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Sammanfattning
I den denna rapport så skapas det en lösning åt ett hypotetiskt företag som arbetar med digital design i 
rörlig- och stillbilds form. Rapporten fokuserar på att skapa en helhetslösning i form av nätverk-, server- och 
datorutrustning som är skräddarsytt mot kund. 

För att veta vilken typ av hårdvara som behövs så har en undersökning genomförts och fakta kring detta 
presenteras. Rapporten innehåller en kostnadskalkyl för samtlig utrustning med undantag gällande viss typ 
av kablage. 

Slutsatsen är att vid redigering av bild och film där data är av storleken 2GB hanteras kommer användandet 
av Graphical Processing Unit(GPU) acceleration i en rendreringsfarmsmiljö att effektivisera arbetet. Det 
rekommenderas två olika typer av Network Attached Storage(NAS) lösningar för att centralisera 
datalagringen inom företaget för säkrare datalagring med hjälp av Redundant Array of Independent Disks 
(RAID) och snabba accesstider för pågående projekt som uppnås med hjälp av Solid State Diskar (SSD) 
tillsammans med en höghastighets nätverksanslutning (10Gbit/s).

Abstract
In this report a solution is created for a hypothetical company that works with digital design in motion- and 
still form. The report focuses on creating a comprehensive solution in the form of network-, server and 
computer equipment that is tailored to the customer. 

To know what type of hardware needed in various machines as a study on the subject conducted 
and the facts surrounding it are presented. The report contains a cost estimate for all equipment 
except regarding particular type of cabling.
The conclusion is that when editing images and video, where the data size is 2GB, the use of a  Graphical 
Processing Unit (GPU) acceleration in a renderingsfarm to make the work more effective. It is recommended
two different types of network attached storage(NAS) solutions for centralizing data storage within the 
company for more secure data by using Redundant Array of Independent Disks(RAID) and fast access 
times for ongoing projects that achieved by using Solid State Disks(SSD) paired with a high-speed network 
connection (10Gbit / s). 

Löpnummer(EL1632)
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15 hp                                                                                2



Innehållsförteckning
1 Inledning...................................................................................................................................................... 5

1.1 Mål....................................................................................................................................................... 6
1.2 Frågeställningar....................................................................................................................................6
1.3 Beteckningar och benämningar............................................................................................................7

2 Förberedande.............................................................................................................................................. 8
2.1 Lokal..................................................................................................................................................... 8
2.2 Nätverk................................................................................................................................................. 8

2.2.1 LAN............................................................................................................................................... 9
2.2.2 WLAN......................................................................................................................................... 10
2.2.3 Hastighet kontra räckvidd............................................................................................................11
2.2.4 Zero hand-off..............................................................................................................................12

Power over Ethernet (PoE/PoE+)....................................................................................................12
2.3 Server................................................................................................................................................. 13

2.3.8 Windows server..........................................................................................................................13
2.3.9 Brandvägg / Övervakning............................................................................................................14

2.4 Vad är en Rendreringsfarm?..............................................................................................................14
2.4.1 Vilka fördelar finns det?...............................................................................................................14
2.4.2 Hur är arbetsordningen uppbyggd?.............................................................................................15
2.4.3 SSD-Server.................................................................................................................................16
2.4.4 Rendreringsfarm.........................................................................................................................18

Renderpal........................................................................................................................................18
2.4.5 NAS............................................................................................................................................19

2.5 Redigering – Adobe Premiere & Autodesk Maya................................................................................21
2.5.1 Rendrering..................................................................................................................................23

Adobe After Effects.........................................................................................................................23
Autodesk Maya...............................................................................................................................25

2.5.2 Webbutveckling...........................................................................................................................26
2.5.3 Övrig personal.............................................................................................................................27

2.6 Översikt..............................................................................................................................................27
3 Val av utrustning........................................................................................................................................ 28

3.1 Nätverk............................................................................................................................................... 28
3.1.1 Rack............................................................................................................................................ 28
3.1.2 Patchpanel..................................................................................................................................28
3.1.3 Router.........................................................................................................................................28
3.1.4 Switchar......................................................................................................................................29
3.1.5 Kablage.......................................................................................................................................30
3.1.6 Accesspunkt................................................................................................................................30
3.1.7 UPS............................................................................................................................................31

3.2 Servrar................................................................................................................................................32
3.2.1 SSD Server.................................................................................................................................32
3.2.2 Rendreringsmaskin.....................................................................................................................33
3.2.3 NAS............................................................................................................................................33
3.2.4 Untangle server & Windows-server.............................................................................................34

3.3 Arbetsdatorer......................................................................................................................................35
3.3.1 Arbetsdatorer för redigering........................................................................................................35
3.3.2 Arbetsdatorer för webbutveckling................................................................................................35
3.3.3 Arbetsdatorer för resterande ......................................................................................................35

4 Racköversikt..............................................................................................................................................36
5 Ekonomisk kalkyl.......................................................................................................................................37

Löpnummer(EL1632)
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15 hp                                                                                3



6 Diskussion..................................................................................................................................................39
Fråga 1. Vilka fördelar finns det med att använda GPU acceleration för en rendreringsfarm?........39
Fråga 2. Blir arbetsflödet effektiviserat genom att använda sig av en rendreringsfarm?..................39
Fråga 3. Finns det fördelar/nackdelar med centrala lagringsplatser?..............................................39

7 Slutord....................................................................................................................................................... 40
8 Referenser................................................................................................................................................. 41

Löpnummer(EL1632)
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15 hp                                                                                4



1 Inledning
Denna rapport är skapad för ett hypotetiskt mediaföretag som arbetar med videoredigering, animering och 
liknande arbetsuppgifter som står inför ett problem, vilket är rendrering. Rendrering är den slutliga 
framställningen av bild, video eller en animering som utförs av ett datorprogram och tid på rendrering beror 
på flera olika faktorer som hur pass avancerat det grafiska är och hårdvara. Denna process tar ofta lång tid 
och sätter extremt hög belastning på hårdvara, framförallt processorn, vilket medför att inget annat arbete 
på aktuell maskin bör utföras. Detta innebär att maskinen blir mer eller mindre obrukbar tills rendreringen 
har genomförts.

För att undvika detta skall det skapas en ny lösning på arbetsplatsen där rendrering sker på en annan 
maskin inom det lokala nätverket för samtliga arbetsdatorer som används för redigering, en så kallas 
rendreringsfarm. För att göra denna lösning till verklighet krävs det ett lokalt nätverk som håller en 
höghastighetslänk mellan de berörda noderna. Rendreringsfarmen i sin tur behöver tillhandahålla en 
extremt hög prestanda för så låga rendreringstider som möjligt och automatiserade system för att hantera 
inkommande rendreringsanrop. Det kommer tittas närmare på hur man kan använda sig av Graphical 
Processing Unit (GPU) för att ytterligare förminska rendreringstiderna. 

Planen är att rendreringsfarmen skall sköta sina arbetsuppgifter utan interaktion från personal så behöver 
det hittas en effektiv lösning för detta. Det skall skapas en helt ny lösning för det hypotetiska företaget. Detta
kommer innefatta nya arbetsmaskiner för redigering och mindre krävande sysslor, rendreringsfarm och 
nätverksutrusning. Allt måste dimensioneras efter aktuellt behov för att hålla kostnader nere. Man vill att den
totala kostnaden för samtlig utrustning skall ligga under 2,5 miljoner kronor.
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1.1 Mål

Rapporten skall ge en klar bild över lösningen och tekniken som används till den som besitter en 
grundläggande förståelse kring hur en dator och ett nätverk fungerar. Rapporten behöver även förklara på 
ett pedagogiskt sätt hur en rendreringsfarm fungerar i praktiken och hur arbetsflödet är uppbyggt. 

Ett förslag på nätverkslösning hos ett företag med cirka hundra anställda som använder sig av stationära 
datorer och behov av rendrering för vissa moment skall tas fram. Förutsättningar när det gäller lokaler och 
arbetsuppgifter beskrivs i kapitel 2.

1.2 Frågeställningar
Fråga 1. Vilka fördelar finns det med att använda GPU acceleration för en rendreringsfarm?
Fråga 2. Blir arbetsflödet effektiviserat genom att använda sig av en rendreringsfarm?
Fråga 3. Finns det fördelar/nackdelar med centrala lagringsplatser?
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1.3 Beteckningar och benämningar

Vad Betydelse

GPU Graphics Processing Unit 

CPU Central Processing Unit 

Accesspunkt Utrustning som sköter utdelning av trådlös nätverksanslutning via 802.11a/b/g/n/ac
teknik.

LAN Local Area Network

VLAN Virtual Local Area Network

WLAN Wireless Local Area Network

Mpps Million Packets per second

Gbit Gigabit

Mbit Megabit

/s Per second

RAM Random Access Memory

CUDA Compute Unified Device Architecture

NAS Network Attached Storage

VPN Virtual Private Network

PoE / PoE+ Power over Ethernet

SATA Serial ATA
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2 Förberedande

2.1 Lokal

 

Företaget lokaler är utformade efter befintlig plats. Ritningen ovan visar huvudsakliga delar av lokalen 
exklusive toalett och kök. En gemensam yta med bord samt ett mindre rum för nätverk- och serverutrustning
finns i mitten av lokalen. Utöver detta finns arbetsrum i olika storlek, entré med reception, en yta som idag 
används som förråd och slutligen en mindre grönyta utomhus.

2.2 Nätverk
Internet kommer in till lokalen via ISP som kopplas mot nätverksrouter. Företaget har ett befintligt avtal 
gällande internetleverantör och detta behöver inte justeras då befintlig utrustning samt kablage redan finns 
tillgängligt. Routern sköter utdelning av IP adresser inom nätverket och för att få fler nätverksportar används
switchar. Det kommer användas olika switchar beroende på behovet gällande överföringshastighet. 

Nätverket kommer bestå av två olika hastigheter för att möta hastighets behovet gällande rendrering farmen
och tillhörande utrustning, NAS och klienter. 
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Figur 1: Översikt av företagslokalen.



2.2.1 LAN
För att avgöra vilken hastighet vi behöver
på det inom LAN:et så behöver vi först veta
hur stora filer som skall skickas på en
daglig basis. Personal som inte kommer att
använda sig av rendreringsfarmen kommer
inte ha samma krav på
nätverkshastigheten som de som faktiskt
använder sig av den. Detta beror på att rå
material som skall skickas till
rendreringsfarmen är ofta stora filer som
tar lång tid att sända. Om vi tar en figur 2
så ser vi hastighetsskillnaderna mellan de
olika standarderna för trådbunden
överföringshastighet räknat i megabyte per
sekund. 1 Gbit/s är mer eller mindre standard på utrustningen vi har hemma i våra konsumentroutrar idag 
och dessa levererar en hypotetisk hastighet på upp till 125 Mb/s. 

Två arbetsrum med plats för totalt trettiofem arbetsstationer kommer att husera för personal vars 
arbetsuppgifter berör animering samt redigering. Dessa två rum som är markerade med rött på figur 3 
kommer att behöva en LAN-anslutning som klarar exceptionellt höga hastigheter(10Gbit/s) för att 
upprätthålla en snabb access till SSD-servern. Resterande rum och arbetsstationer kommer att klara sig 
med dagens standard gällande krav på hastighet inom LAN på 1Gbit/s.
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Figur 2: Visar hastighetsskillnaderna mellan de olika standarderna.

Figur 3: Uppdelning av LAN hastigheter i färg. Röd representerar 10Gbit, grön 1Gbit/s.



2.2.2 WLAN
Gemensamma ytor där det inte finns stationära datorer kommer att behöva en WLAN-lösning för att stilla 
behovet av en nätverksanslutning. Tanken är att hela lokalen skall ha täckning medan gemensamma ytor 
som fikarum räknas till de som är utsatta för högst tryck under bestämda tidpunkter. Det största rummet 
innehåller trettio arbetsplatser och det är viktigt att inte behöva använda mer accesspunkter än nödvändigt. 
Så det leder till frågan om hur många användare som ryms på en accesspunkt, eller hur mycket belastning 
en accesspunkt klarar av. För att få djupare kunskap om kring detta så vänder man sig till Ubiquitis hemsida
[1]:

”What's the maximum number of clients can an AP support
This is a question that's hard to answer. The implementation supports 127 clients (per band) simultaneously

but in reality it depends on what these clients do (just email/web/chats? streaming? downloading?) In our
office, we constantly have 20+ (30+ at times) various kind of devices without any issues. We had reports

about problems with more than 60 clients but haven't reproduced it yet. Currently in our lab, we have ~100
clients stressing one AP.”

Detta innebär att i teorin rymmer accesspunkterna väldigt många användare, frågan är snarare hur pass 
belastade accesspunkterna kommer bli. Om man förutsätter att samtliga anställda har en smartphone de vill
ansluta till WLAN för vardagliga skäl som till exempel Spotify, Messenger och andra mindre krävande 
applikationer så bör ~30 användare kunna dela på en accesspunkt samtidigt utan problem. 
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2.2.3 Hastighet kontra räckvidd
Då det inte finns krav på exceptionellt höga hastigheter utan det är belastningen per mängden användare 
som är relevant så har 802.11n valts som en bra utgångspunkt. 802.11n har en bra överföringshastighet på 
cirka 300 Mbit/s som stöds av majoritet av dagens utrustning innehållande WLAN. Räckvidden är betydligt 
längre än det nyare 802.11ac bandet, vilket innebär att färre accesspunkter behövs för att täcka hela 
lokalen. 
Vid hög belastning så kommer överföringshastigheten sänkas avsevärt och det krävs att accesspunkterna 
på de gemensamma ytorna klarar trycket. 

På figur 4 har accesspunkter ( ) placerats ut för att täcka samtliga delar av lokalen. Totalt är det räknat till 
tolv accesspunkter och detta bör klara av samtliga användare med god prestanda. 
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Figur 4: Utplacering av accesspunkter i företagslokalen.



2.2.4 Zero hand-off
Då man kommer använda sig av flera accesspunkter för att täcka upp hela den hypotetiska ytan i lokalen 
samt att klara av samtliga användare så uppstår det ett problem ifall dessa inte kan kommunicerar mellan 
varandra. För användaren inte ska att behöva koppla upp sig mot varje enskild accesspunkt beroende på 
vart man är i lokalen så behöver accesspunkterna ett stöd för att kunna kommunicera mellan varandra. 
Detta löser man genom att använda sig av accesspunktstillverkarens egna seamless roaming [2] teknik, i 
detta fall zero hand-off [3] för att få accesspunkterna att kommunicera tillsammans i en grupp och fungera 
som ett stort nät istället för ett flertal separata noder.

Detta innebär att användaren kommer att automatiskt flyttas mellan accesspunkterna(se figur 5) i lokalen 
utan att användaren är medveten om det, vilket kommer leda till en betydligt mer behaglig upplevelse. Något
som är viktigt att veta är att accesspunkterna behöver vara anslutna via TP kablage och kan inte 
kommunicera på trådlös basis för att erhålla stöd för hand-off tekniken.

Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Är ett sätt att driva nätverksutrusning, främst en accesspunkt via RJ45 kablage från switch utrustning. Detta 
tar bort behovet av att använda sig av en strömadapter för varje accesspunkt ute på plats. Det finns två olika
standarder för detta, PoE och PoE+. Skillnaden mellan dessa två är hur mycket effekt som kan levereras då
PoE leverar cirka 15 watt så klarar PoE+ av att leverera 25 watt. Detta är viktigt att ta i hänsyn när man 
väljer nätverksutrusning så att man inte väljer en accesspunkt med PoE+ och en switch som enbart kan 
leverera PoE, vilket leder till att utrustningen inte kommer att fungera som planerat. 
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Figur 5: Seamless roaming [4]



2.3 Server

2.3.8 Windows server

Man behöver av en Windows server för kontroll av domän via Active Directory. Detta innefattar 
arbetsdatorer, skrivare och annan kringutrustning som tillhör till LAN. Utöver dessa så styrs nätverkets 
servrar för reglering av datamängd och accesser samt backup relaterade uppgifter. De prestandakrav som 
ligger på den här maskinen gäller låga accesstider. För att lösa detta så används en SSD [5] och 1Gbit/s 
nätverksanslutning. 

Anledningen till att man i detta fall kommer använda sig av en Windows-server och Active Directory är för att
skapa en skyddad domän där man använder sig av användarkonton som lagras på Windows-servern. På 
grund av detta så kommer Windows servern att agera en central punkt inom nätverket (se figur 6) för 
samtliga användare. Man använder även Active Directory till att reglera vilka rättigheter olika 
användarkonton har gällande access till arbetsgrupper, lagringslösningar inom LAN(t.ex. NAS) och andra 
nätverksenheter inom LAN. 

Löpnummer(EL1632)
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15 hp                                                                                13

Figur 6: Active Directory i Windows server miljön sätter upp regler för samtliga klienter.



2.3.9 Brandvägg / Övervakning
Det finns krav på att kunna övervaka nätverket, logga användaraktivitet och sätta upp regler över vad 
användare får och inte får göra. För detta används en mycket sofistikerad mjukvara som ger 
nätadministatören djupa konfigurationsmöjligheter. 

Den programvara som har valts är Untangle [6] på grund av sin enorma katalog av olika applikationer med 
sin inbyggda Appstore [7] som ger oändliga möjligheter till att skräddarsy brandväggen, filtreringen och 
nätverks övervakningen. Utöver detta så hålls brandväggen up-to-date med regelbundna 
säkerhetsuppdateringar för att förhindra nya hot. 

Untangle [6] kommer husera en egen server som läggs mellan router och resterande LAN för att all 
inkommande och utgående trafik skall passera servern. 

2.4 Vad är en Rendreringsfarm?
En rendreringsfarm (från engelskans renderingfarm) är inte mer än ett ospecificerat antal datorer eller 
servrar som delar på angiven arbetsbörda för att utföra en eller flera arbetsuppgifter. Redigeringen av 
materialet sker hos klienten som sedan skickar vidare materialet till en rendreringsfarm för rendrering, eller 
exportering av det råa materialet för att skapa en slutprodukt. Man skickar helt enkelt över arbetsbördan till 
en eller flera andra maskiner i nätverket. Detta illustreras i figur 7.

2.4.1 Vilka fördelar finns det?
Den stora fördelen med att använda sig av en rendreringsfarm är kort och gott att det går fortare att rendrera
aktuellt material då man har logiskt nog “mer hästkrafter under huven”. Dock tillför det en annan klar fördel 
och det är att maskinen som tidigare skulle ha varit upptagen med rendrering blir nu fri till att fortsätta arbeta
som vanligt under tiden rendreringen sker på en annan maskin. 
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Figur 7: Hur ett enklare arbetsflöde kan se ut vid användandet av en rendreringsfarm.



2.4.2 Hur är arbetsordningen uppbyggd?
Nu när vi vet lite mer om vad en rendrering server är och vilka fördelarna är så skall vi gå in på djupet hur 
arbetsordningen(se figur 8) ser ut för den rendreringsfarm som skall användas i denna rapport. Klienten 
lagrar och arbetar med sina pågående projekt genom SSD-servern som sedan sänder projekten vidare 
genom rendreringsfarmen. För en ökad trygghet finns det en backup-server(NAS) som lagrar alla färdiga 
och pågående projekt i dess olika filtyper. Ytterligare åtgärder som val av säkra RAID-setups [8] och UPS:er
för spänningsreglering samt strömförsörjning vid oväntade strömavbrott kommer att beskrivas senare i 
rapporten.

Figur 8: Representerar arbetsflödet där klienterna sparar temporärt material på SSD-servern.

Då det är en större mängd klienter som skall arbeta direkt mot SSD-server så kommer det krävas en 
höghastighets nätverksanslutning(10Gbit/s) för att säkerställa låga accesstider samt hög skriv- och 
läshastighet. De projekt som sedan sänds till rendreringsfarmen kommer ha potentialen att vara upp till 2GB
stora, så är det viktigt att det håller en hög hastighet(10Gbit/s) mellan SSD-servern, rendreringsfarmen och 
klienterna. Samtlig backup till NAS-servern kommer att ske via 1 Gbit/s uppkopplingen.
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2.4.3 SSD-Server
Den här server används för att lagra alla de projekt som företaget arbetar med för stunden, innan det sänds 
vidare i produktionslinan. Genom att använda en central plats för all lagring kan utrymme delas ut efter 
behov. Det blir enklare att verkställa säkerheten och förhindra tappad data. Detta innebär att eftersom ett 
stort antal användare kommer vilja komma åt den här maskinen samtidigt krävs det en maskin som klarar av
höga hastigheter över nätverket, framförallt när det kommer till de som arbetar med de tyngre projekten som
redigering.

Denna server är på gränsen för vad som är möjligt gällande skriv- och läshastighet och för att komma upp i 
en hastighet som utnyttjar den snabba 10 Gbit/s anslutningen så krävs det en hel del högpresterande 
hårdvara. Först behöver vi hårddiskar som rent specifikationsmässigt kan leverera önskad hastighet. En 
SSD [5] som ansluts via SATA3 (6 Gbit/s) har en skriv- och läshastighet på cirka 500 MB/s och för att det 
inte skall uppstå en flaskhals behövs det dubbla, 1 GB/s. Detta uppnår vi genom att använda oss av RAID-0
[8] mellan minst två SSD. Viktigt är det att hårddiskar inom en RAID är identiska. Med RAID-0 kommer 
diskarna att dela arbetsbördan till hälften, vilket innebär att de skriver hälften av samma fil vardera. Eftersom
de jobbar tillsammans kommer de att gemensamt åstadkomma 1 GB/s. 

Men vi behöver dock fler än två SSD för allt det råa material som skall lagras och det material som skall 
skickas vidare till rendreringsfarmen och NAS-lösningen. Denna server skall fungera som första 
lagringsplats för samtliga redigerare, programmerare och utvecklare inom företaget för pågående projekt, 
vilket kommer kräva en större mängd utrymme. Detta innebär en större mängd SSD. 

Användare Antal Lagringsutrymme Totalt

Redigerare 35 35 GB 1225 GB

Designers 32 10 GB 320 GB

Utveckling 
(Programmering)

23 5 GB 115 GB

Övriga 10 2 GB 20 GB

Totalt: 1680 GB

Vi avrundar detta värde uppåt för att få marginal till cirka 2 TB. Dessa ska i sin tur läggs i RAID-0 för att 
uppnå begärd överföringshastighet vilket resulterar till kritiska problem gällande redundans och säkerhet. 
Den stora nackdelen vid RAID-0 är att samtliga diskar kommer ses som en enhet, vilket innebär att ifall en 
av diskarna kraschar så kommer resterande bli obrukbara. 
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I och med detta så behövs en annan form av RAID för att öka säkerheten för lagringen. Den form av RAID 
som borde vara mest lämplig för detta är att använda sig av RAID-5. Data sprids ut på flera diskar men 
genom att använda sig av checksummor som sprids över samtliga hårddiskar. Detta innebär att ifall en av 
hårddiskarna kraschar så kan denna återställas med hjälp av checksummorna som lagras på de andra 
diskarna. Det krävs dock ett minimum på tre hårddiskar för att kunna använda sig av RAID-5.

Så vi har två olika typer av RAID:er som båda är väldigt viktiga för att uppnå den typ av maskin denna är 
ämnad för. Så hur löser detta då problemet? För att lösa detta problem krävs det att vi använder en mer 
sofistikerad RAID utan att tappa allt för mycket prestanda. I detta fall kommer diskarna att sättas upp i en 
RAID-50 [9] setup vilket sätter RAID-0 över flera RAID-5 uppsättningar(se figur 9). I och med detta så kan 
varje uppsättning av RAID-5 tappa en disk vardera innan dataförlust uppstår. Genom att använda RAID-50 
så uppnås både säkerhet och hög hastighet.

Figur 9: RAID-50 är minst två RAID-5 som sätts ihop med hjälp av en RAID-0,
även kallat RAID 5+0.

Så om vi då gör enligt exemplet ovan och använder oss av tre stycken uppsättningar med RAID-5 och 
använder oss av tre hårddiskar i varje så behöver vi räkna på hur stora dessa diskar behöver vara för att ge 
minst 2 TB lagringsutrymme. Det som är viktigt är att på grund av att servern ska använda sig av RAID50 så
kommer cirka 25% användas för checksummor. Detta innebär att det behövs minst 25% mer diskutrymme 
än behovet. Så om det ursprungliga behovet var på 1680GB så behövs det egentligen 2240GB. 

Nästa problem är att resterande hårdvara i servern behöver stödja denna RAID-setup. Vi har många SSD:er
och hög skriv- och läshastighet, vilket ett traditionellt system inte klarar av. För att klara detta behöver det 
RAID kontrollerkort som stödjer höga skriv- och läshastigheter. I detta fall används två stycken RAID 
kontrollerkort för att försäkra att det inte uppstår någon flaskhals. För att driva dessa kort krävs det ett 
moderkort och CPU som har stöd för minst 16 PCI-e lanes.

Löpnummer(EL1632)
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15 hp                                                                                17



2.4.4 Rendreringsfarm
Nu är det dags att skicka vidare de projekt som redigerarna har arbetat med till rendreringsfarmen. Här sker 
sker själva arbetsprocessen för rendreringen, det vill säga den beräkning som krävs för framställning av en 
bild, film eller animering. Denna process lägger tung belastning på hela maskinen, men det är framförallt 
processorn som är främst avgörande när det kommer till hur lång tid rendreringsprocessen tar.

För att ta reda på detta behövs det en närmare titt på aktuella programvaror som skall användas vid 
redigering och hur hårdvarors prestanda presterar i relation med dessa. Vi kommer titta närmare på detta i 
kommande kapitel (2.4) och genom detta kunna ta beslut kring vilka hårdvaruspecifikationer som behövs för
ändamålet.

Renderpal

För att interagera med rendreringsfarmen behövs en programvara som sköter rendreringen över LAN. För 
att lösa detta kommer företaget att använda sig av Renderpal [10] som är en väl beprövad programvara och 
passar perfekt in i detta system. Renderpal består egentligen av två mjukvaror, en på serversidan och en på
klientsidan. Detta för att kunna interagera på distans och inte behöva interagera direkt med servern på plats.

När det är dags för rendrering skickar aktuell person över en förfrågan till rendreringsfarmen genom 
Renderpal där man preciserat vilka inställningar man vill använda sig av. Personen kan sedan se från sin 
egen maskin hur processen fortgår och när den är klar. 

Renderpal har även stöd för kösystem där man kan sätta olika prioritet beroende på hur viktigt en rendrering
är. Detta för att kunna hoppa förbi i kösystemet vid akuta rendreringar.  
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2.4.5 NAS
Här kommer alla pågående och färdiga projekt samt backups från resterande av de anställda att lagras. För 
detta krävs det en hel del lagringsutrymme för både aktuell och framtida data. På grund av detta så kommer 
denna server att använda sig av mekaniska hårddiskar istället för SSD [5]. I och med detta blir det svårt att 
uppnå den skyhöga skriv- och läshastigheten så fokus kommer istället ligga på utrymmes effektivisering 
med hög säkerhet i fokus.

Systemet kommer använda sig av RAID-6 [8] på grund av en högre feltolerans. I RAID-6 kan upp till två 
hårddiskar krascha, vilket i sin tur kräver två hårddiskarna för checksummor(se figur 10). Dock så är 
checksummorna utspridda över samtliga hårddiskar precis som vid användning av RAID-50 [9]. Den stora 
fördelen med att använda RAID-6 över RAID-50 med en större mängd diskar är högre lagrings effektiviteten.

Figur 10: Denna figur illustrerar mängden oanvändbar data(orange) i en RAID-6
setup.

Ett annat alternativ hade varit att använda sig av RAID-60 [9] (RAID-0+RAID-6) och då ha möjlighet att 
förlora upp till två diskar per array. Men då skulle utrymmes effektiviteten gå ner mot cirka 66% i jämförelse 
med 89% vid användning av RAID-6 i detta scenario(se figur 11). Detta är en för hög utrymmes 
effektivitetsförlust för att vara försvarbart rent kostnadseffektivt.
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Figur 11: RAID-60 ger högre säkerhet än RAID-6, men sämre
utrymmes effektivitet.



Den NAS som vi kommer använda har stöd via sin mjukvara att sköta backup efter preferens genom hela 
nätverket. I detta fall är det främst SSD-servern som behöver backups på en daglig basis. Här finns en rad 
inställningsmöjligheter med ett enkelt grafiskt gränssnitt (se figur12).
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Figur 12: Visar alla inställningsmöjligheter i Buffalo Terastation mjukvaran. [11]



2.5 Redigering – Adobe Premiere & Autodesk Maya
Det är viktigt att dessa maskiner håller en bra nivå gällande prestandan för att skapa ett bra arbetsflöde för 
redigeraren. Kravet på hårdvaran här gäller då redigeringen och inte exporteringen som tidigare nämnt. För 
att ta reda på vad för hårdvara som behövs för att använda dessa två programvaror så tittar vi först närmare
på de minimikrav som rekommenderas av tillverkaren. Av specifikationerna nedan att döma så är det Maya 
som ställer de större kraven av de två då det rekommenderas en processor med flera kärnor och en 
minnesmängd på minst 16 GB.

Adobe After Effects [12]
● Intel Core2 Duo or AMD Phenom II 

processor with 64-bit support
● Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, 

Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10
● 4GB of RAM (8GB recommended)
● 5GB of available hard-disk space; additional 

free space required during installation 
(cannot install on removable flash storage 
devices) Additional disk space for disk cache
(10GB recommended)

● 1280x1080 display
● OpenGL 2.0-capable system
● QuickTime 7.6.6 software required for 

QuickTime features
● Optional: Adobe-certified GPU card for 

GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
● Internet connection and registration are 

necessary for required software 
activation, validation of 

subscriptions, and access to online 
services.*

Autocad Maya [13]
● CPU 64-bit Intel® or AMD® multi-core 

processor with SSE4.2 instruction set
● Graphics Hardware Refer to the Maya 

Certified Hardware page for a detailed list of 
recommended systems and graphics cards

● RAM 8 GB of RAM (16 GB or more 
recommended)

● Disk Space 4 GB of free disk space 
for install

● Pointing Device Three-button mouse   
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Vi tittar närmare på hur olika grafikkort påverkar redigeringsstadiet genom laddtider under timeline scrubbing
[14]. Figur 13 visar en klar förbättring på mer än en halvering av timeline scrubbing tiden med ett grafikkort i 
After Effects.
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Figur 13: Klar förbättring vid användning av GPU-acceleration. Men är det så att det uppstår en flaskhals?



2.5.1 Rendrering
Vi vet sedan tidigare hur det grundläggande upplägget ser ut för arbetsflödet för rendreringsfarmen, men 
vilken hårdvara är mest lämpligt att använda i dessa system? För att ta reda på detta så behövs det fakta 
hur programvaran och rendreringen fungerar med olika hårdvaror. Slutligen behöver vi veta om det är av 
intresse att ens använda sig av GPU-acceleration. Då hårdvara för dessa rendreringsfarmer är dyra så finns
det ingen möjlighet att utföra testerna själv, istället kommer information kring ämnet att hämtas från artiklar 
utgivna av  Puget Systems som utformar datorer efter kundens behov.

Adobe After Effects

Programvaran har fram till 2015 haft stöd för något som kallas för ”multiprocessing” vilket ger möjligheten att
rendrera flera bildrutor samtidigt och genom detta kunna utnyttja att använda sig av flertalet kärnor. Detta 
togs bort [15] med 2015 års utgåva av programvaran för att ge framtida versioner stöd för att använda sig av
CPU threads och RAM mer effektivt. Dock så har de varit kloka nog att låta nya programversioner vara 
bakåtkompatibla med 2014 års version som fortfarande har stöd för multiprocessing. I och med detta så 
kommer 2014 års version att användas för rendrering och den nyaste versionen av programvaran användas
för redigering. 

Det vi kan se i figur 14 är två extremfall där Pop Out Book [16] ger en effektivitet på 98.25% (samtliga 16 
kärnor) av prestandan medan 5K Subscribers [16] visar horribla värden där skalningen når sitt tak vid två 
kärnor och blir stegvis sämre för varje extra kärna.
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Figur 14: Skalning vid rendrering över flera kärnor (20 totalt)



Sedan har vi test för att se hur rendreringen påverkas av GPU-acceleration [14]. Här kan vi se en klar 
förbättring i jämförelse med ett system utan grafikkort(se figur 15). Det tycks dock finnas någon form av 
flaskhals gällande antingen GPU-acceleration eller CPU:s prestanda då samtliga GPU:er hamnar väldigt 
nära varandra.

Så för att summera dessa tester så ser det ser lovande ut att använda sig av ett flertal kärnor för att utföra 
rendreringen. Dessa tester är utförda med vissa codec, upplösningar och så vidare. Dessa kan påverka på 
hur väl rendreringens multi-core stöd är. Det kommer behövas tid att optimera processen genom att testa 
olika codec för att se vad som är optimalt. Utöver detta så kommer programvaran utvecklas och redan nästa
utgåva av programvaran kommer att byta rendreringsmotor helt till Cinema 4D. 
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Figur 15: Även här bra prestanda ökning med GPU-acceleration. 



Autodesk Maya

Vi måste även titta närmare på Maya då det är en av de programvaror som skall användas av 
rendreringsfarmen. NVIDIA har utvecklat en CPU-baserad rendreringsmotor vid namn “Mental Ray” som 
används för att snabba upp rendreringstiderna för ett flertal programvaror, däribland Maya. I och med 
lanseringen av Maya 2017 [17] fick Mental Ray även mycket bättre stöd för GPU-acceleration. Detta har 
dock väldigt nyligen publicerats och inga större tester har utförts. Företaget själv menar på en 
prestandaskjuts med 10 till 20 gånger snabbare än utan GPU-acceleration. 

Figur 16 visar dock hur Maya skalar med mängden kärnor/trådar vid rendrering [18]. Man kan se en klar 
prestanda skillnad mellan de 28 kärnor och 56 trådar som huserar de två Xeon E5-2697v3 processorna och 
den sex kärniga Xeon E5-1650v3.
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Figur 16: Ordentlig prestanda ökning med hjälp av Mental Ray. Detta utan GPU-acceleration!



2.5.2 Webbutveckling
När det kommer till personal vars arbetsuppgifter omfattar webbutveckling så är det främst framställning av 
bilder i program som Adobe Photoshop samt kodning i HTML5 med databasinteraktion. Dessa har inte 
samma krav på hårdvara så här kan det kraven på prestandan sänkas avsevärt. Vi tar och tittar närmare på 
systemkraven som tillverkaren av Adobe Photoshop tillhandahåller [19]:

● Intel® Core 2- eller AMD Athlon® 64-processor med hastigheten 2 GHz eller snabbare

● Microsoft Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10

● 2 GB RAM-minne

● 2,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme för 32-bitarsinstallationer, 3,1 GB tillgängligt 

hårddiskutrymme för 64-bitarsinstallationer, ytterligare ledigt minne krävs under 

installationen (det går inte att installera på en volym med ett skiftlägeskänsligt filsystem)

● Bildskärmsupplösning på 1 024 x 768 (1 280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars färg 

och 512 MB VRAM-minne, 1 GB rekommenderas*

● System med OpenGL 2.0–funktioner

● Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, utvärdering av 

medlemskap och åtkomst till onlinetjänster**

Vi kan direkt se att det är inte märkbart höga krav gällande hårdvara för att driva aktuell programvara. Dock 
på grund av personlig erfarenheter med denna programvara att dessa krav är i underkant för att ge en 
trevlig arbetsupplevelse. Med detta i åtanke så väljs ett lite snabbare system gällande den aktuella 
komponent marknaden.

En Intel i5 processor med fyra kärnor utan hyper-threading är tillräckligt med prestanda för att uppfylla syftet 
för dessa. Utöver processor så utrustas systemet med en SSD [5] för att ge ytterligare en prestanda skjuts 
genom korta accesstider och hög läs- och skrivhastighet. 
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2.5.3 Övrig personal
Resterande av personalen har inga arbetsuppgifter som ställer höga krav på hårdvaran. På grund av detta 
kommer det att istället inriktas mot en kostnadseffektiv lösning i en kompakt formfaktor. 

2.6 Översikt
Nu när vi fått fram de krav som ställs och vilket behovet är så kan vi skapa en enkel bild över hur nätverket 
skall byggas upp (se figur 17). Det vi kan se på bilden nedan är hur nätet är uppdelat i de två olika 
hastigheterna 1Gbit/s och 10Gbit/s med hjälp av switchar samt hur en säker anslutning mot internet sker 
genom att ha en brandvägg mellan switchar och router. Slutligen ser vi vilka delar av nätverket som skall 
kopplas mot en UPS.
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Figur 17: Enkel bild över hur nätverksutrustning skall anslutas.



3 Val av utrustning

3.1 Nätverk

3.1.1 Rack
Ett serverrack behövs för att husera samtlig utrustning i form av nätverksutrustning, servrar, och UPS. 

Valet faller på ett rack [20] med 42u, glasdörr och avtagbara sidopaneler. Serverracket ligger bra 
prismässigt, har en stålkonstruktion som tål en last upp till 500 kg och har stora expanderingsmöjligheter i 
form av olika tillbehör som kylning-, kabeldragning- och strömförsörjningslösningar.

3.1.2 Patchpanel
För att inte skapa några begränsningar så är det viktigt att använda sig av en patchpanel [21] som stödjer 
CAT6. Sedan använda maximalt antal portal per rad (1u). Därför faller valet på en patchpanel från Deltaco 
som har 24 portar med stöd för CAT6.

3.1.3 Router
Valet av router faller på en Ubiquiti Edgerouter Pro [22] på grund av hög throughput (2,4 Mpps) för klara av 
belastningen gällande antalet användare som vill kunna ansluta sig mot internet samtidigt. 
Edgerouter Pro har även väldigt sofistikerad mjukvara där det finns gott om utrymme för att göra mängder 
av fininställningar och med stöd för VPN, VLAN samt kunna använda flertalet DHCP servrar beroende på 
behov. Den här routern har väldigt få begränsningar gällande mjukvaran och kräver inga licenser för att få 
användas av företaget. 
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3.1.4 Switchar

Netgear ProSAFE XS748T 48-port

Kommer att användas för att switcha 10Gbit/s nätverket. Valet av switch [23] var enkelt då utbudet är 
begränsat och att denna switch med en växelkapacitet på 960 Gbit/s kommer utföra jobbet utan problem. 
Switchen uppfyller även mina grundkrav genom att vara rackmonterbar, stackbar och har tillräckligt många 
portar för ett växande företag.

10 Gbit/s Antal portar

Användare 35

Rendreringsfarm 3

NAS 1

Untangle-server 1

1 Gbit/s Switch #1 1

1 Gbit/s Switch #2 1

TOTALT 42

Netgear ProSAFE GS752TS Smart Switch 48-port

Det kommer användas två av denna switch [24] för att täcka upp samtliga 1 Gbit/s nätverket, med ett par 
lediga portar för möjlighet till expandering. Denna switch har en växelkapacitet på 56 Gbit/s, vilket är mer än 
tillräckligt för dimensionen på detta nätverk. Förutom detta så är switchen även stackbar, rackmonterbar och
har stöd för PoE. Det sistnämnda är kritiskt för att strömförsörja samtliga accesspunkter.

1 Gbit/s Antal portar

Användare 65

Accesspunkter 12

Windows-server 1

10 Gbit/s Switch 2

TOTALT 80
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3.1.5 Kablage
Category 6, även kallat CAT6 kablage [25] kommer användas inom det trådbundna nätverket då denna 
kabeltyp håller tillräckligt hög skriv- och läshastighet för samtliga användare. CAT6 fungerar även för 
10Gbit/s användarna men har dock en begränsning gällande räckvidden till cirka hundra meter.
Det kommer att användas olika färger på kablarna beroende på vad för utrustning. Detta för att det ska bli 
enklare att sortera och organisera den stora mängden kablage. Det är även viktigt att dokumentera och 
namnge portar och kablage för att underlätta vid framtida åtgärder.
Till en början kommer kablage få olika färger beroende på till vilken del av systemet de tillhör:

Typ Färg

Server Röd

Accesspunkt Grön

1 Gbit användare Blå

10 Gbit användare Gul

Övrig utrustning Svart

3.1.6 Accesspunkt
Eftersom 802.11n standarden skall användas för accesspunkterna har valet blivit att använda Ubiquiti Unifi 
AP [26]. Denna accesspunkt  har jag egna erfarenheter av och är väldigt pålitlig med få driftstörningar och 
med stöd för en hastighet upp mot 300 Mbit/s.

Dessa accesspunkter har lång räckvidd och stödjer Zero Hand-off [3] som är Ubiquitis egna seamless 
roaming [2] lösning. Den är strömsnål och kan matas ström via PoE. Medföljande programvara är 
sofistikerad. Företaget som skapat produkten är mån om att regelbundet släppa firmware uppdateringar.
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3.1.7 UPS
Vid strömavbrott eller liknande omständigheter så behövs det att vissa delar av nätverket fungerar för att 
inte få bortfall av data(se figur 24). Det krävs extrema mängder batterier, alternativt diesel generator för att 
driva samtliga maskiner inom företaget. 

Figur 18: UPS används för att strömförsörja den viktigaste utrustningen vid strömavbrott.

Här har vi istället valt vilka delar av nätverket som skall försörjas vid strömavbrott. De delar som kommer att 
vara uppe är samtliga servrar för att kunna avsluta aktuella överföringar för att undvika korrupta filer och 
stänga ned systemet på ett säkert sätt. Det krävs även att en del av nätverket fortfarande är i drift vid 
överföringarna. 

Följande delar av nätverket behöver drivas med hjälp av UPS:

Utrustning Strömförbrukning (MAX)

10 Gbit/s switch 262.8W

NAS 250W

SSD server 600W

Windows-server 290W

Rendreringsfarm #1 600W

Rendreringsfarm #2 600W

TOTALT 2602.8W
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Detta är dock räknat på att systemets maximala strömförbrukning. Så att räkna på maximal 
strömförbrukning kommer troligen ge oss längre uptime med UPS och med garanti på att uptimen blir inte 
kortare än vad systemet är dimensionerat för.

Den UPS som har valts är en APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD [27] som har tillräcklig kapacitet för 
att möta kraven och ger systemet 6,3 minuter vid full belastning (räknat på 2700W). Det medföljer även 
programvara för att på ett säkert sätt kunna stänga ned de maskiner som är anslutna till UPS:en. Utöver 
detta så har den stöd för hot-swap batterier, kan anslutas till nätverket via ethernet kablage och har en 
display med nyttig information som aktuella ström nivåer.

Modell APC Smart-UPS X 3000 

Kapacitet 2700W / 1500 VA

Backuptid (halv- / full belastning) 15,7 min / 6,3 min

3.2 Servrar

3.2.1 SSD Server

För att möta de tidigare nämnda kraven för att få den här maskinen att fungera på ett optimalt sätt så har 
följande utrustning valts:

Vad Typ

Chassi In-Win IW-RS212-02

PSU Zippy 600W Redundant

10Gbit/s NIC Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1

SSD 6x SanDisk Extreme Pro 480GB

Moderkort ASUS X99-A II

Processor Xeon E5-1620V3

RAM Kingston ValueRAM 8GB

Det här bygget har moderkort [28] och CPU [29] som stödjer 40 lanes [30], vilket är tillräckligt för att driva ett
RAID kontrollerkort [31], 10 Gbit/s NIC [32] samt GPU [33] (totalt 40 lanes). Förutom det så har chassit tolv 
hot-swap platser för att husera samtliga SSD:er [5, 34]. Dessa hårddiskar levereras med 10 års garanti.
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3.2.2 Rendreringsmaskin

Två identiska maskiner kommer att agera rendreringsfarm och detta blir två prestanda maskiner med två 
processorer vardera på tio kärnor, 20 trådar (40 trådar totalt) vilket ger totalt 40 kärnor och 80 trådar för en 
snabb rendrering [35]. Utöver detta har maskinerna försetts med 64GB DDR4 ECC [36], 10 Gbit/s NIC [32] 
och ett NVIDIA Quadro M4000 [37] vardera för ökad prestanda via GPU-acceleration samt de stöd Quadro 
grafikkorten har för förbättrad bildkvalitet. Eftersom maskinerna inte skall agera lagring på någon storskalig 
nivå utan enbart under rendrering så har maskinen försetts med fyra SSD [5] som kommer sättas upp i 
RAID-10 [9] (1+0). 

RAID1 innebär att diskars data kommer speglas mellan diskarna och två identiska hårddiskar kommer 
existera gällande innehåll. Detta tillsammans med RAID-0 (för ökad hastighet) ger våra fyra diskar en 
RAID10 setup. Valet av RAID10 kändes naturligt för att hålla antalet hårddiskar till ett minimum.

Sedan har även denna maskin ett redundant nätaggregat och In-Win chassi [38] med tolv hot-swap platser.

Vad Typ

Chassi In-Win IW-RS212-02 

PSU Zippy 600W Redundant 

10Gbit/s NIC Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 

SSD 4x SanDisk Ultra II 

Moderkort ASUS Z10PE-D16 WS 

Processor Intel Xeon E5-2690v2 / 3 GHz processor 

RAM 8x Kingston ValueRAM 8GB 

GPU NVIDIA Quadro M4000 

3.2.3 NAS

Vad Typ

System Buffalo TeraStation 7120r 

HDD 12x WD Red SOHO NAS 2TB

Denna NAS är ett färdigt system [39] med tolv hot-swap platser med stöd för de flesta RAID typer och har 
stöd för 10Gbit/s NIC. Systemet kommer att bestå av totalt 20 TB diskutrymme i en RAID6 setup. 
Operativsystem speciellt anpassat för maskinen medföljer.
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3.2.4 Untangle server & Windows-server

Dessa servrar kommer få varsin identisk maskin [40]. En för Windows-servern som kommer använda sig av 
Windows-Server 2012 R2 och den andra Untangle NG Firewall [41]. Här har det valts en färdig lösning från 
HP som ligger bra prismässigt och har de specifikationer som krävs för att driva vardera maskin utan 
problem. Det som är viktigt här är att prestandan är tillräckligt hög och med sin quad-core processor 
kombinerat med 8 GB RAM (upp till 64 GB). 

Två gigabit portar för att kunna kopplas mellan router och switch för vår Untangle [6] server. Dessa tar även 
bara upp 1U (rackplats) styck vilket sparar utrymme. Till dessa kommer det att installeras varsin SSD [5] på 
120GB lagring (Untangled) respektive 480 GB (Windows-server). Dessa kommer att sättas upp i en RAID-1 
setup för ökad säkerhet (spegling av diskar). Genom att använda SSD i Windows-servern så kommer 
accesstiderna bli bättre än vid användandet av en mekanisk hårddisk gällande Active Directory mot samtliga
klienter.

Eftersom internetanslutningen kommer gå genom Untangle servern så kommer denna server att kopplas 
mot 10Gbit/s switchen på grund av att samtliga LAN-klienter kommer passera genom denna switch. I och 
med detta så väljs att all trafik går genom den switch som har högst växelkapacitet.

Modell HPE ProLiant DL20 Gen9 [40]

Processor E3-1220v5

RAM 8 GB (2133 MHz)

Lagring 2x SanDisk Extreme Pro 480GB / 2x Intel DC S3510 Series 120GB

Nätaggregat 290 Watt
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3.3 Arbetsdatorer

3.3.1 Arbetsdatorer för redigering

Vad Namn

Dator Dell Precision Tower 5810

+ 10 Gbit/s NIC Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1

Monitor HP Z24s

Dell Precision Tower 5810 [42] är utrustad med en fyrkärnig Xeon E5-1620v3 processor, 256GB SSD, 16GB
RAM och Quadro M4000 har denna allt som behövs för en krävande redigerare. Xeon processorn använder
sig av socket 2011-3, vilket ger oss möjligheten att använda oss av 10Gbit/s nätverkskort i maskinen (ingen 
begränsning av lanes). Windows 10 Pro medföljer. 
När det kom till val av bildskärm [43] prioriteras en högpresterande IPS panel i 4K upplösning för att få en 
bra färgåtergivning samt stöd för dagens högsta standardiserade upplösning för konsumenter.

3.3.2 Arbetsdatorer för webbutveckling

Vad Namn

Dator HP Envy

Monitor HP Z24s

Här används en Intel i5 med fyra kärnor (i5-6400), 8GB RAM, 128GB SSD och ett NVIDIA GTX 1060 för att 
få bra prestanda i de tyngre bildredigeringsprogrammen [44]. Dessa användare kommer använda sig av 
samma modell av monitor som redigerarna då de arbetar med design med inriktning mot webbinnehåll. 

3.3.3 Arbetsdatorer för resterande 

Vad Namn

Dator HP Prodesk 400 G2 Mini

Monitor HP Z Display Z23n

De vars arbetsuppgifter inte består av grafisk design har inte samma krav gällande hårdvaran. Här 
optimerades det mot en ultra-kompakt dator [45] som kan monteras bakom monitor. Maskinen är trots sin 
lilla formfaktor snabb med en Intel i5 processor tillsammans med en 128GB SSD. Operativsystem medföljer 
i form av Windows 10 Pro. 

Val av monitor [46] föll på en 1080p skärm med IPS panel då högre upplösning, en enklare monitor än de 
tidigare men med bra färgåtergivning. 
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4 Racköversikt
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Figur 19: Visar hur hårdvaran kan installeras i racket. 



5 Ekonomisk kalkyl

Vad Tillbehör Produkt Antal Pris styck Pris Total

Nätverk Rack
Toten 19" Floor Cabinet

1 6 495 kr 6 495 kr

UPS
APC Smart-UPS X 3000 
Rack/Tower LCD 1 17 995 kr 17 995 kr

SWITCH 10GBIT Netgear ProSAFE XS748T 1 58 928 kr 58 928 kr

SWITCH 1GBIT
Netgear ProSafe GS752TS 
Smart Switch 2 5 199 kr 10 398 kr

ACCESSPUNKT Ubiquiti Unifi AP 12 599 kr 7 188 kr

ROUTER Ubiquiti EdgeRouter Pro 1 3 499 kr 3 499 kr

Patchpanel
Deltaco Patchpanel CAT6 FTP 
24xRJ45 1U 6 645 kr 3 870 kr

108 373 kr

SSD Server CHASSI In-Win IW-RS212-02 1 2 612 kr 2 612 kr

RAIL In-Win 26" King Slide 1 0 kr 0 kr

PSU Zippy 600W Redundant 1 3 704 kr 3 704 kr

10GBIT NIC
Intel Ethernet Converged 
Network Adapter X540-T1 1 3 799 kr 3 799 kr

SSD SanDisk Extreme Pro 480GB 6 1 879 kr 11 274 kr

RAID LSI MegaRAID SAS 9260-8i 1 4 879 kr 4 879 kr

MOBO ASUS X99-A II 1 2 529 kr 2 529 kr

CPU Xeon E5-1620V3 1 4 495 kr 4 495 kr

CPU kylning Noctua NH-CS14 1 649 kr 649 kr

RAM Kingston ValueRAM 8GB 2 745 kr 1 490 kr

GPU MSI GT 710 1GD3H LP 1 345 kr 345 kr

35 776 kr

2x Rendreringsfarm CHASSI In-Win IW-RS212-02 1 2 612 kr 2 612 kr

RAIL In-Win 26" King Slide 1 0 kr 0 kr

PSU Zippy 600W Redundant 1 3 704 kr 3 704 kr

10GBIT NIC
Intel Ethernet Converged 
Network Adapter X540-T1 1 3 799 kr 3 799 kr

SSD SanDisk Ultra II 4 799 kr 3 196 kr

MOBO ASUS Z10PE-D16 WS 1 4 399 kr 4 399 kr

CPU
Intel Xeon E5-2690v2 / 3 GHz 
processor 2 28 995 kr 57 990 kr

CPU kylning Noctua NH-CS14 2 649 kr 1 298 kr

RAM Kingston ValueRAM 8GB 8 745 kr 5 960 kr
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GPU NVIDIA Quadro M4000 1 8 499 kr 8 499 kr

91 457 kr

182 914 kr

Untangle-Server Server HPE ProLiant DL20 Gen9 1 6 195 kr 6 195 kr

SSD
Intel Solid-State Drive DC S3510
Series 120GB 1 1 199 kr 1 199 kr

Untangle Licens (500 st), månadskostnad 1 4 743 kr 4 743 kr

12 137 kr

Windows-Server Server HPE ProLiant DL20 Gen9 1 6 195 kr 6 195 kr

SSD SanDisk Extreme Pro 480GB 1 1 879 kr 1 879 kr

Operativsystem
Microsoft Windows Server 2012 
R2 Standard 1 6 749 kr 6 749 kr

14 823 kr

NAS NAS Buffalo TeraStation 7120r 1 18 999 kr 18 999 kr

HDD WD Red SOHO NAS 2TB 12 899 kr 10 788 kr

29 787 kr

Arbetsdatorer Dator Light HP Prodesk 400 G2 Mini 33 3 999 kr 131 967 kr

BILDSKÄRM HP Z Display Z23n 33 1 899 kr 62 667 kr

Dator Medium HP Envy 32 8 799 kr 281 568 kr

BILDSKÄRM HP Z24s 32 4 199 kr 134 368 kr

Dator High Dell Precision Tower 5810 35 25 995 kr 909 825 kr

10GBIT NIC
Intel Ethernet Converged 
Network Adapter X540-T1 35 3 799 kr 132 965 kr

BILDSKÄRM HP Z24s 35 4 199 kr 146 965 kr

Tangentbord och 
mus

Logitech Desktop Mk120 - Sats 
Med Tangentbord Och Mus 100 199 kr 19 900 kr

1 820 225 kr

Total 
summa: 2 204 035 kr
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6 Diskussion
Rapportens syfte har varit att skapa en relativt komplett lösning i form av nätverkutrustning, serverlösningar, 
arbetsdatorer och dimensionera dessa efter specifika krav. Det har även ingått frågeställningar gällande hur 
detta projekt skulle lösas på bästa sätt. 

Fråga 1. Vilka fördelar finns det med att använda GPU acceleration för en rendreringsfarm?

Genom att använda sig av GPU acceleration så sänks rendreringstiden avsevärt i jämförelse med ett 
identiskt system utan GPU-acceleration, något som vi har kunnat se i den här rapporten. Att använda sig av 
en dedikerad GPU för att skynda på rendreringen är ett måste oavsett hur pass avancerad 
rendreringsmaskin/farm man använder sig av då man ser en halvering av rendreringstiden vid användandet 
av GPU acceleration i de programvaror som stödjer detta.

Fråga 2. Blir arbetsflödet effektiviserat genom att använda sig av en rendreringsfarm?

Oavsett hur pass väl en rendreringsfarm presterar i ren prestanda så blir arbetsflödet avsevärt mycket bättre
av den enkla anledningen att då den hårdvarumässigt tunga rendreringsprocessen har förflyttats till en 
annan maskin så kan man fortsätta arbeta som vanligt med sin dator vare sig det är redigering eller någon 
annan arbetsuppgift. Att bygga en rendreringsfarm som flera kan dela på kan vara en kostnadseffektiv 
lösning.

Fråga 3. Finns det fördelar/nackdelar med centrala lagringsplatser?

I den här rapporten har det används två olika typer av lagringslösningar. SSD-servern är en temporär 
lagringsplats vars uppgift är att ge snabb access till användarna samtidigt ge ett bättre skydd mot dataförlust
än vad man hittar i de flesta konsumentdatorer idag. NAS-servern är mer eller mindre enbart till för att 
skydda företagets produkter. 

Det finns ett flertal anledningar till att detta är bra lösningar, dock de viktigaste är följande: kostnadseffektivt 
att dela upp datautrymme för användarna från en plats, högre säkerhet vid hårddisk haveri och i mitt tycke 
så underlättar det vid användandet av Active Directory. Det finns ett stort problem med denna lösning också.
Att samla all data på ett eller få ställen innebär att det finns risk för att all data går förlorad istället för 
individuell data. Genom att övervaka hårdvaran och använda sig av rätt typer av RAID setups förminskar 
risken avsevärt. 
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7 Slutord
Denna rapport ger nu en grundläggande beskrivning av hur man kan sätta upp ett företagsnätverk och 
serversystem. Detta system är säkert inte ens i närheten av vad man ser ute på marknaden idag då 10 
Gbit/s är långt ifrån standardiserat idag och arbetsflödet är hyfsat centraliserat. Dock så ville jag i denna 
rapport skapa min egen lösning. När jag pratar om min egen lösning så syftar jag främst på att samla all 
temporär data på en plats med hjälp av SSD-server och 10Gbit/s nätverksanslutningen inom en begränsad 
del av nätverket. 

Det jag ytterligare hade velat se för att göra denna lösning mer komplett är en extra backupserver på en 
extern plats. Tanken är då att de två backupservrarna skulle synkronisera dagligen och genom detta ha två 
kopior av allt material på två olika platser. Detta skulle göra backuplösningen extremt säker från dataförlust 
och vid fysiska hot som brand- eller vattenskador skulle en av backupservrarna klara sig. 

Det har varit en utmaning att anpassa samtlig utrustning och skräddarbygga några av servrarna för specifika
ändamål. Man har fått ha många bollar i luften och ifall det fanns behov för förändring på någon del så blev 
det ofta en dominoeffekt, vilket ibland krävde att vid byte av en specifik hårdvara kunde resultera i att 
diverse andra även behövde bytas. Man har hela tiden fått stämma av att man inte har glömt något.

Dock har denna uppsats varit väldigt givande för mig. Jag har lärt mig mycket om rendreringsfarmar och hur
dessa kan byggas upp både gällande hårdvara samt mjukvara. Jag har försökt se rendreringsprocessen 
som ett löpande band där varje station utför en eller några få specifika uppgifter. Att utforma ett så pass 
automatiserat system som möjligt.

I och med att detta examensarbete går mot sitt slut vill jag passa på att tacka de inblandade i min 
studiegång. Under dessa två år har jag stött på många bra människor i form av klasskamrater och lärare 
vilket har lett till att studietiden har susat förbi. Jag har lärt mig mycket och många av de kurser som ingick i 
programmet har varit väldigt spännande med en hög detaljnivå som har även gett mig djupare kunskaper 
inom de ämnen där jag redan hade hunnit bilda mig en relativt hög kunskapsnivå.
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