo
ekspertni svetovalci ali pa jih dobimo iz programskega orodja, kot je brezplačno orodje,
prikazano na Sliki 3. Z združitvijo ocen dobimo grobi model podatkovnega centra. Natančnost
sistema je povzeta v Tabeli 2.
S tem sistemom, ki ne izvaja meritev, bi stroške energije in ogljika lahko razporedili uporabnikom
na osnovi povprečnega strežnika, z natančnostjo približno +/- 36%. Čeprav tak sistem ni
idealen, lahko predstavlja povsem uporabno vodilo uporabnikom IT pri odločitvah o spremembah
obnašanja. Na večino sprememb obnašanja uporabnikov IT ne bi imela dodatna natančnost pri
podajanju stroškov energije in ogljičnega odtisa nobenega vpliva. Takšen sistem lahko daje
uporabne informacije uporabnikom IT, ne daje pa informacij za podporo izboljšavam
infrastrukture za napajanje ali hlajenje podatkovnega centra, saj so vsi podatki ocenjeni na
podlagi industrijskih povprečij. Ne glede na to lahko tak sistem brez merjenja predstavlja
pomembno korist brez vsakega stroška in o njem mora razmisliti vsak upravitelj podatkovnega

1

Te funkcije običajno ne more opravljati en sam merilnik, seštevati je treba podatke iz več kot enega
merilnika.
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Razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa podatkovnih centrov uporabnikom IT
centra, ki želi takoj začeti obvladovati stroške energije, vendar za to nima časa ali sredstev.
Praktični vodnik po tem pristopu boste našli v dodatku na koncu tega dokumenta.

Raba energije

Tabela 2
Natančnost
nizkocenovnega sistema za
merjenje energije pri
podatkovnem centru z
močjo 1 MW

Delež
celotne
rabe

Natančnost
ocene

Vpliv na celotno
natančnost 2

Strežnik

36%

+/- 50%

+/- 18%

Podatkovna shramba

10%

+/- 70%

+/- 7%

Omrežna oprema

4%

+/- 50%

+/- 2%

Napajanje

8%

+/- 50%

+/- 4%

Hlajenje

38%

+/- 80%

+/- 30%

Osvetljava

2%

+/- 60%

+/- 1%

Pomožna oprema

2%

+/- 80%

+/- 2%

Kombinirana natančnost celotne energije

+/- 36%

“Dovolj dober” sistem za zbiranje podatkov o energiji
Prejšnja ekstremna primera strategij zbiranja podatkov o energiji seveda vodita k razmisleku, ali
obstajajo druge, vmesne strategije zbiranja podatkov, ki dajejo "dovolj dobro" natančnost
podatkov za doseganje ciljev gospodarjenja z energijo, imajo pa nizke stroške in visoko stopnjo
donosa. Tabela 3 v pomoč pri iskanju odgovora na to vprašanje kaže, kako se s povečevanjem
zahtevnosti sistema gospodarjenja z energijo povečuje natančnost in stroški.
Vsaka vrstica v tabeli predstavlja dodatek k zmogljivosti modeliranja ali merjenja sistema za
gospodarjenje, začenši s sistemom brez stroškov na osnovi števila strežnikov, ki je bil opisan v
prejšnjem poglavju. Z dodajanjem zmogljivosti se zmanjšuje napaka in povečujejo stroški
sistema.
Napaka razporejanja IT je definirana kot napaka pri razporejanju energije in ogljičnega odtisa
določeni enoti zmogljivosti IT, kot je standardni strežnik. Napaka pri razporejanju energije
konkretnemu strežniku je lahko mnogo večja od napak, ki so definirane v tabeli. Nekatere
zmogljivosti v tabeli, kot sta klasifikacija strežnikov in merjenje vseh naprav IT, znatno izboljšajo
natančnost razporejanja energije in ogljika posameznim strežnikom. Z njimi se bomo podrobneje
ukvarjali v nadaljevanju tega članka.

2

Napake v ocenah energij podsistemov so matematično ortogonalne, zato je kombinirana napaka
kvadratni koren iz vsote kvadratov napak podsistemov
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Dodana zmogljivost
modeliranja in merjenja

Tabela 3
Dodajanje zmogljivosti
modeliranja in merjenja
vpliva na natančnost
sistema za gospodarjenje in
stroške pri podatkovnem
centru z močjo 1 MW

Napaka
PUE

Napaka
razporejanja
IT 3,4

Strošek sistema
(na MW)

Število strežnikov

61%

39%

0

+ moč brezprekinitvenega
napajanja

55%

33%

0

+ Groba inventura 5

23%

20%

0

+ Podrobna inventura

14%

12%

$2.000

+ Klasifikacija strežnikov

14%

12%

$4.000

+ Presoja podsistemov

8%

7%

$10.000

+ Merjenje ključnih
podsistemov

6%

4%

$50.000

+ Merjenje vseh
podsistemov

3%

2%

$130.000

+ Merjenje vseh naprav IT

2%

2%

$600.000

Za boljši občutek o kompromisu med natančnostjo merjenja in stroški pri dodajanju
funkcionalnosti k sistemu za gospodarjenje z energijo so podatki iz Tabele 3 izrisani v obliki
grafikona na Sliki 5.

3

Napaka razporejanja IT je lahko manjša od napake PUE, saj raba energije in ogljični odtis, povezana z
PUE, predstavljata le del celotne rabe energije.

4

Napaka razporejanja IT v tej tabeli je razporejanje za definirani "standardni povprečni strežnik", ne za
konkreten strežnik. Napake za konkretne strežnike so večje in se znatno zmanjšajo z dodajanjem
zmogljivosti "klasifikacija strežnikov", ki je opisana v nadaljevanju tega dokumenta.

5

Groba inventura je popis zmogljivosti in tipov glavnih napajalnih, hladilnih in IT-naprav v podatkovnem
centru, ki v kombinaciji s podatki o teh napravah omogoča znatno prečiščenje ocen o rabi energije.
Funkcija je lahko del energetskega vrednotenja, ki ga opravijo strokovnjaki, lahko pa jo skuša izvesti
tudi marljiv upravitelj podatkovnega centra. Dodatna navodila za to metodo lahko najdete v ostalih
belih knjigah APC, ki so navedene na koncu tega dokumenta.

Schneider Electric – Data Center Science Center

Bela knjiga 161

Rev 1

10

Razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa podatkovnih centrov uporabnikom IT

50.0%
50%

Slika 5

Najmanjša
Lowest
error
napaka brezat
achievable
no cost
stroškov

$500 K

40.0%
40%

$400 K
Strošek
sistema
System
cost

30.0%
30%
20.0%
20%
10.0%
10%

$300 K
$200 K

IT allocation
Napaka
razporejanja
IT
error

0%
0.0%

$100 K
$0 K
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Napaka sistema za merjenje
porabe energije v
podatkovnem centru se z
dodajanjem zmogljivosti
modeliranja in merjenja
zmanjšuje, stroški pa se
povečujejo

$600 K
Napaka
PUE
PUE error

Measurement
Cost ($)
($)
Strošek
merjenja

Measurement
Error(%)
(%)
Merilna napaka

60.0%
60%

Increasing modeling and metering capabilities

Dodajanje zmogljivosti modeliranja in merjenja

Slika 5 kaže, da se natančnost sistema za merjenje porabe energije v podatkovnem centru
naglo povečuje za majhen strošek, ko dodajamo preproste zmogljivosti za modeliranje in
merjenje. Ko se napake spustijo pod približno 10%, pa se stroški dramatično povečajo.
Iz analize sledi naslednja priporočena strategija merjenja in modeliranja za program
gospodarjenja z energijo v podatkovnem centru:
Sistem za modeliranje brez stroškov na osnovi števila strežnikov, odčitavanja moči na napravah
za brezprekinitveno napajanje in grobe inventure je dovolj dober, da omogoča smiselno
razporejanje energije uporabnikom IT
Postopoma je možno dodajati nove nizkostroškovne zmožnosti za izboljšavo sistema za
gospodarjenje z energijo, vključno z izboljšavami modela na osnovi podrobne inventure in
klasifikacije strežnikov, kakor tudi z izboljšavami meritev na podlagi energetskih presoj in
merjenja ključnih podsistemov
Obsežno merjenje vseh infrastrukturnih podsistemov in naprav IT prinaša le malo vrednosti za
sistem gospodarjenja z energijo in ima slabo donosnost naložbe

Razporejanje
energije
uporabnikom IT

Zmogljivosti IT je možno meriti in razporejati na različne načine, med drugim na osnovi računskih
ciklov, strežnikov, jeder, terabajtov, strežniških omaric, kvadratnih metrov, virtualnih strežnikov
itd. Idealen model IT bi moral pri razporejanju stroškov, energije in ogljika upoštevati vse naštete
dejavnike. Na tem mestu pa začnimo z enostavnim modelom, ki meri zmogljivost IT po številu
strežnikov in je popularen način za merjenje zmogljivosti, v katerega je možno preslikati številne
druge modele.
Če lahko uporabniku IT dodelimo število strežnikov, moramo za dodelitev energije in ogljika temu
uporabniku le dodeliti energijo posameznemu strežniku. V tem primeru je celotna energija
uporabnika IT enostavno zmnožek števila dodeljenih strežnikov in energije, razporejene
strežniku. Za to je treba identificirati vso porabo energije v podatkovnem centru in jo razporediti
po strežnikih. Celotna energija, ki je razporejena strežniku, je vsota lastne porabe energije
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strežnika in energije za podatkovno hrambo, omrežne naprave, napajanje, hlajenje in pomožna
bremena. Takšna razporeditev za tipičen podatkovni center je prikazana na Sliki 6:

Pomožna oprema
15 W

Osvetljava

Slika 6

15 W

Struktura porabe električne
energije za strežnik v
podatkovnem centru z
razporejeno energijo 930 W.
Dejanska moč samega
strežnika je le 340 W.

Sam strežnik
340 W

Hlajenje
360 W

Napajanje
75 W

Omrežje
35 W

Podatkovna
shramba
90 W

Čeprav tipični strežnik v tem primeru sam rabi le 340 W električne moči, je celotna moč,
dodeljena strežniku, mnogo večja in znaša 930 W.

Povprečna in konkretna naprava IT
Postopek razporejanja energije uporabniku IT na podlagi "strežniških enot" povprečnih strežnikov
prinaša številne netočnosti, saj privzema enakomerno izkoriščenost dodeljenih virov po
strežnikih in da so vsi strežniki enaki. Dejanska skupna moč, ki je povezana s konkretnim
strežnikom, se spreminja glede na vrsto strežnika, njegove značilnosti upravljanja z energijo in
njegovo uporabo drugih virov IT.
Dodelitev standardnega stroška energije strežniku je učinkovit približek za podatkovne centre, ki
imajo razmeroma enotno populacijo strežnikov. Pri podatkovnih centrih, ki so opremljeni s
strežniki najrazličnejših vrst, pa uporaba standardne "strežniške enote" za razporejanje energije
ni učinkovita. Oglejmo si primer prvega uporabnika IT, ki ima osem strežniških rezin za
preproste programske strežnike, in drugega uporabnika, ki ima osem sistemov mainframe z
online podatkovno shrambo kapacitete več terabajtov. Očitno je, da uporabnik sistema
mainframe porabi veliko več energije, kljub temu pa bi pri razporejanju energije na osnovi
standardnega strežnika oba uporabnika dobila enako energije in ogljika. Po tej metodi, ki sicer
natančno določa skupno razporejeno energijo, bi uporabniku strežniških rezin po krivici pripisali
tudi del energije, ki jo rabi uporabnik sistemov mainframe.
Ta problem bi bilo načeloma možno odpraviti z merjenjem vseh naprav IT in z dodeljevanjem
energije uporabnikom IT na osnovi teh meritev. Že prej smo pokazali, da to ne bi bilo praktično
zaradi naslednjih razlogov:
Velik del porabe energije izhaja iz napajalne opreme, hladilne opreme, omrežnih naprav in
drugih bremen, ki jih ni vedno možno neposredno povezati z uporabnikom IT.
Strošek merilnega sistema za merjenje vseh naprav IT je v povezavi s stroški in zahtevnostjo
programskega sistema izjemno visok
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Da bi to težavo rešili na enostaven in stroškovno učinkovit način, lahko strežnike razvrstimo v
kratek seznam standardnih razredov, kjer vsak dobi svoj profil rabe energije. Namesto da bi vse
strežnike obravnavali kot standardne “strežniške enote”, lahko ustvarimo klasifikacijo strežnikov,
kot je prikazano v Tabeli 4:

Razred
strežnika

Tabela 4
Primer klasifikacije
strežnikov

Moč
strežnika

Razporeditev
za omrežje

Razporeditev za
podatkovno
shrambo

1U apl. strežnik

250 W

0,2

0,1

Virtualni
strežnik 6

90 W

0,4

0,2

Strežniška
rezina

200 W

0,3

0,1

ERP rezina

200 W

0,1

0,4

Mainframe

4000 W

0,1

0,5

3U-10U strežnik

2000 W

0,1

0,1

Zgornji seznam je mogoče uporabiti brez sprememb (z ustreznimi vrednostmi moči), lahko pa ga
razširimo oz. prečistimo za boljše ujemanje s profili uporabnikov v konkretnem podatkovnem
centru.
Vsakemu strežniku je dodeljena standardna raven moči skupaj z razporeditvami, ki predstavljajo
delež osnovne instalirane moči za omrežne naprave in podatkovno hrambo. Stroški napajanja,
hlajenja in osvetljave se razporejajo na osnovi vata moči opreme IT in so za vse razrede
strežnikov enaki.
Klasifikacijski sistem se uporablja po naslednji metodi:
Vsi strežniki se dodelijo razredom
Vsem uporabnikom IT se dodeli določeno število standardnih strežnikov iz vsakega razreda
Izračunana moč strežnikov vseh razredov se sešteje in nato normalizira v skladu z dejanskim
bremenom IT (le-to je določeno iz modela ali z meritvijo)
Pri vsakem razredu strežnika se uporabijo podatki PUE
Na ta način je celotno porabo energije podatkovnega centra mogoče razporediti po vrsti razredov
strežnikov, ki se nato dodelijo uporabnikom IT. Ta proces je možno izvesti s programskimi
orodji, npr. z orodji ponudnikov kot je APC by Schneider Electric, ali pa s pomočjo računske
preglednice.

Pretvarjanje
energije v ogljični
odtis

Ko smo določili porabo energije bremen IT in infrastrukturnih sistemov v podatkovnem centru, jim
lahko razporedimo ogljični odtis. Ogljični odtisi podatkovnih centrov so posredni in prihajajo iz
treh glavnih virov:

6

Če imajo virtualni strežniki svoj razred, bo število razporejenih strežnikov preseglo število fizičnih
strežnikov. V tem primeru se fizični strežniki, ki gostijo virtualne strežnike, ne dodelijo uporabniku IT.
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Emisije ogljikovega dioksida, do katerih pride med izdelavo podatkovnega centra ter njegove IT
in infrastrukturne opreme (t.i. "vgrajeni ogljični odtis")
Lokalne emisije ogljikovega dioksida iz ogrevalnih sistemov, rezervnih generatorjev in
kogeneracijskih sistemov
Emisije ogljikovega dioksida, do katerih pride med proizvodnjo električne energije, s katero se
napaja podatkovni center
V splošnem se večina razprav, primerjalnih analiz in poročanja nanaša na emisije, ki nastanejo
med obratovanjem. Vgrajeni ogljikov dioksid ima pomemben prispevek pri celotnem ogljičnem
odtisu, metode in standardi za vrednotenje odtisa vgrajenega ogljikovega dioksida pa so še
vedno v razvoju.
Podatkovni centri ne ustvarjajo neposredno signifikantnih količin ogljikovega dioksida ali drugih
toplogrednih plinov. Obratovanje rezervnih generatorjev običajno predstavlja manj kot 0,01%
celotnega ogljičnega odtisa in ga lahko prezremo. Podatkovni centri obratujejo pri visokih močeh
in skoraj nikoli ne potrebujejo dodatnega ogrevanja. Emisije ogljikovega dioksida zaradi
ogrevanja lahko zato prezremo. Zelo malo je tudi podatkovnih centrov, ki imajo kolokacijska
postrojenja za proizvodnjo električne energije, zato tega vidika v večini primerov ni potrebno
upoštevati.
V tem dokumentu se bomo omejili na merila emisij ogljikovega dioksida, ki so povezana z oskrbo
z električno energijo in predstavljajo več kot 99% ogljičnega odtisa, povezanega z obratovanjem.

Ogljikov ekvivalent energije
Na osnovi električne energije, ki jo porabi podatkovni center, je mogoče oceniti emisije
ogljikovega dioksida, ki jih povzroči raba energije v centru. Dobavitelj električne energije lahko
na osnovi strukture proizvodnje energije predloži podatke o emisijah ogljikovega dioksida za
vsako kilovatno uro proizvedene energije. (Opomba: Alternativne analize preprečenih emisij
ogljikovega dioksida na osnovi zadnjega uporabljenega vira energije običajno dajo višji ogljični
odtis. Inkrementalni prihranek energije v obstoječem omrežju namreč ne zmanjša obremenitve
vseh generatorjev v isti meri. Z zmanjšanji se običajno razbremenijo dražji načini proizvodnje
energije, kot je npr. iz zemeljskega plina.) Če dobavitelj električne energije teh podatkov ne daje
na razpolago, je običajno mogoče enostavno priti do regionalnih podatkov. Podatki so izraženi v
tonah CO2 na kWh in so običajno v območju od 0,1 do 1 tone na kWh na generatorju. Pri
ugotavljanju bremena, ki ga podatkovni center ustvarja na generatorju, se porabi energije v
podatkovnem centru dodajo tudi izgube pri distribuciji (običajno okoli 10%) med generatorjem in
podatkovnim centrom. Letne emisije ogljikovega dioksida zaradi bremena podatkovnega centra
se izračunajo po naslednji formuli:

2

Usmerjanje
uporabnikov IT

ℎ =

8760ℎ
ℎ

1
1−

Uporabniku, ki želi vključiti energijo v načrtovanje in odločitve o uvajanju sistemov IT, ni treba
razumeti načel in tehnik, opisanih v tem dokumentu. Uporabnik IT potrebuje le enostaven
povzetek vpliva uporabljenih virov IT na rabo energije in ogljični odtis. Poročilo za uporabnika IT
je prikazano v Tabeli 5:
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Razred
strežnika

Tabela 5
Primer letne razporeditve
energije in ogljičnega
odtisa za uporabnika IT

Skupaj
nameščenih

Energija
na enoto

Ogljik na
enoto

1U apl.
strežnik

50

6.000

2,7

Virtualni
strežnik

30

2.650

1,2

Strežniška
rezina

15

5.200

2,3

ERP rezina

10

5.500

2,5

Mainframe

2

117.000

53,0

3-10U
strežnik

15

44.000

20,0

1.409.000
kWh

634 ton

Skupna energija in ogljični
odtis (letno)
Strošek energije
(letno)
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Razporejanje stroškov energije in ogljičnega odtisa podatkovnih centrov uporabnikom IT

Zaključek

V članku je opisana logična strategija za razporejanje porabe energije in ogljičnega odtisa
podatkovnega centra uporabnikom IT.
Za razporejanje energije in ogljika je možno uporabiti preproste modele rabe energije, ki ne
prinašajo stroškov in so zasnovani na standardnih, povprečnih enotah zmogljivosti IT, kot je
standardna "strežniška enota". Takšni modeli niso natančni, so pa dovolj točni, da so uporabni za
sisteme za gospodarjenje z energijo v podatkovnih centrih.
Preprost sistem je mogoče postopoma izboljšati z dodajanjem novih zmogljivosti merjenja in
zmogljivosti, ki prinašajo dodatno natančnost in vpogled v rabo energije. V članku je očrtano
racionalno zaporedje uvajanja teh zmogljivosti. Presenetljivo učinkovit in nizkocenovni sistem je
možno implementirati že z majhnim številom merilnikov energije v kombinaciji s specializirano
energetsko presojo podatkovnega centra in enostavno programsko opremo.
Upravitelji podatkovnih centrov ne smejo domnevati, da so za uvedbo učinkovitega sistema
gospodarjenja z energijo ter za razporejanje energije in ogljičnega odtisa uporabnikom IT
potrebni zahtevni in obsežni merilni sistemi. Zapleteni merilni sistemi imajo namreč slabo
donosnost naložbe.
V tem članku je opisan pristop, ki ga lahko takoj in brez vsakih stroškov začne izvajati vsak
upravitelj podatkovnega centra, velikega ali majhnega. Vsak nepotreben W moči, ki ga rabi
podatkovni center, je za vedno izgubljen. Grob in enostaven sistem za gospodarjenje z energijo
danes je veliko učinkovitejši kot idealen sistem jutri. Ne glede na to, kako učinkovit je sistem
gospodarjenja z energijo, izgubljene energije ne more vrniti.

O avtorju
Neil Rasmussen je Senior VP za inovacije v Schneider Electric. Usmerja tehnološki razvoj
za največji raziskavalno razvojni center s največjim proračunom na področju električnega
napajanja, hlajenja in serverskih omar, kot infrastrukture za zahtevna omrežja.
Je imetnik 25 patentov s področja napajalne in hladilne infrastrukture za podatkovne centre
z visoko učinkovitostjo in visoko gostoto. Objavil je več kot 50 belih knjig o napajalnih in
hladilnih sistemih, od katerih so bile mnoge objavljene v več kot 10 jezikih, v zadnjem času
pa obravnavajo izboljšave energijske učinkovitosti. Je mednarodno priznan vabljeni
predavatelj na temo visokoučinkovitih podatkovnih centrov. Trenutno se ukvarja z
razvojem znanosti razširljivih infrastrukturnih rešitev za podatkovne centre z visoko
učinkovitostjo in visoko gostoto in je glavni arhitekt sistema APC InfraStruXure.
Preden je leta 1981 ustanovil družbo APC, je diplomiral in magistriral iz elektrotehnike na
univerzi MIT, kjer je zagovarjal nalogo na temo analize 200 MW napajalnika za fuzijski
reaktor tokamak. Med leti 1979 in 1981 je delal v MIT Lincoln Laboratories na vztrajniških
sistemih za shranjevanje energije in solarnih elektrarnah.
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Kontaktirajte nas
Za povratne informacije in komentarje te bele knjige:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
Če ste stranka in imate specifično vprašanje o podatkovnem centru:
Kontaktirajte vašega Schneider Electric predstavnika
www.apc.com/support/contact/index.cfm
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Dodatek:
Enostavno
razporejanje
energije in
ogljičnega odtisa
za podatkovni
center

Slika A1
Pregled procesa za
razporejanje stroškov
energije in ogljičnega
odtisa podatkovnega
centra na bremena IT

V tem dokumentu je opisan enostaven pristop k razporejanju stroškov energije in ogljičnega
odtisa bremenom IT v podatkovnih centrih, vključno s številnimi zmogljivostmi merjenja in
modeliranja, ki jih je možno uporabiti za izboljšanje natančnosti z naraščajočimi stroški.
Najenostavnejše metode ne povzročajo praktično nobenih stroškov, kljub temu pa zagotavljajo
presenetljivo dobro natančnost in so učinkovita podpora programu gospodarjenja z energijo.
V dodatku je prikazano, kako je mogoče v vsakem podatkovnem centru takoj uveljaviti sistem
razporejanja energije in ogljika bremenom IT, z natančnostjo velikostnega reda +/- 20%.
Opisana metoda ustreza zmogljivosti "groba inventura", ki je opisana v dokumentu. To je hkrati
tudi najvišja raven, ki jo lahko upravitelj tipičnega podatkovnega centra doseže brez podpore
strokovnjakov. Metoda uporablja brezplačna programska orodja, ki jih je razvil APC, razviti pa je
možno tudi druga orodja z enako funkcionalnostjo. Tok procesa je predstavljen na Sliki A1
spodaj:

Izhodna moč
UPS
brezprek.
power
out
napajanja
BasicOsnovna
system
informacija o
configuration
konfiguraciji
information
sistema

PUE
PUE
Računalo
Data Center
učinkovitosti
Efficiency
podatkovnega
Calculator
t

Računalo
za &
razporejanje
IT Carbon
Energy
ogljičnegaCalculator
odtisa in
Allocation
energije uporabnikom IT

Razporejanje energije
Energy and carbon
in ogljičnega odtisa
allocations to IT
uporabnikom IT

Server
count
Število
strežnikov

Uporabnik poda osnovno informacijo o konfiguraciji podatkovnega centra in o številu strežnikov,
skupaj s trenutnimi odčitki izhodne moči brezprekinitvenega napajanja (to je eden od redkih
odčitkov električne moči, ki je na voljo v skoraj vsakem podatkovnem centru). Programska
orodja pozovejo uporabnika, da vnese ustrezne podatke, ki jih lahko pridobi vsak strokovnjak v
podatkovnem centru oz. strokovnjak za IT. Uporabnika po potrebi tudi vodijo po enostavnih
korakih za pridobivanje teh podatkov.
Prvo orodje oceni PUE za podatkovni center. Drugo orodje sprejme PUE, ki ga je določilo prvo
orodje, ter razporedi energijo in ogljični odtis bremenom IT po strežnikih na podlagi
"povprečnega" strežnika. Te enote "povprečnih" strežnikov se nato dodelijo uporabnikom IT po
postopku izbire, ki je odvisen od poslovnega modela. Programskim orodjem je priložena tudi
dokumentacija pomoči.
Slika A2 prikazuje zaslon orodja za razporejanje. V tem primeru je vsaki strežniški enoti
dodeljeno za $1.482 elektrike in 15,4 tone CO2 na leto. Uporabniku IT s 100 strežniki bi tako
bilo razporejeno $148.200 in 1.540 ton letno.
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Slika A2
Primer izhodnega zaslona
Računala za razporejanje
ogljičnega odtisa in
energije uporabnikom IT

Ta primer je bil uporabljen zaradi enostavne implementacije. Je uporaben in lahko pomaga pri
ozaveščanju in izboljšavah navad IT-osebja. Ima pa tudi pomembne omejitve, med drugim:
Njegova natančnost je le približno +/- 20%, zato ga ni priporočljivo uporabljati za obračunavanje
strankam; priporočene so nekatere zmogljivosti višjega reda, ki so opisane v tem članku.
Stroške in ogljični odtis dodeli "povprečnemu strežniku", zato razpored stroškov ni natančen, če
nekateri uporabniki IT uporabljajo rezine, drugi pa sisteme mainframe; v tem primeru je treba
uporabiti zmogljivost klasifikacije strežnikov, ki je opisana v tem dokumentu.
Računalo ne daje natančne strukture izgub v infrastrukturnem sistemu, zato daje le malo
usmeritev za možne izboljšave infrastrukture; za to je potrebna presoja infrastrukture in merjenje
ključnih infrastrukturnih sistemov, kot je opisano v dokumentu.
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