
 

 
– Кейс судалгаа – 

Дата төвүүд хэр их эрчим хүч ашигладаг вэ? 

Веб хэрэглэгчдийг видео үзэх, ном татах болон бусад зүйлсийг онлайнаар хийх боломжийг хангахын 
тулд дата төв маш их эрчим хүч ашигладаг. Дэлхий даяарх дата төвийн эрчим хүчний хэрэглээ 30 
цөмийн цахилгаан станц ажиллуулахтай тэнцэнэ. Ногоон хаус дата төвийн мэдээлснээр дэлхий 
даяарх дата төвүүд 30 гигаватт буюу 30 тэрбум ватт цахилгаан эрчим хүч ашигладаг байна. Нью 
Йорк Таймсын нийтэлснээр АНУ-ын дата төвүүд нийт цахилгаан эрчим хүчний гуравны нэгийг 
зарцуулдаг ажээ. Дата төвд салхи эсвэл нарны нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч ашигласнаар дэлхий 
дахинд тулгамдаад байгаа эрчим хүчний асуудлыг гарцаагүй шийдэх боломжтой.  
  

  
 

Зорилго 9: Аж үйлдвэрийн салбар, инноваци, дэд бүтэц 
Зорилго 11: Тогтвортой хот, олон нийт 
Зорилго 7: Худалдан авахад боломжийн бас цэвэр эрчим хүч 

  
 
 
Ногоон технологи 

  

 

Нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч  

Хичээлтэй 
холбоотой 

ойлголт/асуудал   
 

Холбогдох аж 
үйлдвэрийн 

салбар  
 

Тогтвортой 
хөгжлийн 
зорилтууд 

(ТХЗ)  
 

(Зурагны текст) 

Дэлхийн бүх дата төвүүд 30 гигаватт эрчим хүч зарцуулдаг 
бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 30 цөмийн цахилгаан станц 
ажиллуулахтай тэнцэнэ.  

- Энэ нь дэлхий дээр зарцуулагдаж буй эрчим хүчний 
1.5%-ийг эзлэнэ.  

- Энэ нь 30 сая талх шарагч ажиллуулах эсвэл Итали 
улсын байшин бүрийг тогоор хангахтай тэнцэнэ. 

Энэ эрчим хүч юунд ашиглагддаг вэ? 
- Дата төвүүдэд 1.8 зеттабайт дата болон 

ашиглагддаг. 
- Дата төвийн тоо 2016 онд дөрөв дахин өсөх 

төлөвтэй байна.  
 
Эх сурвалж: Microsoft, Apple, Google Power Data 
Centers with Renewable Energy (2013) 
 
 



 

— THE CASES — 

Кейс 1: Микрософт 
 

2012 оноос хойш Майкрософтын Azure Cloud нүүрстөрөгч гаргадаггүй болсон. Эрчим хүчний тал 
хувийг 1.2 гигаваттын салхи, нар болон усан цахилгаан эх үүсвэр хангаж байгаа бөгөөд 2020 онд нийт 
эрчим хүчний хэрэглээнийхээ хангалтыг 60% болгон өсгөж, цаашид 100% болгох төлөвлөгөөтэй 
байна. 

SharePoint, Exchange бүх виртуал машин, санах байгууламжийг ажиллуулахад уламжлалт биет дата 
төвтэй харьцуулахад Azure илүү тогтвортой байдлаар ажиллуулж байгаа бөгөөд үүний зөвхөн нэг 
хэсэг нь сэргээгдэх эрчим хүч юм. Илүү тогтвортой байгаагийн өөр нэг шалтгаан нь эрчим хүчний 
хэмнэлт юм. Azure техник хангамжийн ажиллах чадвар, бүтээмжийн тусламжтайгаар хэмнэдэг боловч 
үйл ажиллагааны үр ашиг, дата төвийн дэд бүтцийн нөлөөгөөр ихэнх хэсгийг хэмнэдэг. 

Майкрософт компанийн "Үүлэн тооцооллын нүүрстөрөгчийн ашиг тус" тайланд Azure-ийн 
программуудын эрчим хүчний хэрэглээ болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг дата төвийн 
байгууламжийг ажиллуулахтай харьцуулж үзсэн. Azure нь нүүрстөрөгчийн хэмнэлттэй (ААН-ийнхээс 
98 хүртэл хувиар илүү) төдийгүй, Azure-д хамгийн их эрчим хүч шаарддаг ажлыг жирийн нэгэн дата 
төвийн байгууламжид хийхтэй харьцуулахад 22-93 хувиар бага эрчим хүч зарцуулдаг. Судалгаа нь 
биет болон виртуал серверийг ашиглан жижиг ба том тараан байршуулалт дээр анхаарсан. Жишээлбэл, 
Европын хоёр дата төвд тархсан 10,000 хэрэглэгчтэй Exchange 2016 систем нь Microsoft Cloud-ийн 
ижил байршуулалтаас 81 хувиар илүү эрчим хүч зарцуулсан байна. Байршуулах хэмжээ нь SharePoint-
д илүү их өөрчлөлтийг бий болгодог. Тухайлбал, том болон дунд байршилтууд Azure-ээс ердөө 22, 40 
хувиар бага үр ашигтай боловч жижиг хэмжээтэй SharePoint системүүд нь 93 хувиар илүү эрчим хүч 
хэрэглэдэг. 

Azure тооцоолол нь байгууллагын мэдээллийн төвд өндөр түвшний виртуалчлагдсан сервер 
байршуулахаас 52 хувь, физик серверээс 79 хувиар илүү эрчим хүчний хэмнэлттэй байдаг. Azure 
хадгалалт нь зориулалтын сангаас 71 хувь, шууд холбогдсон дискнээс 79 хувиар илүү үр ашигтай. 
Нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулсан үзүүлэлтүүд ижил байна. 

 

Эх сурвалж: How Microsoft is Keeping Its Cloud More Efficient Than Your Data Center (Branscombe, 
2018). 

 

Кейс 2: Apple  

 
Apple болон түүний түншүүд дэлхий даяар сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ төслүүдийг барьж, орон 
нутгийн иргэд, муж улсууд, тэр байтугай бүхэл бүтэн улс орнуудын эрчим хүчний сонголтыг 
сайжруулж байна. Apple компани аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран бүс нутгийн сэргээгдэх эрчим хүчний 
шинэ төслүүдийг (бусад тохиолдолд боломжгүй байсан төслүүд) бий болгож эсвэл хөгжүүлдэг. Эдгээр 
төслүүд шинээр гарч ирж буй технологиуд болох нарны зай, салхин цахилгаан станцууд, био хийн 
түлшний эсүүд, бичил ус үйлдвэрлэх систем, эрчим хүч хадгалах технологи зэрэг олон төрлийн эрчим 
хүчний эх үүсвэрүүдийг төлөөлдөг. Apple одоогоор дэлхий даяар сэргээгдэх эрчим хүчний 25 төсөл 
(нийт 626 мегаваттын хүчин чадалтай) хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2017 онд 286 мегаваттын нарны 
эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадал нь нэг жилийн хугацаанд байгаагүй өндөр хүчин чадалтай болсон 



 

байна. Мөн шинээр 15 төсөл хэрэгжүүлж байна. Хэрэгжүүлсний дараа 1.4 гигаватт цэвэр сэргээгдэх 
эрчим хүчийг 11 оронд түгээх болно. 2014 оноос хойш Apple-ын бүх дата төвүүд 100 хувь сэргээгдэх 
эрчим хүчээр ажилладаг болсон. Мөн 2011 оноос хойш Apple-ийн сэргээгдэх эрчим хүчний бүх 
төслүүд нь дэлхий даяарх байгууламжаас ялгарах хүлэмжийн хийн ялгарлыг (CO2) 54 хувиар 
бууруулж, 2,1 сая тонн орчим нүүрстөрөгчийн давхар исэл буюу CO2-ыг агаар мандалд орохоос 
сэргийлж чадсан (Newsroom, 2018). 

Apple дата төвөө хэрхэн тогтвортой, байгаль орчинд ээлтэй байлгадаг вэ? 2016 оны санхүүгийн 
жилийн Байгаль орчны хариуцлагын тайланд мэдээлсэнчлэн дата төв тус бүрдээ юу хийснийг дор 
тайлбарлав. 

Майден, Хойд Каролина: 

Maiden дата төвийн эрчим хүчний хэрэглээний 60-100 хувийг 20МВт-ын хоёр нарны 
зай, 18МВт-ын нарны зай, 10МВт-ын биогаз түлшний эсүүд үйлдвэрлэдэг. 

Apple орон нутгийн компани (ус, тог, дулаан хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг компани) болох 
Duke Energy-тэй хамтран 20 МВт хүчин чадалтай нарны эрчим хүчний таван төсөл 
барьсан. Дата төв нь гаднах агаарын хөргөлтийг ашигладаг бөгөөд шөнийн цагаар 
болон жилийн хүйтэн улиралд ажилладаг ус хэмнэгчтэй (waterside economizer). Энэ 
нь ус хадгалахтай хослуулан хөргөгчийг ихэнх тохиолдолд унтраастай байлгаж 
болно гэсэн үг юм. 

Ньюарк, Калифорниа: 

Цахилгаан эрчим хүчний гол эх үүсвэр нь Калифорниа дахь салхин ферм юм. Энэхүү 
салхин фермийг мужийн Direct Access буюу Шууд нэвтрэх хөтөлбөрөөр дамжуулан 
авч байсан. Салхины эрчим хүчийг ашиглах боломжтой болсноор уг байгууламжийг 
2013 оноос хойш 100 хувь сэргээгдэх эрчим хүчээр хангадаг болсон. 2018 оны сүүлээр 
Монтерей мужид 130 МВт-ын хүчин чадалтай Калифорниа Флатс нарны эрчим 
хүчний төсөл хэрэгжиж эхлэхэд Apple компани нарны талбайгаас шууд Ньюарк 
дата төв болон муж дахь Apple-ын бусад байгууламжийг эрчим хүчээр хангах болно. 

Приневилле, Ореган: 

Дата төвийн эрчим хүчний хэрэгцээг орон нутгийн усалгааны сувгаас эх үүсвэрээ 
авдаг хоёр "бичил усан цахилгаан станцын төсөл" хэсэгчлэн хангадаг. Эдгээр 
төслүүд нь жилд 12 сая киловатт цаг сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. 

Apple компани Cypress Creek Renewables компанитай "урт хугацааны худалдан авах 
гэрээ" байгуулж, Орегон дахь зургаан нарны зайн 50 МВт-ын багцаас эрчим хүч 
худалдаж авахаар болжээ. 

Тус компани нь Орегон мужийн шинэ салхин цахилгаан станц болох Монтагугийн 
салхин цахилгаан станцтай 200 МВт-ын эрчим хүч худалдан авах гэрээ байгуулсан. 
Apple компанийн байгуулсан анхны салхин төсөл нь жилд 560 сая кВт.цаг сэргээгдэх 
эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. 

Мөн Apple нь дата төвөөс "хэдхэн милийн зайд" байрлах 56 МВт хүчин чадалтай 
Solar Star Oregon II PV-аас эрчим хүч худалдан авах гэрээнд гарын үсэг зурсан. 2016 
оны сүүлээр ашиглалтад ороход тус газар жилд 140 сая кВт.цаг сэргээгдэх эрчим 
хүч үйлдвэрлэдэг болсон. 

 
Эх сурвалж: Sun, wind and sea: Apple details data center renewable energy initiatives (Moss, 2017). 



 

Кейс 3: Google  
 

Google-ийн дата төвүүдэд эрчим хүчний хэмнэлтийг удирдах хиймэл оюун ухааныг (AI) ашигласнаар 
саяхан шинэ шат ахилаа. Машины сургалтын алгоритмууд хөргөлтийн төхөөрөмжийн тохиргоог 
автоматаар, бодит цаг хугацаанд, тасралтгүй тохируулж байна. Энэхүү систем нь Google-ийн өмнө нь 
танилцуулсан хиймэл оюун ухаанд суурилсан, зөвлөж буй хөдөлгүүр дээр суурилдаг. Шинэ систем нь 
хөргөлтийг бие даан нарийн тохируулдаг. 

Дата төвийн удирдлагад зориулсан Google-ийн машин сургалтын алгоритмууд нь оператор 
ажилтнуудаас илүү эрчим хүч хэмнэх боломжтой. Нийт ашиг нь тасралтгүй үйл явцын үр дүнд бий 
болсон бага зэргийн өөрчлөлтөөс олсон хэмнэлтийн нийлбэр юм. Энэ нь хүний хийж чадахаас илүү 
нарийн тохируулга хийдэг (Sverdlik, 2018). 

Шинэ хөргөлтийн системийг одоо Google-ийн хэд хэдэн дата төвд байрлуулж байна. Таван минут 
тутамд систем нь дата төв доторх олон мянган мэдрэгчээс санал асуулга явуулж, эдгээр мэдээлэлд 
үндэслэн оновчтой үйлдлийг сонгодог. 

Мэдээжийн хэрэг бүх төрлийн шалгалт, баланс явагдаж байдаг тул үүнээс болж Google-ийн нэг дата 
төв сүйтэх магадлал маш бага. 

Ихэнх машин сургалтын загваруудын нэгэн адил энэ загвар нь илүү их мэдээлэл цуглуулснаар илүү 
сайн болсон. Энэ нь одоо дата төвүүдийн эрчим хүчний хэрэглээтэй харьцуулахад дунджаар 30 хувийн 
эрчим хүч хэмнэж байна (Lardinois, 2018). 

 

Кейс 4: Хонг Конг 
 

Хонг Конгийн өргөн зурвасын сүлжээ (ХКӨЗС) эрчим хүчний санаачлага - "Эрсдэлгүй боломж" 

• Танилцуулга 

Хонг Конгийн өргөн зурвасын сүлжээ (ХКӨЗС) нь хариуцлагатай бизнесийн амлалтынхаа хүрээнд 
сүлжээ, үйл ажиллагааныхаа байгаль орчны ул мөрийг багасгахыг зорьдог. Эрчим хүч, 
нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулах нь зардлыг бууруулахад тустай гэдгийг тус компани 
хүлээн зөвшөөрсөн. 

• Хурдан хожил 

Боломжуудыг тодорхойлохын тулд эрчим хүчний аудит хийлгэсэн. ХКӨЗС-ний дата төвүүдийг 
эрчим хүчний дийлэнх хувийг хэрэглэж байгааг тодорхойлсон. Үүний үр дүнд агааржуулалтын 
зарцуулж буй эрчим хүчийг багасгахын тулд өрөөний температурыг аажмаар нэмэгдүүлэх 
туршилтын схемийг томоохон дата төвүүдэд эхлүүлсэн. 

Үйлчилгээний чанарыг тогтвортой байлгахын тулд серверийн тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийг 
бүхэлд нь сайтар хянадаг. 

Нэмэлт арга хэмжээнүүдэд флюресцент гэрлийг лед гэрлээр солих, илүүдэл хоолойг арилгах, 
агааржуулагч, гэрэлтүүлгийг бүсчлэх зэрэг ажлууд багтсан бөгөөд ингэснээр ашиглахгүй байгаа 
хэсгүүдийг илүү хялбар унтрааж болно. Дээрх санаачилгуудын үр дүнд эхний жилдээ ХКӨЗС-ний 
нийт эрчим хүчний хэрэглээг бараг дөрөвний нэгээр (23%) бууруулж, байгууллагын цаашдын 
санаачилгад дэмжлэг, эрч хүчийг бий болгосон. 

 



 

 

• Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 

Бүх ХКӨЗС-ний үйл ажиллагаанд хийх эрчим хүчний нарийвчилсан аудитын бэлтгэл 2-р үе шат 
2015 оны 8 сард эхлэсэн. Шалгалтаар бусад дата төвүүдэд жишиг үнэлгээ хийж, шинэ 
температурын стандарт тогтоох, туузан дамжуулагчтай агааржуулалтын сэнсийг өндөр үр ашигтай 
хөргөгчөөр сольж, гэрэлтүүлгийг шинэчлэх, хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгч суурилуулах 
ажлыг хийх замаар таван жилийн хугацаанд 3.5 сая хонг конг доллар хэмнэх боломжийг 
тодорхойлсон. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 1.74 сая хонг конг долларын урьдчилсан хөрөнгө оруулалт 
шаардлагатай байсан нь дунд хэмжээний компанийн хувьд ихээхэн хэмжээний зардал юм. Гэсэн 
хэдий ч ХКӨЗС эрчим хүчний бие даасан зөвлөх Blue Sky Energy-тэй санхүүгийн шинэлэг түншлэл 
байгуулснаар урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй болсон. 

Капиталын зардлыг зөвхөн зөвлөхөөс санхүүжүүлдэг бөгөөд тэрээр гэрээний дагуу таван жилийн 
хугацаанд хуримтлагдсан үйл ажиллагааны зардлын хэмнэлтийн хувийг авах болно. Энэ нь Blue 
Sky Energy-д урт хугацааны орлогын урсгалыг хангахын зэрэгцээ ХКӨЗС-ийг "эрсдэлгүй" 
боломжоор хангаж, хоёр талдаа жинхэнэ хожил авчирсан. 

• Амжилтын төлөөх яриа хэлцэл 

Хөтөлбөрийн эхний үе шат эхлэхээс өмнө ХКӨЗС нь дээд удирдлагын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой 
байдлын дөрвөн чухал тэргүүлэх чиглэл болох авъяас чадвар, хүрээлэн буй орчин, олон нийт, 
нийгмийн аж ахуйн нэгжийг тодорхойлсон. Ногоон оффис болохын тулд хамтран ажилчдыг 
"гүйцэтгэх", "тооцоолох", "багасгах" болон "харилцах" гэсэн '4 Cs'-ээр чиглүүлнэ. 

Санаачилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дотоод хамтын ажиллагаа чухал байсан. Байгаль орчны 
тогтвортой байдлын талаар ажилтнуудыг сургах, татан оролцуулах зорилгоор хэлтэс хоорондын 
хороог байгуулсан. 

Дата төвийн температурын шинэ стандартыг турших үед ХКӨЗС-ний тогтвортой байдал болон 
техникийн баг хоорондын нягт харилцаа холбоо нь итгэлцлийг бий болгож, болзошгүй 
асуудлуудыг эрт илрүүлж, шийдвэрлэхэд тусалсан. 
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