
59

Informatické potreby

eFOCUS 1/2007

Väčšie i menšie podniky musia čoraz častejšie

riešiť obmedzenia vyplývajúce z možností napája-

nia a chladenia technologických miestností, urče-

ných na prevádzku serverov, pričom neustále pri-

chádzajú požiadavky na nové servery z dôvodu

nových legislatív, nových požadovaných aplikácií,

či jednoducho výmeny starších strojov. 

„VYKUROVACIE“ SERVERY

Cena za nákup servera je naozaj len špičkou

ľadovca, pretože okrem nákladov na jeho správu,

inštalácie či servis, markantnú časť prevádzko-

vých nákladov tvoria náklady na energie. Na ilus-

tráciu: štandardný dvojprocesorový server HP

ProLiant DL380G5 s aktuálnymi dvojjadrovými

procesormi a štandardnou konfiguráciou 4GB pa-

mäte a dvoma pevnými diskami má pri 60 % zá-

ťaži spotrebu asi 350 W. Pri desiatich serveroch je

to 3 500 W. Pri cene 3 Sk za 1 KWh je to zhruba

10 Sk za hodinu, za deň 240 Sk a za rok 87 600 Sk,

čo je vlastne už takmer cena nového serveru. A to

nie je ani polovica nákladov, pretože prakticky

takmer celá privedená energia sa mení na teplo,

ktoré treba odviesť a vzduch ochladiť, čo je ener-

geticky ešte náročnejšie. Nehovoriac o nákladoch

na nákup zariadení na klimatizáciu. 

Aké sú možnosti a ako adresujú tieto problémy

výrobcovia komponentov a serverov? 

AKO PROTI TOMU?

Výrobcovia procesorov už nekladú dôraz na čo

najvyššiu taktovaciu frekvenciu, ale výrazne vzrá-

stol význam celkového architektonického riešenia

a asi hlavný zlom priniesla integrácia viacerých

procesorových jadier na jednom procesorovom

čipe. Dnes sú vo svete x86 serverov bežne dostup-

né modely so štvorjadrovými procesormi, ktoré pri

spotrebe nižšej, ako mali posledné jednojadrové

procesory, poskytujú niekoľkonásobný proceso-

rový výkon! 

Ďalším prvkom, ktorý v poslednej generácii serve-

rov umožňuje dosiahnuť nižšiu celkovú spotrebu, je

miniaturizácia pevných diskov. Z pôvodných 3,5“

(8,89 cm) disky prechádzajú na nový štandard 2,5“

(6,35 cm) a vďaka menším rozmerom majú nižšiu

spotrebu a znížené generovanie tepla až o 50 %.

Okrem celkového trendu znižovania spotreby

jednotlivých komponentov výrobcovia štandard-

ných serverov implementujú rôzne systémy na

zníženie celkovej spotreby servera, napríklad sys-

tém nezávislý od operačného systému, ktorý do-

káže meniť výkon a tým aj spotrebu procesorov.

Môže pracovať v dvoch režimoch – statickom a dy-

namickom. V statickom možno nastaviť napevno

maximálny alebo minimálny výkon procesorov.

Maximálny pre servery, kde je potrebný stály vy-

soký výkon, napríklad databázové, alebo aplikačné

servery, a minimálny pre infraštruktúrne servery

alebo servery, kde procesorový výkon nie je pri-

márny. Dynamický mód aktuálne upravuje výkon

procesora podľa požiadaviek aplikácií a tým bez

zníženia celkového výkonu servera znižuje jeho

spotrebu a generovanie tepla.

BLADE SERVERY A VIRTUALIZÁCIA

Samostatnou kapitolou z hľadiska redukcie

spotreby je koncepcia blade serverov. Blade ser-

very sú pokračovaním zefektívňovania konštruk-

cie serverov s ťažiskom na vysokú koncentráciu

serverov na jednom mieste, výrazné zjednoduše-

nie správy serverov, zníženie energetickej nároč-

nosti a redukciu káblovania. Táto koncepcia umož-

ňuje prácu so servermi, o akej administrátori pred

jej uvedení len snívali. Dôsledne oddeľuje aktívnu

časť servera – procesory, pamäť, pevné disky, I/O

adaptéry od pasívnej – napájania, chladenia a jed-

notlivých fyzických I/O pripojení. Toto oddelenie

umožnilo optimalizáciu aktívnej aj pasívnej časti

na dosiaľ nevídanú úroveň. 

Ďalšou dnes veľmi obľúbenou možnosťou

zefektívnenia využitia výkonu serverov je virtuali-

zácia. Základnou premisou je fakt, že vo väčšine

prípadov sa hardvér využíva len na 10 až 20 %,

čím sa výrazne predražuje prevádzka aplikácií.

Virtualizácia prináša softvérovú vrstvu, ktorá

dokáže rozdeliť výkon servera na viacero nezávis-

lých častí – na takzvané virtuálne servery. Výrazne

tomu nahráva aj trend výrobcov procesorov – imple-

mentácia viacerých jadier a hardvérová podpora

virtualizácie. Takéto procesory totiž dokáže virtuali-

začná vrstva efektívnejšie rozdeľovať medzi vir-

tuálne servery. Celkový efekt z hľadiska spotreby

elektrickej energie je potom taký, že za celkové

energetické nároky jedného servera dostávame

viacero plne funkčných serverov.

Celosvetový trend jednoznačne smeruje k šetreniu

energie. Či už ide o vykurovanie domácností,

alebo spotrebu automobilov. Vo svete x86 serverov

je tento trend taktiež markantný a vďaka nemu

môžu prevádzkovatelia serverov pri správnej voľ-

be z produktov na trhu ušetriť nemálo finančných

prostriedkov.

Počas posledných desiatich rokov sa mimoriadne zvýšili nároky dátových centier na napájanie a chladenie.

Spôsobujú to najmä neustále sa zvyšujúce požiadavky na rast aplikačného výkonu a zároveň technologický

nástup výkonnejších systémov s vyššou spotrebou a vyšším generovaním tepla do priestoru.
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