การจัดสรรค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอ
นไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
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โดย นีล ราสมุสเซน

> บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
เราจําเป็ นต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ และเครื่ องมือที่มีความซับซ้ อนเพื่อตรวจวัดและจัดสรรค่าใช้ จ่าย
ด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอทีหรื อไม่
เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่เราจะจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ด้ว
ยวิธีการที่เรี ยบง่ายและประหยัดค่าใช้ จ่าย เราจําเป็ นต้ องมีความแม่นยํามากน้ อยเพียงใด
เอกสารวิจยั นี ้แสดงภาพรวมของกลยุทธ์การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคา
ร์ บอนไดออกไซด์ ตลอดจนความแม่นยําในการดําเนินการดังกล่าว เราแสดงให้ เห็นว่า
การเริ่ มต้ นจัดสรรค่าใช้ จ่ายและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์นนั ้
เป็ นเรื่ องง่ายและไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ ไม่วา่ ขนาดใหญ่หรื อเล็ก
แบบใหม่หรื อเก่า
แต่คา่ ใช้ จ่ายและความซับซ้ อนจะเพิ่มขึ ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนจะลดลง
เมื่อใช้ ความแม่นยําสูงมากจนเกินไป
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที

บทนํา

มีข้อมูลบ่งชี ้ให้ เห็นว่า ดาต้ าเซ็นเตอร์ มีการใช้ พลังงานสิ ้นเปลืองมากเกินกว่าความจําเป็ น ในปั จจุบนั
เป็ นที่ทราบกันดีในวงกว้ างว่า
เรามีโอกาสที่จะช่วยลดการใช้ พลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ เดิมที่มีอยู่แล้ วซึ่งสามารถทําได้ ด้วยวิธีการในระยะสันและคุ
้
้
มค่าใช้ จ่าย และเรายังมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะปรับรู ปแบบของดาต้ าเซ็นเตอร์ ใหม่ๆ ด้ วยเหตุนี ้
ดาต้ าเซ็นเตอร์ จึงกลายเป็ นเป้าหมายที่ได้ รับความสนใจสําหรับทังหน่
้ วยงานที่ควบคุมกฎระเบียบของรัฐและ
ผู้บริ หารธุรกิจ
ซึ่งต่างก็กําลังแสวงหาโอกาสในการลดทอนการใช้ พลังงานโดยพยายามให้ ส่งผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายทางสังคมและเศร
ษฐกิจให้ น้อยที่สดุ
ในอดีตที่ผ่านมา การออกแบบและการดําเนินงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ล้ วนแต่ม่งุ เน้ นเรื่ องความน่าเชื่อถือและ
ขีดความสามารถ วิธีการเช่นนีส้ ่งผลให้ เกิดสถานการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ
ดาต้ าเซ็นเตอร์ เหล่านี ้ไม่ได้ รับการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด อันที่จริ งแล้ ว
เป็ นเรื่ องยากที่จะหาดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีการสร้ างสรรค์ทางด้ านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากในการจัดทําดาต้ าเซ็นเตอร์ นนั ้ แต่ละฝ่ ายมักดําเนินการตัดสินใจเป็ นอิสระแยกจากกัน
ไม่ว่าจะเป็ นผู้ออกแบบอุปกรณ์ ผู้รวมระบบ โปรแกรมเมอร์ ควบคุม ผู้ติดตัง้ ผู้รับเหมา ผู้จดั การไอที และผู้ปฏิบตั ิงาน
ทุกฝ่ ายล้ วนแต่มีส่วนทําให้ มีการใช้ พลังงานโดยรวมในระดับที่สงู
เมื่อเร็ วๆ นี ้ การศึกษาวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นว่า การปฏิบตั ิงานด้ านไอทีมีค่าใช้ จ่ายจากการใช้ พลังงานสูงในบางกรณี
สูงเกินกว่าค่าใช้ จ่ายของฮาร์ ดแวร์ ระบบไอทีเสียอีก แรงกดดันด้ านค่าใช้ จ่ายบวกกับการตระหนักว่า
ดาต้ าเซ็นเตอร์ สามารถใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นได้
ส่งผลให้ บรรดาผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ เป็ นจํานวนมากหันมาให้ ความสําคัญกับการจัดการพลังงานมาเป็ นอันดับแร
ก
กระบวนการการจัดการพลังงานนัน้ จะมีความเรี ยบง่ายได้ มากเพียงใด
และจําเป็ นต้ องอาศัยเครื่ องตรวจวัดมากน้ อยเพียงใดเพื่อที่จะได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จําเป็ นในการดําเนินการจัดการกับการใช้
พลังงานของโครงสร้ างพื ้นฐานและการจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในหมู่ผ้ ใู ช้ ระบ
บไอที เราจะแสดงให้ คณ
ุ เห็นว่า คําตอบสําหรับเรื่ องนีก้ ็คือ
กระบวนการที่เรี ยบง่ายที่สดุ ซึ่งพึ่งพาเครื่ องมือตรวจวัดน้ อยชิ ้นที่สดุ โดยที่ใครๆ ก็สามารถนํามาดําเนินการได้ ในทันที
กระบวนการนีจ้ ะให้ ความแม่นยํามากเพียงพอสําหรับนํามาใช้ ในโครงการการจัดการการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภา
พ

อะไรคือเป้าหมาย

โดยทัว่ ไปแล้ ว ระบบสําหรับการประเมินประสิทธิภาพพลังงานหรื อผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ า
เซ็นเตอร์ นนั ้ มีเป้าหมายสามประการดังต่อไปนี ้
• เปรี ยบเทียบมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ พลังงานเพียงครัง้ เดียวหรื อทําอย่างสมํ่าเสมอ
• จัดสรรการใช้ พลังงานหรื อการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ไปให้ ผ้ อู ่ืน

Schneider Electric – ศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้านศูนย์ข้อมูล

White Paper 161 ปรับปรุงครัง้ ที่ 1

2

การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
• ใช้ ข้อมูลเพื่อลดการใช้ พลังงานของโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์

สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ แต่ละแห่ง สิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาคือ ดาต้ าเซ็นเตอร์ ของตนต้ องการบรรลุเป้าหมายข้ อใดบ้ าง
(หรื อหลายข้ อรวมกัน) เนื่องจากความเข้ าใจที่ถกู ต้ องมีผลต่อการดําเนินการทางด้ านเทคนิคเป็ นอย่างมาก
เป้าหมาย 1: เปรี ยบเทียบมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ พลังงานเพียงครัง้ เดียวหรื อทําอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับการเปรี ยบเทียบมาตรฐานประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานหรื อผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เพียงค
รัง้ เดียวหรื อทําอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการนี ้อาจเป็ นประโยชน์ในการช่วยกําหนดว่า
ควรมีการหันมาศึกษาโครงการการจัดการการใช้ พลังงานที่ดําเนินการอยู่หรื อควรเริ่ มต้ นเข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าวนี ้
แนวคิดสําหรับเรื่ องนีค้ ือ
หากการเปรี ยบเทียบมาตรฐานเผยให้ เห็นถึงประสิทธิ ภาพที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันหรื อดีกว่าดาต้ าเซ็นเตอร์ อื่นๆ
ที่มีความคล้ ายคลึงกัน บางที เราอาจไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการใดๆ ในเรื่ องนี ้ ในทางกลับกัน
หากการเปรี ยบเทียบมาตรฐานเผยให้ เห็นว่า ประสิทธิภาพของเราแย่กว่าดาต้ าเซ็นเตอร์ ในระดับเทียบเคียงกัน
แสดงว่าโครงการ
การจัดการพลังงานที่ดําเนินการอยู่มีแนวโน้ มที่จะช่วยให้ เกิดผลดีได้
ทังนี
้ ้ จําเป็ นที่จะต้ องทราบว่า ในการมุ่งสู่เป้าหมายนี ้
เรายังขาดซึ่งข้ อมูลในเชิงปฏิบตั ิที่จะช่วยชี ้แนะหรื อผลักดันให้ เกิดการลดการใช้ พลังงานหรื อลดผลกระทบของคาร์ บอน
ไดออกไซด์ น่าเสียดายที่ยงั มีผ้ ใู ห้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ เป็ นจํานวนมากที่มกั เริ่ มต้ นด้ วยการมุ่งสู่เป้าหมายนี ้
และต้ องผิดหวังกับผลที่ได้ รับ ในการที่จะได้ รับประโยชน์จากการบรรเทาผลกระทบได้ นนั ้
จําเป็ นที่จะต้ องดําเนินการตามเป้าหมายที่จะอธิบายต่อไปนี ้อย่างน้ อยหนึ่งข้ อหรื อทังสองข้
้
อ
เป้าหมาย 2: จัดสรรการใช้ พลังงานหรื อการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ กับผู้อื่น
บางดาต้ าเซ็นเตอร์ ทําหน้ าที่เหมือนเป็ นผู้มอบบริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ แก่องค์กรอื่นๆ
โดยการจัดหาโครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้
หรื อจัดหาโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบไอทีแบบคิดเป็ นจํานวนต่อคอมพิวเตอร์ หรื อต่อเซิร์ฟเวอร์ ดังนัน้
จึงอาจมีข้อกําหนดให้ ต้องมีการจัดสรรลูกค้ าของดาต้ าเซ็นเตอร์
หรื อแม้ แต่เรี ยกเก็บเงินเป็ นค่าการใช้ พลังงานหรื อการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นข้ อกําหนดภายในองค์กร หรื ออาจเป็ นข้ อบังคับที่กําหนดให้ ปฏิบตั ิตาม
หรื ออาจเป็ นข้ อบังคับที่กําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา วัตถุประสงค์ก็คือ
เพื่อจัดให้ มีการจูงใจโดยใช้ วิธีการทางการเงินหรื อด้ านอื่นๆ
อันจะส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าของดาต้ าเซ็นเตอร์ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ พลังงานหรื อลดผลกระทบจากการปล่อ
ยคาร์ บอนไดออกไซด์ เช่น การปิ ดเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่ได้ ใช้ งาน การเปิ ดใช้ งานฟั งก์ ชนั่ การจัดการพลังงาน
การจัดการกับการเก็บข้ อมูลที่ไม่จําเป็ น หรื อการทําระบบเสมือนให้ เซิร์ฟเวอร์
ดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติมีโอกาสเป็ นอย่างมากในการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออ
กไซด์โดยการจัดการระบบไอทีให้ มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งสามารถลดได้ ในช่วง 10%
ถึง 80% ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับระดับความพร้ อมที่มีอยู่และการทําระบบเสมือนในดาต้ าเซ็นเตอร์ นนั ้
เนื่องจากวิธีการปรับปรุ งหลายวิธีสามารถทําได้ โดยแทบไม่ต้องมีค่าใช้ จ่าย หรื ออาจค่อยๆ
นําเข้ ามาใช้ ในระดับค่าใช้ จ่ายที่ไม่สงู ในระหว่างการฟื น้ ฟูระบบไอที ดังนัน้
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
การจัดสรรการใช้ พลังงานหรื อผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ไปให้ ผ้ อู ่ืน
จึงน่าจะเป็ นวิธีการสําคัญที่ช่วยส่งเสริ มความสําเร็ จของโครงการการจัดการพลังงานที่ค้ มุ ค่ากับการใช้ จ่าย

จัดสรรค่าไฟและผลกระทบจากคาร์บอนไดอ
อกไซด์ให ้แก่ผู ้วางแผนระบบ
ไอทีและผู ้ใช ้

รูปที่ 1
ผลกระทบของการจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านพลั
งงานแบบเป็ นลําดับ

ทําการตัดสินใจด ้านไอทีได ้อย่างชาญฉลาดและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมมากขึน
้
โดยครอบคลุมค่าใช้จา
่ ยทีแ
่ ท้จริง

ค่าใช้จา
่ ยทงหมดลดลง
ั้
และช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย 3: ใช้ ข้อมูลเพื่อลดการใช้ พลังงานของโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
ในทุกๆ ดาต้ าเซ็นเตอร์ โครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพ (พลังงาน การทําความเย็น ระบบไฟส่องสว่าง
การควบคุมต่างๆ ฯลฯ) เป็ นปั จจัยหลักของการใช้ พลังงานและทําให้ เกิดผลกระทบของการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
ระบบมาตรฐานการวัดที่ใช้ สําหรับโครงสร้ างพื ้นฐานของดาต้ าเซ็นเตอร์ คือ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน หรื อ PUE
(ระบบที่มาเสริ ม PUE มีชื่อเรี ยกว่า DCiE ระบบนีย้ งั ถูกนํามาใช้ เป็ นระบบมาตรฐานการวัดด้ วย) ในดาต้ าเซ็นเตอร์
เป็ นจํานวนมาก พลังงานที่ใช้ โดยโครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพมักจะอยู่ในระดับสูงกว่าพลังงานที่ใช้ โดยโหลดงาน
ไอที (PUE > 2) ดังนัน้ การลดการใช้ พลังงานในส่วนที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพ (โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์)
จึงเกือบจะมีความสําคัญพอๆ กับการลดโหลดงานไอที
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายนีค้ ือ
เพื่อจัดให้ มีข้อมูลที่จําเป็ นสําหรับการระบุและบ่งบอกถึงโอกาสในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ การกําหนดค่า
หรื อการตังค่
้ า เพื่อลดการใช้ พลังงานโดยที่ไม่ส่งผลกระทบแง่ลบต่อโหลดงานไอที
ดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติมีโอกาสเป็ นอย่างมากในการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออ
กไซด์โดยการจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพเพื่อให้ มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึ่งสามารถลดได้ ในช่วง 10% ถึง 40% ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กบั สภาพ การตังค่
้ า การกําหนดค่า และโหลดงานของ
ดาต้ าเซ็นเตอร์
สองเป้าหมายที่อธิบายไว้ ในข้ อก่อนหน้ า ได้ แก่ การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานสําหรับระบบไอที
และการจัดการการใช้ พลังงานของโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพ
ทังสองวิ
้
ธีต่างสามารถช่วยลดการใช้ พลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติได้ เป็ นอย่
างมาก
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์โดยรวมในการลดการใช้ พลังงานและผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์สําหรับดาต้ าเซ็น
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
เตอร์ เฉพาะ ในอันดับแรกจึงจําเป็ นต้ องตัดสิน
ก่อนว่าจะเลือกเป้าหมายข้ อใดในสองข้ อ (หรื อทังสองข้
้
อ)
การเลือกเป้าหมาย
การพิจารณาถึงสามเป้าหมายในการประหยัดพลังงานและการวัดผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์สําหรับดาต้ า
เซ็นเตอร์ ในส่วนก่อนหน้ านี ้ มีข้อสังเกตที่สําคัญดังต่อไปนี ้
• ดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติมีโอกาสเป็ นอย่างมากในการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอ

นไดออกไซด์ ทังนี
้ ้ สามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ในช่วง 20% ถึง 90%
เมื่อมีการจัดการในสองด้ านร่ วมกัน ซึ่งได้ แก่ ลักษณะการใช้ ระบบไอทีและโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพ
• การเปรี ยบเทียบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยปรับปรุ งสิ่งใดได้

วิธีการนีไ้ ม่สามารถพิจารณาได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญของแผนการลดพลังงานและคาร์ บอนไดออกไซด์
แต่วิธีการนีม้ ีประโยชน์ในแง่ของการ
ช่วยกําหนดปริ มาณทรัพยากรที่จะใช้ ในการจัดการพลังงาน
• การจัดสรรพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอที

ทําให้ พวกเขามีเครื่ องมือที่เหมาะสมสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจในการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับการใช้ ระบ
บไอที
• ทัง้ (a) การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานให้ กับระบบไอที และ (b)

การจัดการการใช้ พลังงานของโครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพ
ล้ วนแต่เป็ นโอกาสในการประหยัดได้ เป็ นอย่างมาก แต่เมื่อใช้ ทงสองเป
ั้
้ าหมายร่ วมกัน
โอกาสในการประหยัดพลังงานจะยิ่งเพิ่มค่าเป็ นเท่าทวีคณ
ู
ซึ่งมากมายเกินกว่าการนํายอดการประหยัดที่ได้ จากการทําแต่ละวิธีการมารวมกันเสียอีก
หากวัตถุประสงค์ที่ต้องการคือ การลดการใช้ พลังงานและผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์ กลยุทธ์ ท่ีดีท่ีสดุ คือ
การใช้ สองเป้าหมายข้ างต้ นร่ วมกัน โดยมุ่งเน้ นเรื่ องการเปรี ยบเทียบมาตรฐานให้ น้อยลง
แต่การมุ่งไปสู่เป้าหมายทังหมดเหล่
้
านีร้ ่ วมกันจะหมายถึงการดําเนินการที่เป็ นภาระยิ่งใหญ่ มีความซับซ้ อน
และมีใช้ ค่าใช้ จ่ายสูงหรื อไม่
ความพยายามในลักษณะนี ้ให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถยอมรับได้ หรื อไม่ คําตอบคือ
เมื่อมีการพิจารณาปั ญหาอย่างถูกต้ องแล้ ว
การมุ่งสู่เป้าหมายทังหมดนี
้
ย้ ่อมเป็ นเรื่ องที่ทําได้ อย่างง่ายดายและคุ้มค่าการใช้ จ่าย ยิ่งไปกว่านัน้
ผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ยงั สามารถเริ่ มต้ นผลักดันผลให้ เกิดขึ ้นได้ ในทันที
เนื ้อหาส่วนที่เหลือดังต่อไปนีจ้ ะอธิบายถึงความเป็ นไปได้ ของเรื่ องดังกล่าวนี ้

การตรวจวัดกับการ
จําลองแบบ

การพิจารณาถึงข้ อมูลในการจัดการพลังงานเป็ นส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้ นเรื่ องการตรวจวัด
หรื อการใช้ มิเตอร์ วดั พลังงาน แต่วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานนัน้ จําเป็ นต้ องใช้ ประโยชน์ จากการตีความ
หรื อความหมายที่ได้ จากการวัดการใช้ พลังงาน ในการปรับปรุ งหรื อลงมือปฏิบตั ิ
จําเป็ นที่จะต้ องมีความเข้ าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ พลังงาน
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
ทังนี
้ ้ จําเป็ นที่จะต้ องมีแบบจําลองแสดงวิธีการทํางานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ก่อน เราจึงจะเข้ าใจได้ ว่า
เราจะสามารถใช้ การตรวจวัดเพื่อระบุหรื อบ่งชี ้ระดับโอกาสในการปรับปรุ งพัฒนาได้ อย่างไร
ในการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ปั๊มนํ ้าเย็นใช้
เราไม่อาจรู้ ได้ ว่าเครื่ องปั๊ มกําลังทํางานอยู่ภายใต้ พารามิเตอร์ ด้านประสิทธิ ภาพที่คาดหมายหรื อไม่
มีการกําหนดขนาดที่จะใช้ ถกู ต้ องหรื อไม่ในตอนเริ่ มต้ น
วาล์วหรื อการเปลี่ยนแปลงด้ านโปรแกรมอาจทําให้ มีการใช้ พลังงานน้ อยลงหรื อไม่
หรื อเครื่ องปั๊ มเครื่ องอื่นที่มีฟังก์ ชนั่ เดียวกันจะใช้ พลังงานน้ อยกว่าหรื อไม่
หากต้ องการทําความเข้ าใจถึงโอกาสที่จะปรับปรุ งการใช้ พลังงาน เราจําเป็ นจะต้ องมีแบบจําลองที่บอกเป็ นนัย
(ความรู้ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ) หรื อแบบจําลองที่ชดั เจน (เครื่ องมือซอฟต์แวร์ )
แม้ แต่เป้าหมายของการจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานให้ กับผู้ใช้ ระบบไอทีก็ยงั จําเป็ นต้ องใช้ แบบจําลอง
แม้ ว่าการใช้ พลังงานของเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถวัดได้ โดยตรงและเป็ นไปได้ ว่ามีความเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ ระบบไอที
แต่พลังงานส่วนใหญ่ในดาต้ าเซ็นเตอร์ มกั ถูกใช้ ไปในโหลดต่างๆ มากกว่าใช้ ไปกับเซิร์ฟเวอร์
และแบบจําลองก็เป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะช่วยเชื่อมโยงการใช้ พลังงานเหล่านีเ้ ข้ ากับผู้ใช้ ระบบไอที
กระบวนการจัดการพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ทว่ั ไปแสดงอยู่ในรู ปที่ 2:

รูปที่ 2
แผนผังข้อมูลกระบวนการจัดการพลังง
านของดาต้าเซ็นเตอร์
แสดงให้เห็นว่าแบบจํ าลองและฟั งก์ ชนั่
การวิ เคราะห์ ผนวกรวมเข้ากับระบบไอ
ทีทีม่ ี อยู่และกิ จกรรมการวางแผนโครงส
ร้างพืน้ ฐานได้อย่างไร
เพือ่ นําไปสู่การเปลี ่ยนแปลงให้เกิ ดการ
ลดการใช้พลังงาน

กระบวนการจัดการพลังงานของรู ปที่ 1 มีเส้ นทางการปรับปรุ งสองทางหลัก ที่ส่วนบนของแผนผัง
มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงด้ านระบบไอทีเพื่อให้ สอดคล้ องข้ อมูลทางด้ านพลังงานและคาร์ บอนไดออกไซด์จากแบบ
จําลองของดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่ส่วนล่างของแผนผัง
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพเพื่อตอบรับแนวทางด้ านพลังงานตามแบบจําลอง ทังสองกรณี
้
นี ้
มีการใช้ วิธีการตรวจวัด แต่แบบจําลองนี ้ทําหน้ าที่แสดงการตีความและวางแนวทางเพื่อมุ่งไปสู่การปรับปรุ ง
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
พึงระลึกว่า
ระบบที่แผนผังข้ างต้ นอธิบายเป็ นการผนวกรวมทังสามเป
้
้ าหมายการจัดการพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ซึ่งอธิบายอยู่ใ
นส่วนก่อนหน้ านี ้ ระบบนี ้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบมาตรฐาน
มีการจัดสรรพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ระบบไอที
อีกทังยั
้ งให้ แนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพ
การตรวจวัดโดยไม่ใช้ แบบจําลองและกระบวนการนัน้ มีคณ
ุ ค่าน้ อยมาก อย่างไรก็ดี
แม้ แต่แบบจําลองที่เรี ยบง่ายก็ยงั สามารถให้ ประโยชน์ได้ มากมาย แม้ จะไม่ได้ มีการตรวจวัดอย่างครบถ้ วนก็ตาม

เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูล
White Paper 154
การวัดประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้าสําหรับด
าต้ าเซ็นเตอร์

กล่าวโดยสรุ ป จุดประสงค์หลักของการตรวจวัดประสิทธิภาพของดาต้ าเซ็นเตอร์ ก็คือ
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการสร้ างแบบจําลองที่แม่นยําสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ นนั ้
แบบจําลองนี ้จะให้ ข้อมูลที่สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพของดาต้ าเซ็นเตอร์ มิใช่เพื่อการตรวจวัด
สําหรับการอภิปรายในรายละเอียดครบถ้ วนของเรื่ องนี ้ มีอยู่ในเอกสารวิจยั APC ฉบับที่ 154,
การวัดประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้าสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์
การจําลองแบบโดยใช้ การตรวจวัดช่วย
หากเราสามารถสร้ างแบบจําลองดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่สมบูรณ์ แบบขึ ้นมาได้
ก็คงจะไม่มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการตรวจวัดใดๆ เพราะแบบจําลองจะให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนเกี่ยวกับลักษณะ ขนาด
และสภาพการปฏิบตั ิการของโหลดงานไอที
แบบจําลองจะมีข้อมูลลักษณะและสภาพการปฏิบตั ิการของอุปกรณ์ ท่ีเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทังหมด
้
และจะสามารถรับและป้อนข้ อมูลสภาพอากาศในอดีตได้
ระบบจะเพียงแค่คาํ นวณการไหลเวียนของพลังงานทังหมดได้
้
อย่างง่ายดาย แต่ในโลกของความเป็ นจริ ง
เราไม่อาจสร้ างแบบจําลองที่สมบูรณ์ แบบเช่นนีข้ ึ ้นมาได้
เนื่องจากมีความยากลําบากในการจัดหาข้ อมูลที่แม่นยําเกี่ยวกับการกําหนดค่าอุปกรณ์ ไอทีและสภาพการปฏิบตั ิการ
อินเทอร์ เฟสของโครงสร้ างพื ้นฐาน และสภาพการปฏิบตั ิการ ตลอดจนสภาพการปฏิบตั ิการที่ไม่คาดคิดต่างๆ เช่น
ความผิดปกติ ที่กรองอุดตัน หรื อเครื่ องปรับอากาศที่ส่งผลกระทบต่อกัน
ในการสร้ างแบบจําลองดาต้ าเซ็นเตอร์ ท่ีสมบูรณ์ แบบอาจต้ องกําหนดรู ปแบบโปรแกรมขึ ้นเองเป็ นจํานวนมากมายมหา
ศาลและจําเป็ นต้ องดูแลรักษาข้ อมูลมากมาย แต่อนั ที่จริ งแล้ ว
เราก็ยงั สามารถสร้ างแบบจําลองที่ดีมากขึน้ ได้ โดยการพึ่งพาคลังข้ อมูลคร่ าวๆ ของอุปกรณ์ โครงสร้ างพื ้นฐานและไอที
การใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดค่า (N+1, 2N ฯลฯ)
และความรู้ พื ้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับลักษณะเชิงไฟฟ้าของอุปกรณ์ ไอทีและอุปกรณ์ โครงสร้ างพื ้นฐาน
ตัวอย่างของการใช้ ซอฟต์แวร์ จดั ทําแบบจําลองที่เรี ยบง่ายสําหรับโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพของดาต้ าเซ็นเตอร์ ปก
ติทวั่ ไปแสดงอยู่ในรู ปที่ 3
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที

ตัวเลข 3
ตัวอย่างเครื ่องมือสร้างแบบจํ าลองโ
ครงสร้างพืน้ ฐานของดาต้าเซ็นเตอร์
สําหรับการกํ าหนดค่าดาต้าเซ็นเตอร์
ปกติ ทวั่ ไป
(เครื ่องมือบนเว็บทีม่ ี บริ การฟรี )

จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า เราจําเป็ นต้ องใช้ แบบจําลองของดาต้ าเซ็นเตอร์ บางแบบในการจัดการและลดการใช้ พลังงาน
อันที่จริ งแล้ ว การมีแบบจําลองเช่นนีจ้ ะช่วยให้ เราไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการตรวจวัดได้ หรื อไม่
หรื อแบบจําลองจะทําให้ งานการตรวจวัดเป็ นเรื่ องง่ายขึน้ ได้ หรื อไม่
แบบจําลองจะสามารถทําให้ เรี ยบง่ายได้ มากน้ อยเพียงใด และจะใช้ อุปกรณ์ การตรวจวัดให้ น้อยชิน้ ลงได้ ขนาดไหน
จึงจะสามารถจัดหาข้ อมูลที่จําเป็ นในการจัดการการใช้ พลังงาน
ของโครงสร้ างพื ้นฐานและจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ไปยังผู้ใช้ ระบบไอที
คําตอบคือ แบบจําลองที่เรี ยบง่ายมากที่สดุ ซึ่งพึ่งพาการตรวจวัดน้ อยชิ ้นที่สดุ นัน้
สามารถให้ ความแม่นยําในระดับที่ยอมรับได้ สําหรับโครงการการจัดการพลังงาน

เราจําเป็ นต้ องตรวจวัดทัง้
หมดกี่จดุ

หลักการพืน้ ฐานของการตรวจวัดก็คือ คุณไม่ควรเริ่ มต้ นวัดหากยังไม่เข้ าใจถึงประโยชน์ ท่ีจะได้ รับจากข้ อมูลนัน้
การตรวจวัดที่กระทําผิดเวลา หรื อไม่มีความแม่นยําเพียงพอ หรื อขาดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพต่างๆ นัน้
ในภายหลัง อาจกลายเป็ นข้ อมูลที่ไม่เพียงพอและไร้ ประโยชน์ได้ ในทางกลับกัน
การตรวจวัดมากไปโดยใช้ ความแม่นยําสูงสุด ก็อาจทําให้ สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายและเป็ นภาระ
แต่กลับให้ ประโยชน์เพิ่มเติมเพียงเล็กน้ อยเท่านันเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการวัดแบบเรี ยบง่าย
ปั ญหาดังกล่าวมานีก้ ําลังเกิดขึ ้น เมื่อผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ พยายามพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของตนเองขึ ้น
วัตถุประสงค์ของระบบการตรวจวัดคือ เพื่อจะได้ ใช้ โปรโตคอล
การตรวจวัดที่เรี ยบง่ายและประหยัดที่สดุ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของระบบการจัดการ
จําเป็ นต้ องใช้ ระบบที่มีความซับซ้ อนมากเพียงใดจึงจะได้ ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้ วนเกี่ยวกับการใช้ พลังงานของดาต้ าเซ็
นเตอร์ ระบบการตรวจวัดจะสามารถเรี ยบง่ายได้ มากเพียงใด หากต้ องการทําความเข้ าใจกับปั ญหานี ้
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
เราจะมาเปรี ยบเทียบความสามารถของสองกรณี ที่สดุ โต่งด้ วยกัน ได้ แก่
ระบบการตรวจวัดพลังงานที่ละเอียดครอบคลุม กับระบบการประมาณแบบหยาบ

การประมาณแบ
บหยาบ

ตัวเลข 4
การเปรี ยบเทียบวิ ธีการตรวจวัดพลังงา
น

ฟรี
ข้ อผิดพลาดใหญ่
ขาดความเข้ าใจในรายล
ะเอียดของปั ญหา

?

การตรวจวัดอย่ างคร
อบคลุมและใช้ เครื่ อง
มือซอฟต์ แวร์
แพงและซับซ้ อน
มีความแม่นยําสูง
สามารถวิเคราะห์
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน
และสถานการณ์จําลองได้

แบบสุดโต่ง 1: ระบบการเก็บข้ อมูลทังหมด
้
การกล่าวถึงเรื่ องการตรวจวัดในระบบการจัดการโดยไม่พิจารณาถึงความแม่นยําและความถี่ของการตรวจวัดนัน้
ถือว่ายังไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ เ้ พราะ ปั จจัยทังสองนี
้
้สามารถส่งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อเรื่ องความซับซ้ อนและค่าใช้ จ่าย
เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลอ้ างอิง
เราจะพิจาณาถึงกรณีของระบบการวัดพลังงานแบบเรี ยลไทม์ ซึ่งทําการวัดและบันทึกการใช้ พลังงานของทุกอุปกรณ์ แล
ะทุกวงจรในดาต้ าเซ็นเตอร์ โดยที่มีข้อกําหนดเรื่ องความแม่นยําเท่ากับ 2% ทังนี
้ ้
สามารถดูค่าการประมาณสําหรับข้ อกําหนดต่างๆ และค่าใช้ จ่ายสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ ขนาด 1 เมกะวัตต์
ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 1
เมื่อใช้ ระบบเครื่ องมืออย่างเต็มที่ เราจะสามารถทราบระดับการใช้ ไฟฟ้าของทุกอุปกรณ์ ไอทีได้ อย่างแม่นยํา
และสามารถแจ้ งหรื อเรี ยกเก็บเงินจากผู้ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
เรายังสามารถทราบระดับการใช้ ไฟของทุกอุปกรณ์ โครงสร้ างพืน้ ฐานได้ อย่างแม่นยํา
จากข้ อมูลของอุปกรณ์ โครงสร้ างพืน้ ฐานเหล่านี ้ เราจะสามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าที่คาดหวังได้
เพื่อจะได้ ทราบว่าจะต้ องปรับปรุงในด้ านใดบ้ าง
ระบบนีย้ งั จําเป็ นต้ องใช้ ระบบซอฟต์แวร์ ที่มีความซับซ้ อนซึ่งต้ องมีการกําหนดค่ามากมายและต้ องมีการลงทุนในการดู
แลรักษาข้ อมูล
แต่น่าเสียดายที่ค่าใช้ จ่ายของระบบลักษณะนีถ้ ือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับยอดค่าใช้ จ่ายรวมของโครงสร้ างพื ้น
ฐานของดาต้ าเซ็นเตอร์ นอกจากนี ้
ยังมีระดับเกือบเท่าครึ่ งหนึ่งของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานทังหมดของดาต้
้
าเซ็นเตอร์ ในเวลาหนึ่งปี ดังนัน้
ระบบนีจ้ ึงไม่เหมาะในแง่การปฏิบตั ิเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหากไม่สามารถลดค่าใช้ จ่ายของระบบล
งได้ ประมาณ 10 เท่า อีกทัง้
การติดตังระบบเช่
้
นนีย้ งั หมายถึงค่าใช้ จ่ายจํานวนมหาศาลและกระบวนการติดตังที
้ ่ซบั ซ้ อนและมีความเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ เดิมที่มีอยู่แล้ ว
ดังนัน้ ระบบการเก็บข้ อมูลทังหมดจึ
้
งเป็ นวิธีการที่สามารถทําได้ แต่ไม่เหมาะสําหรับนํามาปฏิบตั ิ
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที

จํานวน

ค่าใช้ จ่ายต่อหน่วย
(ที่ติดตัง)้

วัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้ า 1ของดาต้ าเซ็นเตอร์

1

9,000 ดอลลาร์

9,000 ดอลลาร์

วัดวงจรระบบย่อยของโครงสร้ างพื ้นฐาน

80

1,500 ดอลลาร์

120,000 ดอลลาร์

วัดวงจรของสาขาไอที

1000

100 ดอลลาร์

100,000 ดอลลาร์

วัดวงจรของเต้ ารับไฟฟ้าของระบบไอที

4000

40 ดอลลาร์

160,000 ดอลลาร์

การบํารุงรักษา (10 ปี )

100,000 ดอลลาร์

100,000 ดอลลาร์

ซอฟต์แวร์ (สิทธิ์การใช้ งาน 10 ปี )

50,000 ดอลลาร์

50,000 ดอลลาร์

กําหนดค่า มอบหมาย และดูแลรักษาซอฟต์แวร์

60,000 ดอลลาร์

60,000 ดอลลาร์

วงจรต่างๆ ที่วดั
ตาราง 1
ค่าใช้จ่ายของระบบการตรวจสอบ
พลังงานทีม่ ี ความแม่นยํ าสูงสําหรั
บ ด า ต้ า เ ซ็ น เ ต อ ร์ ที ่ ใ ช้ ไ ฟ
1 เมกะวัตต์

รวมค่าใช้ จ่าย

รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
600,000 ดอลลาร์

แบบสุดโต่ง 2: ระบบการเก็บข้ อมูลแบบไม่มีค่าใช้ จ่าย
ต่อไป เราจะพิจารณาอีกกรณี ท่ีสดุ โต่ง ซึ่งไม่มีการดําเนินการตรวจวัดเลย ระบบนีจ้ ึงไม่มีค่าใช้ จ่าย
ข้ อมูลชนิดเดียวที่เราจะใช้ คือ จํานวนเซิร์ฟเวอร์ ในดาต้ าเซ็นเตอร์
เราจะไม่มีการพิจารณาถึงใบเรี ยกเก็บเงินค่าไฟรายเดือนจากบริ ษัทด้ านสาธารณูปโภค เนื่องจากบ่อยครัง้
มักจะไม่มีมิเตอร์ เฉพาะสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์
เมื่อพิจารณาแต่เฉพาะจํานวนเซิร์ฟเวอร์
เราสามารถประมาณการใช้ พลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ต่อเซิร์ฟเวอร์ ในแบบคร่ าวๆ ได้
การใช้ พลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่คํานวณแบบต่อเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้ ครอบคลุมถึงเฉพาะพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ ใช้ เองเท่านั ้
น แต่ยงั รวมถึงพลังงานที่ใช้ โดยเครื อข่าย ที่จดั เก็บ อุปกรณ์ พลังงาน อุปกรณ์ ทําความเย็น ไฟส่องสว่าง
และอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ เราสามารถใช้ ข้อมูลค่าเฉลี่ยทางสถิติท่ีได้ มาจากจํานวนหน่วยที่มีการใช้ งานในดาต้ าเซ็นเตอร์
เพื่อที่จะได้ สามารถประมาณแบบคร่ าวๆ ว่าตามปกติแล้ วมีการใช้ พลังงานความเย็น พลังงานไฟส่องสว่าง ฯลฯ
ต่อเซิร์ฟเวอร์ มากน้ อยเพียงใด โดยที่ไม่ต้องดําเนินการตรวจวัดแต่อย่างใด
เรายังสามารถสันนิษฐานโดยพิจารณาจากการกําหนดค่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพตามปกติท่ีใช้ สําหรับดาต้ าเซ็
นเตอร์ ท่ีจดั หาเซิร์ฟเวอร์ ทว่ั ไปตามปกติ ร่ วมกับที่จดั เก็บและอุปกรณ์ เครื อข่ายที่ใช้ ตามปกติ
"การคาดเดาอย่างมีหลักการ" เหล่านี ้อาจทําโดยที่ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อโดยการพึ่งพาเครื่ องมือซอฟต์แวร์ เช่น
เครื่ องมือที่มีบริ การฟรี ในรู ปที่ 3 ก่อนหน้ านี ้ เมื่อใช้ "การคาดเดาอย่างมีหลักการ" เราจะได้ แบบจําลองคร่ าวๆ
ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ความแม่นยําของระบบนี ้สรุ ปอยู่ในตารางที่ 2
โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบการตรวจวัด
เราสามารถระบุค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ โดยพิจารณาในอัตราต่อเซิร์ฟเวอร์
ทัว่ ไป แต่ความแม่นยําจะอยู่ในระดับเพียงแค่ประมาณ +/- 36% แม้ ว่าจะไม่ใช่จํานวนที่ดีเลิศ

1

ปกติแล้ ว ไม่สามารถทําได้ โดยใช้ มิเตอร์ เครื่ องเดียว แต่จําเป็ นจะต้ องรวบรวมข้ อมูลจากมิเตอร์ มากกว่าหนึ่งเครื่ อง
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
แต่ก็สามารถให้ แนวทางที่ค่อนข้ างเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้ใช้ ระบบไอทีเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
นอกจากนี ้ การระบุค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ แม่นยําเพิ่มมากขึ ้นนัน้
ก็ไม่ได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ งานระบบไอทีส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
แม้ ว่าระบบนีจ้ ะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ สําหรับผู้ใช้ ระบบไอที แต่ตวั ระบบไม่ได้ ให้ ข้อมูลใดๆ
ที่จะช่วยชี ้นําในเรื่ องการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงานหรื อการทําความเย็นของดาต้ าเซ็นเตอร์
เนื่องจากข้ อมูลทังหมดล้
้
วนแต่เป็ นการประมาณจากค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม แต่ข้อดีท่ีโดดเด่นประการหนึ่งก็คือ
เราสามารถได้ มาซึ่งระบบนี ้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
และระบบที่ไม่มีการตรวจวัดนี ้เหมาะสําหรับผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ท่ีต้องการเริ่ มต้ นควบคุมค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานใ
นทันที แต่มีเวลาน้ อยและขาดทรัพยากร
คําแนะนําในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเริ่ มต้ นใช้ วิธีการนี ้แสดงไว้ อยู่ในภาคผนวกในตอนท้ ายของเอกสารวิจยั นี ้
การใช้ พลังงาน

ตารางที่ 2
ความแม่นยํ าของระบบการตรวจ
สอบพลัง งานที ่มี ค่ า ใช้จ่ า ยน้ อ ย
สํ า หรั บ ดาต้า เซ็ น เตอร์ ที่ ใ ช้ ไ ฟ 1
เมกะวัตต์

สัดส่วนการใช้ พลังงาน ความแม่นยําในการประมาณ

ผลต่อความแม่นยําโดยรวม 2

เซิร์ฟเวอร์

36%

+/- 50%

+/- 18%

ที่จดั เก็บ

10%

+/- 70%

+/- 7%

เครื อข่าย

4%

+/- 50%

+/- 2%

พลังงาน

8%

+/- 50%

+/- 4%

การทําความเย็น

38%

+/- 80%

+/- 30%

ไฟส่องสว่าง

2%

+/- 60%

+/- 1%

อุปกรณ์เสริ ม

2%

+/- 80%

+/- 2%

ความแม่นยําของพลังงานทังหมดรวมกั
้
น

+/- 36%

ระบบการเก็บข้ อมูลพลังงานที่ “ดีพอ”
ตัวอย่างกลยุทธ์ การเก็บข้ อมูลพลังงานที่มีความสุดโต่งทังสองแบบก่
้
อนหน้ านีท้ ําให้ เราเกิดคําถามว่า
มีกลยุทธ์ การเก็บข้ อมูลแบบอื่นที่เป็ นสายกลางหรื อไม่ ซึ่งจะให้ ข้อมูลที่มีความแม่นยํา “ดีพอ”
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการ
จัดการพลังงาน โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้ จ่ายในระดับตํ่าและให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
ในการหาคําตอบให้ กบั คําถามนี ้ ตารางที่ 3 จะแสดงให้ เห็นว่า
การทําให้ ระบบการจัดการพลังงานมีค่าใช้ จ่ายและความซับซ้ อนเพิ่ม
มากขึน้ จะช่วยปรับปรุ งเรื่ องความแม่นยําและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไร
แต่ละบรรทัดในตารางแสดงให้ เห็นถึง การเพิ่มความสามารถในการจําลองแบบหรื อการตรวจวัดให้ แก่ระบบการจัดการ
เริ่ มต้ นด้ วยระบบที่ไม่มีค่าใช้ จ่าย โดยพิจารณาจากจํานวนนับของเซิร์ฟเวอร์ เพียงอย่างเดียว
ดังที่อธิบายไว้ ในส่วนก่อนหน้ านี ้ เมื่อมีความสามารถเพิ่มขึ ้น ข้ อผิดพลาดก็จะลดลง
และค่าใช้ จ่ายของระบบก็จะเพิ่มขึ ้น

2

ข้ อ ผิด พลาดในการประมาณพลัง งานของระบบย่อ ยมีล กั ษณะเป็ นเชิง ตั ้งฉากตามหลัก คณิต ศาสตร์ ดังนัน้ ข้ อ ผิด พลาดรวมจึงเท่า กับ
สแควร์ รูทของยอดรวมสแควร์ ของข้ อผิดพลาดของระบบย่อย
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที

ข้ อผิดพลาดในการจัดสรรในระบบไอที หมายถึง
ข้ อผิดพลาดในการกําหนดมอบหมายพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่หน่วยที่กําหนดในระบบไอที
เช่น เซิร์ฟเวอร์ มาตรฐาน
ข้ อผิดพลาดในการกําหนดพลังงานให้ แก่เซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเครื่ องอาจมีความรุ นแรงมากกว่าข้ อผิดพลาดที่กําหนดไว้ ใน
ั้
ตาราง บางความสามารถที่แสดงในตาราง เช่น การจัดประเภทเซิร์ฟเวอร์ และการตรวจวัดอุปกรณ์ ไอทีทงหมด
อาจช่วยปรับปรุงเรื่ องความแม่นยําในการกําหนดพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่เซิร์ฟเวอรเฉพาะได้ เ
ป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ จะมีการอภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารวิจยั นีต้ ่อไป

ข้ อผิดพลาด
PUE

ข้ อผิดพลาดในการจัดสรรในระบบ
ไอที 3,4

ค่าใช้ จ่ายของระบบ
(ต่อ MW)

จํานวนเซิร์ฟเวอร์

61%

39%

0

+ พลังงาน UPS

55%

33%

0

+ คลังข้ อมูลแบบคร่ าวๆ 5

23%

20%

0

+ คลังข้ อมูลแบบละเอียด

14%

12%

2,000 ดอลลาร์

ตารางที่ 3

+ จัดประเภทเซิร์ฟเวอร์

14%

12%

4,000 ดอลลาร์

การเพิ่ มความสามารถของการจํ าลองแ
บบและตรวจวัด
ส่งผลกระทบต่อความแม่นยําของระบ
บการจัดการและค่าใช้จ่ายสําหรับดาต้
าเซ็นเตอร์ ทีใ่ ช้ไฟ 1 เมกะวัตต์

+ ตรวจสอบระบบย่อย

8%

7%

10,000 ดอลลาร์

+ วัดระบบย่อยที่สําคัญ

6%

4%

50,000 ดอลลาร์

+ วัดระบบย่อยทังหมด
้

3%

2%

130,000 ดอลลาร์

+ วัดอุปกรณ์ไอทีทงหมด
ั้

2%

2%

600,000 ดอลลาร์

จํานวนเซิร์ฟเวอร์

61%

39%

0

+ พลังงาน UPS

55%

33%

0

ความสามารถในการจําลองแบบและการตรวจวัดที่เพิ่มเข้ ามา

3

ข้ อผิดพลาดในการจัดสรรในระบบไอที อาจมีระดับรุ นแรงน้ อยกว่าข้ อผิดพลาด PUE
เนื่องจากการใช้ พลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ท่ีมีความเกี่ยวข้ องกับ PUE เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ พลังงานทังหมด
้
4
ข้ อผิดพลาดในการจัดสรรในระบบไอทีในตารางนี ้ เป็ นการจัดสรรสําหรับ “เซิร์ฟเวอร์ ทว่ั ไปตามมาตรฐาน” ตามที่มีการกําหนด
มิใช่สําหรั บเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเครื่ อง ข้ อผิดพลาดสําหรั บเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเครื่ องมักมีระดับสูงกว่าและสามารถลดลงได้ เป็ นอย่างมาก
เมื่อมีการเพิ่มความสามารถ “การจัดประเภทเซิร์ฟเวอร์ ” ดังที่จะได้ มีการอธิ บายถึงต่อไปในเอกสารวิจยั นี ้
5
คลังข้ อมูลแบบคร่ าวๆ เป็ นคลังที่รวบรวมข้ อมูลความจุและประเภทของพลังงานหลัก การทําความเย็น และอุปกรณ์ ไอทีในดาต้ าเซ็นเตอร์
ซึ่งเมื่อนํามารวมกับข้ อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เหล่านันแล้
้ ว ช่วยให้ สามารถประมาณการใช้ งานพลังงานได้ ดีย่ิงขึ ้นเป็ นอย่างมาก
ฟั งก์ ชนั่ นี ้สามารถนํามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินพลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
หรื อสามารถนํามาใช้ โดยผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีความทุ่มเทใส่ใจ คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี ้แสดงอยู่ในเอกสารวิจยั ของ
APC ฉบับอื่นๆ ที่แสดงรายการอยู่ในตอนท้ ายของเอกสารวิจัยฉบับนี ้
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
เพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างความแม่นยําในการวัดและค่าใช้ จ่ายเมื่อเราเพิ่มความสาม
ารถในการทําให้ งานให้ แก่ระบบการจัดการพลังงาน สามารถดูข้อมูลของตารางที่ 3 ซึ่งแสดงในรู ปแบบกราฟในรู ปที่ 5

ข้อผิ ดพลาดของระบบการตรวจวัดพลังงา
นของดาต้าเซ็นเตอร์ ลดลง
ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายเพิ่ มสูงขึ้น
เมือ่ มีการเพิ่ มความสามารถในการจํ าลอง
แบบและตรวจวัด

$600 K

PUE error

50.0%
50%

Lowest error
achievable
at no cost

40.0%
40%

$400 K

System cost

30.0%
30%
20.0%
20%

$300 K
$200 K

IT allocation
error

10.0%
10%

$100 K
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$500 K

Measurement Cost ($)

รูปที่ 5

Measurement Error (%)

60.0%
60%

Increasing modeling and metering capabilities

รู ปที่ 5 แสดงให้ เห็นว่า
ความแม่นยําของระบบการวัดพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ เริ่ มปรับปรุ งดีขึ ้นอย่างรวดเร็ วโดยมีค่าใช้ จ่ายเพียงเล็กน้ อย
เมื่อเพิ่มความสามารถในการจําลองแบบที่เรี ยบง่ายและความสามารถในการตรวจวัด
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อผิดพลาดในระดับไม่เกินประมาณ 10% ค่าใช้ จ่ายจะพุ่งสูงขึ ้นอย่างกะทันหัน
จากการวิเคราะห์นี ้ เราจึงขอแนะนําให้ ใช้ กลยุทธ์ การตรวจวัดและจําลองแบบดังต่อไปนี ้
สําหรับโครงการการจัดการพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์
• ระบบที่ไม่มีค่าใช้ จ่ายในการจําลองแบบพลังงานโดยใช้ จํานวนนับของเซิร์ฟเวอร์ การอ่านค่าพลังงาน UPS

และคลังข้ อมูลแบบคร่ าวๆ นัน้
ดีเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริ มการจัดสรรพลังงานไปยังผู้ใช้ ระบบไอทีได้ อย่างเหมาะสม
• เราสามารถเพิ่มความสามารถต่างๆ ที่มีค่าใช้ จ่ายตํ่าเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อปรับปรุ งระบบการจัดการพลังงาน

รวมทังปรั
้ บปรุ งแบบจําลองโดยใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลแบบละเอียดและการจัดประเภทเซิร์ฟเวอร์
อีกทังยั
้ งสามารถปรับปรุงการตรวจวัดได้ โดยการใช้ วิธีการตรวจสอบพลังงานและการวัดระบบย่อยที่สําคัญ
• การวัดระบบย่อยของโครงสร้ างและอุปกรณ์ ไอทีทงหมดอย่
ั้
างครอบคลุมนัน้

จะเป็ นประโยชน์ ต่อระบบการจัดการพลังงานเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย แต่กลับให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่า

การจัดสรรพลังงานให้ แ
ก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอที

ขีดความสามารถของระบบไอทีสามารถวัดและจัดสรรได้ ในหลากหลายวิธี
รวมทังการวั
้
ดปริ มาณการใช้ บริ การระบบคลาวด์ (Compute Cycle), เซิร์ฟเวอร์ , แกนประมวลผล, เทราไบต์, ตู้แร็ ค,
ตารางฟุต, เซิร์ฟเวอร์ เสมือน ฯลฯ
แบบจําลองที่ยอดเยี่ยมของการใช้ งานระบบไอทีอาจมีการพิจารณาให้ ครอบคลุมทุกปั จจัยเหล่านี ้
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
เพื่อกําหนดค่าใช้ จ่าย พลังงาน หรื อการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ตาม
เราจะเริ่ มต้ นด้ วยแบบจําลองที่เรี ยบง่าย ได้ แก่ การวัดขีดความสามารถของระบบไอทีตามจํานวนเซิร์ฟเวอร์
นี่เป็ นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ ในการวัดขีดความสามารถซึ่งมักจะมีการนําการวัดในแบบอื่นๆ มาเชื่อมโยงด้ วยกัน
หากเราสามารถจัดสรรจํานวนเซิร์ฟเวอร์ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีได้
ในการมอบหมายพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ รายนัน้ สิ่งที่เราจําเป็ นต้ องทําจึงมีเพียง
กําหนดการใช้ พลังงานทังหมดให้
้
แก่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในกรณี นี ้ การใช้ พลังงานทังหมดของผู
้
้ ใช้ ระบบไอทีจะเท่ากับ
จํานวนเซิร์ฟเวอร์ ท่ีได้ รับการมอบหมายจํานวนครัง้ ของการใช้ พลังงานที่จดั สรรให้ ต่อเครื่ อง ในการดําเนินการนี ้
เราจําเป็ นต้ องระบุการใช้ พลังงานทังหมดในดาต้
้
าเซ็นเตอร์ และจัดสรรให้ โดยพิจารณาเป็ นจํานวนต่อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
การจัดสรรพลังงานทังหมดของเซิ
้
ร์ฟเวอร์ จึงเป็ นยอดรวมของการใช้ พลังงานของตัวเซิร์ฟเวอร์ เอง
บวกกับการจัดสรรการใช้ พลังงานของโหลดของที่จดั เก็บ เครื อข่าย พลังงาน การทําความเย็น ไฟส่องสว่าง
และอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ การจัดสรรลักษณะนีส้ ําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติทวั่ ไป แสดงอยู่ในรู ปที่ 6:
Auxiliary
15 W

Lighting

ตัวเลข 6
เซิ ร์ฟเวอร์ ทีม่ ีการจัดสรรพลังงาน 930 W
รู ปนีแ้ สดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานในประเภ
ทต่างๆ ของดาต้าเซ็นเตอร์
ทีม่ อบหมายให้แก่เซิ ร์ฟเวอร์
พลังงานจริ งของเซิ ร์ฟเวอร์ อยู่ในระดับเพียง
340 W เท่านัน้

15 W

The server itself
340 W

Cooling
360 W

Power
75 W

Storage
Network

90 W

35 W

ในกรณีนี ้ แม้ ว่าพลังงานจริ งที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ ตามปกติคือ 340 W
แต่พลังงานรวมทังหมดที
้
่จดั สรรให้ แก่เซิร์ฟเวอร์ อยู่ในระดับสูงกว่า 930 W เป็ นอย่างมาก
อุปกรณ์ ไอทีทวั่ ไปกับอุปกรณ์ ไอทีเฉพาะ
วิธีการจัดสรรพลังงานให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีโดยยึดตาม “หน่วยของเซิร์ฟเวอร์ ” ของเซิร์ฟเวอร์ ทวั่ ไปนัน้
มีความไม่แม่นยําเนื่องจากเป็ นการสันนิษฐานถึงการใช้ ทรัพยากรที่จดั สรรแบบต่อเซิร์ฟเวอร์ ในลักษณะสมํ่าเสมอ
และสันนิษฐานว่า เซิร์ฟเวอร์ ทงหมดนั
ั้
น้ ล้ วนแต่เหมือนกัน ที่จริ งแล้ ว
งที่เชื่อมโยงเข้ ากับเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเครื่ อง มักจะมีความหลากหลาย
พลังงานทังหมดตามจริ
้
โดยขึ ้นอยู่กบั ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการจัดการพลังงาน และการใช้ ทรัพยากรไอทีอ่ืนๆ
สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ ท่ีมีเซิร์ฟเวอร์ ที่มีความสมํ่าเสมอกันโดยเทียบเคียง
การกําหนดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานที่เป็ นมาตรฐานสําหรับต่อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็ นการประมาณที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีเซิร์ฟเวอร์ หลายประเภท การใช้ “หน่วยของเซิร์ฟเวอร์ ”
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
ตามมาตรฐานสําหรับจัดสรรพลังงานจะขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
ให้ พิจารณาถึงกรณี ท่ีผ้ ใู ช้ ระบบไอทีรายหนึ่งมีเบลดเซิร์ฟเวอร์ แปดเครื่ องที่เป็ นแอพพลิเคชัน่ เซิร์ฟเวอร์ แบบเรี ยบง่าย
ในขณะที่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีอีกรายหนึ่งมีระบบเมนเฟรมแปดระบบพร้ อมด้ วยที่จดั เก็บออนไลน์ ที่มีเทอราไบต์จํานวนมาก
จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ผู้ใช้ ระบบเมนเฟรมมีการใช้ พลังงานสูงกว่ามาก
แต่การจัดสรรพลังงานโดยยึดตามเซิร์ฟเวอร์ มาตรฐาน
จะมีการกําหนดพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในระดับที่เท่ากันสําหรับผู้ใช้ ทงสองราย
ั้
แม้ ว่าพลังงานทังหมดที
้
่จดั สรรภายใต้ วิธีการนี ้จะมีความแม่นยํา
แต่พลังงานบางส่วนที่ใช้ โดยผู้ใช้ ระบบไอทีในระบบเมนเฟรมกลับถูกจัดสรรไปให้ แก่ผ้ ใู ช้ เบลดเซิร์ฟเวอร์ อย่างไม่ยุติธรร
ม
ตามหลักการ
ปั ญหานี ้สามารถแก้ ไขได้ ด้วยวิธีการตรวจวัดอุปกรณ์ ไอทีทงหมดและกํ
ั้
าหนดมอบหมายพลังงานโดยใช้ ข้อมูลการตรวจ
วัดเหล่านันกั
้ บผู้ใช้ ระบบไอที เราได้ อธิ บายในเรื่ องนี ้ไว้ แล้ วว่าไม่หมาะสําหรับนํามาปฏิบตั ิเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
• พลังงานเป็ นจํานวนมากถูกใช้ ไปโดยอุปกรณ์ พลังงาน อุปกรณ์ ทําความเย็น อุปกรณ์ เครื อข่าย และอุปกรณ์ อื่นๆ

ดังนัน้ จึงไม่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ระบบไอทีโดยตรงได้ เสมอไป
• ค่าใช้ จ่ายของระบบการตรวจวัดสําหรับวัดอุปกรณ์ ไอทีทงหมด
ั้

ร่ วมกับค่าใช้ จ่ายและความซับซ้ อนของระบบซอฟต์แวร์ มีระดับที่สงู มาก
หากต้ องการแก้ ไขปั ญหานีด้ ้ วยวิธีการที่เรี ยบง่ายและคุ้มค่าใช้ จ่าย สามารถทําได้ โดยการจัดแยกเซิร์ฟเวอร์ ต่างๆ
ออกตามประเภทมาตรฐาน โดยที่แต่ละประเภทจะมีข้อมูลการใช้ พลังงานของตนเอง
แทนที่จะพิจารณาว่าเซิร์ฟเวอร์ ทงหมดเป็
ั้
น “หน่วยของเซิร์ฟเวอร์ ” ตามมาตรฐานเพียงหน่วยเดียว
เราสามารถสร้ างรายการประเภทเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นมา ดังที่แสดงในตารางที่ 4:

ตารางที่ 4
ตัวอย่างตารางการจัดประเภทเซิ ร์ฟเว
อร์

6

ประเภทเซิร์ฟเวอร์

พลังงานเซิร์ฟเวอร์

การจัดสรรของเครื อข่าย

การจัดสรรของ
ที่จดั เก็บ

แอพพลิเคชัน่ เซิร์ฟเวอร์ 1U

250W

0.2

0.1

เซิร์ฟเวอร์ เสมือน 6

90W

0.4

0.2

เว็บเบลด

200W

0.3

0.1

ERP เบลด

200W

0.1

0.4

เมนเฟรม

4000W

0.1

0.5

เซิร์ฟเวอร์ 3U-10U

2000W

0.1

0.1

หากเซิร์ ฟ เวอร์ เ สมือ นจัด เป็ นเซิร์ ฟ เวอร์ ป ระเภทหนึ่ง จํ า นวนเซิร์ ฟ เวอร์ ที่จ ัด สรรจะเกิน จํ า นวนเซิร์ ฟ เวอร์ ท างกายภาพ ในกรณี นี ้
จะไม่มีการมอบหมายเซิร์ฟเวอร์ ทางกายภาพที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ เสมือนให้ แก่ผ้ ูใช้ ระบบไอที
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
รายการข้ างต้ นสามารถนํามาใช้ ได้ ตามที่แสดง (พร้ อมค่าพลังงานที่เหมาะสม)
หรื ออาจขยายหรื อปรับรายการให้ เหมาะกับลักษณะของผู้ใช้ ในดาต้ าเซ็นเตอร์ เฉพาะได้
เซิร์ฟเวอร์ แต่ละเครื่ องได้ รับมอบหมายระดับพลังงานมาตรฐานที่เป็ นพื ้นฐานไว้ ให้ พร้ อมกับการจัดสรรต่างๆ
ที่เป็ นสัดส่วนอยู่ในพลังงานพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายและที่จดั เก็บ สําหรับค่าใช้ จ่ายด้ านอุปกรณ์ พลังงาน
การทําความเย็น และไฟส่องสว่าง ล้ วนแต่ได้ รับการจัดสรรอย่างเท่ากันโดยคิดตามต่อวัตต์ของระบบไอที
และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างประเภทเซิร์ฟเวอร์
วิธีการในการใช้ ระบบการจัดประเภทนีม้ ีดงั ต่อไปนี ้
• กําหนดประเภทให้ เซิร์ฟเวอร์ ทงั ้ หมด
• กําหนดจํานวนเซิร์ฟเวอร์ มาตรฐานให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีแต่ละราย
• รวมพลังงานที่คํานวณจากเซิร์ฟเวอร์ ทุกประเภท แล้ วปรับให้ สอดคล้ องกับพลังงานของโหลดงานไอทีตามจริ ง

(กําหนดได้ จากการจําลองแบบหรื อการตรวจวัด)
• นําข้ อมูล PUE มาใช้ กับเซิร์ฟเวอร์ แต่ละประเภท

ด้ วยวิธีการนี ้ เราก็จะสามารถจัดสรรการใช้ พลังงานทังหมดของดาต้
้
าเซ็นเตอร์ ให้ เซิร์ฟเวอร์ ประเภทต่างๆ
และสามารถจัดสรรประเภทเซิร์ฟเวอร์ เหล่านี ้ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีได้
กระบวนการนี ้สามารถดําเนินการโดยใช้ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ เช่น เครื่ องมือต่างๆ
ที่จดั หาให้ โดยผู้จดั จําหน่ายอย่างเอพีซี บริ ษัทในเครื อชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค หรื ออาจทําได้ โดยใช้
สเปรดชีท

การแปลงพลังงานเป็ นการป
ล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์

เมื่อเราได้ กําหนดปริ มาณการใช้ พลังงานของโหลดงานไอทีหรื อระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในดาต้ าเซ็นเตอร์ แล้ ว
เราก็จะสามารถจัดสรรการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ ได้
ผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากดาต้ าเซ็นเตอร์ นนเป็
ั ้ นผลทางอ้ อม
และมีท่ีมาจากสามแหล่งหลักดังต่อไปนี ้
• ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ถ ูก ส ร้ า ง ขึ ้น ใ น ร ะ ห ว ่า ง ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ด า ต้ า เ ซ ็น เ ต อ ร์ แ ล ะ ร ะ บ บ ไ อ ที

(รวมทัง้ อุปกรณ์ โครงสร้ างพืน้ ฐาน) ซึ่งมักเรี ยกว่า “คาร์ บอนแฝง (Embedded Carbon)”
• คาร์ บอนไดออกไซด์จากในพื ้นที่ เกิดจากระบบการทําความร้ อน ไฟสํารอง หรื อระบบพลังงานร่ วม
• คาร์ บอนไดออกไซด์ถูกสร้ างขึน้ ในระหว่างการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ สําหรับขับเคลื่อนดาต้ าเซ็นเตอร์

โดยทัว่ ไปแล้ ว การอภิปราย การเปรี ยบเทียบ หรื อการรายงานเรื่ องการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ นนั ้
จะจํากัดอยู่เฉพาะประเด็นการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
คาร์ บอนแฝงนับเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของผลกระทบโดยรวมทังหมดของคาร์
้
บอนไดออกไซด์
แต่วิธีการและมาตรฐานสําหรับการประเมินผลกระทบของคาร์ บอนแฝงยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนา
ดาต้ าเซ็นเตอร์ มิได้ เป็ นผู้ผลิตคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อก๊ าซอื่นๆ
ที่เทียบเท่ากับคาร์ บอนไดออกไซด์ในปริ มาณมากโดยตรง ตามปกติแล้ ว
Schneider Electric – ศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้านศูนย์ข้อมูล
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
การทํางานของไฟสํารองมีส่วนรับผิดชอบในผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์ในระดับน้ อยกว่า .01%
และไม่จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ ดาต้ าเซ็นเตอร์ ทํางานโดยใช้ พลังงานหนาแน่นมาก อีกทัง้
แทบจะไม่ต้องการความร้ อนเสริ ม ดังนัน้
จึงสามารถมองข้ ามเรื่ องคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้ องกับการทําความร้ อนไปได้
มีดาต้ าเซ็นเตอร์ เป็ นจํานวนน้ อยมากที่มีที่ตงอยู
ั ้ ่ร่วมกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ดังนัน้
เรื่ องนีจ้ ึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในกรณี ส่วนใหญ่
ในเอกสารวิจยั ฉบับนี ้
เราจะจํากัดเรื่ องการวัดคาร์ บอนไดออกไซด์อยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบของคาร์ บอนไดออกไซด์จากการปฏิบตั ิงาน ในระดับที่มากเกินกว่า 99%
การเทียบวัดปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของพลังงาน
เมื่อพิจารณาถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในดาต้ าเซ็นเตอร์
้
เราจะสามารถประเมินปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึน้ จากการใช้ พลังงานนันได้
ซัพพลายเออร์ ท่ีให้ บริ การสาธารณูปโภคสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตพ
ลังงานในแต่ละกิโลวัตต์-ชัว่ โมงโดยพิจารณาจากแหล่งพลังงานที่นํามาผสมรวมกัน (ข้ อสําคัญ:
จากการวิเคราะห์ถึงวิธีการทางเลือกในการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
โดยมุ่งเน้ นที่แหล่งพลังงานที่จ่ายออกในขันสุ
้ ดท้ าย ตามปกติแล้ ว
จะทําให้ ผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์มีมากขึ ้น ทังนี
้ ้
เนื่องจากการประหยัดพลังงานได้ เพิ่มขึ ้นในสาธารณูปโภคที่มีอยู่นนั ้
ไม่ได้ ทําให้ โหลดบนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าทังหมดลดลงได้
้
เท่าๆ กัน แทนที่จะเป็ นเช่นนัน้
การลดลงกลับทําให้ มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในระดับที่สงู ยิ่งขึ ้น เช่น การใช้ ก๊าซธรรมชาติ)
หากผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภคไม่มีข้อมูลนีใ้ ห้ อาจหันไปใช้ ข้อมูลในระดับภูมิภาคซึ่งมีอยู่อย่างกว้ างขวางแทน
ข้ อมูลนีจ้ ะระบุปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นจํานวนตันต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง (kW-hr) และโดยปกติแล้ วจะอยู่ในช่วง
0.1 ถึง 1 ตัน ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึ่งแสดงอยู่บนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
หากต้ องการระบุโหลดที่ดาต้ าเซ็นเตอร์ สร้ างขึ ้นที่เครื่ องกําเนิดไฟฟ้านัน้
เราจําเป็ นจะต้ องพิจารณาถึงกําลังสูญเสียในระบบจําหน่าย (Distribution Loss) (ปกติอยู่ในระดับประมาณ 10%)
ระหว่างเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและดาต้ าเซ็นเตอร์ เพื่อคํานวณการใช้ พลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์
สูตรดังต่อไปนี ้แสดงถึงการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์รายปี ที่คิดจากโหลดของสถานที่

AnnualCO 2( tons ) = Load ( kw ) ×

คําแนะนําสําหรับ
ผู้ใช้ ระบบไอที

Carbon 8760 hr
1
×
×
kwhr
year
( 1 − DistLoss )

ในการดําเนินการผนวกรวมเรื่ องพลังงานเข้ าไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนระบบไอทีและการตัดสินใจเรื่ อง
การนําไปใช้ งาน ผู้ใช้ ระบบไอทีไม่จําเป็ นต้ องเข้ าใจถึงหลักการและเทคนิคต่างๆ ที่อธิ บายอยู่ในเอกสารวิจยั ฉบับนี ้
แต่สิ่งที่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีทงหมดจํ
ั้
าเป็ นจะต้ องมีคือ ข้ อมูลสรุ ปที่เรี ยบง่ายเกี่ยวกับการใช้ พลังงานและผลกระทบของ
การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์จากทรัพยากรไอทีที่พวกเขาใช้ รายงานสําหรับผู้ใช้ ไอทีในลักษณะดังกล่าวนี ้แสดงอยู่
ในตารางที่ 5:
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที
ประเภทเซิร์ฟเวอร์

ตาราง 5
ตัวอย่างการจัดสรรปริ มาณพลังงานและก
ารปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์แบบรายปี ให้
แก่ผูใ้ ช้ระบบไอที

จํานวนการติดตังทั
้ งหมด
้
พลังงานต่อหน่วย คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ หน่วย

แอพพลิเคชัน่ เซิร์ฟเวอร์ 1U

50

6,000

2.7

เซิร์ฟเวอร์ เสมือน

30

2,650

1.2

เว็บเบลด

15

5,200

2.3

ERP เบลด

10

5,500

2.5

เมนเฟรม

2

117,000

53.0

เซิร์ฟเวอร์ 3-10U

15

44,000

20.0

1,409,000 kWhr

634 ตัน

รวมพลังงานและคาร์ บอนไดออกไซด์ทงหมด
ั้
(ต่อปี )
ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน (ต่อปี )

Schneider Electric – ศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้านศูนย์ข้อมูล
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การจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเซ็นเตอร์ ให้ กบั ผู้ใช้ ระบบไอที

บทสรุป

เอกสารวิจยั ฉบับนี ้ได้ อธิ บายถึงกลยุทธ์ ที่มีเหตุมีผลในการจัดสรรพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของดาต้ าเ
ซ็นเตอร์ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอที
แบบจําลองการใช้ พลังงานที่เรี ยบง่ายและไม่มีค่าใช้ จ่ายอาจนํามาใช้ เพื่อจัดสรรพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออ
กไซด์ได้ โดยพิจารณาจากขีดความสามารถของระบบไอทีซึ่งประกอบด้ วยจํานวนหน่วยทัว่ ไปตามมาตรฐาน เช่น
“หน่วยของเซิร์ฟเวอร์ ” แบบจําลองเหล่านี ้ไม่ได้ ให้ ค่าที่แม่นยํา
แต่ก็มีระดับใกล้ เคียงมากพอที่จะนํามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในระบบการจัดการพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์
ระบบที่เรี ยบง่ายอาจได้ รับการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป
โดยการเพิ่มความสามารถในการตรวจวัดและจําลองแบบ
ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มความแม่นยําให้ มากขึ ้นและทําให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องการใช้ พลังงานดีขึน้
เอกสารวิจยั ฉบับนี ้แสดงให้ เห็นถึงเค้ าโครงของลําดับการดําเนินการสร้ างเสริ มความสามารถเหล่านี ้อย่างมีเหตุผล
เราสามารถดําเนินการด้ วยระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ เป็ นอย่างมากโดยพึ่งพามิเตอร์ วดั พลังงาน
ในจํานวนน้ อยชิ ้น ร่ วมกับการตรวจสอบพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ เฉพาะ และการใช้ ซอฟต์แวร์ ท่ีเรี ยบง่าย
ผู้ให้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ไม่ควรคิดว่า
เราจําเป็ นต้ องใช้ ระบบการวัดที่ซบั ซ้ อนและครอบคลุมในงานการขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิ ภาพ
หรื องานการกําหนดมอบหมายพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอที อันที่จริ งแล้ ว
ระบบเครื่ องมือที่มีความครบถ้ วนเต็มที่กลับจะทําให้ ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่า
เอกสารวิจยั ฉบับนี ้มอบเค้ าโครงสําหรับวิธีการเริ่ มต้ นปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์
ไม่ว่าขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่สามารถดําเนินการได้ ในทันทีโดยที่ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ พลังงานทุกๆ
วัตต์ที่ใช้ ไปอย่างสิ ้นเปลืองโดยไม่จําเป็ นโดยดาต้ าเซ็นเตอร์ ย่อมหมายถึงการสูญเสียที่ไม่อาจเรี ยกกลับคืน
การเริ่ มดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงานแบบคร่ าวๆ แต่เรี ยบง่ายตังแต่
้ วนั นีน้ นั ้
ให้ ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรอเวลาเพื่อใช้ ระบบที่สมบูรณ์ พร้ อมในภายหลัง
เพราะไม่ว่าระบบการจัดการพลังงานนันจะมี
้
ประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใดก็ตาม
เราก็ไม่อาจเรี ยกพลังงานที่สญ
ู เสียไปแล้ วให้ กลับคืนมาได้
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เกี่ยวกับผู้เขียน
นีล ราสมุสเซน เป็ นผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายนวัตกรรมของเอพีซี ซึ่งเป็ นหน่วยธุรกิจไอทีของชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค
เขาเป็ นผู้วางแนวทางด้ านเทคโนโลยีให้ แก่งานวิจัยและพัฒนาทิ่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งมุ่งเน้ นที่โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ด้ านพลังงาน การทําความเย็น และแร็ คสําหรับเครื อข่ายที่มีความสําคัญยิ่งยวด
้
14 ใบ
นีลเป็ นเจ้ าของสิทธิบัตรทังหมด
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับพลังงานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความหนาแน่นมาก
รวมทังโครงสร้
้
างพืน้ ฐานด้ านการทําความเย็น เขามีผลงานเอกสารวิจัยเผยแพร่ มากกว่า 50 ฉบับ
ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับระบบพลังงานและการทําความเย็น ผลงานหลายชิน้ ของเขาได้ รับการเผยแพร่ ในมากกว่า 10
ภาษา โดยที่ผลงานล่าสุดมุ่งเน้ นเรื่ องการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการใช้ พลังงาน
นีลมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักในระดับสากลในฐานะที่เป็ นนักพูดคนสําคัญในหัวข้ อเกี่ยวกับดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีประสิทธิภ
าพสูง ปั จจุบัน
เขาทุ่มเทการทํางานเพื่อพัฒนาปรับปรุ งโซลูชั่นโครงสร้ างพืน้ ฐานของดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง
มีความหนาแน่นสูง และปรับขยายได้ เขายังเป็ นสถาปนิกคนสําคัญของระบบ InfraStruXure ของเอพีซีอีกด้ วย
ก่อนที่จะก่อตัง้ เอพีซี บริ ษัทในเครื อชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค ในปี 1981
นีลสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ตส์ (MIT)
ในด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ สถาบันแห่งนี ้ เขาได้ ทําวิทยานิพนธ์ เพื่อวิเคราะห์แหล่งพลังงานขนาด 200 เมกะวัตต์
สําหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แบบฟิ วชั่นในรู ปแบบโทคาแมค (Tokamak Fusion Reactor) นับตังแต่
้ ปี 1979
จนถึงปี 1981 เขาทํางานที่ MIT Lincoln Laboratories ในด้ านเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บพลังงานแบบฟลายวีล
และระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
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คลิกเพื่อเข้ าไปสู่

คลิ กบนไอคอนเพือ่ ไปยังแหล่งทีม่ า

การวัดประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้า
สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์
White Paper 154

แนวทางในการคํานวณประสิทธิภาพ
(PUE) ในดาต้ าเซ็นเตอร์ จริง
White Paper 158

การจําลองแบบประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้า
สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์
White Paper 113

การดําเนินการสําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์
ที่มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
White Paper 114

ค้ นหาเอกสารวิจยั ทั ้งหมด
whitepapers.apc.com

ค้ นหาเครื่ องมือ TradeOff ทั ้งหมด
tools.apc.com

ติดต่อเรา
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาในเอกสารวิจยั ฉบับนี ้:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
ถ้ าคุณเป็ นลูกค้ าและมีคําถามเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์ข้อมูล:
ติดต่อตัวแทน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ของคุณ
www.apc.com/support/contact/index.cfm
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ภาคผนวก:
วิธีการที่เรี ยบง่ายในกา
รกําหนดปริ มาณพลังงา
นและจัดสรร
การปล่อยคาร์ บอน
ไดออกไซด์ให้ แก่
ดาต้ าเซ็นเตอร์

ตัวเลข A1
ภาพรวมของกระบวนการที ใ่ ช้ใน
การจัดสรรผลกระทบของคาร์ บอ
นไดออกไซด์จากพลังงานของดา
ต้าเซ็นเตอร์ ให้แก่โหลดงานไอที

เอกสารวิจยั นีไ้ ด้ อธิบายถึงวิธีการที่ง่ายดายในการจัดสรรค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและผลกระทบจากการปล่อยคาร์ บอน
ไดออกไซด์ให้ แก่โหลดงานไอทีในดาต้ าเซ็นเตอร์
รวมทังวิ
้ ธีการตรวจวัดและความสามารถในการจําลองแบบที่สามารถนํามาใช้ เพื่อเพิ่มความแม่นยําโดยที่จะมีค่าใช้ จ่า
ยเพิ่มขึน้ สําหรับวิธีการที่ง่ายดายที่สดุ นัน้ แทบจะไม่มีค่าใช้ จ่ายเลย
แต่ก็ยงั สามารถให้ ผลความแม่นยําที่ดีจนน่าประหลาดใจ
และสามารถนํามาใช้ ดําเนินการสนับสนุนโครงการการจัดการพลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคผนวกนี ้แสดงให้ เห็นถึงวิธีการที่ดาต้ าเซ็นเตอร์ จะสามารถดําเนินการตามระบบการจัดสรรพลังงานและการแจกจ่า
ยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่โหลดงานไอทีได้ ในทันที โดยที่มีความแม่นยําอยู่ในระดับ +/- 20%
วิธีการที่อธิ บายในที่นี ้ตรงกับระดับความสามารถ “คลังข้ อมูลแบบคร่ าวๆ” ดังที่อ้างอิงอยู่ในเอกสารวิจยั นี ้
นี่คือระดับสูงสุดที่ผ้ ใู ห้ บริ การดาต้ าเซ็นเตอร์ ตามปกติจะสามารถทําได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องพึ่งพาความสนับสนุนจากผู้เชี่
ยวชาญไม่ว่าในรู ปแบบใดก็ตาม วิธีการนี ้ใช้ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ แบบไม่เสียค่าใช้ จ่าย ซึ่งพัฒนาขึ ้นโดย เอพีซี
บริ ษัทในเครื อชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค ทังนี
้ เ้ ครื่ องมืออื่นๆ ก็สามารถพัฒนาขึ ้นได้ เพื่อให้ มีฟังก์ ชนั่ เดียวกันนี ้
ลําดับขันตอนของกระบวนการอธิ
้
บายอยู่ในรู ปที่ A1 ด้ านล่าง:

PUE
UPS
power out
Basic system
configuration
information

Data Center
Efficiency
Calculator

IT Carbon & Energy
Allocation Calculator

Energy and carbon
allocations to IT

Server count

ผู้ใช้ ให้ ข้อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดค่าดาต้ าเซ็นเตอร์ และจํานวนเซิร์ฟเวอร์
พร้ อมกับข้ อมูลการอ่านที่เป็ นปั จจุบนั ของโหลด UPS ที่ได้ จาก UPS
(หนึ่งในการอ่านค่าพลังงานที่มีอยู่ในเกือบทุกดาต้ าเซ็นเตอร์ ) เครื่ องมือซอฟต์แวร์ จะระบุขอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ดาต้ าเซ็นเตอร์ หรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านไอทีน่าจะสามารถหามาได้
หรื อระบุได้ โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนง่ายๆ
เครื่ องมือชิ ้นแรกทําการประมาณ PUE สําหรับดาต้ าเซ็นเตอร์ เครื่ องมือชิ ้นที่สองยอมรับ PUE
ที่ระบุโดยเครื่ องมือชิน้ แรกและคํานวณการจัดสรรพลังงานและการปล่อยคาร์ บอนให้ แก่ระบบไอทีโดยยึดหลักการคําน
วณแบบต่อเซิร์ฟเวอร์ ตามเซิร์ฟเวอร์ “ทัว่ ไป” จากนัน้ หน่วยของเซิร์ฟเวอร์ “ทัว่ ไป”
จะถูกนํามาจัดสรรให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบไอทีโดยใช้ วิธีการเลือก ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับแบบจําลองทางธุรกิจ สําหรับเอกสารวิธีใช้
มีการจัดแสดงอยู่ในเครื่ องมือซอฟต์แวร์
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รู ปที่ A2 แสดงหน้ าจอจากเครื่ องมือการจัดสรร ในตัวอย่างนี ้ แต่ละหน่วยของเซิร์ฟเวอร์ ได้ รับการจัดสรรค่าไฟมูลค่า
1,482 ดอลลาร์ และปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ 15.4 ตันต่อปี สําหรับผู้ใช้ ระบบไอทีท่ีมีเซิร์ฟเวอร์ 1,000
เครื่ อง ย่อมหมายความว่าจะมีการจัดสรรรายปี เป็ นจํานวนเท่ากับ 148,200 ดอลลาร์ และ 1,540 ตัน ต่อปี

ตัวเลข A2
หน้าจอตัวอย่างจากโปรแกรมการ
คํานวณการจัดสรรคาร์ บอนไดออกไ
ซด์และพลังงานของระบบไอที

ตัวอย่างนีน้ ํามาแสดงเนื่องจากมีความเรี ยบง่ายในการดําเนินการ เป็ นวิธีการที่ค่อนข้ างมีประโยชน์
และสามารถช่วยสร้ างการตระหนักรู้และผลักดันให้ เกิดการปรับปรุ งพฤติกรรมการใช้ งานระบบไอที อย่างไรก็ตาม
วิธีการนีก้ ็มีข้อจํากัดที่สําคัญ ได้ แก่:
• มีความแม่นยําประมาณ +/- 20% ดังนัน้ จึงไม่ควรนํามาใช้ ในการเรี ยกเก็บเงินจริ งจากลูกค้ า

เราขอแนะนําให้ ใช้ ความสามารถต่างๆ ในระดับที่สงู ขึ ้นซึ่งอธิบายอยู่ในเอกสารวิจยั นี ้
• มีการกําหนดค่าใช้ จ่ายและการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ แก่ เซิร์ฟเวอร์ “ทัว่ ไป”

และไม่สามารถกําหนดค่าใช้ จ่ายได้ อย่างแม่นยําเมื่อผู้ใช้ ระบบไอทีบางรายใช้ เบลดเซิร์ฟเวอร์
และบางรายใช้ เมนเฟรม ดังนัน้
จึงขอแนะนําให้ ใช้ ความสามารถในการจัดประเภทเซิร์ฟเวอร์ ท่ีอธิบายในเอกสารนี ้ เพื่อรับมือกับเรื่ องนี ้
• ไม่สามารถวิเคราะห์ การสูญเสียประเภทต่างๆ ในระบบโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างแม่นยํา ดังนัน้

จึงให้ แนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นไปได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้
จึงควรใช้ วิธีการตรวจสอบโครงสร้ างพื ้นฐานและการวัดระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญ
ดังที่อธิ บายไว้ ในเอกสารวิจยั นี ้ เพื่อจะได้ มีความสามารถในด้ านต่างๆ เหล่านี ้
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