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Sammanfattning 

Vi fick i uppdrag av Mikael Mårtensson på Office IT-Partner att undersöka om 

bladtekniken kunde medföra en minskad strömförbrukning och därmed leda till 

besparingar. Besparingar dels gällande ett företags ekonomi men även dess påverkan 

på miljön. 

Efter noga övervägande beslutade vi oss att det bästa sättet att försöka visa detta var 

en direkt jämförelse av driftkostnader för bladservrar och rackservrar. Anledningen till 

att mindre fokus lades på blad-PCs var att de inte har samma möjligheter i sin 

utformning för att spara ström utan dess fördelar finns främst inom andra områden, 

som exempelvis inom säkerhet. 

Vår teori var att den gemensamma strömförsörjningen och kylningen borde leda till 

minskade energikostnader. Detta visade sig vara en korrekt uppfattning. Bladservrar 

drar nytta av sin gemensamma strömförsörjning och med färre antal nätaggregat än 

servrar blir energiförlusten per server inte lika stor som för en rackserver. Fläktarna i 

bladchassit drar genom avancerade styrfunktioner ner strömförbrukningen ytterligare. 

Ser man per blad så är värmeutvecklingen mindre än motsvarande rackservrar. Dock 

så monterar man oftast blad i högre densitet, vilket samtidigt leder till att 

värmeutveckling och strömförbrukningen blir mer koncentrerad. Det finns dock sätt 

att effektivisera sin kylning för att hantera detta och kostnader för att anpassa 

strömförsörjningen till att hantera bladchassin är inte särskilt stora. Bland annat genom 

att styra kylningen till de områden som utsöndrar mest värme. Det går även genom 

användning av virtualisering styra så att lasten blir fördelad på ett effektivt sätt utifrån 

hur kylanordningen i datacentret är konstruerad. 

Vi har tagit fram teoretiska siffror på strömförbrukning för både bladservrar och 

rackservrar för tre olika tillverkare av servrar; HP, IBM och Dell. Utifrån dessa gjorde 

vi sedan kostnadsberäkningar baserat på ett antaget pris för strömförbrukning. Vi har 

endast jämfört en tillverkares servrar med varandra, inte olika tillverkares servrar 

ställda mot varandra. Resultaten visar att det finns pengar att spara genom 

användandet av bladservrar i jämförelse med motsvarande rackservrar. Även om 

bladservrar innebär en ökad inköpskostnad så kan den minskade strömförbrukningen i 

längden innebära besparingar. Det är också väldigt troligt att priserna på bladservrar 

kommer gå ner i takt med att de blir mer populära. 



 

Under arbetets gång insåg vi bladservrarnas nära relation med virtualisering och vi ville 

även få med detta intressanta område i vårt arbete. Vi valde därför att genomföra 

några enkla tester för att visa på virtualiseringens stora fördelar vad gäller att kunna 

minska den strömförbrukningen bland dagens servrar.  



 

 

Summary 

We were assigned by Mikael Mårtensson at Office IT-Partner to examine whether the 

use of blade technology could result in reduced power consumption and thereby also 

resulting in cost savings. This could also lead to a reduced impact on the environment. 

After careful consideration we decided that the best way to illustrate this would be a 

direct comparison in operating expenses between blade servers and rack servers. The 

reason for putting less focus on blade PCs was the fact that they didn’t have the same 

possibilities in its implementation for reduced power consumption. The advantages of 

blade PCs are found mainly in other areas such as security. 

Our theory was that the sharing of power supplies and cooling would lead to reduced 

total power consumption. This proved to be a correct assumption. Blade servers 

benefit from their shared power supplies and the loss in energy is not as high as with 

rack servers.  The fans in the blade chassis reduce the power consumption further by 

using advanced thermal programs. 

If you look from a per blade perspective the thermal output is lower than for the 

corresponding rack server. Though you install blades with a much higher density that 

leads to increased thermal output and it requires more from the power distribution in 

the data center. There are however ways of rectifying these issues. There are ways to 

make the cooling more efficient and the costs of preparing your power distribution in 

the data center for blade servers are fairly low. You could direct the cooling to the 

areas that exhausts the most amount of heat. There are also ways, by use of 

virtualization, to control the load and distribute it in the data center on the basis of 

how the cooling equipment in the data center is constructed. 

We have developed theoretical figures on power consumption for both blade servers 

and rack mounted servers from three different manufacturers; HP, IBM and Dell. 

From the basis of these we developed estimated costs from an assumed price for 

power usage. We have only compared servers from the same manufacturer. The 

results show that there is money to be saved by using blade servers in comparison with 

rack mounted ones. Although blade servers can mean increased purchasing costs the 

reduction in power consumption could mean savings in the long run. It is also very 

likely that prices will fall for blade servers when become more popular. 



 

During the course of this report we realized blade server’s close relationship with 

virtualization and we wanted to include this exciting subject in this report. We then 

chose to perform some simple tests to show the benefits of virtualization in relation to 

reducing the power consumption among today’s servers. 

 



 

 

Abstract 

Rapporten syftar till att titta på lösningar som kan ge minskade energikostnader i 

datacenters, med fokus på bladservrar, virtualisering och kylning. 

Vi undersöker hur man skulle kunna spara in på energin genom användandet av de 

olika teknikerna. 

Resultaten pekar på att bladservrar minskar strömförbrukningen jämfört med en 

motsvarande rackserver, samtidigt som virtualisering radikalt kan minska 

strömförbrukningen då man får ner antalet fysiska servrar. Även kylningen spelar stor 

roll när man ser till vad som förbrukar mest energi i datacentret. En hel del åtgärder 

finns att vidta för att effektivisera kylningen för att både få ner strömförbrukningen 

men även för att bättre kunna kyla alla servrar. 

Genomförda tester både vad gäller bladservrar och virtualisering visar på att det finns 

fördelar att vinna med användandet av dessa båda tekniker. 

Nyckelord: Bladteknik, bladserver, virtualisering, kylning, strömförbrukning 
energibesparingar 
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1. Introduktion 

När klimatfrågor blivit allt mer aktuella och växthuseffekten diskuteras allt oftare har 

fokus även hamnat på IT-sektorn. Termen Grön IT nämns i flera sammanhang och är 

på mångas läppar. 

Strömförbrukningen i datacenters i USA och i hela världen har fördubblats mellan år 

2000 och 2005. Det finns heller inga direkta tecken på att den ökningen är på väg att 

stanna av utan IDC tror att antalet servrar kommer att öka med 50 % under de 

kommande fyra åren. (Koomey, 2007) 

Dessutom kan nämnas att företag betalade 20 % mer i elkostnader 2005 jämfört med 

2004. Den totala kostnaden för att driva alla dessa servrar och tillhörande 

kringutrustning beräknades 2005 till cirka 7,2 miljarder dollar sett till hela världen. 

(Koomey, 2007) 

Det vore naivt att tro att företag av enbart altruistiska motiv helt plötsligt börjat se 

över sin energiförbrukning. Det handlar kanske inte alltid om att rädda miljön utan 

som oftast om pengar. Det finns pengar att tjäna genom minskad energiförbrukning. 

Detta kan samtidigt kombineras med att ge en förstärkt och förbättrad image utåt där 

man ses ta ett ansvar för miljön. Men man ska samtidigt inte vara allt för cynisk då det 

säkert finns företag och personer som har som avsikt att verkligen försöka göra en 

skillnad i klimatfrågan. 

I takt med att Internet växer och med tjänster som IP-telefoni och IPTV så ökar 

kraven på datacenters. Fler och kraftfullare servrar leder till behovet av bättre kylning 

men bidrar även till en ökad strömförbrukning. Priserna på el har också gått upp och 

är en bidragande orsak till att företag nu vill minska sin energiförbrukning. 

Ännu ett sätt att få ned energiförbrukningen är att minska antalet servrar i datacentert 

och eftersom en normal server utnyttjar endast 5-10% av sina resurser vilket ju är långt 

ifrån optimalt (ITF, 2008), är virtualisering en lösning som man både sparar in energi 

genom men samtidigt utnyttjas resurserna på ett bättre sätt. 

1.1 Bakgrund 

Vår programansvarige Martin Kling förmedlade kontakten med Mikael Mårtensson 

som jobbar på Office IT-Partner i Ronneby. Vi blev av honom tillfrågade att göra ett 

examensarbete om Grön IT. De hade som utgångspunkt att vi skulle undersöka vad 
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det finns för möjligheter för företag att kunna minska sin strömförbrukning för servrar 

och arbetsstationer och därigenom kunna spara pengar. De föreslog att man kunde 

undersöka hur användandet av bladservrar och blad-PCs skulle kunna bidra till detta. 

Vi valde att lägga fokus på serversidan. Efter inledande möte med uppdragsgivaren så 

såg de gärna att vi tog upp en helhetslösning vad gäller bladservrar som då även skulle 

innefatta bland annat kylningen av bladservrar samt vad virtualisering skulle kunna 

bidra med. 

Vi hade redan innan mötet, under vår informationsinsamling, insett att virtualisering 

kommer att spela en stor roll i framtidens IT-marknad. Detta intryck förstärktes på 

mötet då även de tyckte att detta var något som vi skulle behandla. Bladservrar är inte 

på något sätt en nödvändighet för virtualisering men dessa två tekniker kommer vara 

viktiga byggstenar i framtidens datorhallar och bladservrar fungerar bra som plattform 

för virtualisering. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur användandet av bladteknik samt virtualisering 

kan bidra till en minskad strömförbrukning och därigenom också en minskad 

miljöpåverkan. Samt gå in djupare på bladtekniken och även se ifall detta skulle kunna 

innebära ekonomiska besparingar. 

1.3 Mål 

Vårt mål är att redogöra för de eventuella skillnader i strömförbrukning som kan 

finnas mellan bladservrar och rackservrar, samt visa de energibesparingar man kan få 

med virtualisering. 

1.4 Avgränsningar 

Det finns flera större områden gällande Grön IT och att enbart rikta in sig på 

bladteknik kändes lämpligt. Då vi läser ett program inom datateknik kan vi heller inte 

bara fokusera på den ekonomiska och miljömässiga aspekten, vi vill därför även 

fokusera på de tekniska aspekterna kring bladteknik.  
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Vi anser att bladtekniken och bladteknik kombinerat med virtualisering är viktiga och 

aktuella områden då man ofta har begränsad plats i sitt datacenter och vill ha så 

mycket prestanda per m2 samtidigt som man vill spara pengar exempelvis genom 

minskade elkostnader. Därför valde vi att lägga fokus på serversidan istället för på 

blad-PCs då potentialen för strömsparande med blad-PCs är aningen begränsade och 

prisnivån är hög. 
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2. Teknisk bakgrund 

Då arbetet syftar till olika tekniker för att få en minskad strömförbrukning genom 

användandet av bladteknik och virtualisering kommer vi att nedan beskriva teknikerna 

lite mer ingående. Vi kommer även att beröra kylningen som är en stor del i 

strömförbrukningen totalt sett. 

2.1 Bakgrund 

Det är ganska intressant att iaktta de skeenden som varit under den senaste 30-40 åren 

inom datorvärlden, ett genomgående centralisering/decentralisering-tema kan urskiljas. 

Vi har gått från mainframe-eran på 70-talet, till när datorkomponenter blev så billiga 

att datorer började placeras ut på skrivborden. Då behövdes helt plötsligt en central 

plats för fillagring och vi fick alltmer ett server/klient förhållande. Sen nu idag så går vi 

mot att konsolidera tillbaka PCn från skrivbordet och in i serverrummet. Man kan 

nästan säga att cirkeln är sluten. 

Som vi nämnde tidigare så var idén att placera servar på individuella kort i ett 

gemensamt chassi inte ny utan går tillbaka ända till 70-talet. Men för att förstå 

uppkomsten av just bladservrar så får vi gå tillbaka till 1999 och en man som hette 

Chris Hipp. 

Chris Hipp var en av pionjärerna bakom bladservar. I slutet på 90-talet när Internet 

och WWW hade börjat ta fart och IT-bubblan än inte hade spruckit såg han behovet 

av ett sätt att enklare och mer kostnadseffektivt kunna installera rackmonterade 

webbservrar i datacenters. Vid den tiden så installerade företag ofta racken fulla med 

1U rackservrar, inom branschen benämnda ”pizzakartonger”. Chris kände att detta 

inte var optimalt och att det måste finnas en bättre lösning. Problemen han såg var 

med avseende på värmeutveckling, strömförbrukning, administrering och 

kabeldragning. Vid den här tiden så låg fokus på prestanda och effektivitet var inte 

särskilt högprioriterat. Processorer som utvecklade mer och mer värme användes 

samtidigt som chassin blev mindre och mindre. 

Han ville ta fram en produkt som bara hade det som var absolut nödvändigt för en 

webbserver. Försöka minska mängden kablage, få bort onödig värme och framförallt 

minska strömförbrukningen. 
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Slutprodukten var ett chassi med strömsnåla Transmetaprocessorer på varje blad. 

Produkten väckte en del uppmärksamhet och många företag blev intresserade men när 

internetbubblan sprack så drabbade det Chris företag RLX och även andra mindre 

företag hårt och bladmarknaden stannade upp när företag inte hade lika mycket pengar 

att investera (Hipp, 2005). Men runt 2003-2004 när IT-avdelningar återigen börjat få 

budgetar som tillätt investeringar så tog det fart igen med HP och IBM som 

marknadsledare. I dag så innehåller inte bladservrar någon speciell hårdvara utan 

samma hårdvara återfinns i en bladserver som i en rackservrar. (Goldworm & 

Skamarock, 2007) 

2.2 Bladteknik 

När man ska göra ett inköp av servrar så kommer man i dag oftast i kontakt med tre 

kategorier, monolitiska servrar, rackoptimerade servrar och bladservrar.  

Monolitiska(stand alone) servrar är oftast servrar med chassi av torn-modell där alla 

nödvändiga komponenter återfinns för att den ska fungera självständigt. Dessa tar 

oftast upp relativt stor plats och är vanligare hos mindre till medelstora företag och i 

mindre installationer. Även om alla komponenter finns för att den ska fungera 

självständigt kan en del resurser flyttas utanför chassit som exempelvis lagring. 

Rackservrar är, precis som namnet antyder, anpassade för att monteras i rack. 

Vanligaste storlekarna i höjd är 1U, 2U och 4U. Det är inte rimligt att tillverka mindre 

än 1U och sedermera får man alltså plats med som mest 42 stycken servar i ett 42U 

rackskåp. Några av anledningarna till att man vill använda rackmonterade servar istället 

för stand alone är givetvis att de sparar utrymme. Rack är även modulära så du kan 

enkelt montera annan utrustning i racken. Kabeldragning underlättas även och det ser 

oftast helt enkelt bättre ut rent designmässigt. (Goldworm & Skamarock, 2007) 

2.2.1 Bladservrar 

Var kommer då bladservrar in i det här resonemanget? Begreppet ”PC på ett kort” är 

inget nytt koncept och fanns i viss utsträckning redan innan bladservrar kom till. I 

princip så tar man rackservrar ett steg längre. Bladservrar är ett relativt nytt begrepp 

där en eller flera processorer, minne och I/O-resurser placeras på ett och samma 

logiska kort(blad) som sedan placeras i ett gemensamt chassi. Följande komponenter 

kan i regel anses ingå i ett bladsystem (Goldworm & Skamarock, 2007): 
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 Chassi(med nätaggregat, fläktar) 

 En eller flera bladservrar 

 Redundanta switchmoduler 

 Administreringsmodul 

 KVM-interface 

 Delad Floppy och CD-ROM 

 

Serverblad har i regel en eller två sockets för processorer. Det finns blad med fyra 

sockets men dessa tar då i regel upp mer än en plats i chassit. Antalet platser för minne 

varierar men vanligt är åtta platser. Det finns alltid minst en nätverksanslutning. 

Vanligtvis finns det en expansionplats för ett I/O-kort och detta går ofta på PCI-E-

bussen. Här går det att ansluta exempelvis HBA-kort för fiberanslutning eller 

Infiniband. Det finns även möjlighet att ansluta RAID-kort. (Goldworm & 

Skamarock, 2007) 

2.2.1.1 Anonyma Blad 

Vill man kunna utnyttja sina blad på ett dynamiskt sätt och till exempel kunna växla 

över till ett annat blad om det blir hårdvaruproblem så är anonyma blad smidigt. Det 

innebär helt enkelt att du inte har någon lokal lagring på bladet. Du plockar då också 

bort den enda rörliga delen, hårddisken, på bladet och får då högre tillförlitlighet. Det 

bidrar dessutom till att du får mindre värmeutveckling och mindre strömförbrukning. 

Istället för lokal lagring så PXE-bootar man ofta från ett SAN. En  förutsättning för 

dessa ”stateless” bladservrar, som de även kallas, är en virtualisering av 

nätverksegenskaperna så dessa enkelt kan flyttas mellan bladen om en server behöver 

ersätta en annan. Denna funktion tas upp mer i detalj senare. (Goldworm & 

Skamarock, 2007) 

2.2.2 Chassi 

Det gemensamma chassit innehåller resurser så som gemensam strömförsörjning, 

kylning och nätverk. Kommunikationen mellan alla komponenter i chassit sker genom 

det passiva mittenplanet. I regel så sätter man i bladservrar på framsidan och på 

baksidan återfinns fläktmoduler, nätaggregat och administreringsmodul. 
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Antalet bladservrar som får plats i ett chassi varierar mellan tillverkare och det finns 

även olika storlekar av 

chassin. Som exempel kan 

nämnas SUN som i ett 

utförande rymmer 10 blad 

medan t.ex. HP och Dell 

har chassin som rymmer 

upp till 16 blad. I figur 1 

ser vi ett c7000 chassi från 

HP som rymmer just 16 

blad. 

Denna ökade densitet är en 

av flera anledningar till att 

bladservrar har blivit populära då exempelvis datorhallar gärna ser att mer 

processorkraft ryms på mindre yta. Även många datorhallar som ligger centralt har 

ofta utrymmesproblem och då kan bladservrar vara en lämplig lösning. 

Det finns ingen gemensam standard eller interoperabilitet mellan olika tillverkare vad 

gäller bladservrar och bladchassin. Detta nämns ofta som en nackdel då du låser dig till 

en tillverkare. Anledningen till att det, i motsats till rackstandarden inom exempelvis 

telekomindustrin, inte blivit någon standard är att det är i just bladchassit som mycket 

av vinsterna med bladsystem återfinns. Därför arbetar tillverkarna hårt för att skilja sig 

från varandra och har egna unika lösningar för till exempel ström och kylning. 

(Goldworm & Skamarock, 2007) 

Chassit kan ses som en SPOF(Single Point of Failure) men enligt tillverkare så är detta 

väldigt sällsynt då chassit inte innehåller några aktiva delar och det är inget man 

nödvändigtvis behöver ta med i beräkningarna. (Raman, 2008) 

2.2.3 Strömförsörjning 

Nätaggregaten för bladservrar är i sig inte revolutionerande gentemot de som återfinns 

i rackservrar. Effektiviteten ligger på ungefär samma nivå. I omvandlingen från AC till 

DC-ström så går alltid en viss mängd energi förlorad. Denna energi lämnar 

nätaggregatet i form av värme. Man har börjat uppnå runt 90 % effektivitet nu, detta 

innebär alltså att 90 % av den ström som kommer in går ut till komponenterna. Nu 

Figur 1 – HP c7000 bladchassi, Källa: HP, 2008b 
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ska man dock komma ihåg att nätaggregat är som mest effektiva när de belastas runt 

50-75 %. Detta innebär dock som oftast inte att när tillverkare anger ett värde så är det 

under bästa förhållanden utan kraven har skärpts och ska man påstå att sitt nätaggregat 

är 90 % effektivt så ska det gälla under såväl 1 % som 100 % belastning. Men det är 

alltså som sagt inte här som bladservrarna har sin fördel även om just fokus kring 

Grön-IT och minskad strömförbrukning gjort att nätaggregaten som sitter i 

bladservrar generellt har en hög effektivitet. (HP, 2008) 

Men som nämndes tidigare så är inte effektivitetsgraden i sig det som är den största 

fördelen vad gäller strömförbrukning när det kommer till bladservrar. Fördelen ligger 

istället i själva konsolideringen. Det faktum att nätaggregaten är en gemensam resurs är 

en av de stora fördelarna gentemot exempelvis rackservrar. Till att börja med så blir 

det alltså färre nätaggregat per server och därmed totalt mindre förlorad energi. Ska 

kravet på redundans vad gäller strömförbrukning uppfyllas i en rackserver så behöver 

den per automatik två nätaggregat. Det redundanta nätaggregatet måste alltid ha cirka 

30-40W strömtillförsel för att på ett säkert sätt kunna växla över ifall ett nätaggregat 

slutar fungera. I ett bladchassi drar de nätaggregat som inte används bara några få watt. 

(Goldworm & Skamarock, 2007) 

Två exempel på hur det fungerar i bladservrar plockar vi här från HP och Dell. HP har 

i sitt c-7000 chassi plats för sex nätaggregat. Man kan i regel säga att det räcker med tre 

för att driva ett chassi fyllt med 16 blad och du har möjlighet att köra N+1 eller N+N 

som redundans. Detta innebär alltså att du vid N+1 kör fyra nätaggregat totalt och kan 

riskera att ett gå sönder utan att driften av servrarna påverkas. Vill du ha en full 

redundans kan du använda N+N där du har tre redundanta nätaggregat och kan alltså 

hantera att förlora tre. I detta läge kan det också vara rekommenderat att inte bara ha 

redundans på DC utan även på AC och därför se till så att grupperna på tre ligger på 

varsin strömfas. (HP, 2008) 

Även Dell har ett liknande upplägg. I ett av sina chassin finns plats för 4 nätaggregat 

och man kan här välja att köra på 2st och ingen redundans eller 2+1 och 2+2.  

Nätaggregaten i ett bladchassi kan ses som en gemensam pool som är tillgänglig för 

alla blad. Då låg last på ett nätaggregat generellt gör det mer ineffektivt finns det 

funktioner för dynamisk belastning. Dessa göra att, i stället för att sprida liten 

belastning över flera nätaggregat kan den koncentrera den så att färre nätaggregat är 

högre belastade. (HP, 2008) 
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2.2.4 Lagring 

När det gäller lagring så kan den antingen återfinnas direkt i bladet, då oftast i form av 

antingen en 2.5” disk eller hot swap-burar i fronten på bladen. Det finns möjlighet att 

välja mellan SAS och SATA. SAS väljer man i regel när man kör ett mer affärskritiskt 

system då högre krav ställs på tillförlitighet och även i samband med att diskarna är 

högre belastade. Detta medför ett något högre pris för SAS än för SATA. Det finns 

även speciella lagringsblad med RAID-funktioner. Det vanligaste är dock att man har 

lagringen avskiljt från bladservern genom exempelvis SAN eller NAS. Då lagringen i 

detta fall är delad får man mycket fler möjligheter. (Goldworm & Skamarock, 2007) 

2.2.4.1 Nätverk 

En intressant aspekt vad gäller nätverket i bladservrar är att det finns speciellt 

framtagna switchar från de stora tillverkarna som Cisco och Brocade att sätta i 

bladchassina. Detta innebär minskad strömförbrukning då dessa switchar är mer 

strömsnåla än externa switchar. Det innebär även att man slipper en hel del kablage då 

betydligt färre nätverkskablar måste dras till chassit jämfört med till exempel 

rackservrar. Annars är mycket gällande nätverk samma som för rackservrar. En del 

fokus ligger dock på Infiniband för att få bättre kommunikation mellan blad när man 

till exempel kör klustrat. (Goldworm & Skamarock, 2007) 

2.2.5 Administration 

Ett område där man kan spara in pengar är administration. När det kommer till 

bladservrar har du en annan standardisering och en minskad komplexitet gentemot 

rackservrar. På bladservrar får du en så kallad ”out of band” administrering. Detta 

innebär att all administration och övervakning sker utan inblandning av 

operativsystemet och fungerar oberoende av i vilket läge servern befinner sig. Den 

delade administrationen tror vi bidrar till en minskad kostnad då endast en 

administrationsmodul behövs för ett chassi, och man på så sätt kan administrera flera 

maskiner utifrån den. 

De största bladtillverkarna erbjuder fulla mjukvarulösningar för administrering. De 

erbjuder bland annat full övervakning av alla blad i realtid för att upptäcka eventuella 

fel. Ofta går det att gruppera blad för att kunna utföra en åtgärd på flera servrar på 

samma gång som exempelvis firmwareuppgradering. Du kan se aktuell 
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strömförbrukning och du kan i vissa fall även konfigurera och sätta gränser för servrar 

och chassin hur mycket ström de får dra. (Goldworm & Skamarock, 2007) 

En annan stor fördel när det kommer till administrering av bladservrar är att det finns 

mjukvara för att smidigt kunna ersätta ett fallerat blad. Ett exempel är HPs Virtual 

Connect. Detta innebär att alla bladservrarnas LAN- och fiberegenskaper är virtuellt 

tilldelade. Går ett blad ner så kan du exempelvis flytta dess egenskaper till ett annat 

blad. Detta möjliggör en mycket kortare nertid vid eventuella fel. Man kan se det som 

att bladen kan byta personlighet med varandra och kan dynamiskt länkas till 

exempelvis ett SAN. Detta är särskilt användbart vid anonyma blad som nämndes 

tidigare. (HP, 2006) 

2.2.5.1 KVM, CDROM och Floppy 

Vanligtvis så finns en gemensam KVM-switch, CDROM och diskettstation på chassit 

som kan tilldelas valfritt blad. Men även dessa har gått mot mer abstrakta lösningar. 

Kommunikation för tangentbord och mus sker nu ofta över IP. CDROM och 

diskettstation implementeras numera ofta som så kallad virtuell media vilket innebär 

att du kan montera en avbild direkt genom administrationssgränssnittet. (Goldworm & 

Skamarock, 2007) 

2.2.6 Alternativa lösningar 

HP (HP, 2008a) och IBM (IBM, 2008a) har även introducerat bladchassin som vänder 

sig till mindre upp till medelstora företag och som inte behöver rackmonteras utan är 

tänkta att fungera självständigt. Tanken är att de mer eller mindre ska kunna köras i 

kontorsmiljö. 

2.3 Virtualisering 

Att virtualisera inom datorvärlden innebär att en resurs, till exempel en server, ser ut 

som det är fler eller kan det vara flera resurser som ser ut att endast vara en, som till 

exempel kan man vilja att flera lagringslösningar ska se ut som en stor. (McNitt, 2008) 

Flera instanser av operativsystem kör mot en såkallad hypervisor som förmedlar 

kontakten med hårdvaran, varje operativsystem tror då att de körs på egen hårdvara. 

På så sätt kan man bättre utnyttja hårdvaruresurserna genom att köra flera servrar på 

dem. 
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Det finns flera olika typer av virtualisering men vi kommer fokusera på 

servervirtualisering. Vanligtvis innebär servervirtualisering att du på en fysisk dator kör 

flera instanser med operativsystem av olika arkitektur. (Goldworm & Skamarock, 

2007) 

Ett lager mellan hårdvaran och mjukvaran ser till att alla operativsystem kan 

kommunicera med hårdvaran samtidigt. Detta leder till att man kan utnyttja datorns 

resurser på ett bättre sätt, företagen kan få ut en högre effektivitet på servrarna och på 

så sätt få ner kostnaderna. 

En normal server utnyttjar endast 5-10% av sina resurser vilket ju är långt ifrån 

optimalt (ITF, 2008). Genom virtualisering kan man alltså utnyttja resurserna bättre, 

och således spara in pengar men man får även mer plats över i sitt datacenter genom 

den konsolidering som samtidigt sker. 

Utan virtualisering kan du endast köra ett operativsystem åt gången, på en uppsättning 

fysisk hårdvara. Skulle du behöva uppgradera antingen hårdvaran eller mjukvaran, eller 

att systemet kraschar, måste datorn stängas av för att sedan startas igen. För den 

individuella användaren är detta oftast acceptabelt, men för ett globalt företag kan 

detta leda till enorma förluster. 

När du kör virtualiserat och har flera datorer igång på samma fysiska dator blir 

operativsystemen precis som en vanlig applikation i ett system som inte är virtualiserat. 

Skulle operativsystemet där en viktig applikation körs krascha kan applikationen bara 

hoppa över till en annan kopia av samma operativsystem och fortsätta köras där. 

Samtidigt påverkas inte de andra virtualiserade datorerna av att en kraschar, de 

fortsätter fungera som vanligt utan något driftstopp eller påverkan. 

Man kan även lastbalansera mellan servrarna som kör de virtuella maskinerna. 

Eftersom lasten på servrar kan variera stort mellan tid på dygnet och även vilken typ 

av server det är kan resurserna flyttas dit där de behövs som mest. (Blade.org, 2007) 

2.3.1 Virtualisering och Bladservrar 

Varför pratar då så många om virtualisering i samband med bladservrar? Intresset för 

virtualisering är verkligen på frammarsch och virtualisering kommer säkerligen att 

spela en stor roll i framtidens datacenters. Kraven på tjänster som datacenters ska 

förse förändras och vi ser nu en utveckling åt en mer ”on demand” miljö där 

förutsättningar hela tiden ändras och man måste från datacentret snabbt kunna svara 
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på dessa ändrade krav och förutsättningar från kunder. Bladservrar tillsammans med 

virtualisering är en plattform som gör detta möjligt. Mer konkret så är några av 

fördelarna följande (Hjalmarsson, 2008): 

 Högre MTBF(Mean time between failures) än andra servrar är viktigt i och 

med den ökade risken eftersom fler servrar skulle drabbas vid eventuell 

serverkrasch. 

 Integreringen av nätverk i chassit skapar en högre tillgänglighet och möjliggör 

även för bladservrarna att hantera vissa fel som kan uppstå i nätverket. 

 Med ett bladsystem får en administratör ett helt annan övergripande kontroll. 

En överblick över helhetslösningen och komplexiteten minskar. Vi människor 

är trots allt orsaken till ca 40 % av alla driftstopp i datacentret. 

2.4 Kylning 

Kylning har blivit en mycket viktig aspekt i dagens datacenters. Dels för att man måste 

ha tillräckligt med kylning för sin utrustning, men även att kylning kostar. För varje 

krona företag lägger på nya servrar måste man även lägga 50 öre på kylning och 

elektricitet. Kylningen står för cirka 50 % av den totala energikostnaden för ett 

datacenter. (HP, 2007b) 

Att hålla sina servrar svala är mycket viktigt eftersom värmen påverkar utrustningens 

prestanda samtidigt som den förkortar livslängden på komponenterna. Men att hålla 

temperaturen låg är inte en lätt uppgift. Framför allt när datacentrena växer, man vill få 

in så mycket som möjligt på så liten plats som möjligt, exempelvis genom virtualisering 

eller införskaffande av bladservrar, eller en kombination av dessa två. Bladservrar tar 

mycket mindre plats än vanliga servrar, detta kan man tänka vore bra eftersom 

kylningen kan riktas in på färre platser. Den lediga platsen som man får över när man 

går till bladservrar vill däremot datatekniker oftast fylla med ny utrustning, vilket ändå 

leder till att man får lika mycket yta att kyla. Att byta till bladservrar löser inte 

automatiskt kylningsproblemen som kan finnas i datacenters. Vad man kanske inte 

alltid tänker på är att kylningsutrustningen själv producerar värme vilket man också 

måste ha i åtanke. (42U.com, 2006) 

Både virtualisering och bladservrar kräver att mer ström levereras till det enskilda 

racket vilket även leder till att varje rack producerar mer värme och ställer högre krav 

på kylningen. Detta är ofta ett argument som används mot bladservrar, just att det 
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koncentrerar ström och värmeutveckling. Vad man då kan göra är att bättre styra sin 

kylning. Som nämnt tidigare är värme något man vill undvika i så stor utsträckning 

som möjligt. Trots bra kylning kan så kallade hot spots fortfarande uppstå. En hot 

spot är en plats i datacentret som inte kyls ordentligt och temperaturen går över de 

rekommenderade för optimal prestanda och tillförlitlighet för utrustningen. Att hot 

spots uppstår beror oftast på dålig luftcirkulation eller felaktigt luftflöde i datacentret, 

men kan uppstå även av otillräcklig kylning. 

Exempel på hot spots kan vara där till exempel toppen på ett visst rack, som blir för 

varmt på grund av att utrustningen i botten av racket förbrukar all den kalla luft som 

tillförs. Den kylda lyften förs vanligtvis under golvet och sedan upp i luftventiler precis 

framför där racken är placerade. Hot spots kan även uppstå på fler rack eller större 

områden i datacentret, detta beror oftast på att luften runt luftintagen i racken redan är 

väldigt varm på grund av att den varma luften som blåses ut från racken inte dirigeras 

rätt. (42U.com, 2006) 

Flera saker finns att göra för att effektivisera kylningen. Metoden med varma och kalla 

korridorer innebär att utrustningen inte är vänd åt samma håll så att den enda radens 

varmluft blåses direkt ut på nästa rads luftintag. Istället vänder man rader så att de står 

mot varandra och skapar på det sättet varma och kalla korridorer, luftintag mot 

varandra och luftutblås mot varandra. Detta är fortfarande en högst rekommenderad 

strategi att implementera och anses även vara den mest effektiva strategin och man 

försöker nu att ta detta koncept ännu längre. Problemet med den här metoden är ofta 

att luft kan slinka mellan de varma och kalla korridorerna så att luften blandas. Man 

har tidigare kört med relativ isolering men försöker nu gå mot total isolering och helt 

isolera den varma och kalla luften. Man hoppas på detta sätt att öka effektiviteten för 

luftkylning för att inte behöva använda vattenkylning i datacentret. (Seaton, 2007) 

Det finns även forskning kring distribuering av belastning. Detta bygger på att i 

grunden så kommer hot spots att bildas och olika delar av data centret är olika svåra 

att kyla. Kan man då försöka placera sina servrar med störst last på de ställen som är 

enklast att kyla finns det mycket att vinna. Man kan även genom virtualisering 

distribuera lasten till de servrar som befinner sig på de platser som är bäst kylda. (HP, 

2007a) 

Att välja rätt rack kan vara en viktig aspekt. Att förbättra strömeffektiviteten i 

datacentret, vägarna är många. Vid inköp av rack bör man ha en bra uppfattning om 

vad racket erbjuder. Saker som om racket har bra design, om det är utrymmeseffektivt, 
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spelar roll framförallt när man kommer till luftflödet i racket. Ett rack med dåligt 

luftflöde kyler sämre. En så liten sak som om racket har inbyggda rännor för 

kabeldragning påverkar luftflödet. Racktillbehör måste också tas i beaktning, så som 

fläktar och energisnåla nätaggregat. Färre nätaggregat innebär mindre producerad 

värme samtidigt som det blir mer ledigt utrymme i racket. 

En term man ofta kommer i kontakt med vad gäller kylning är BTU. Denna siffra 

innebär i princip mängden kylning som behövs. BTU står för British Thermal Units 

och beräknas fram genom att ta antal watt multiplicerat med 3,41. (Goldworm & 

Skamarock, 2007) 

Företag har ibland fler servrar än vad som behövs. Man har även kraftfullare hårdvara 

i många servrar än vad som behövs. Ett sätt att spara in pengar i energiförbrukning är 

att virtualisera som nämnts tidigare. På så sätt får man färre fysiska maskiner vilket 

resulterar i minskade energikostnader samtidigt som den producerade värmen minskar. 

Är inte inköp av ny utrustning den rätta vägen går det alltid att effektivisera det man 

redan har. En sådan enkel sak som att ta in en expert som undersöker rummet och 

mäter luftflöden och rättar till eventuella småfel med kylningen kan göra en del. 

(42U.com, 2006) 

Exempelvis HP erbjuder konsulttjänster där man kan få sitt datacenter undersökt och 

därigenom få förslag på effektiviseringar och andra förbättringar som är väsentliga. 

(HP, 2007b) 
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3. Metod 

Vad gäller kvalitativ kontra kvantitativ metod kommer vårt tillvägagångssätt främst 

vara kvantitativt. Eftersom vi inte kommer att få tillgång till någon testutrustning att 

genomföra egna mätningar på kommer vi att behöva förlita oss på data från tredje part 

vad gäller strömförbrukning av bladservrar. Detta medför också att vi inte kommer ha 

några direkta praktiska inslag vad gäller bladservrar utan vi kommer istället att försöka 

analysera och dra slutsatser av den information och data som finns tillgänglig. 

Vad gäller tester av virtualisering och dess eventuella inverkan för en minskad 

strömförbrukning så har vi här kunnat genomföra egna tester.  

3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att man använder sig av mätningar med hjälp av matematik 

och statistik. Siffrorna vi får fram, på strömförbrukning och värmeutveckling, hämtar 

vi från de mjukvaror som respektive tillverkare tillhandahåller för dessa ändamål när 

det kommer till bladservrar. Vi har även plockat fram siffror från tester genomförda av 

oss på egen hårdvara. 

3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att man inte använder sig av siffror eller tal. Vår intervju, 

samt de resultat vi fick därifrån, kommer att vara kvalitativ primärinformation då de 

inte hade genomfört egna mätningar utan uppgifterna var baserade på uppskattningar. 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Strömförbrukning och värmeutveckling av bladservrar 

Syftet med framtagandet av dessa siffror är för att svart på vitt försöka belysa den 

verkliga skillnaden i strömförbrukning på en bladserver och en rackserver. Samtidigt 

kändes siffrorna för värmeutveckling relevanta då detta styr kylningen som krävs. 

Under arbetets gång när man studerat den information som finns tillgänglig så belyses 

ofta det faktum att konsolideringen av ström och kylning innebär strömbesparingar 

men så mycket djupare går man inte.  
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3.3.1.1 Tester genomförda av tredje part 

Tillverkare av bladservrar hävdar nästan alltid minskad strömförbrukning som ett 

argument för införskaffandet av bladservrar kontra rackservrar. Man bör dock klargöra 

att ingenting vad gäller komponenter som exempelvis CPU, minne och chipset skiljer 

bladservrar mot rackservrar eller standalone-servrar. Det är istället områden som 

strömförsörjning och kylning som utgör differensen.  Figur 2 nedan avser resultat från 

en undersökning gjord av Sine Nomine Associates på uppdrag av HP (Sine Nomine 

Associates, 2007). Detta är den enda undersökning vi kommit över som jämför blad 

mot rackservrar med samma komponenter. Det finns flera undersökningar som jämför 

bladsystem från olika tillverkare mot varandra men detta är inte intressant i avseende 

till syftet för detta arbete. 

 

Värdena för bladservern i figur 2 som vi ser ovan, har tagits fram genom att dela det 

totala värdet för hela bladchassit med antalet blad, detta fallet 16st, och på så sätt få 

fram ett värde för en bladserver. 

Samma CPU, Xeon 5140, används i både bladserver och rackservrarna. Även samma 

typ och antal av minnesmoduler används. Rackservrarna körs med två nätaggregat för 

redundans i och med att bladservrarna körs med redundanta nätaggregat. Vad man 

dock upptäcker om man tittar närmare är att i resultatet för bladservern så är inte 

förbrukningen för själva chassit medräknat. Detta inkluderar bland annat fläktarna. 

Hade detta varit medräknat hade givetvis värdet blivit högre. Detta är bara ett exempel 

Figur 2 – Maximalt volt-ampere per server från en undersökning genomförd av 

Sine Nomine 
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på tveksamma metoder som används i testerna. En annan sak är att i samma test som 

ovan så ställs en modell av HPs bladserver som klarar 8 minnesmoduler mot IBMs 

som bara klarar 4. Dock så används istället ett expansionskort i IBMs för att få fyra 

extra plaster. Detta expansionskort drar ytterligare ström jämfört med om bladservern 

hade haft stöd för 8 minnesmoduler. Detta test råkade dessutom komma en månad 

innan IBM introducerade sin XM-modell, som står för just Xtended Memory, där det 

finns 8 platser för minnesmoduler direkt på bladservern. Vi har därför valt att plocka 

bort IBMs bladeserver ur resultatet för att undvika missuppfattningar. 

3.3.1.2 Värden från tillverkarnas strömestimeringsverktyg 

Efter att ha insett att undersökningar som finns tillgängliga på Internet alltid är 

vinklade på ett eller annat sätt så valde vi istället att fokusera på tillverkarnas egna 

estimeringsverktyg för strömförbrukning. Dessa behöver givetvis inte vara 

sanningsenliga men eftersom vi ställer tillverkarens bladserver gentemot dess egna, i 

prestanda, motsvarande rackserver så känns jämförelsen ändå berättigad. Tillverkarna 

använder olika benchmarkverktyg för att simulera last och de belastar processorn 

olika. Därmed blir också strömförbrukning annorlunda. Det är främst därför som man 

inte kan jämföra de olika tillverkarna med varandra. 

Vi har i nedanstående jämförelse valt redundanta nätaggregat på rackservrarna 

eftersom bladservrarna är konfigurerade redudant vad gäller strömförsörjning.  

3.3.1.2.1 HP 

HP har något de kallar Power Calculator Catalog (HP, 2008d) som är ett samlat 

dokument som bland annat har länkar till HPs rackservrar och bladservrar. Verktyget 

för bladservrar är skiljt från den vanliga kalkylatorn och heter BladeSystem Sizer (HP, 

2008c). På varje servers respektive verktyg kan du exempelvis räkna ut beräknad 

strömförbrukning och värmeutveckling. 

Vi valde att jämföra HPs c-klass bladchassi med 16st BL460c (Se bilaga 1 för 

konfiguration) bladservrar. Vi valde motsvarande 1U rackserver med 

modellbeteckning DL360G5 (Se bilaga 1 för konfiguration) och samma 5000P-krets 

från Intel som utgångspunkt. Vi konfigurerade de båda med dubbla Xeon E5450 

processorer, samma mängd minne och antal moduler samt identiska diskar. Vi 

redovisar resultatet med både åtta och tio fläktar tillsammans med sex nätaggregat. 

Värdet för ett blad har tagits fram genom att dela den totala strömförbrukningen för 

hela chassit (inklusive blad, fläktar och nätaggregat) med antalet blad. Vi använde 
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samma tillvägagångssätt för att få fram värden för värmeutveckling. Se figur 3 för 

resultat av strömförbrukning och figur 6 för resultat av värmeutveckling. 

3.3.1.2.2 IBM 

Power Configurator (IBM, 2008b) är IBMs motsvarande verktyg. Här plockade vi ut 

ett bladchassi ur H-serien tillsammans med 14st HS21XM (Se bilaga 2 för 

konfiguration) bladservrar. Bladen var konfigurerade med dubbla Xeon E5450 

processorer. Detta ställde vi mot rackservern x3550 (Se bilaga 2 för konfiguration) 

konfigurerad med likvärdig hårdvara. Precis som i testet för HP så togs resultaten för 

bladservern fram genom att dela den totala strömförbrukningen med antalet blad. 

Samma tillvägagångssätt användes för att få fram värmeutveckling. IBMs verktyg gav 

endast BTU-värde vid full belastning av servrarna och vi kan därför inte presentera 

några BTU-värde vid idle. IBMs bladchassi var konfigurerat med två fläktar och fyra 

nätaggregat. Se figur 4 för resultat av strömförbrukning och figur 7 för resultat av 

värmeutveckling. 

3.3.1.2.3 Dell 

Dells verktyg heter Datacenter Capacity Planner (Dell, 2008) och har samma 

egenskaper som de andra tillverkarnas verktyg. Vi valde PowerEdge 1950 (Se bilaga 3 

för konfiguration) som bladchassi och PowerEdge 1955 (Se bilaga 3 för konfiguration) 

som bladserver. Bladchassit var konfigurerat med 2 fläktar, 4 nätaggregat och 10 blad. 

Som tidigare så har vi tagit fram strömförbrukning och värmeutveckling för 

bladservern genom att dela de totala värdena för chassit med antalet blad. Till skillnad 

mot de andra tillverkarna så kunde man i Dells verktyg välja flera olika 

belastningsprofiler. Man kunde här bland annat välja SPECjbb2005 som ska 

representera en mer verklighetsbaserad belastning (Standard Performance Evaluation 

Corporation, 2008). Se figur 5 för resultat av strömförbrukning och figur 8 för resultat 

av värmeutveckling. 

3.3.2 Kostnader 

När vi tagit fram skillnader i strömförbrukning så är det ett naturligt steg att jämföra 

kostnader mellan rackservrar och bladservrar. Detta för att ge en fingervisning vad 

inköp av ett mindre antal servrar kostar och vad man kan tänkas tjäna i 

strömförbrukning. 
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Vi kommer att jämföra inköpspris och sen göra en beräkning på hur mycket 

strömförbrukningen kommer kosta för ett år baserat på priser från ett av de större 

elbolagen i Sverige. Elpriset syftar endast på priset per kWh och inkluderar inte 

energiskatt, moms, överföringsavgift, nätavgift eller andra eventuella kostnader. 

När vi beräknar elkostnaderna på ett helt år beräknas detta på strömförbrukning vid 

SPECjbb2005 benchmark (som ska motsvara en mer verklighetsanknuten belastning 

på servrarna) för Dell servrarna och med en belastning på 60 % för HP servrarna. Att 

vi valde just 60 % för HP servrarna beror på att vi ansåg detta var ett rimligt värde för 

att motsvara en verklig last utslaget över en längre period. IBM ger ingen möjlighet till 

annat värde än full belastning så det är det vi har utgått ifrån för IBM. 

På grund av att vi inte kunde få fram exakta priser på de hårdvarukonfigurationer som 

vi mätt strömförbrukning på har vi istället valt andra konfigurationer för denna 

jämförelse. Vi har dock fortfarande bibehållit kravet att hårdvaran för blad och 

rackservrar ska motsvara varandra i prestanda. Vi har i de fallen tagit fram nya 

strömförbrukningsvärden som ska representera de nya serverkonfigurationerna när vi 

beräknar elkostnaderna. 

3.3.2.1 HP 

På grund av att vi inte kunde hitta motsvarande hårdvarukonfiguration som användes 

tidigare valde vi modeller från Dustin1 (Se bilaga 4 för konfiguration). 

Till HP servrarna valde vi även till extra nätaggregat och fläktar för att fylla upp chassit 

med maximalt antal av dessa. Anledningen till att vi valde att göra detta var att vi ansåg 

det rimligt att ha maximalt av dessa när man hade maximalt antal blad i sitt chassi och 

att det är i detta scenario som bladsystem kommer mest till sin rätt. 

3.3.2.2 IBM 

IBM har viss försäljning av produkter på sin hemsida men denna funktion är inte så 

pass utvecklad att man kan specificera specifik hårdvara. Vi valde därför att hämta 

priser från en av IBMs officiella partners, B2B IT-partner2. Vi kunde inte heller här få 

ut priser för exakt de hårdvarukonfigurationer vi använt vid tidigare mätningar av 

                                                      

1 http://www.dustin.se 

2 http://www.b2bshop.se 
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strömförbrukning och värmeutveckling. Vi valde då, som vid fallet med HP, två andra 

modeller som motsvarade varandra för rack- och bladserver (Se bilaga 5 för 

konfiguration). Nya strömförbrukningsvärden togs även här fram för de nya IBM-

servrarna för användning i kostnadsberäkningarna. 

3.3.2.3 Dell 

Dell säljer direkt till kund och priserna är tagna från deras hemsida. Värdena för 

strömförbrukningen kändes också här mest verklighetsförankrade då dessa, som vi 

nämnde tidigare, inte tagits fram med 100 % belastning utan en belastning som ska 

motsvara normalt användande. Servrarna från Dell har samma hårdvara som servrarna 

vi använt oss av vid mätningen av strömförbrukning och värmeutveckling då man kan 

konfigurera fritt på Dells hemsida (Se bilaga 3 för konfiguration). 

3.3.3 Virtualisering 

Det finns gott om case studies som pekar på fördelarna med att konsolidera 

outnyttjade servrar till färre kraftfullare servrar med hjälp av virtualisering. Fördelarna i 

form av minskad strömförbrukning är i de fallen är ganska uppenbara men vi kände 

ändå att vi ville se ett exempel på detta med våra egna ögon och prata med någon som 

hade genomfört en övergång till en virtualiserad miljö. Vi valde även att göra en del 

praktiska tester för att påvisa fördelarna med virtualisering. 

3.3.3.1 Praktiska tester - Virtualisering – Strömförbrukning och prestanda 

Hur testar man nyttan av virtualisering när det gäller minskad strömförbrukning för 

servrar? Grundtesen är att en servers totala resurser vad gäller prestanda sällan 

utnyttjas och varför då inte slå samman flera servrar till en fysisk och bättre utnyttja 

dess totala kapacitet. Detta är inget som direkt behöver påvisas genom tester. Vad kan 

man då testa? Vi har valt att testa hur mycket en ”vanlig” server drar vi ingen last, 

normal arbetsbelastning och under hög belastning. Vi har även valt att mäta 

prestandan på den fysiska servern och ställa detta mot den prestanda man får ut om 

man kör fyra virtuella servrar på densamma. Prestandatesterna som görs är inga 

extremt grundliga tester som täcker in alla aspekter vad gäller prestanda utan är mer 

för att ge en fingervisning.  

Vi har använt vad som kan ses som en ganska representativ server för våra tester. 

Denna är bestyckad med två Xeon processorer med dubbla kärnor, 8gb RAM-Minne 

och 4st hårddiskar av typen Serial-Attached-Storage(Se bilaga 6). 
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För att kunna mäta strömförbrukning har vi använt oss av en effektmätare som kan av 

typen man kan köpa i handeln i dag. Denna kan sättas i vägguttag och sedan kan valfri 

utrustning kopplas in och effektförbrukningen kan sedan läsas av i exempelvis Watt.  

Vi använde mätaren för att kontrollera värden för vår server när den var utan last, vid 

”normal” arbetsbelastning och vi mätte hur mycket ström som förbrukades när 

servern belastades maximalt. För att skapa den maximala lasten använde vi ett 

program kallat prime95(GIMPS Home, 2008). Detta program togs ursprungligen fram 

som ett distribuerat beräkningprojekt för att hitta nya Mersenne primtal. Vad 

programmet också är väldigt användbart för är att testa stresstesta en dator och lägga 

en extremt hög last på processor, minne och chipset.  

Anledningen till att vi tar fram dessa siffror är dels för att kunna se hur mycket 

belastningen på servern påverkar strömförbrukningen men också för att ha detta som 

utgångspunkt för att se hur mycket man tjänar på att virtualisera.  

Om man då ska slå ihop flera serverroller till en fysisk server bör man även vara 

intresserad av vilken prestanda man kan förvänta sig. Vi har valt att köra fyra virtuella 

servrar på den fysiska diton då detta kändes som ett rimligt antal utefter serverns 

hårdvara. 

Som virtualiseringsplattform valde vi Microsofts nyligen lanserade Hyper-V. För att få 

ut värden för prestanda som går att ställa mot varandra använde vi oss av Sisoft 

Sandra(Sisoftware, 2008). Sisoft Sandra är en så kallad benchmark-mjukvara där man 

kan välja att köra ett antal syntetiska tester för att mäta prestanda. Som vi nämnde 

tidigare så var inte tanken med detta test att genomföra en fullständig 

prestandautvärdering vad gäller fysisk kontra virtuell miljö. Vi valde därför ut ett test 

kallat Processor Arithmetic som mäter både FPU(Floating Point Unit)) och 

ALU(Arithmetic Logical Unit) för processorn. 

Vi valde att testa prestanda på den fysiska servern när den var helt obelastad och ställer 

detta mot resultat som fås fram genom att testa fyra virtuella servrar samtidigt. Vi 

valde att starta prestandatestet på de fyra virtuella maskinerna vid exakt samma 

tidpunkt för att få ut rättvisande värden för hur fyra virtuella maskiner skulle prestera 

om de kördes samtidigt. Detta är även ett bra test för att se hur den virtuella 

plattformen klarar att fördela resurserna. Varje virtuell server tilldelades en kärna var 

av de fyra fysiska processorkärnorna. De konfigurerades även med 1gb RAM-Minne 

vardera.  
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Kan man förvänta sig att varje virtuell server får en fjärdedel av den fysiska serverns 

totala prestanda?  

 

3.3.3.2 Karlshamns kommun 

Vi blev genom Office IT-Partner tipsade om att Karlshamns kommun hade 

genomfört ett virtualiseringsprojekt där de hade minskat antalet servrar. Vi tog kontakt 

med Einar Berntsson som är ställföreträdande IT-chef på kommunen och bokade in 

ett besök. 

Drivkraften och den egentliga anledningen till att något behövde förändras hos 

Karlshamns kommun var inte att minska sin strömförbrukning utan att det inte fanns 

något utrymme kvar i serverhallen. Om de ville installera ytterligare utrustning skulle 

de vara tvungna att bygga en helt ny datorhall. Detta skulle dock bli alldeles för dyrt 

och därför valdes virtualisering som lösning på problemet. 

De var relativt tidigt ute och använde VMware ESX redan 2003 och idag så används 

tre HP DL580 som hostservrar i ESX. Dessa körs i ett HA-kluster och lasten är 

dimensionerad som så att även om en av hostarna går ner ska de två andra klara av att 

hosta alla virtuella maskiner. Målet är att virtualisera alla servrar och som det ser ut 

idag så är det i stort sett enbart med deras Citrix-servrar som de har stött på problem. 

De har inte fått ut motsvarande prestanda som de får på de servrar som de körs på nu. 

De virtualiserar bland annat databasservrar, filservrar och en del övervaknings- och 

loggservrar. De kör även en del av grannkommunen Olofströms servrar virtuellt. 

(Einar Berntsson, 2008) 

3.3.3.3 Erik Hjalmarsson 

Vi har även haft mailkontakt med Erik Hjalmarsson som är Product Manager på HP 

för att få hans syn på bladservrar och vad de har att erbjuda marknaden.(Se bilaga 7) 
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4. Resultat 

Vi kommer nedan att presentera de olika resultat vi har kommit fram till i vårt arbete. 

Inledningsvis kommer vi presentera de resultat vi fått fram när vi genomfört tester av 

virtualisering och hur det kan användas för att minska strömförbrukningen. 

Sedan kommer vi in på strömförbrukningen för bladservrar, hur mycket mindre, eller 

mer, en bladserver drar jämfört med samma tillverkares rackserver med samma 

hårdvara. Därefter går vi in på värmeutvecklingen för de nämnda servrarna och jämför 

dessa med varandra, dock inte olika tillverkare direkt med varandra. För att sedan 

redovisa hur en kostnadsbesparing skulle kunna se ut har vi även tagit fram tabeller 

över hur mycket man, baserat på de tidigare strömförbrukningsvärdena, kan spara i 

elkostnader under ett år per givet antal servrar. 

Vi avslutar sedan med resultaten av det virtualiseringsprojektet som Karlshamns 

kommun har genomfört som visar på vad man skulle kunna spara i energikostnader 

genom att virtualisera/konsolidera sina servrar. 

4.1 Virtualseringstester 

4.1.1 Strömförbrukning av testserver 

 



24 

Här har resultatet för normalbelastning satts till 25%. Detta kan ses som något högt då 

normal belastning på en server ofta kan vara 5-10%. Vi tyckte ändå detta var ett 

lämpligt värde för att visa på förhållanden mellan låg, mellan och hög belastning. 

4.1.2 Prestandaresultat 

 

.  

Här ser vi resultatet av testet Processor Arithmetic i programmet Sisoft Sandra. Överst 

visas resultatet där programmet kördes direkt på fysisk hårdvara. Därefter följer 

resultatet från fyra virtuella servrar där testet kördes samtidigt och alla fyra virtuella 

kördes på den fysiska hosten. Nederst visas det totala resultatet för alla virtuella 

maskiner tillsammans. 
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4.2 Strömförbrukning Rack vs. Blad 

4.2.1 HP 

 

Här ser vi värdena på HPs blad- respektive rackserver. Vi har även valt att inkludera 

ett bladchassi konfigurerat med endast 8 fläktar för att se hur detta påverkar 

energiförbrukningen för ett enskilt blad. 

Figur 3 – Jämförelse i strömförbrukning mellan HPs bladserver och 

motsvarande rackserver. 
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4.2.2 IBM 

 

 

Värden för IBMs servrar. 

Figur 4 – Jämförelse i strömförbrukning mellan IBMs bladserver och 

motsvarande rackserver 
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4.2.3 Dell 

 

Jämförelse av Dells servrar. Här har vi dock inte 100 % som belastningsalternativ utan 

SPEC jbb2005 (Standard Performance Evaluation Corporation, 2008) som vi tidigare i 

arbetet beskrivit. 

  

Figur 5 – Jämförelse i strömförbrukning mellan Dells bladserver och 

motsvarande rackserver 
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4.3 Värmeutveckling 

4.3.1 HP 

 

 

Ovan ser vi en jämförelse mellan HPs blad- och rackserver tillsammans med dess 

värmeutveckling både i idle-läge och vid 100 % belastning. 

Figur 6 – Ovanstående diagram visar värmeutveckling för HPs bladserver 

och motsvarande rackserver 
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4.3.2 IBM 

 

Diagrammet ovan visar skillnaderna mellan IBMs blad- och rackserver. I detta test 

kunde vi inte få fram värden för idle-läge på grund av begränsningar i mjukvaran vi 

använde, därför har vi endast värden vid 100 % belastning. 

Figur 7 - Ovanstående diagram visar värmeutveckling för IBMs bladserver och 

motsvarande rackserver 
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4.3.3 Dell 

 

Värden för Dells servrar. 

4.4 Kostnader 

Nedan har vi en tabell över inköpskostnader för bladservern respektive rackservern. Vi 

har även tagit upp kostnader som kommer utöver själva servern med priser hämtade 

från olika återförsäljare. Tabellen innehåller även information om övrig utrustning som 

har valts till för att få en likvärdig konfiguration. Exempelvis har vi till bladservern valt 

ett chassi samt fläktmoduler och nätaggregat för att få full redundans och till 

rackservern har vi valt till ett extra nätaggregat för att även här få redundans. 

 

 

 

 

Figur 8 - Ovanstående diagram visar värmeutveckling för Dells bladserver 

och motsvarande rackserver 
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4.4.1 HP 

 

 HP Proliant DL460G1 HP Proliant DL360G5 

Pris/st                      15 695,00 kr                            18 295,00 kr  

16st                    251 120,00 kr                          292 720,00 kr  

Pris för bladchassi                      59 795,00 kr    

Fläktmoduler (6st)                        7 770,00 kr    

Nätaggregat (4st)                        8 380,00 kr    

Nätaggregat (1st)                                2 495,00 kr  

Totalt                    327 065,00 kr                          295 215,00 kr  

   

Watt/st 166 240 

16st 2656 3840 

kWh/16st/år 23 266,56 33 638,4 

Elkostnad/år                      14 402,003 kr                            20 822,173 kr  

 

 

Vi har ovan valt att lägga till sex fläktmoduler samt fyra nätaggregat i bladchassit för 

att fylla detta med det maximala antalet fläktar respektive nätaggregatet. Samtidigt har 

vi valt att lägga till ett nätaggregat till rackservern för att även den ska ha maximalt 

antal nätaggregat som går. Eftersom HPs bladchassi stödjer 16st blad använder vi 16st 

rackservrar för att det ska vara samma antal servrar när vi jämför den totala kostnaden. 

                                                      

3 Priset baseras på en 3årig bindningstid med fast elpris hos Eon för företag med lägre 

förbrukning än 100MWh/år. Elpriset var då 0,6190kr per den 2008-05-15. 

Figur 9 – Tabell över inköpskostnader för en rack- och en bladserver och 

dess tillbehör. Ovan är från HP. 
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4.4.2 IBM 

 

 IBM HS21XM IBM System x3550 

Pris/st                      21 490,00 kr                            22 787,00 kr  

16st                    300 860,00 kr                          319 018,00 kr  

Pris för bladchassi                      56 526,00 kr    

Nätaggregat (1st)                                1 186,00 kr  

Totalt                    357 386,00 kr                          320 204,00 kr  

   

Watt/st 191 234 

16st 3056 3744 

kWh/16st/år 26770,56 32797,44 

Elkostnad/år                      16 570,984 kr                            20 301,624 kr  

 

 

Även IBM har 16st blad i sitt chassi, därav har vi räknat på 16st rackservrar. Till 

rackservern har vi valt ytterligare ett nätaggregat för att den ska ha maximalt antal. 

Bladchassit är dock förkonfigurerat med maximalt antal fläktar och nätaggregat. 

Figur 10 – Tabell över inköpskostnader för en rack- och en bladserver och 

dess tillbehör. Ovan är från IBM. 
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4.4.3 Dell 

 Dell PowerEdge M600 Dell PowerEdge 1950 III 

Pris/st                      43 136,00 kr                            42 066,00 kr  

16st                    690 176,00 kr                          673 056,00 kr  

Pris för bladchassi                      37 000,00 kr    

Totalt                    727 176,00 kr                          673 056,00 kr  

   

Watt/st 258 377 

16st 4128 6032 

kWh/16st/år 36 161,28 52 840,32 

Elkostnad/år                      22 383,834 kr  32 708,164 kr 

 

 

Dells bladchassi har precis som de andra tillverkarnas plats för 16st blad. Här har dock 

rackservrarna varit förkonfigurerade med maximalt antal nätaggregat precis som 

bladchassit och därför är inte några extra kostnader inräknade som för de tidigare 

tillverkarna. 

4.5 Karlshamns kommun 

Virtualiseringsprojektet har hittills lett till att man har virtualiserat 37 servrar som körs 

på tre fysiska servrar och planer finns på att virtualisera ännu fler servrar. Detta har 

givetvis lett till minskad strömförbrukning och även om de inte har gjort några exakta 

mätningar så uppskattade konsultföretaget Kerfi att kommunens energikostnader för 

drift av dess IT-utrustning minskade med upp till 80 %. Detta är dock som sagt bara 

en uppskattning beräknad på de servrar som har plockats bort och inga exakta 

mätningar har genomförts. De har även fått en del andra fördelar så som att mycket 

lättare kunna skapa nya servrar vid behov och enklare administrering överlag. (Einar 

Berntsson, 2008) 

                                                      

4 Priset baseras på en 3årig bindningstid med fast elpris hos Eon för företag med lägre 

förbrukning än 100MWh/år. Elpriset var då 0,6190kr per den 2008-05-15. 

Figur 9 – Tabell över inköpskostnader för en rack- och en bladserver och 

dess tillbehör. Ovan är från Dell. 
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4.5.1 Kerfi 

Kerfi är ett av de ledande företagen i Sverige som leverantör av informationsteknik. 

Man erbjuder bland annat ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och 

förvaltningstjänster, detta ser man sig vara specialister på. Man erbjuder även kunder 

ett nära och långsiktigt samarbete där man som rådgivare tar ansvar för helheten. 

(Kerfi, 2008) 
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5. Analys 

5.1 Strömförbrukning 

Vår teori var att konsoliderad strömförsörjning och gemensam kylning i ett bladsystem 

skulle ge fördelar i energiförbrukning gentemot motsvarande rackservrar. Även om 

metoden vi använt för att ta fram data på inte är den mest optimala så visar den enligt 

oss ändå på den skillnad som finns mellan rack- och bladservrar. Skillnaden i 

strömförbrukning måste ändå anses vara relativt stor. Värden från alla tillverkare ger 

likvärdiga resultat men med vissa skillnader. Skillnaden i strömförbrukning varierar 

mellan 18-36 % beroende på tillverkare. 

En starkt bidragande orsak är hur redundansen vid strömförsörjningen är konstruerad 

och konfigurerad. I en rackserver så drar det redundanta nätaggregatet en relativt stor 

mängd ström för att kunna klara en fail-over. Detta kan tydligt ses i exempelvis HPs 

strömestimeringsverktyg. Om man plockar bort det redundanta nätaggregatet kan 

strömförbrukningen minska med upp emot 40W. Gör man samma sak med 

bladservrarna, dvs. att man plockar bort de redundanta nätaggregaten och låter de vara 

kvar som är essentiella för drift så minskar strömförbrukningen med 4W. Man bör 

även nämna att här har vi inte tagit hänsyn till nätverket. Bladchassit kommer här ha 

ytterligare en liten fördel om man ska konfigurera sina servrar med en integrerad 

switch i bladet gentemot en extern vid rackservrar då den integrerade är aningen 

strömsnålare. 

5.2 Värmeutveckling 

Skillnaden i BTU på de värden vi fått fram tyder även på att de gemensamma fläktarna 

och de avancerade program som styr dessa leder till minskad strömförbrukning, lägre 

ljudnivå och en minskad värmeutveckling med samma mängd servrar. Givetvis så 

kommer den ökade densiteten, om du fyller ett rack med 60 bladservrar, innebära 

ökade krav på kylningen men samtidigt blir inte skillnaden mellan 42 rackservrar och 

60 bladservrar så stor. Dock så är det inte vanligt att man fyller ett rack fullt med 

rackservrar. Skillnaden mellan en rackserver och en bladserver varierar men ligger 

enligt våra tester mellan 18-36% beroende på tillverkare. 
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5.3 Kostnad 

Även om den initiala inköpskostnaden för bladservrar är något högre så kan man ändå 

se att vid enbart 16 servrar så är besparingarna i elkostnader rätt så betydande. Man 

kan även se att en liten tendens till att HPs och IBMs större marknadsandelar och 

därmed större försäljning av blad har lett till lite lägre priser gentemot Dell. Vi har 

även här räknat på ett relativt lågt elpris utan avgifter så skillnaderna kommer vara 

ännu större när man räknar med dessa. Detta är som sagt också enbart beräknat på 16 

servrar och ett ökat antal skulle innebära en större vinst ju längre tid som går. 

5.4 Virtualisering 

Det är inte lika svårt att förstå att virtualisering kan spara ström. Att helt kunna plocka 

bort en server kommer givetvis att innebära besparingar och innebär en ökad 

användandegrad på den servern som den kommer att köras på virtuellt.  

Ser vi till de testerna som vi genomfört så framgår detta med all tydlighet. Om vi 

tänker oss att dessa fyra servrar i testet skulle köras på varsin fysisk server så skulle 

förmodligen den totala belastningen på dessa ligga på runt 5-15%. Detta innebär att 

den totala strömförbrukningen skulle ligga någonstans runt 1000W. När istället en 

enda fysisk server med stor sannolikhet skulle kunna hantera denna belastning och 

skulle då förbruka ungefär 270-280W.  

Ser vi till de prestandatester vi genomförde så talar även dessa om virtualiseringens 

fördelar. I det här fallet är det Microsofts Hyper-V som visar prov på att kunna 

utnyttja den prestanda som finns att tillgå på ett väldigt bra sätt. De fyra virtuella 

datorerna kommer nästan upp i samma prestanda som den fysiska hosten. 

Allt detta gör det givetvis lättare att kunna argumentera för virtualsering om en 

administratör ska lägga fram förslag till de ekonomiskt ansvariga än ett inköp av 

bladservrar. Karlshamns kommun är ett tydligt exempel på hur fördelaktigt det kan 

vara att virtualisera sin serverpark, även om de inte använder blad som 

virtualiseringsplattform. Genom att kunna överge sina äldre servrar som oftast enbart 

haft en roll i nätverket och många gånger har en väldigt låg användandegrad och 

placera dem på färre men kraftfullare servrar kan innebära stora strömbesparingar. 
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6. Diskussion 

6.1 Bladservrar och virtualisering 

Som förhoppningsvis framtida systemadministratörer upptäckte vi att det finns fler 

fördelar med bladtekniken än bara minskad strömförbrukning. Saker som förenklad 

administration kändes relevant att ta med i arbetet. Även möjligheten till att använda 

bladtekniken som plattform för virtualisering. 

Ska ett företag fatta ett beslut att införskaffa bladservrar så kan inte enbart minskad 

strömförbrukning ligga till grund för den investeringen. 

Vad gäller bladservrar har vi framför allt fokuserat på den minskade 

strömförbrukningen detta ger, men som nämnt tidigare finns det givetvis oerhört 

mycket mer som måste tas hänsyn till vid ett hårdvaruinköp av den här magnituden 

som det ändå är om bladservrar är aktuellt. Inte bara strömbesparingar kan väga in när 

man funderar på en blad- eller virtualiseringslösning. Noga analys och planering måste 

göras innan av företagets verksamhet och behov. Bladservrar är ingen universell 

lösning och blad- och rackservrar kommer förmodligen att samexistera i många år 

framöver. Precis som i fallet med Karlshamns kommun ser man att 

virtualiseringstekniken ger minskad strömförbrukning som leder till minskade 

energikostnader och tillsammans med bladteknik kommer fördelarna att bli ännu 

större. Trots att de, Karlshamns kommun, i dagsläget inte är helt färdiga, utan ska 

virtualisera fler maskiner, kan man redan här se fördelarna. 

Under arbetes gång har man gått igenom mycket information och vi märkte att det 

saknades en riktig jämförelse i strömförbrukning mellan blad- och rackservrar. Det 

refererades ofta till att bladservrar kunde spara ström men inte direkt varför. Därför 

kände vi att vi ville försöka göra en direkt jämförelse och att jämförelsen fyller en 

funktion.  

Så som bladservrar har utvecklats har de kommit upp i samma prestandanivå som 

rackservrar och bör noga övervägas vid inköp. Just det gällande prestanda och att 

bladservrar skulle ha en begränsad sådan grundar sig nog i tidigare generationer av 

bladservrar då detta ofta var fallet. Men detta stämmer som sagt inte idag och samma 

komponenter används i blad som används i rackservrar. 
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 Den inledande inköpskostnaden kan vara högre men man måste ta i beräkning de 

pengar man sparar in både via ström samt den minskade administreringen som blir 

genom förbättrade administrationsverktyg. Det kan handla om ett minskat antal 

anställda som behövs för att administrera samma mängd servrar och man kan på det 

sättet spara in pengar. Vi har läst om många administratörer som snabbt blivit vana vid 

bekvämligheten av att administrera bladservrar och har svårt att föreställa sig att gå 

tillbaka till rackservrar. 

Bladservrar kanske inte kommer att göra enorm inverkan på din strömförbrukning 

men det går inte att förneka dess fördelar och de känns som en naturlig evolution från 

tidigare servrar. Vi är något förvånade över att bladservrars fördelar inom 

strömförbrukning inte framhävs tydligare i marknadsföringen. Här läggs ofta fokus 

mer på förenklad administration. 

De argument som ofta traditionellt sett framförts mot bladservrar är heller inte 

aktuella på grund av den snabba utvecklingen inom bladservrar. Argument som 

exempelvis högre värmeutveckling, inte lika konkurrenskraftiga komponenter vad 

gäller prestanda och att de kostar mer per server kan inte anses gälla i dagens läge. Om 

bladservrar är bättre på i stort sett alla punkter varför har då, och kommer säkerligen 

att ha i hög utsträckning , rackservrar en marknad. Det största problemet är att det inte 

finns någon standard för bladservrar varken vad gäller chassi eller mjukvara för 

administration. Köper du blad från en tillverkare så låser du dig helt till denna och 

framtida inköp kommer med stor sannolikhet kommer från samma tillverkare. Detta 

är förmodligen en av anledningarna till att det heller inte finns någon standard. 

Byggstenarna för framtidens konsoliderade datacenter ser utan tvekan ut att bli 

bladservrar och virtualisering. Man kan redan nu se att tillverkare börjar leverera 

servrar med VMware:s gratis hypervisor installerat på flashminne. Detta ger en server 

som från första uppstart är redo att agera värd för virtuella maskiner. 

6.2 Kylning 

En sak som man kanske inte alltid tänker på är kylningen och att den förbrukar en hel 

del energi i sig, samtidigt som den producerar en del värme. 

Att effektivisera sin kylning kan innebära stora besparningar samtidigt som man 

försöker få en så lång livslängd som möjligt på komponenterna. 
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Det finns flera saker man kan göra för att effektivisera kylningen. Vi har ovan nämnt 

bland annat tänket med varma och kalla korridorer och system som lägger last på 

servrar där kylningen just i det tillfället är som bäst. När man har samtliga servrar 

samlade på samma plats som man har i datacenters genererar det väldigt mycket värme 

och man måste verkligen se till att den varma luften som kommer ut från en server 

inte går in i nästa. Sker detta kommer livslängden på den servern minska radikalt. 

Lägger man sedan till att man ersätter sina rackservrar med bladservrar ökar densiteten 

av servrar vilket leder till att mer värme produceras på samma yta, vilket i sin tur stället 

ännu högre krav på kylningen. 

6.3 Kritik till vald metod 

I en perfekt värld hade vi haft tillgång till egen hårdvara att själva utföra tester och 

därigenom få fram mer tillförlitlig information som varit helt fristående. I början av 

arbetet trodde vi att det ändå skulle gå att få fram information från andra källor men 

det visade sig att det var lättare sagt än gjort.  

Antingen var testerna influerade av tillverkarna själva eller så hittade man 

undersökningar som verkade väldigt intressanta bara för att upptäcka att de krävde 

betalning.  

Vårt val av användandet av tillverkarens strömestimeringsverktyg kändes som den 

bästa kompromissen för att komma fram till en så bra uppskattning som möjligt för 

strömförbrukning och värmeutveckling. Dessa verktyg kan ändå inte anses vara helt 

tillförlitliga men enligt tillverkarna så baseras värdena i databaserna på verkliga tester. 

6.4 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

6.4.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Under vår informationsinsamling märkte man ofta att de rapporter och jämförelser 

som görs vad gäller bladservrar oftast är sponsrade av någon av de stora aktörerna, 

vilket oftast innebär HP och IBM. De har visserligen anlitat ett oberoende företag som 

har genomfört testerna men föga överraskande så står oftast den tillverkare som 

sponsrade undersökningen som vinnare. Vi fick även bekräftat ifrån en representant 

från en av tillverkarna att så ofta är fallet. Rent allmänt så verkar det i grunden som att 

det mellan tillverkare råder en ganska så infekterad stämning och smutskastning är inte 
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ovanligt. Vi valde dock ändå att ta med ett av dessa sponsrade tester som exempel på 

hur de kan välja att styra resultaten till sin fördel. 

Vi kände därför att vi inte kunde förlita oss på den här informationen och vände oss 

därför till respektive tillverkares egna strömestimeringsverktyg för jämförelse. 

6.4.2 Validitet 

Vi kommer nedan att ta fram värden för watt och BTU. Watt är ett ögonblicksmått på 

hur mycket ström något drar vid ett visst tillfälle. Olika tillverkare har mätt under olika 

omständigheter men i största möjliga mån har vi försökt att det ska representera 

verklig drift. BTU är ett mått på värmeutvecklingen från utrustningen. 

6.4.3 Reliabilitet 

Det finns ingen garanti att värden från mätverktygen är sanningsenliga men dessa har 

tagits fram av tillverkarna med syftet att just uppskatta strömförbrukning. De beskriver 

noggrant hur de har fått fram dessa siffror och med vilka förutsättningar. Även om 

siffrorna inte skulle vara helt korrekta kan ändå en jämförelse göras mellan 

tillverkarens egna bladservrar och motsvarande rackservrar då villkoren för 

framtagandet av dessa är desamma. Detta för att få fram den skillnad mellan rack- och 

bladserver som vi är ute efter. Jämför man med samma tillverkare vet man att 

förfarandet är detsamma vad gäller t.ex. belastning. På grund av detta går det inte att 

ställa olika tillverkares resultat mot varandra. Vi har valt att mäta både 

strömförbrukning och värmeutveckling. 
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7. Slutsatser 

En bladserver i sig drar inte mindre ström än en rackserver. Vad man sparar in ström 

på är framför allt de gemensamma nätaggregaten som man har i ett bladchassi. 

Tillsammans med de gemensamma fläktarna sparar man ytterligare en del ström 

samtidigt som kylningen effektiviseras då fläktarna också sitter i chassit och inte per 

server. Samtidigt får man plats med fler servrar och därigenom har man en högre 

densitet på servrar i datacentret. Denna ökade densitet gör att man måste ta hänsyn till 

en ökad värmeutveckling och en koncentrering av strömförbrukning. 

Den förenklade administrering som bladservrar medför kommer också garanterat att 

spara in pengar och bladservrar kombinerat med virtualisering innebär att en 

administratör får ännu bättre överblick av systemet. 

Långsiktigt sparar man pengar med bladtekniken, men kortsiktigt blir det dyrare än 

alternativen då en extra kostnad uppstår i och med det chassi som behövs. Samtidigt är 

vinsten i strömförbrukningen betydande så om det är ett högre antal servrar som ska 

införskaffas så bör bladservrar definitivt övervägas. 

Ett annat alternativ är virtualisering. Med virtualisering får du direkt ner antalet fysiska 

servrar och därmed även strömförbrukningen. Prestandan utnyttjas samtidigt mycket 

effektivare då servrar normalt inte har så hög användningsgrad. Virtualiseringen 

innebär också ett samlat gränssnitt för administrering av de servrar som virtualiseras. 

Vad som dock i längden kan innebära en ökad kostnad är kylningen. På grund av den 

ökade densiteten av servrar ökar även värmeutveckling per yta i datacentret. Kylningen 

är en viktig faktor som måste tas i beaktning. Att ha en effektiv kylning kan i sig 

innebära en reducerad strömförbrukning, men är samtidigt av stor vikt då samtliga 

servrar och dess komponenter inte får överhettas. 

Användandet av bladteknik för PCs är inte lika attraktivt som för servrar. Inköpspriser 

är mycket högre, du har oftast inte redundant konfigurerade nätaggregat och får då 

inte samma fördelar som kommer med gemensam strömförsörjning vid bladservrar. 
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8. Uppslag för vidare studier 

En jämförelse genomförd av oberoende person/-er med hårdvara från flera tillverkare 

och med lämplig mätutrustning skulle vara intressant att ta del av. Även om vi tidigt 

valde att fokusera på servrar så finns det intressanta frågor att behandla vad gäller 

blad-PCs i förhållande till, men även i samarbete med, tunna klienter. Hur prestandan 

påverkas om man får tillgång till en dedikerad blad-PC kontra en tunn klient som 

ansluter till en virtualiserad session som kan köras på hårdvara för antingen server eller 

blad-PC. 

Att titta närmare på administration av bladservrar och se till skillnader på 

administrering av stand alone servrar och hur detta kan bidra till en minskad 

arbetsbörda för administratörer. 

Att använda bladservrar som plattform för virtualisering är även ett mycket intressant 

område att titta mer på, både vad gäller strömförbrukningen och prestanda. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för HPs servrar 
 
Rackserver 
 
Modell: HP DL360G5 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
 
Strömförsörjning: 2st redundanta nätaggregat 
 
 
Bladserver 
 
Modell: HP BL460c 
 
Chassi: HP c7000 
8 eller 10 fläktar 
6st 2250W nätaggregat 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för IBMs servrar 
 
Rackserver 
 
Modell: IBM x3550 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
 
Strömförsörjning: 2st 670W redundanta nätaggregat 
 
Bladserver 
 
Modell: IBM HS21 XM 
 
Chassi: IBM BladeCenter H 
2st fläktar 
4st BCH 2900W 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för Dells servrar 
 
Rackserver 
 
Modell: Dell PowerEdge 1950 III 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
 
Strömförsörjning: 2st redundanta nätaggregat 
 
 
Bladserver 
 
Modell: Dell PowerEdge 600M 
 
Chassi: Dell PowerEdge M1000e 
 
CPU: 2st Intel Xeon E5450 3ghz 
 
Minne: 8st 2GB 667Mhz 
 
Lagring: 2st 73GB SAS 2.5” 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för HPs servrar vid kostnadsberäkning 
 
Rackserver 
 
Modell: HP DL360G5 
 
CPU: 1st Intel Xeon 5140 2.33ghz 
 
Minne: 2st 512MB 667Mhz 
 
Lagring: Ingen lagring 
 
Strömförsörjning: 2st redundanta nätaggregat 
 
 
Bladserver 
 
Modell: HP BL460c 
 
Chassi: HP c7000 
10 fläktar 
6st 2250W nätaggregat 
 
CPU: 1st Intel Xeon 5140 2.33ghz 
 
Minne: 2st 1GB 667Mhz 
 
Lagring: Ingen lagring 
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BILAGA 5 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för IBMs servrar vid kostnadsberäkning 
 
Rackserver 
 
Modell: IBM x3550 
 
CPU: 1st Intel Xeon 5140 2.33ghz 
 
Minne: 2st 1GB 667Mhz 
 
Lagring: Ingen lagring 
 
Strömförsörjning: 2st redundanta nätaggregat 
 
 
Bladserver 
 
Modell: IBM HS21 XM 
 
Chassi: IBM BladeCenter H 
2 fläktar 
4st nätaggregat 
 
CPU: 1st Intel Xeon E5440 2.83ghz 
 
Minne: 2st 512MB 667Mhz 
 
Lagring: Ingen lagring 
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BILAGA 6 (antal sidor: 1) 
 
Hårdvaruspecifikation för testserver 
 
Testserver 
 
CPU: 2x Intel Xeon CPU 5140 
 
Moderkort: Intel PAL5000S 
 
Minne: 8GB DDR2 667Mhz ECC 
 
RAID-Kontroller: Perc 5i 256mb 
 
Lagring: 4st  300gb Seagate 15k rpm SAS 
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BILAGA 7 (antal sidor: 1) 

 

Hej Emanuel 

 
Blade är en bra kandidat som värd för virtualiserings lösningar i jämförelse med vanliga 
servrar enligt nedanstående skäl. 
 

 Högre tillgänglighet, eftersom Blades innehåller färre delar så har dom högre 
MTBF än vanliga servrar. Detta är mycket viktigt för en virtualiseringslösning 
eftersom så många virtuella servrar påverkas av ett enskilt fel. 

 Färre kablar, Blades minimerar antalet kablar i en lösning, en kabel kan ju vara 
hel eller börja glappa, samma argument som ovan. 

 Helhetskontroll, med blades får en administratör överblick över hela IT 
lösningen via ett system vilket minskar risken för felaktiga beslut, vi människor 
orsakar ju ca 40% av alla driftstopp själva i datahallen och denna risk 
minimeras med Blades. 

 Integrationen av både nätverk och datalagring till samma lösning skapar högre 
tillgänglighet, samma riskminimering som ovan. 

 Samma prestanda avseende processor, minne, disk, nätverk och IO i övrigt, det 
är bara mindre och enklare. 

 Integrationen mellan ett hw larm och möjligheten att påverka virtualisering är 
enklare med Blades än vanliga servrar, t.ex. kan en störning i en nätverksswitch 
hanteras via blades men inte av vanliga servrar då dom är separerade. 

 Gemensam service & support för hela lösningen minskar felmöjligheter, inte 
flera leverantörer som ger olika och motstridiga råd. 

 
med vänlig hälsning / best regards 
 
Erik Hjalmarsson 
Product manager HP ProLiant 


