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I LISA
II–V lisas kasutatavad mõisted
II–V lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:
(1)

„ühe või kahe protsessoripesaga server“ – server, millel on protsessori
paigaldamiseks üks või kaks liidest. Mitmesõlmeliste serverite puhul tähistab
see termin serverit, mille igas sõlmes on üks või kaks protsessoripesa;

(2)

„sisend-/väljundseade“ – seade, mis võimaldab sisestada ja väljastada andmeid
serveri või andmesalvestustoote ja muude seadmete vahel. Sisend/väljundseade võib olla integreeritud emaplaadile või sellega ühendatud
laienduspesade (nt PCI, PCIe) kaudu;

(3)

„emaplaat“ – serveri peamine trükkplaat. Käesolevas määruses hõlmab
emaplaat ka pistikuid täiendavate plaatide lisamiseks ja tavaliselt järgmisi
komponente: protsessor, mälu, BIOS ja laienduspesad;

(4)

„protsessor“ – loogikaseade, mis reageerib serveri käitamise põhikäsklustele ja
töötleb neid. Käesolevas määruses on protsessor serveri keskseade. Tavaliselt
kujutab keskseade endast füüsilist paketti, mis paigaldatakse serveri
emaplaadile pesa kaudu või jooteliitega. Keskseadmepakett võib sisaldada üht
või mitut protsessorituuma;

(5)

„mälu“ – serveri protsessoriväline osa, kuhu salvestatakse andmed, mida
protsessor vahetult kasutab; mälu suurust väljendatakse gigabaitides (GB);

(6)

„laienduskaart“ – sisemine komponent, mis on ühendatud EDGE-ühenduse teel
ühise/standardliidese kaudu, nagu PCIe, ja pakub lisafunktsioone;

(7)

„graafikakaart“ – laienduskaart, mis sisaldab üht või mitut graafikaprotsessorit
ning lokaalset mälukontrolleri liidest ja spetsiaalselt graafika jaoks ette nähtud
lokaalset mälu;

(8)

„puhverdatud topeltkiirusega (DDR) kanal“ – kanal või mäluport, mis ühendab
mälukontrollerit serveris kindla arvu mäluseadmetega. Tüüpiline server võib
sisaldada mitut mälukontrollerit, mis võivad omakorda toetada üht või mitut
puhverdatud DDR-kanalit. Nii teenindab iga puhverdatud DDR-kanal vaid osa
serverarvuti tervest adresseeritavast mälumahust;

(9)

„plaatserver“ – plaadipüstikus kasutamiseks mõeldud server. Plaatserver on
kõrgtihedusega seade, mis toimib sõltumatu serverina ja milles on vähemalt
üks protsessor ja süsteemimälu, kuid mis vajab toimimiseks plaadipüstiku
ühisressursse (nt toiteplokid, jahutus). Protsessorit ega mälumoodulit ei loeta
plaatserveriks, kui toote tehnilises dokumentatsioonis ei ole märgitud, et
tegemist on autonoomse serveri skaleerimist võimaldava tootega.

(10) „plaadipüstik“ – korpus, milles on plaatserverite, mäluplaatide ja muude
plaadikujuliste seadmete toimimiseks vajalikud ühisressursid. Plaadipüstikus
olevate ühisressursside hulka võivad kuuluda toiteplokid, andmekandjad ning
alalisvoolu jaotuse, temperatuurihalduse, süsteemihalduse ja võrguteenuste
riistvara;
(11) „kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) server“ – server, mis on projekteeritud
ja optimeeritud kasutama paljusid paralleelseid rakendusi kõrgjõudlusega
andmetöötluse või süvaõppevõimelise tehisintellekti rakenduste jaoks. HPCserverid peavad vastama kõikidele järgmistele kriteeriumidele:
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(a)

need koosnevad mitmest andmetöötlussõlmest, mis on rühmitatud
peamiselt arvutusvõime suurendamiseks;

(b)

neis on kiired protsessidevahelised ühendused sõlmede vahel;

(12) „serverite tootepere“ – kõrgema taseme üldnimetus serverite rühma kohta,
millel on samasugune püstiku ja emaplaadi kombinatsioon ning mis võib
hõlmata paljusid riist- ja tarkvarakonfiguratsioone. Serverite tootepere kõikidel
konfiguratsioonidel peavad olema järgmised ühised tunnused:
(a)

nad peavad kuuluma samasse mudeliseeriasse või seadmeliiki;

(b)

neil peab olema kas sama kujutegur (st püstik, plaat, torn vms) või
sama mehaaniline ja elektriline konstruktsioon, kusjuures lubatud
on vaid väikesed mehaanilised erinevused, mis võimaldavad
konstruktsiooni kasutada eri kujutegurite puhul;

(c)

nad
peavad
kasutama
kas
ühest
kindlaksmääratud
protsessoriseeriast pärit protsessoreid või protsessoreid, mille saab
ühendada ühte liiki pessa;

(d)

neil peab olema samasugune toiteplokk (või samasugused
toiteplokid);

(e)

neil peab olema ühepalju kasutadaolevaid protsessoripesi ja
täidetud kasutadaolevaid protsessoripesi;

(13) „toiteplokk“ – seade, mis muundab siseneva vahelduv- või alalisvoolu üheks
või mitmeks alalisvooluväljundiks, et toita serverit või andmesalvestustoodet.
Serveri või andmesalvestustoote toiteplokk peab olema autonoomne ja
emaplaadist füüsiliselt eraldatav ning peab süsteemiga ühenduma eemaldatava
või aparatuurse elektrilise ühendusega;
(14) „võimsustegur“ – vattides väljendatud tegelikult tarbitud võimsuse suhe
voltamprites väljendatud näivvõimsusse;
(15) „ühe väljundiga toiteplokk“ – toiteplokk, mis on projekteeritud nii, et see
annab suurema osa oma nimi-väljundvõimsusest ühte peamisse
alalisvooluväljundisse, mida kasutatakse serveri või andmesalvestustoote
toitmiseks. Ühe väljundiga toiteplokil võib olla üks või mitu ooteväljundit, mis
on siseneva vooluallikaga ühendatuna alati pinge all. Toiteploki täiendavate
mittepeamiste väljundite ja ooteväljundite nimi-väljundvõimsus kokku ei või
olla suurem kui 20 W. Toiteplokke, millel on mitu väljundit, mille pinge on
sama nagu peaväljundil, loetakse ühe väljundiga toiteplokkideks, välja arvatud
juhul, kui:
(a)

need väljundid saavad voolu eraldi muunduritest või neil on eraldi
väljundi alaldamisetapid või

(b)

neil väljunditel on sõltumatud piirvoolud;

(16) „mitme väljundiga toiteplokk“ – toiteplokk, mis on projekteeritud nii, et see
annab suurema osa oma nimi-väljundvõimsusest mitmesse peamisse
alalisvooluväljundisse, mida kasutatakse serveri või andmesalvestustoote
toiteks. Mitme väljundiga toiteplokil võib olla üks või mitu ooteväljundit, mis
on siseneva vooluallikaga ühendatuna alati pinge all. Toiteploki täiendavate
mittepeamiste väljundite ja ooteväljundite nimi-väljundvõimsus kokku võib
olla 20 W või alla selle;
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(17) „alalisvoolul töötav server“ – server, mis on projekteeritud töötama üksnes
alalisvoolu toitel;
(18) „alalisvoolul töötav andmesalvestustoode“ – andmesalvestustoode, mis on
projekteeritud töötama üksnes alalisvoolu toitel;
(19) „jõudeolek“ – tööolek, milles operatsioonisüsteem ja muu tarkvara on
laadimise lõpetanud, server suudab teha töökoormusega seonduvaid
toiminguid, kuid aktiivseid töökoormusega seonduvaid toiminguid ei nõuta,
samuti ei ole nende tegemine süsteemil pooleli (st server on tööolekus, kuid ei
tee kasulikku tööd). Kui serveri suhtes kohaldatakse progressiivseid
konfiguratsiooni- ja toiteliidese (Advanced Configuration and Power Interface,
ACPI) standardeid, vastab jõudeolek ainult süsteemi tasandile S0;
(20) „jõudeoleku võimsustarve“ (Pidle) – jõudeolekus tarbitav võimsus vattides;
(21) serverite tootepere „vähima jõudlusega konfiguratsioon“ – kombinatsioon
kahest andmesalvestist, väikseima tuumade arvu ja sageduse (GHz) korrutisega
protsessorist ning mälumahust (GB), mis on vähemalt võrdne mälukanalite
arvu ja kaherealise (DIMM) mooduli väikseima mahu (GB) korrutisega,
serveril, mis esindab serverite tootepere kõige väiksema jõudlusega
tootemudelit. Kõik mälukanalid täidetakse samasuguse konstruktsiooni ja
võimsusega DIMM-RAW kaartidega;
(22) serverite tootepere „suurima jõudlusega konfiguratsioon“ – kombinatsioon
kahest andmesalvestist, suurima tuumade arvu ja sageduse korrutisega
protsessorist ning mälumahust (GB), mis võrdub protsessorite, tuumade ja
riistvaralõimede vähemalt kolmekordse korrutisega, mis esindab tootepere
kõige suurema jõudlusega tootemudelit. Kõik mälukanalid täidetakse
samasuguse konstruktsiooni ja võimsusega DIMM-RAW kaartidega;
(23) „riistvaralõim“ – protsessori tuumas olevad riistvararessursid, mis täidavad
tarkvara käskude voogu. Protsessori tuumas võib olla ressursse rohkem kui ühe
lõime samaaegseks täitmiseks;
(24) „aktiivse oleku tõhusus“ (Effserver) – II lisa punkti 3 kohaselt mõõdetud ja
arvutatud serveri tõhususe arvväärtus;
(25) „aktiivne olek“ – tööolek, milles server teeb tööd, reageerides varem või samal
ajal saadud välisstiimulitele (nt võrgu kaudu edastatud käsud). Aktiivne olek
hõlmab nii aktiivset töötlemist kui ka andmete otsimist ja võtmist mälust,
vahemälust või sisemiselt/välimiselt andmekandjalt, oodates uut võrgu kaudu
tulevat sisendit;
(26) „serveri jõudlus“ – serveri poolt diskreetsete süsteemikomponentide (nt
protsessorite, mälu, salvestite) ja alamsüsteemide (RAM, keskseade)
katsetamise käigus standardtingimustes tehtav tehingute arv ajaühikus;
(27) „suurim võimsus“ (Pmax) – suurim võimsus, mis on registreeritud
üheteistkümne töögi skooriga vastavalt standardile.
(28) „keskseadme jõudlus“ (PerfCPU) – serveri poolt keskseadme alamsüsteemi
katsetamise käigus standardtingimustes tehtav tehingute arv ajaühikus;
(29) „väline töötlemiskiirendi“ (APA) – spetsiaalne protsessor ja sellega seotud
alamsüsteem,
mis
suurendavad
andmetöötlusvõimsust,
nagu
graafikaprotsessorid või programmeeritavad ventiilimaatriksid. APA ei saa
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töötada ilma keskseadmeta serveris. APA võib installida serverisse kas
täiendavale graafika- või laienduskaardile, mis on paigaldatud üldotstarbelisse
pistikprogrammide laienduspessa, või integreerida serverikomponenti, näiteks
emaplaadile;
(30) „APA laiendus“ – APA, mis on pistikprogrammide laienduspessa paigaldatud
lisakaardil. APA laienduse lisakaardil võib olla üks või mitu APAt ja/või eraldi
kindla otstarbega irdlülitid;
(31) „integreeritud APA“ – APA, mis on integreeritud emaplaadile või
keskseadmepaketti;
(32) „tooteliik“ – serveri või andmesalvestustoote projektlahendus, mis hõlmab
šassiid (püstik-, torn-, plaat-), pesade arvu ja serverite puhul seda, kas on
tegemist tõrketaluvusega serveri, plaatserveri, mitmesõlmelise serveri, HPCserveri, integreeritud APAga serveri või alalisvoolul töötava serveriga või
serveriga, mis ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriasse;
(33) „lahtimonteerimine“ – protsess, mille käigus võetakse objekt osadeks selliselt,
et seda saab hiljem kokku panna ja toimivaks muuta;
(34) „püsivara“ – koos tootega tarnitav süsteem, riistvara, komponent või
välisprogramm, mis annab riistvara funktsioneerimiseks vajalikke põhikäske,
sealhulgas kõik asjakohased programmi- ja riistvarauuendid;
(35) „turvaline andmekustutus“ – olemasolevate andmete kõikide jälgede
kustutamine andmesalvestist, andmete täielik ülekirjutamine sellisel viisil, et
algsete andmete või nende osade kättesaamine muutub teatava jõupingutuste
taseme juures teostamatuks;
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II LISA
Ökodisaini nõuded
1.

Ökodisaini erinõuded serveritele ja võrgupõhistele andmesalvestustoodetele

1.1.

Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri nõuded

1.1.1.

Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul
(välja arvatud alalisvoolul töötavad serverid ja alalisvoolul töötavad
andmesalvestustooted) toiteploki tõhusus 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures
nimikoormusest ning võimsustegur 50 % juures nimikoormusest olla väiksem kui
tabelis 1 esitatud väärtused.

Tabel 1. Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri miinimumnõuded alates 1. märtsist 2020
Toiteploki miinimumtõhusus

1.1.2.

Minimaalne
võimsustegur

% nimikoormusest 10 % 20 % 50 % 100 %

50 %

Mitme väljundiga

-

88 % 92 %

88 %

0,90

Ühe väljundiga

-

90 % 94 %

91 %

0,95

Alates 1. jaanuarist 2023 ei või serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete
puhul (välja arvatud alalisvoolul töötavad serverid ja alalisvoolul töötavad
andmesalvestustooted) toiteploki tõhusus 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures
nimikoormusest ning võimsustegur 50 % juures nimikoormusest olla väiksem kui
tabelis 2 esitatud väärtused.

Tabel 2. Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri miinimumnõuded alates 1. jaanuarist 2023
Toiteploki
miinimumtõhusus
%
nimikoormuse
st

10
%

20
%

50
%

100
%

50 %

Mitme
väljundiga

-

90
%

94
%

91 %

0,95

94
%

96
%

91 %

0,95

Ühe väljundiga 90
%
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Minimaalne
võimsustegur

1.2.

Materjalitõhususe nõuded

1.2.1.

Alates 1. märtsist 2020 peavad tootjad tagama, et ühendus-, kinnitus- või
sulgemisvõtted ei takista järgmiste komponentide (kui need on olemas)
lahtimonteerimist parandamise või korduskasutuse otstarbel:
(a)

andmesalvestid,

(b)

mälu,

(c)

protsessor (keskseade),
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(d)

emaplaat,

(e)

laienduskaart/graafikakaart,

(f)

toiteplokk;

(g)

plaadipüstikud;

(h)

akud.

1.2.2.

Alates 1. märtsist 2020 tehakse kõikidel toote andmesalvestitel sisalduvate andmete
kustutamiseks kättesaadavaks turvalise andmekustutuse funktsioon.

1.2.3.

Alates 1. märtsist 2021 tehakse püsivara uusim versioon tasuta või õiglase,
läbipaistva ja diskrimineerimisvaba hinnaga kättesaadavaks, kui teatava tootemudeli
esimese toote turulelaskmisest on möödunud kaks aastat, ja see jääb kättesaadavaks
vähemalt kaheksaks aastaks pärast teatava toodemudeli viimase toote turulelaskmist.
Püsivara uusim turvauuend tehakse tasuta kättesaadavaks alates tootemudeli
turulelaskmise ajast kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote
turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat.

2.

Ökodisaini erinõuded ainult ühe või kahe protsessoripesaga serveritele

2.1.

Jõudeoleku võimsustarve

Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite (v.a tõrketaluvusega serverid, HPC-serverid ja
integreeritud APAga serverid) jõudeoleku võimsustarve ületada järgmise valemi põhjal
arvutatud väärtust:
Pidle = Pbase+∑Padd_i
kus Pbase on jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälve, mis on esitatud tabelis 3, ja ∑Padd_i
on kasutatavate lisakomponentide tabelis 4 esitatud jõudeoleku võimsustarbe lubatud hälvete
summa. Plaatserverite puhul arvutatakse Pidle, jagades kogu mõõdetud võimsuse
katsetatavasse plaadipüstikusse paigaldatud plaatserverite arvuga. Mitmesõlmeliste serverite
puhul loetakse kokku pesade arv sõlme kohta ning arvutatakse Pidle, jagades kogu mõõdetud
võimsuse katsetatavasse korpusse paigaldatud sõlmede arvuga.
Tabel 3. Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälbed
Tooteliik

Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälve,
Pbase (W)

1 pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega 25
mitmesõlmelised serverid)
2 pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega 38
mitmesõlmelised serverid)
Plaat- või mitmesõlmelised serverid

40

Tabel 4. Täiendavad lubatud hälbed lisakomponentide jõudeoleku võimsustarbe jaoks
Süsteemi tunnus
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Täiendav
jõudeoleku
võimsustarbe
lubatud
hälve
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Keskseadme jõudlus

1 pesaga: 10 × PerfCPU W

Kõik serverid

2 pesaga: 7 × PerfCPU W

Lisatoiteplokid
Kõvapooljuhtkettad

Spetsiaalselt
liiasvõimsuse 10 W toiteploki kohta
saavutamiseks paigaldatud toiteplokid
või Paigaldatud kõvaketta või pooljuhtketta 5,0 W iga kõvakohta
pooljuhtketta kohta

Täiendav mälu

Paigaldatud mälu, mis ületab 4 GB

0,18 W
kohta

ühe

või

gigabaidi

Täiendav puhverdatud Paigaldatud puhverdatud DDR-kanalid, 4,0 W iga puhverdatud
DDR-kanal
kui kanaleid on üle 8
DDR-kanali kohta
Täiendavad
sisend- Paigaldatud seadmed, millel on rohkem < 1 Gb/s: hälvet pole
/väljundseadmed
kui kaks porti kiirusega ≥ 1 Gbit, lubatud
Ethernet emaplaadil
= 1 Gb/s: 2,0 W iga
aktiivse pordi kohta
> 1 Gb/s ja < 10 Gb/s:
4,0 W iga aktiivse pordi
kohta
≥ 10 Gb/s ja < 25 Gb/s:
15,0 W iga aktiivse pordi
kohta
≥ 25 Gb/s ja < 50 Gb/s:
20,0 W iga aktiivse pordi
kohta
≥ 50 Gb/s: 26,0 W iga
aktiivse pordi kohta
2.2.

Aktiivse oleku tõhusus

Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite (v.a tõrketaluvusega serverid, HPC-serverid ja
integreeritud APAga serverid) aktiivse oleku tõhusus (Effserver) olla väiksem tabelis 5 esitatud
väärtustest.
Tabel 5. Aktiivse oleku tõhususe nõuded
Tooteliik

Vähim aktiivse oleku tõhusus

1 pesaga serverid

9,0

2 pesaga serverid

9,5

Plaat- või mitmesõlmelised serverid 8,0
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3.

Tootjate esitatav teave

3.1.

Alates 1. märtsist 2020 tuleb paigaldajatele ja lõppkasutajatele mõeldud
kasutusjuhendis (kui see on tootega kaasas) ning tootjate, nende volitatud esindajate
ja importijate vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel esitada serverite (välja arvatud
ühekordse tellimuse põhjal valmistatud serverite) kohta järgmine tooteinfo alates
tootemudeli turulelaskmisest kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote
turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat:
(a)

tooteliik;

(b)

tootja nimi, registreeritud kaubanimi ning kontaktaadress;

(c)

tootemudeli number ja kui need on olemas, siis ka vähima ja
suurima jõudlusega konfiguratsiooniga mudelite numbrid;

(d)

valmistamise aasta;

(e)

toiteploki tõhusus 10 % (kui seda kasutatakse), 20 %, 50 % ja
100 % juures nimi-väljundvõimsusest (v.a alalisvoolul töötavate
serverite puhul) väljendatuna protsentides ja ümardatuna ühe
kümnendkohani;

(f)

võimsustegur 50 % juures nimikoormusest (v.a alalisvoolul
töötavate serverite puhul) ümardatuna kolme kümnendkohani;

(g)

toiteploki nimi-väljundvõimsus (W) ümardatuna lähima täisarvuni.
Kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, tuleb kõigi serverite
tootepere raames pakutavate toiteplokkide kohta esitada punktides
e ja f nimetatud teave;

(h)

jõudeoleku võimsustarve (W) ümardatuna ühe kümnendkohani;

(i)

kõigi komponentide loetelu, mille puhul kehtib täiendav jõudeoleku
võimsustarbe hälve (lisatoiteplokk, kõva- või pooljuhtkettad,
lisamälu, täiendavad puhverdatud DDR-kanalid, täiendavad sisend/väljundseadmed);

(j)

suurim võimsus (W) ümardatuna ühe kümnendkohani;

(k)

deklareeritud töötingimuste klass vastavalt tabelile 6;

(l)

jõudeoleku võimsustarve (W) deklareeritud töötingimuste klassi
ülemise piirtemperatuuri juures;

(m) aktiivse oleku tõhusus ja jõudlus serveri aktiivses olekus;
(n)

info käesoleva lisa punktis 1.2.2 osutatud turvalise andmekustutuse
funktsiooni kohta, sealhulgas juhised selle kohta, kuidas seda
funktsiooni kasutada, kasutatud võtted ja toetatav(ad) turvalise
andmekustutuse standard(id), kui need on olemas;

(o)

plaatserverite puhul loetelu soovitatavatest kombinatsioonidest
ühilduvate plaadipüstikutega;

(p)

kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, lisatakse loetelu kõigist
mudeli konfiguratsioonidest, mida see mudel esindab.

Kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, esitatakse punkti 3.1 alapunktides e–m nõutav
teave serverite tootepere vähima jõudlusega ja suurima jõudlusega konfiguratsiooni kohta.
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3.2.

3.3.

Alates 1. märtsist 2020 tuleb paigaldajatele ja lõppkasutajatele mõeldud
kasutusjuhendis (kui see on tootega kaasas) ning tootjate, nende volitatud esindajate
ja importijate vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel esitada võrgupõhiste
andmesalvestustoodete (välja arvatud ühekordse tellimuse põhjal valmistatud
andmesalvestustoodete) kohta järgmine tooteinfo alates tootemudeli turulelaskmisest
kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote turulelaskmisest on möödunud
vähemalt kaheksa aastat:
(a)

tooteliik;

(b)

tootja nimi, registreeritud kaubanimi ning kontaktaadress;

(c)

tootemudeli number;

(d)

valmistamise aasta;

(e)

toiteploki tõhusus 10 % (kui seda kasutatakse), 20 %, 50 % ja
100 % juures nimi-väljundvõimsusest (v.a alalisvoolul töötavate
võrgupõhiste
andmesalvestustoodete
puhul)
väljendatuna
protsentides ja ümardatuna ühe kümnendkohani;

(f)

võimsustegur 50 % juures nimikoormusest (v.a alalisvoolul
töötavate võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul) ümardatuna
kolme kümnendkohani;

(g)

deklareeritud töötingimuste klass vastavalt tabelile 6; samuti tuleb
lisada märkus: „Seda toodet on katsetatud, kontrollimaks, et see
töötab deklareeritud töötingimuste klassi piirtingimustes (nt
temperatuur ja niiskus)“;

(h)

info
käesoleva
lisa
punktis
1.2.2
osutatud
andmekustutusfunktsiooni(de) kohta, sealhulgas juhised selle
kohta, kuidas seda funktsiooni kasutada, kasutatud võtted ja
toetatav(ad) turvalise andmekustutuse standard(id), kui need on
olemas.

Alates 1. märtsist 2020 teevad tootjad, nende volitatud esindajad ja importijad
kolmandatele isikutele, kes tegelevad serverite hoolduse, remondi, korduskasutuse,
ringlussevõtu ja uuendamisega (sealhulgas maaklerid, varuosade remonditöökojad,
varuosade pakkujad, ringlussevõtjad ja kolmandatest isikutest hooldajad), alates
tootemudeli turulelaskmisest kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote
turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat, oma veebisaidil serverite ja
võrgupõhiste andmesalvestustoodete kohta tasuta kättesaadavaks järgmise teabe,
eeldusel et huvitatud kolmas isik registreerub esitatud veebisaidil:
(a)

(b)

ET

järgmiste kriitilise tähtsusega toorainete ligikaudne massivahemik
komponendi tasandil (alla 5 g, 5−25 g, üle 25 g):
(a)

akudes olev koobalt,

(b)

kõvakettas olev neodüüm;

juhend
käesoleva
lisa
punktis
1.2.1
osutatud
lahtimonteerimistoimingute kohta, sealhulgas iga vajaliku toimingu
ja komponendi kohta:
(a)

toimingu liik,

(b)

avatavate kinnituskohtade liik ja arv,
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(c)

vajalikud tööriistad.

Kui tegemist on serveriga ja tootemudel kuulub serverite tooteperre, esitatakse punkti 3.3
alapunktides a ja b nõutav teave kas tootemudeli kohta või serverite tootepere vähima
jõudlusega ja suurima jõudlusega konfiguratsiooni kohta.
3.4.

Alates 1. märtsist 2020 tuleb serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete kohta
esitada tehnilistes dokumentides artikli 4 kohase vastavushindamise otstarbel
järgmine teave:
(a)

serverite puhul punktides 3.1 ja 3.3 loetletud teave,

(b)

andmesalvestustoodete puhul punktides 3.2 ja 3.3 loetletud teave.

Tabel 6. Töötingimuste klassid
Kuivtermomeetri näit, Niiskusvahemik
°C
(mittekondens.)
Töötingimuste Lubatud
klass
vahemik

Soovitatav
vahemik

Lubatud
vahemik

Soovitatav
vahemik

A1

18–27

kastep. –
12 °C ja
suht.
õhuniiskus
8 % kuni

kastep. – 17
9 °C kuni

15–32

Suurim
Suurim
kastepunkt muutumiskiirus
(°C)
(°C/h)
5/20

kastep.
15 °C
ja
suht.
kastep.
õhuniiskus
17 °C ja 60 %
suht.
õhuniiskus
80 %
A2

10–35

18–27

kastep. – Sama
12 °C ja A1
suht.
õhuniiskus
8 % kuni

kui 21

5/20

kui 24

5/20

kastep.
21 °C ja
suht.
õhuniiskus
80 %
A3

5–40

18–27

kastep. – Sama
12 °C ja A1
suht.
õhuniiskus
8 % kuni
kastep.
24 °C ja
suht.
õhuniiskus

ET
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85 %
A4

5–45

18–27

kastep. – Sama
12 °C ja A1
suht.
õhuniiskus
8 % kuni

kui 24

5/20

kastep.
24 °C ja
suht.
õhuniiskus
90 %
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III LISA
Mõõtmised ja arvutused
1.

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja nende nõuete täitmise kontrollimiseks
vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt harmoneeritud standarditele,
mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse,
täpse ja korratava meetodi kohaselt, milles võetakse arvesse tänapäeva
üldtunnustatud tehnika taset ja mille mõõtmisviga peetakse väikeseks.

2.

Serverite katsetamisel tehakse katseid kas eraldi tootemudeli konfiguratsiooniga või,
kui server kuulub serverite tooteperre, II lisa punkti 3.1 alapunkti jaoks p
deklareeritud vähima jõudlusega konfiguratsiooniga ja suurima jõudlusega
konfiguratsiooniga, mis hõlmab nii riistvara konfiguratsiooni kui ka süsteemiseadeid,
kui ei ole täpsustatud teisiti.
Kõigil serverite tootepere raames pakutavatel konfiguratsioonidel peab olema
ühepalju täidetud protsessoripesi, mida katsetamise käigus kasutatakse. Kui tegemist
on vaid osaliselt täidetud pesadega serveriga (nt kahe pesaga server, milles on üks
protsessor), võib tema jaoks kindlaks määrata serverite tootepere, eeldusel et
konfiguratsioone katsetatakse nõuetekohaselt eraldi serverite tooteperena ja need
vastavad kõnealuse eraldi serverite tootepere piires täidetud pesade arvu osas
samadele nõuetele.
APA laiendusega serverite puhul katsetatakse katseseadet nii, et kui mõõdetakse
jõudeoleku võimsustarvet, aktiivse oleku tõhusust ja serveri jõudlust aktiivses olekus,
on APA laiendus eemaldatud. Kui APA laienduses on APA ja protsessori vaheline
side lahendatud eraldi PCIe lüliti baasil, tuleb PCIe kaart (kaardid) või riser kaart (kaardid) (i.k riser) kõigi konfiguratsioonide aktiivses olekus ja jõudeolekus
katsetamise ajaks eemaldada.
Mitmesõlmeliste serverite puhul katsetatakse katseseadme võimsustarvet sõlme
kohta täies ulatuses täidetud püstiku konfiguratsioonis. kõik mitmesõlmelise püstiku
mitmesõlmelised serverid on konfigureeritud ühtmoodi (homogeenselt),
Plaatserverite puhul katsetatakse plaatserveri võimsustarvet pooles ulatuses täidetud
püstiku konfiguratsioonis ja püstik täidetakse järgmiselt:
(1)

Üksikute plaatserverite konfiguratsioon
(a)

(2)

ET

Kõik püstikusse paigaldatud üksikud plaatserverid peavad olema identsed
ja sama konfiguratsiooniga.

Pooles ulatuses täidetud püstik
(a)

Arvutatakse, mitut plaatserverit on vaja, et täita püstikus olevatest
ühekordse laiusega plaatserveri pesadest pooled.

(b)

Mitme toitepiirkonnaga plaadipüstiku puhul valitakse toitepiirkondade
arv, mille puhul on püstik kõige lähemal sellele, et olla pooles ulatuses
täidetud. Kui kaks võimalust on ühevõrra lähedal sellele, et püstik oleks
täidetud pooles ulatuses, tehakse katse toitepiirkonnaga või
toitepiirkondade kombinatsiooniga, mille puhul kasutatakse suuremat
arvu plaatservereid.

(c)

Tuleb järgida kõiki kasutusjuhendi või tootja soovitusi püstiku osalise
täitmise kohta; soovitused võivad hõlmata mõnede tühjaks jäänud
toitepiirkondade toiteplokkide ja jahutusventilaatorite lahtiühendamist.
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(d)

Kui kasutusjuhendi soovitused ei ole kättesaadavad või on mittetäielikud,
tuleb lähtuda järgmistest juhistest:
i) täitke toitepiirkonnad täies ulatuses;
ii) võimaluse korral ühendage lahti tühjaks jäänud toitepiirkondade
toiteplokid ja jahutusventilaatorid;
iii) täitke kõik tühjaks jäänud lahtrid katsetamise
kattepaneelidega või samaväärsete õhuvoolu piirajatega.

3.

ajaks

Aktiivse oleku tõhususe (Effserver) ja jõudeoleku võimsustarbe (Pidle) arvutamiseks
vajalikud andmed mõõdetakse sama katse käigus asjaomase standardi kohaselt,
kusjuures jõudeoleku võimsustarvet võib mõõta kas enne aktiivse oleku tõhususe
katsetamist või pärast seda.
Serverite aktiivse oleku tõhusus (Effserver) arvutatakse järgmiselt:
Effserver = exp [Wcpu x ln (Effcpu) + WMemory x ln (EffMemory) + WStorage x ln (EffStorage)]

kus WCPU, WMemory ja WStorage on protsessori, mälu ja salvesti töökide suhtes
kohaldatavad koefitsiendid järgmiselt:
–

WCPU on protsessori töökidele omistatud koefitsient = 0,65;

–

WMemory on mälu töökidele omistatud koefitsient = 0,30;

–

WStorage on salvesti töökidele omistatud koefitsient = 0,05;

ning
EffCPU 





1/7
7
 Effi
i 1

kus
–

i = 1, kui tegemist on töögiga Compress;

–

i = 2, kui tegemist on töögiga LU;

–

i = 3, kui tegemist on töögiga SOR;

–

i = 4, kui tegemist on töögiga Crypto;

–

i = 5, kui tegemist on töögiga Sort;

–

i = 6, kui tegemist on töögiga SHA256;

–

i = 7, kui tegemist on töögiga Hybrid SSJ;

Eff Memory 



2

 Effi
i 1



1/2

kus
–

ET

i = 1, kui tegemist on töögiga Flood3;
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–

i = 2, kui tegemist on töögiga Capacity3;

Eff Storage 



2

 Effi
i 1



1/2

kus
–

i = 1, kui tegemist on töögiga Sequential;

–

i = 2, kui tegemist on töögiga Random;

ning

𝐸𝑓𝑓𝑖 = 1000

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖
𝑃𝑤𝑟𝑖

kus
–

Perfi : ajavahemiku normaliseeritud jõudluse mõõtetulemuste geomeetriline
keskmine;

–

Pwri : ajavahemiku mõõdetud võimsusväärtuste geomeetriline keskmine;

Selleks, et serverile saaks anda ühe energiatõhususe parameetri, kombineeritakse
ajavahemiku jõudlusväärtused kõigi eri töökide puhul järgmise menetluse kohaselt:

ET

a)

individuaalsete töökide ajavahemiku jõudlusväärtused kombineeritakse
geomeetrilisi keskmisi kasutades, et saada üksiku töögi jõudlusväärtused töögi
kohta;

b)

töökide jõudluse skoorid kombineeritakse geomeetrilise keskmise funktsiooni
kasutades töökoormuse liigi põhjal, et saada töökoormuse liigi väärtus;

c)

kolm töökoormuse liiki kombineeritakse kaalutud geomeetrilise keskmise
funktsiooni kasutades, et saada serveri tõhususe üks summaarne väärtus.

15

ET

IV LISA
Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll
Käesolevas lisas sätestatud kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui
mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega importija ei tohi neid
kasutada lubatud hälvetena, et kehtestada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi, samuti ei
tohi ta neid kasutada nimetatud väärtuste tõlgendamisel, et saavutada toote vastavus nõuetele
või esitada paremaid jõudlusnäitajaid.
Kui toode on projekteeritud tuvastama, et temaga tehakse katseid (näiteks katsetingimuste või
katsetsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse jõudluse automaatse
muutmisega, et saavutada soodsamad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja
või tootja või importija poolt tehnilistes dokumentides või mõnes esitatud dokumendis
kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit nõuetele vastavaks.
Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 alusel
tootemudeli vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas
osutatud nõuete puhul järgmist korda.
1.

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli või, kui tootja on teatanud
serverite tooteperest, mudeli konfiguratsiooni üht eksemplari. Kui kontrollitakse
vähima jõudlusega või suurima jõudlusega konfiguratsiooni, on deklareeritud
väärtuste puhul tegemist vastava konfiguratsiooni väärtustega. Kui kontrollitakse
juhuslikult valitud või tellitud mudelikonfiguratsiooni, on deklareeritud väärtuste
puhul tegemist suurima jõudlusega konfiguratsiooni väärtustega.

2.

Mudel või mudelikonfiguratsioon loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks
järgmisel juhul:
(a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohastes tehnilistes dokumentides
esitatud väärtused (deklareeritud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste
arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast
soodsamad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste
tulemustest ning

(b)

kui deklareeritud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele
ning kui tootja või importija avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud
väärtusi, mis on tootja või importija seisukohast soodsamad kui deklareeritud
väärtused, ning

(c)

kui liikmesriigi ametiasutused katsetavad mudeli üht eksemplari või, kui tootja
on deklareerinud, et serverit esindab serverite tootepere, serverite tootepere
vähima jõudlusega või suurima jõudlusega konfiguratsiooni, peavad
kindlakstehtud väärtused (asjaomaste näitajate katsete käigus mõõdetud
väärtused ja nende mõõtmiste põhjal arvutatud väärtused) jääma tabelis 7
esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3.

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik
sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti 3.1
alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4.

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata:
(a)

ET

mudelite või serverite tootepere mudelikonfiguratsioonide puhul, mida
toodetakse aastas vähem kui viis eksemplari, loetakse asjaomane mudel ja kõik
sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti
3.1 alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks;
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(b)

kui tegemist on mudeliga, mida toodetakse aastas vähemalt viis eksemplari,
valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks välja sama mudeli veel kolm
eksemplari või, kui tootja on deklareerinud, et serverit esindab serverite
tootepere, nii serverite tootepere vähima jõudlusega kui ka suurima jõudlusega
konfiguratsiooni ühe eksemplari.

5.

Mudel või mudeli konfiguratsioon loetakse kehtivatele nõuetele vastavaks, kui nende
kolme seadme puhul kindlaks tehtud väärtuste aritmeetiline keskmine jääb tabelis 7
esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

6.

Kui punkti 4 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik
sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti 3.1
alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7.

Kui punktide 3 ja 6 kohaselt on tehtud otsus selle kohta, et mudel ei vasta nõuetele,
esitavad liikmesriigi ametiasutused teiste liikmesriikide ametiasutustele ning
komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.
Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes
käesoleva lisa tabelis 7 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7
kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid ei kasutata.
Tabel 7. Kontrollimisel lubatud hälbed
Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Toiteploki tõhusus (%)

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud
väärtusest üle 2 % väiksem.

Võimsustegur

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud
väärtusest üle 10 % väiksem.

Jõudeoleku võimsustarve,
võimsus (W)

Pidle

ja

suurim Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud
väärtusest üle 10 % suurem.

Aktiivse oleku tõhusus ja jõudlus aktiivses Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud
olekus
väärtusest üle 10 % väiksem.
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V LISA
Artiklis 6 osutatud soovituslikud võrdlusnäitajad
Direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 3. osa punkti 2 kohaldamiseks määratakse kindlaks järgmised
soovituslikud võrdlusnäitajad.
Need viitavad [Väljaannete Talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev]
seisuga parimale kättesaadavale tehnoloogiale.
Serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete parima turul oleva tehnoloogia soovituslikud
võrdlusnäitajad on järgmised.
Tabel 8. Jõudeoleku energiakulu, serveri tõhususe ja töötingimuste võrdlusnäitajad
Tooteliik

Jõudeoleku
võimsustarve (W)

Aktiivse
tõhusus

oleku Töötingimuste
klass

Tornserver, 1 pesa

21,3

17

A3

Püstikserver, 1 pesa

18

17,7

A4

Püstikserver, 2 pesa, väikese 49,9
jõudlusega

18

A4

Püstikserver, 2 pesa, suure 67
jõudlusega

26,1

A4

Püstikserver, 4 pesa

65,1

34,8

A4

Plaatserver, 2 pesa

75

47,3

A3

Plaatserver, 4 pesa

63,3

21,9

A3

Tõrketaluvusega server, 2 pesa

222

9,6

A3

Andmesalvestustooted

Ei kohaldata

Ei kohaldata

A3

Tabel 9. Võrdlusnäitajad toiteploki tõhususe kohta 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures
nimikoormusest ning võimsusteguri kohta 20 % või 50 % juures nimikoormusest
Toiteploki nimivõimsus 10 %

ET

20 %

50 %

< 750W

91,17 % 93,76 %

≥ 750W

95,02 %

95,99 %
Võimsustegur > 0,95

18

94,72 %
Võimsustegur > 0,95
96,09 %

100 %
94,14 %

94,69 %
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