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Problemy

• 31% komputerów nie jest wyłączanych po 
godzinach pracy (PC Energy Report, UK NEF)

• W biurach jest sporo przerw w pracy

• Bezczynny komputer pobiera 90-120W

• Włączony monitor LCD pobiera 20-30W

• Stale rosnące ceny energii elektrycznej (6% w 
roku 2010)

• Maszyny czasem muszą być włączone po 
godzinach pracy: backup, update



Pobór mocy PC
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Sposoby oszczędzania energii

• Wyłączać monitory przy krótkich przerwach 
w pracy (np. 1-5 min)

• Wstrzymywać do RAM maszyny przy 
dłuższych przerwach (np. powyżej 5 min)

• Wyłączać maszyny po godzinach pracy

• Włączać maszyny zgodnie z harmonogramem:

• Aktualizacji i backupów

• Preferencji użytkowników (np. godziny 
przyjścia do pracy)



Oszacowanie oszczędności

Założenia:

•105W PC

•25W Monitor LCD

•30% nie wyłącza 
na noc

•10% nie wyłącza 
na weekendy

•2 długie przerwy 
w ciągu dnia

•5 krótkich 
przerw w ciągu 
dnia

•W skali roku
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Projekt GICOMP dla biur

Główne cechy w zastosowaniach biurowych:

• Niezależność sieciowa (usługi w chmurze)
Dzięki wykorzystaniu protokołu XMPP różne komponenty systemu mogą 
być w odległych sieciach lub w chmurze.

• Scentralizowane zarządzanie oszczędzaniem energii
Pozwala na sterowanie czasem do wstrzymania monitora i komputera, 
zdalne wyłączenie/włączenie/wstrzymanie maszyny zarówno ręcznie jak 
i zgodnie z harmonogramem.

• Wieloplatformowe
Działa w systemach Windows, Linux i Mac OS X.

• Dostarcza statystyki poboru prądu
Statystyki poboru mocy dla każdego z węzłów w oparciu o sprzęt 
pomiarowy lub metody szacowania.

• Bogaty inferfejs użytkownika
Łatwe w użyciu interfejsy użytkownika w technologii Flex.



Protokół XMPP

Plusy:

•Trwałe 
dwukierunkowe 
kanały 
komunikacyjne

•Komunikacja 
poprzez 
firewalle i NAT

•Oparty na  XML

•Bezpieczeństwo: 
TLS, SASL, x509

•Łatwa 
autoryzacja

•Skalowalność
Przykładowa komunikacja w sieci XMPP



Architektura GICOMP

Jedna grupa 
monitorowania 
na podsieć

Jedna usługa 
(Service) na 
instalacje – może 
znajdować się w 
chmurze

Jeden zarządca 
polityk (Policy 
Manager) wraz z 
interfejsem 
użytkownika – w 
chmurze



Stos monitorujący GICOMP

•Wykorzystuje 
Python

•Łatwe do 
rozszerzania 
poprzez 
dodawanie 
modułów

•Przenośne 
(Win, Linux, 
Mac)

•Rodzaj 
załadowanych 
modułów 
determinuje 
rolę (Service, 
Meter, Waker, 
Node)



Zarządca polityk GICOMP

• Ustanawianie polityki oszczędzania energii

• Ustawienie czasu do wygaszenia monitora

• Ustawienie czasu do wstrzymania systemu

• Działanie funkcji niezależnie od używanego systemu 
operacyjnego

• Włączanie/hibernacja/wstrzymanie/wybudzanie 
maszyn

• Możliwość wykonywania operacji na grupach maszyn

• Możliwość zlecania operacji w harmonogramie

• Bogaty interfejs sieciowy

• Dla administratorów

• Dla managerów/decydentów



Interfejs użytkownika



Interfejs użytkownika



Interfejs użytkownika



Zalety

• Oparty na standardach i istniejących 
rozwiązaniach: XMPP, mechanizmy PM w 
systemach operacyjnych

• Można zarządzać maszynami w różnych 
segmentach sieci, nawet w sieciach rozległych

• Niezależne od platformy – zarządzanie 
heterogenicznymi środowiskami

• Możliwość umieszczenia w chmurze

• Bogate statystyki zużycia energii – mogą skłonić 
do zakupu bardziej oszczędnego sprzętu



Obecny stan i plany na przyszłość

Obecny stan:

• Przygotowanie wydania Beta 1

• Przygotowanie do wdrożenia pilotażowego w 
instytucji samorządowej

Przyszłość:

• Ocena rzeczywistych oszczędności po wdrożeniu

• Rozwój w oparciu o uwagi przy wdrożeniu

• Ewentualne przyszłe wdrożenia



Dziękuję za uwagę.

Pytania?

Kontakt: Michal.Witkowski@man.poznan.pl


