
 

 – Кейс судалгаанд өгөх багшийн зааварчилгаа – 
Дата төвүүд хэр их эрчим хүч ашигладаг вэ? 

 
 

 

 
Танин мэдэхүйн чадамжууд: 

• Байгаль орчны талаарх мэдлэг, тогтвортой хөгжлийн талаар 
суралцах хүсэл эрмэлзэл 

• Нотлох баримт болон тогтвортой байдлын үнэт зүйлс дээр үндэслэн 
дүгнэлт гаргах чадвар 

• Ногоон сорилтод хариу үйлдэл үзүүлэх шинэ стратеги, боломж 
тодорхойлох инновацийн ур чадвар 

Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар: 
• Төвөгтэй асуудлаар ашиг сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэх 

харилцааны ба хэлэлцээр хийх ур чадвар 
• Бодлого боловсруулагчид болон бизнесийн удирдлагуудад цэвэр 

үйлдвэрлэл (нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч ашигладаг, хог хаягдал бага 
ялгаруулдаг)  явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх стратегийн болон 
манлайллын ур чадвар 

Технологийн чадамжууд: 
• Тоо хэмжээ ба хяналт (эрчим хүч) 

 Сургалтаас оюутан дараах зүйлсийг сурсан байна:   
1.  Дата төвүүд хэр их эрчим хүч зарцуулдагийг мэдэх, ямар шийдэл 

байгааг мэдэх. 
2. Хонг Конг дата төвийн эрчим хүчний зарцуулалтын асуудалд ямар 

хариу үйлдэл үзүүлж байгааг болон цаашид хэрхэн сайжруулах 
боломжтойг олж мэдэх. 

 

Бие даан суралцах, жижиг бүлгээр ажиллах 

 

Чиглүүлэгч 

 

А3 цаас 

 

1 цаг 

 

 

 

Дараах зүйлсд үндэслэн үнэлгээг хийнэ:  

Суралцагчийн илтгэл танилцуулга, аргументэд хэр оновчтой, зөв хариулж 
байгаа байдал 
 

Ногоон ур 
чадвар  

Сургалтын 
зорилго 

 

Сургал явуулах 
хэлбэр 

 
 

Ашиглагдах 
материал  

 

Хугацаа 

Үнэлгээ 

Багшийн үүрэг 



 

 
Санал болгож буй заах болон сурах арга зүй 

 
 
Хичээлийн өмнө: 
1. Суралцагчдад янз бүрийн дата төвүүдийн (Apple, Microsoft эсвэл Google) талаархи кейс судалгааг 

даалган өгөх. Суралцагч бүр Хонг Конгийн тухай унших. 

2. Хариуцан авсан кейс судалгааны компаниудын ашигласан шийдлийг унших, дүгнэхийг 
суралцагчдад сануулах.  

 
 
Хичээлийн үеэр: 

1-р хэсэг: Хичээлийн өмнөх халаалт, бэлтгэл 

1. Зургийг ашиглан асуудлыг тайлбарлана уу: Дэлхий даяарх дата төвүүд вэб хэрэглэгчдэд онлайн 
үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгохын тулд хэр их эрчим хүч зарцуулдаг вэ? 

2. Хэр их эрчим хүч зарцуулдгийг ойлгохын тулд Хонг Конгод дата төвийг бүтэн нэг жил 
ажиллуулахад шаардагдах төлбөрийг тооцохыг суралцагч бүрт даалгах. 

 

 
 

 

2-р хэсэг: Бүлгийн хэлэлцүүлэг 

1. Суралцагчдыг 6, 6-аар нь бүлэгт хувааж, дараах сэдэв дээр хэлэлцүүлэг чиглүүлэх: 

• Энэхүү кейс судалгаанд дурдсан дата төвүүдийн эрчим хүчний зарцуулалтад ямар шийдлүүд 
ашигласан болон санал болгосон бэ? Хичээлийн өмнө бүлэг бүр өөр өөр кейс судалгаа уншвал 
зүгээр.  

• Хонг Конгод ямар шийдлүүд хэрэгжүүлсэн бэ? Хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ? 

2. Загварчлан дуурайх ажилд суралцагчдын оролцоог удирдах. Хэрэв суралцагчид ХКӨЗС-ийн 
эзэмшигчид бөгөөд дата төвийн эрчим хүчний зарцуулалтыг цаашид сайжруулахыг хүсч байсан 
бол кейс судалгаанд дурдсан бусад дата төвийн туршлага дээр үндэслсэн ямар шийдэл гаргах вэ? 
Яагаад? 

3. А3-ын цаас дээр санал болгож буй шийдлүүдээ бичиж, ангид танилцуулах.  

(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.  
 



 

 Санал болгож буй хариулт/үйл ажиллагааны жишээ 

 

1-р хэсэг: Хичээлийн өмнөх халаалт, бэлтгэл 

Хонг Конгийн дата төвийн эрчим хүчний хэрэглээний төлбөрийг тооцох. 

Та өөрийгөө Хонг Конгийн дата төвийн оператор оронд тавьж үзээд дараахыг тооцно уу. Өдөр 
бүр 2000 сервер ажилладаг бол жилд эрчим хүчний хэрэглээний төлбөр хэд гарах байсан бэ? 

1. Хөргөх тохиргоо болон илүүдэл эрчим хүчний хэрэглээг харгалзан үзэхэд сервер (server rack1) бүр 
цагт ойролцоогоор 3 кВА (гурван нэгж эрчим хүч) зарцуулдаг. Сервер тус бүр цагт 3 эрчим хүчний 
нэгж зарцуулдаг гэж үзвэл нэг сервер жилд хэдэн эрчим хүчний нэгж зарцуулдаг вэ? 

• 3 эрчим хүчний нэгж * 24 цаг * 365 өдөр = 26,280 эрчим хүч 

2. Дата төв бүр 2000 сервертэй гэж үзвэл дата төв нийтдээ хэр их эрчим хүчний нэгж зарцуулах вэ? 

• 2000 * 26,280 эрчим хүчний = 52,560,000 эрчим хүчэий нэгж/жил 

3. Танай эрчим хүчний компани CLP 1.5 хонг конг доллар, эрчим хүчээр цэнэглэсэн бол Хонг Конг 
дахь дата төвийн нэг жилийн нийт эрчим хүчний төлбөр хэд болох вэ? 

• 1.5 хонг конг доллар * 52,560,000 эрчим хүч = 78,840,000 хонг конг доллар  

 

2-р хэсэг: Бүлгийн хэлэлцүүлэг 

1. Эдгээр шийдлүүд эрчим хүч хэмнэхэд хэрхэн тусласан эсвэл эрчим хүчний хэрэглээний 
асуудал шийдвэрлэхэд аль ногоон технологи ашигласныг тодорхойлно уу.  

2. Microsoft, Apple, Google-д ямар ногоон технологи ашигласан бэ? 

• Microsoft 
Салхи, нар, усан цахилгаан эх үүсвэр 
Azure Cloud техник хангамж 
Үйл ажиллагааны үр ашиг, хэмнэлт 
Дата төвийн дэд бүтцийн ашигтай байдал, хэмнэлт 

• Apple  
Нарны зай, био хийн түлшний эсүүд 
Гаднах агаарын хөргөлт ялангуяа өвлийн улиралд ашигладаг 
Салхины эрчим хүч 
Бичил усны цахилгааны станцын төслүүд 

• Google 
Эрчим хүчний үр ашигийг удирдахын тулд хиймэл оюун ухаан ашигладаг. 

 

 

 

 
1 Томоохон байгууллагуудад тохиромжтой, тусгай суурилуулалт хийдэг үлэмж хэмжээний өгөгдлийг найдвартай хадгалах 
зорилготой сервер юм. 



 

3. Хонг Конгийн дата төвд ямар шийдэл хэрэгжүүлсэн бэ? Хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ? Үр дүнтэй 
байсан уу? 

• Хурдан хожил 
Эрчим хүчний аудит хийж серверийн тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийг хянасан. Жишээ нь: 
флюресцент гэрлийг лед гэрлээр солих ба нийт эрчим хүчний хэрэглээг бууруулахын тулд 
агааржуулагч, гэрэлтүүлгийг бүсчлэх. 

• Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 
ХКӨЗС-ний бүх үйл ажиллагааны эрчим хүчний нарийвчилсан аудит нь туузан дамжуулагчтай 
агааржуулалтын сэнсийг өндөр үр ашигтай хөргөгчөөр сольж, бусад дата төвүүдэд шинэ 
температурын жишиг тогтоох, шинэ температурын стандарт тогтоох,  гэрэлтүүлгийг шинэчлэх, 
хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгч суурилуулах ажлыг хийх замаар таван жилийн хугацаанд 
3.5 сая хонг конг доллар хэмнэх боломжийг тодорхойлсон. 

• 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. 

4. Хэрэв Хонг Конгийн ХКӨЗС цаашид дата төвийн эрчим хүчний асуудлаа илүү сайжруулахыг 
хүсвэл Microsoft, Apple, Google-ээс ямар шийдлийг авах байсан бэ? Яагаад? 

Ямар ч хариулт өгч болно, нээлттэй. Microsoft Azure, Apple, Google-ийн амжилттай кейсүүдээс 
ногоон технологийн санааг авахдаа орон нутгийн нөхцөл байдал, нөөц боломжоо харгалзан үзэхийг 
багш суралцагчдыг хариулж байхад нь сануулж чиглүүлэх.   
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