
 

 

 – ورقة عمل الطالب لدراسة حالة -

ناتقدار الطاقة التي تستخدمها مراكز البياما م  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

أهداف التنمية  

 المستدامة 

(SDGs) 

: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف رقم    

: مدن ومجتمعات محلية مستدامة11الهدف رقم     

: طاقة نظيفة وأسعار معقولة7الهدف رقم    

 المعرفية: الكفاءات 

 اد للتعرف على التنمية المستدامة ي واالستعدالوعي البيئ •

 ًء على األدلة وقيم االستدامة القدرة على إصدار أحكام بنا •

 لخضراء بة للتحديات اص وخلق استراتيجيات جديدة لالستجامهارات االبتكار لتحديد الف •

 الكفاءات الشخصية: 

 التفاوض لمناقشة تضارب المصالح في السياقات المعقدة  مهارات االتصال و •

اإل • والقياديةالمهارات  وتهيئة    ستراتيجية  المناسبة  الحوافز  وضع  من  التنفيذ  ومدراء  السياسات  صانعي  لتمكين 

 ظيف وما إلى ذلك.النظيف والنقل الن لإلنتاجالظروف المواتية 

 الكفاءات التقنية :

 القياس الكمي والرصد )الطاقة( •

• 

 

 المهارات الخضراء 

 العامة 

 أهداف التعلم

 ستكون قادًرا على: 

 التعرف على مقدار الطاقة التي تستخدمها مراكز البيانات وما هي الحلول المتوفرة لهذه المشكلة.  .1

 لقضايا استهالك الطاقة في مركز البيانات وكيف يمكن تحسينها بشكل أكبر.يف تستجيب هونغ كونغ كاكتشاف  .2

جموعات عمل صغيرة مالتعلم الفردي و  

 التنسيق  

اللوازم  

 المطلوبة

 A3 ورقة 

الوقت  

 المطلوب

 ساعة واحدة 



 

 

 

 

 

 : القراءة والتفكير قبل الحصة الدراسية

أو   الشركاتنفذتها التي الحلول الرئيسية  وحدد  أو قوقل   تمايكروسوف أبل أو  من  اقرأ دراسة حالة معينة .1

للحصول على   لبحث عبر اإلنترنتاعلى  نشجعك فيما يتعلق بمشكلة  استهالك الطاقة العالية. حتها اقتر

 مزيد من المعلومات. 

كيفية استجابة شبكة النطاق العريض في    في  وفكر هونغ كونغ   اقرأ جزءا من  دراسة الحالة حول   .2

 تعمل؟ وكيف كونغ. هونغ  الحلول التي تم تنفيذها في هي  ومالهذه التحديات ( HKBNهونغ كونغ ) 

 

 أثناء الحصة الدراسية: 

   النشاط التمهيدي: 1الجزء     

مشغل  مفترًضا بأنك  مركز بيانات في هونغ كونغ.  لتشغيل  فاتورة الطاقة  بشكل فردي  احسب   

بيانات في هونغ كونغ   الساعة ، كم من  2000تدير  ومركز  الخوادم على مدار    رف من 

 المحتمل أن تكون فاتورة الطاقة الخاصة بك  كل عام؟ 

 

، يستهلك كل حامل خادم حوالي   .1 الحاجة  الزائدة عن  الطاقة  واستخدام  التبريد  عند األخذ في االعتبار 

3kVA  (  في الساعة. نظرا ألن كل حامل يستهلك )وحدات طاقة في الساعة،    3ثالث وحدات من الطاقة

 يستهلكها حامل خادم واحد في السنة؟ فما عدد وحدات الطاقة التي 

البيانات   مركز    رف، فما عدد وحدات الطاقة التي  سيستهلكها  2000بيانات  يحتوي على    مركز    إذا افترضنا أن كل .2
  ؟بأكمله

طاقة ،    وحدة    لكل  غكون  غدوالر هون  1.5تتقاضى    ،    CLP  الطاقة الخاصة بك ،    على افتراض أن  شركة  .3

 اتورة الطاقة الخاصة بك  لتشغيل مركز بيانات في هونغ كونغ لمدة عام واحد؟ كم  سيكون إجمالي  ف

 : مناقشة جماعية2الجزء 

يرجى تحديد كيف ؟  أبل ومايكروسوفت وقوقلبيانات    مراكز    ما  هي التقنيات  الخضراء التي استخدمتها   .1

 .  الطاقة   استهالكمشكلة   تخدمت لمعالجةتساعد هذه الحلول في توفير الطاقة، أو التقنيات الخضراء التي اس

 كيف  تعمل؟و  ما هي الحلول التي تم تنفيذها في هونغ كونغ؟ .2

العريض  كنت  إذا    .3 النطاق  ( HKBNهونغ كونغ )  في    مالكا لشبكة  

زيادة تحسين مشكلة الطاقة في مركز البيانات هذا ، فما هي في    وترغب

المكتسبة من  الخبرة  أنه يمكن  تطبيقها ، بناء على  التي تعتقد  الحلول 

تخفيض   هل يمكن  في دراسة الحالة هذه ولماذا؟   المذكورةمراكز البيانات  

  ؟تكلفة  الكهرباء

 .  A3مناقشتك على ورقة  نتائج اكتب  .4

 واستنتاجاتها إلى الفصل .  وعتك قدم نتائج  مجم .5
 

 سيتم تقييمك بناًء على: 

 

 عرضك التقديمي ووضوح نقاشاتك وصحتها 
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