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Енергийна ефективност, 
екология и ИТ – основни 
компоненти от формулата  
на бъдещето  

Високите цени на енергоснабдяването, необходимост-

та от контрол на емисиите от вредни газове и намаля-

ването на природните ресурси в световен мащаб все по-

настойчиво фокусират вниманието на обществото вър-

ху проблемите, свързани с енергийната ефективност и 

опазването на околната среда. Вече е налице повишена 

социална осъзнатост на факта, че всеки и всичко по един 

или друг начин оказва своето влияние върху околната сре-

да - информационните технологии също. 

Това извънредно издание на екипите на списанията CIO 

и PCWorld е посветено на енергийната ефективност при 

използването на ИТ – проблем еднакво актуален както за 

корпоративните, така и за индивидуалните ИТ потре-

бители. Статиите, които ви предлагаме, са посветени 

на различни аспекти на концепцията „Green IT”, отразя-

ваща стремежа на технологичната индустрия да играе 

активна роля в глобалните инициативи за устойчиво раз-

витие. Въпросите, на които се спираме, са:

- Какво развитие в еволюцията на енергийноефектив-

ните технологии предвиждат аналитиците?

- Какви са конструктивните стъпки за създаване „зе-

лена” ИТ стратегия? 

- Как можем да постигнем висока възвръщаемост от 

инвестициите в екологични ИТ инициативи?

- Как ИТ могат да помогнат на бизнеса да бъде по-еко-

логично ориентиран? 

- Какво повече получаваме със “зелените” настолни и 

преносими РС?

- Какви са правилните стъпки към безхартиения ма-

лък офис?

Ако тези въпроси ви интересуват, нашето извънред-

но издание ще даде много от отговорите им.
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Въведение в Green IT

Актуалните проучвания сочат, че бъде-
щето на организациите до голяма сте-

пен ще зависи от начина, по който използ-
ват ресурсите и поддържат нивото на еко-
логичните показатели. Неслучайно в свето-
вен мащаб все повече компании осъзнават 
необходимостта от изграждане на т.нар. 
“Green” ИТ стратегия. Някои често задава-
ни въпроси и техните отговори дават въз-
можност да уточним представите си за та-
зи сравнително нова концепция.   

Какво означава „Green IT”?
Green IT е своеобразният начин, който 

технологичната индустрия възприе, за да се 
запита каква роля би трябвало да играят ин-
формационните технологии в глобалните ини-
циативи за устойчиво развитие. Отговорът 
на този въпрос засяга 3 основни аспекта:

1Минимизиране на енергопотре-
блението

2Редуциране на CO2 емисиите

3По-добро управление на електронни-
те отпадъци 

Защо са важни  
„зелените” ИТ инициативи?

Освен алтруистичните мотиви от ти-
па на призива „да се погрижим децата ни да 
живеят в устойчива и здравословна среда”, 
съществуват и съвсем прагматични причи-
ни бизнесът да се отнася с повишено внима-
ние към въпросите свързани с енергийната 
ефективност и опазването на околната сре-
да. Ето някои от тях:

 Цената на енергията

  Проблемите свързани с осигуряване 
на снабдяването с енергия в дългосрочна 
перспектива 

 Лавинообразното нарастване на по-
треблението на електроенергия в центро-
вете за данни

  

APC Smart-UPS® 1000 

Back-UPS® ES 550 Back-UPS® ES 700 Smart-UPS® 1000

©2008 American Power Conversion Corporation.  SU3BUEF-BG 

Preventing Data 
Corruption in the 
Event of an Extended 
Power Outage 
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Въведение в Green IT

 Регулациите – първите цели, поставени 
в протокола от Киото (намаляване на вред-
ните емисии), трябва да бъдат постигнати 
в периода 2008-2012 г.  

 Нарастващата политическа подкрепа, 
която печелят инициативите във връзка с 
редуциране на емисиите от CO2

На този фон всяка компания трябва да се 
отнася с повишено внимание към концепция-
та „Green IT”, да реализира инициативите, 
които е в състояние да осъществи сега, и да 
планира следващите, категорични са анали-
тиците от Gartner. 

Какви регулаторни промени 
стимулират възприемането  
на концепцията „Green IT”?  

На първо място сред тях е Протоколът 
от Киото. Влизането му в сила означава, че 
30 индустриализирани държави ще бъдат за-
дължени да изпълнят количествените си це-
ли за редуциране или лимитиране на своите 
емисии от парникови газове. Международна-
та търговия с емисии ще стане реалност, 
създавайки нов пазар с нова стока – въглеро-
ден диоксид. Протоколът от Киото въвеж-
да три механизма, които предоставят въз-
можност за гъвкавост при изпълнение на за-
дълженията на страните. 

Исторически борбата на международна-
та общност с нежеланите промени в клима-
та започва с приемането на Рамковата кон-
венция на ООН по изменение на климата през 
1992 г. в Рио де Жанейро. Конвенцията опре-
деля рамките на действията за намаляване 
на емисиите на парникови газове до равнище, 
което да ограничи опасното въздействие на 
човешката дейност върху климата. Усилия-
та на страните са насочени към внедрява-

нето на съвременни еко-
логични технологии, 
от една страна, 

и към по-ефективното потребление на енер-
гия, от друга страна.

Kакво е съотношението между 
компаниите, реализиращи 
„зелени” ИТ инициативи, и тези, 
които не предприемат подобни 
мерки?  

Над половината от 300 ИТ мениджъри 
(55%), участвали в глобално проучване на спи-
сание CIO, заявяват, че техните предприя-
тия провеждат поне една социална програ-
ма, която включва „зелени” инициативи, пос-
ветени на природосъобразната дейност, а 
една четвърт от участниците тепърва пра-
вят първи крачки в тази насока. 

Как ИТ могат да помогнат на 
бизнеса да бъде по-екологично 
ориентиран?

Една сфера, в която информацион-
ните технологии могат да бъ-

дат много полезни, е ана-
лизът и моделира-

нето на голя-
мо коли-

че-

ство 
данни, 

необхо-
дими за 

вземането 
на  бързи  и 

ефективни ре-
шения. Същевре-

менно екологично 
ориентираните ИТ 

имат своето място не 
само при големите проек-

ти. За всеки офис на фирма 
компютърната техника, сървъри-

те и периферията са основни консумато-
ри на енергия. Употребата на компютри с 
ниско захранване и енергоефективни пери-
ферии може да доведе до значително нама-
ляване на потреблението на енергия. Още 
по-силен е ефектът, когато става дума за 
сървърното оборудване, което по тради-
ция консумира повече енергия. При повече 
сървъри употребата на енергийно ефек-
тивни машини, ползването на технологии 
за виртуализация на сървъри и дискови ма-
сиви или на многоядрени процесори могат 
до доведат до съществено намаляване на 

консумираната електроенергия и на от-
деляната топлина, която климатичната 
система трябва да обработи. 

Може да се очаква, че бъдещето ще ни 
донесе още повече екоориентирани ус-
тройства – както на домашния, така и на 
бизнес пазарите. С навлизането на “умни-
те” устройства, способни да реагират ак-
тивно на средата, ще се повиши възмож-
ността за оптимизация на консумацията 
на енергия и вода без човешка намеса. Това 
ще позволи да се повиши ефективността 
на работа, да се оптимизират разходите 
по дейността и, разбира се, да се постиг-
не екологичен ефект, немислим без инте-
лигентни технологии.

Kакви са най-често 
реализираните „зелени”  
ИТ проекти?

Сред мерките, които организациите 
провеждат в момента или планират за 
близко бъдеще, за да направят ИТ дейност-
та си по-природосъобразна, са намаляване 
на енергийната консумация при сървърите 
(64%), инструктиране на персонала да из-
ключва оборудването през нощта (57%), 
конфигуриране на компютрите за преми-
наване в т.нар. режим на „заспиване” (49%), 
когато не се използват, и ъпгрейд или пре-
конфигуриране на системите за охлаждане 
на центровете за данни с цел постигане на 
по-добра ефективност (44%). 

Доколко е вярно 
твърдението,  
че „Green IT”  е мит?

Както всяка широко дискутирана нова 
концепция, „Green IT” има и привърженици, 
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и критици. Интересен факт е, че докато ка-
то цяло водещата изследователска компа-
ния Gartner допринася в много голяма степен 
за популяризирането на „зелените” ИТ ини-
циативи, именно един от нейните вицепре-
зиденти – Френч Кладуел употреби думата 
„мит” във връзка с „Green IT”, визирайки не 
това, че екологичните ИТ инициативи са 
фантастика, а че „Green IT” следва да се раз-
глежда като опростен разказ, предназначен 
да направи достъпна за широките маси ед-
на доста сложна истина. „Митът Green IT 
е полезен със способността си да мотивира 
инвестициите в изграждане и модернизация 
на инфраструктурата”, счита Кладуел. 

Какви са адекватните стъпки 
към “Green IT” стратегия?

1Опознайте в детайли продуктовата га-
ма на вашата компания и осъществя-

вайте мониторинг и контрол на каналите 
за производство, доставки и продажби. 

2Въведете система за управление на 
екологичните инициативи (EMS - 

environmental management system). Тя би 
била полезна за компанията при поддръж-
ката на всички процеси, свързани с мо-
ниторинг и управление на екологичните 
инициативи. 

3Осигурете информация и създайте мет-
рика. Данните почти винаги предше-

стват подобренията на екологичните по-
казатели. Пример в тази насока е въведе-
ната през 1986г. програма за събиране на 
данни за вредните емисии. Акумулирана-
та информация провокира много компа-
нии да осъзнаят, че редуцирането на загу-
бите ще им помогне да ползват по-ефек-
тивно суровините. 

Какви задачи поставя 
„зелената вълна” пред  
ИТ професионалистите? 

Концепцията „Green IT” в известен сми-
съл призовава ИТ професионалистите да 
играят активна роля в глобалните инициа-
тиви, насочени към спестяване на енергия, 
редуциране на CO2 емисиите и електрон-
ните отпадъци. В някои случаи „зелените ” 
ИТ  проекти могат да допринесат същест-
вено и за бизнес резултатите. Например 
намалявайки разходите си за електроенер-
гия чрез консолидация на своите центрове 
за данни, IBM очаква да спести $250 млн. в 
рамките на следващите 5 години.   

Другите два аспекта на „зелените ИТ” 
– редуциране на CO2 емисиите и електрон-
ните отпадъци – много скоро също ще се 
превърнат в императив под натиска на 
регулациите. 

Не трябва да пренебрегваме и възмож-
ностите на технологиите да осигурят ка-
чествени данни за екологичните показате-
ли. Биомониторингът и модерните сред-
ства за прецизно измерване могат да иден-
тифицират на практика всеки химикал или 
емисия в околната среда.

В повечето компании ролята на ИТ про-
фесионалистите във връзка с проблеми-
те на околната среда засега не е голяма, 
но несъмнено ще нарасне. Нормативните 
изисквания, потребността от реализация 
на екологични инициативи и постигането 
на ефективност чрез редуциране на разхо-
дите провокират все повече компании да 
ползват ИТ при изграждане на своята еко-
логична стратегия. 

По материали на CIO (US)
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За възникването на хармонични екосисте-
ми са необходими адекватни за форми-

рането им външни ограничения. Ако в ня-
какви периоди от съществуването на сис-
темите такива ограничения не са налице, 
се появяват гиганти, които обаче не из-
държат на изпитанията на времето. В по-
твърждение на тази теза могат да бъдат 
приведени много примери, включително и 
от областта на компютърните системи. 
Времето на "гигантите" се оказа възможно, 
тъй като постоянният прогрес на полупро-
водниковите технологии десетилетия на-
ред ни избавяше от всякакви ограничения. 
Но всеки период има своя край – нараства-
щата сложност на технологиите очерта 
границата в ръста на производителнос-
тта на процесорите и инициира прехода 

към многоядрени процесори и разработка-
та на нови подходи в програмирането.     

Още едно ограничение поставят енер-
гийните проблеми. Те възникват все по-чес-
то при изграждане на крупни центрове за 
обработка на данни и засега са по-силно из-
разени в развитите страни, отколкото у 
нас и в региона, но неизбежно няма да от-
минат и нашата страна.   

Всичко изброено изведе идеята “Green 
IT“ на челно място в списъка от приорите-
тите свързани с развитието на корпора-
тивната ИТ инфраструктура, а проблема-
тиката свързана с тази концепция засяга 3 
основни направления:

 проблеми свързани с енергийната ефек-
тивност на центровете за обработка на 
данни и персоналните компютри;

Идеята “Green IT“ e на челно място в списъка от приори-
тетите свързани с развитието на корпоративната ИТ 
инфраструктура. Екологичните ИТ инициативи, предлагани 
и реализирани през последните години, са най-разнообразни, 
а някои от тях са доста нетрадиционни. аналитиците от 
Gartner предвиждат 3 етапа в предстоящата еволюция на 
енергийноефективните технологии

Светло бъдеще  
за компютърните 
системи  
в “зелена” гама

 организация на “зелената компания”, 
засягаща много аспекти, включително оп-
тимизация на веригите за доставки, усъ-
вършенстване на производствения цикъл, 
използване на телеконференции и мобилни 
устройства и др.;

  минимизиране на замърсяването на 
околната среда. 

Грешките във визията  
за "новата икономика"

Бяхме свидетели на период, когато про-
гресът на информационните технологии 
разколеба установените от векове пред-
стави за същността на производството и 
потреблението. С бързото разпростране-
ние на персоналните компютри през 90-те 
невероятно популярни станаха изрази ка-
то “нова икономика”, “икономика на зна-
нието” и други фрази, поставящи акцента 
върху една “нематериална” сфера. Изглежда-
ше, че човечеството преминава в нова ин-
формационна епоха, в която традиционно-
то производство е вторично, а първичен е 
електронният бизнес. Тази еуфория не трая 
дълго. След “дотком” кризата стана ясно, 
че са налице напълно материални, в това 
число и енергийни проблеми.  

Аналитиците констатираха, че в про-
дължение на десетилетия, общата мощ-
ност консумирана от компютрите се е 
увеличавала в почти пълно съответствие 
със закона на Мур (периодът на удвоява-
не на потреблението е 4-5 години). Кон-
статираното нарастване в потреблени-
ето на електроенергия изненада дори спе-
циалистите по енергетика. През 80-те те 
предвиждаха, че появата на по-икономични 
технологии ще компенсира потребности-

те на възникващите нови производства и 
считаха, че започва ера на енергийна ста-
билност, в която потреблението на енер-
гия няма да расте. Появиха се обаче персо-
налните компютри и Интернет и всичко 
се промени.  

Статистиката сочи, че едно PC консу-
мира средно 1000 киловатчаса електроенер-
гия годишно. Ясно е, че ако умножим броя 
на PC-тата по света (или дори само у нас) 
по 1000, се получава сериозна цифра. Това 
обаче е “капка в морето”, тъй като всеки 
потребител в Мрежата ползва още много 
оборудване. Изследователи са пресметнали, 
че дори най-просто действие като поръчва-
не на книги в Интернет магазин е свързано 
с изгарянето на 50-100 грама въглища. В най-
висока степен ръстът на потреблението 
на енергия е свързан с предоставянето на 
мрежови услуги – не случайно най-крупният 
консуматор на енергия в САЩ се оказа цен-
търът за обработка на данни на Google. На-
кратко – оценката на ситуацията към мо-
мента се свежда до това, че за всяко евро 
вложено в компютри се налага да се похар-
чи още едно евро за енергия.  

Допълнителен фактор за замърсяването 
на околната среда е неоправдано краткият 
срок, в който компютърното оборудване 
се оказва морално остаряло – това води до 
по-интензивно потребление на ресурси и до 
генерирането на огромно количество от-
падъци. Вече се говори за нов тип замърся-
ване - e-waste (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE), с опасно високо съдържа-
ние на токсини и канцерогени. Какви мерки 
се вземат в тази връзка? В Европа е приет 
регламентиращият акт WEEE 2002/96/EC, 
аналогичен нормативен документ е в си-

Светло бъдеще за компютърните системи в “зелена” гама
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ла в САЩ, няколко международни 
организации контролират опол-
зотворяването на излезлите от 
употреба компютри. 

 „Зелените” инициативи 
Екологичните ИТ инициативи, 

предлагани и реализирани през по-
следните години, са най-разноо-
бразни, а някои от тях са доста 
нетрадиционни – например „зе-
леният софтуер”, проектиран за 
оптимално използване на енергос-
пестяващия режим на работа на 
процесора. Все по-разпространено 
става и мнението, че е неоправ-
дана честата смяна на поколени-
ята операционни системи и базов 
софтуер, която стимулира извеж-
дането от употреба на работос-
пособно оборудване. Независимо 
от предимствата, осигурявани от нови-
те версии, не трябва да се забравя, че еко-
логичното мислене предполага самоогра-
ничение. Добра новина е, че именно този 
тип мислене се налага – например в САЩ ве-
че са на мода автомобилите, които отде-
лят по-малко CO2 (от типа на Toyota Pirus), 
а да се появиш с някоя супермощна нееко-
логична кола на паркинга на високотехно-
логична компания се счита за нарушение 
на добрия тон.

Енергийните проблеми  
в центровете за данни

Изчислителните центрове с техните 
задължителни атрибути – бели престил-
ки, остъклени помещения и т.н. – бяха про-
дукт на епохата на мейнфреймите и бяха 

изпратени в забвение с появата на мини-
машините и особено с масовото разпрос-
транение на персоналните компютри. Но 
скоро след това, заедно с локалните мре-
жи се наложи архитектурата клиент-сър-
вър, оформи се нов клас компютри – сървъ-
рите, тяхната мощност бързо нарастваше 
и се стигна до ренесанса на изчислителни-
те центрове. Постепенно с масовото раз-
пространение на Интернет услугите пред-
ставите за мащабите на тези структури 
се промениха значително и днес вече гово-
рим за центрове за обработка на данните 
(data center) – в някои от тях са инстали-
рани хиляди сървъри.   

При това, особено с появата на блейд 
сървърите постоянно се увеличава сред-
ната плътност на сървърните шкафове. 

Преди 10 години се монтираха до 7 сървъ-
ра в шкаф, преди 5 години – 10 сървъра, се-
га – 14, а към 2010 г. средният брой сървъ-
ри в един шкаф ще бъде 20. 

Същевременно през последните 10 го-
дини цените също се променяха – сървъ-
рите поевтиняваха, а енергията поскъп-
ваше. През 2007 г. разходите за закупуване 
на нови сървъри в САЩ са по-ниски откол-
кото за енергията, необходима за захран-
ване и кондициониране. Прогнозата е, че в 
бъдеще разходите за енергия ще имат все 
по-голям превес  (фиг. 1), а за да се развива 
ИТ инфраструктурата, това съотношение 
трябва да се променя в полза на сървърите. 
Постигането на тази цел е свързано не само 
с прехода към нови процесори и консолида-
цията на сървъри, за които толкова се го-
вори, но и с оптимизация на системите за 
климатизация и енергоснабдяване.    

Засега ситуацията все още не е ката-
строфална. През 2007 г. центровете за дан-
ни в САЩ са консумирали само 1,5% от про-
извежданата в страната електроенергия, 

а към 2011 г. се очаква потреблението им 
да нарасне до 2,5%. Какво ще се случи оба-
че, ако ръстът на потреблението на енер-
гия от страна на ИТ се запази (т.е. продъл-
жи да се удвоява на всеки 5 години)? За да 
се избегне кризата, трябва да се усъвър-
шенстват не само сървърите, но и техно-
логиите, които осигуряват тяхната рабо-
та. Например 37% от енергията необхо-
дима на центъра за данни се изразходва за 
климатизация, така че проектирането на 
охлаждането се превръща в изключително 
сериозна задача. 

Перспективи 
Аналитиците от Gartner предвиждат 3 

етапа в предстоящата еволюция на енер-
гийноефективните технологии (фиг. 2). 
Днес повечето компютри в центровете за 
данни не са достатъчно натоварени. След 
5 години те трябва да станат по-малко на 
брой, но по-ефективно използвани. В по-
дългосрочна перспектива би трябвало да 
се формира т.нар. „компютърен облак” – 

Фигура 1: Съотношение на разходите за нови сървъри и за електроенергия

Разходи за нови сървъри
Разходи за електроенергия
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универсална среда, осигуряваща всички не-
обходими услуги. Специалистите считат, 
че това е възможно.     

Светлото бъдеще на компютърните 
системи е издържано в "зелена" гама. Пред-
стои решаването на комплекс от пробле-
ми, сред които компютърните не са доми-
ниращи. Енергията, която попада на входа 
на центъра за обработка на данни, се раз-
деля почти поравно между "основните" по-
требители и системите за климатизация. 
Същевременно повече от половината от 
изразходваната от потребителите енер-
гия се поглъща от системите за непрекъс-
натост на захранването и друго енергетич-
но оборудване. Разположени в края на "хра-
нителната верига" сървърите консумират 
около 6% от енергийния потенциал, а про-
цесорите – само 1%. 

Захранването и 
климатизацията

Конструкцията на сървърните шкафо-
ве влияе на топлоотделянето и на ефек-

тивността при охлаждане. Съществува-
щите модели не са оптимални. Те се произ-
веждат по стандарта EIA-310-D— Cabinets, 
Racks, Panels, and Associated Equipment, при-
ет от алианса Electronic Industries Alliance 
(EIA) през 1992 г., когато екологичните па-
раметри на конструкциите още не се взе-
маха под внимание. Всъщност този стан-
дарт е замислен първоначално във връзка 
с телекомуникационно оборудване, което 
отделя по-малко топлина, а по късно е за-
почнало използването му за сървърни шка-
фове, но в началото на 90-те никой не би 
предположил, че един шкаф може да консу-
мира 25 киловата енергия. 

Необходимостта от усъвършенстване 
на конструкциите за разполагане на сървъ-
рите е свързана и със създаването на мо-
билни центрове за данни - при тях огра-
ниченията в обема налагат допълнителни 
изисквания. В края на 2007 Google публику-
ва своя патент за мобилен център за дан-
ни, с което постави в затруднено положе-
ние други компании. Rackable Systems пред-

ложи алтернативно решение – контейнера 
за център за данни ICE Cube, базиран на мо-
дулната конструкция Concentro. Интегрира-
ната среда Integrated Concentro Environment 
(ICE) дава възможност в стандартен кон-
тейнер да бъде разположена система за съх-
ранение с капацитет 7 TB. Контейнерът се 
комплектова със сървъри и системи за съх-
ранение, разполагани в оригинални шкафо-
ве с по-малка дълбочина, които могат да се 
поставят обърнати с гръб един към друг, 
като топлината между тях се отвежда 
по-рационално.

Още една възможност за икономии е ра-
ционализирането на системите за енерго-
снабдяване. Относно адекватните подхо-
ди в това направление напоследък се води 
истинска полемика. За да се получи обек-
тивна представа за достойнствата и не-
достатъците на ма-
сово прилаганата и ал-
тернативните схеми 
за електрозахранване в 
центровете за данни, 
през 2007 г. бяха орга-
низирани няколко неза-
висими изследвания. Ор-
ганизацията Green Grid 
Technical Forum (www.
thegreengrid.org ) прове-
де количествено сравне-
ние на всички известни 
схеми (Qualitative Analysis 
of Power Distribution 
Configurations for Data 
Centers). Още по-задъл-
бочено изследване (DC 
Power for Improved Data 
Center Efficiency) бе осъ-

ществено от лабораторията в Ливърмор 
(hightech.lbl.gov/documents/DATA_CENTERS/
DCDemoFinalReportJan17-07.pdf).    

Авторите и на двете проучвания сти-
гат до извода, че засега не може да се опре-
дели еднозначно коя схема на захранване да-
ва по-големи предимства. Например захран-
ването чрез постоянен ток съкращава за-
губите с 20%, но изисква изграждане на 48 
волтови мрежи, което пък е свързано с из-
разходване на мед. Възникват и други услож-
нения, а не на последно място е липсата на 
опит в работата с постоянен ток.   

Персоналните компютри  
и екологичните проблеми

На информационните технологии се 
дължи едва 2% от отделяния в глобален 
мащаб CO2. Що се отнася до разпределе-

Светло бъдеще за компютърните системи в “зелена” гама

Фигура 2: Еволюция на енергийноефективните технологии
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нието на консумацията на енергия между 
различните категории оборудване – 31% е 
потреблението на комуникациите, 23% - 
на сървърите, 6% - на принтерите и 39% 
(!) - на персоналните компютри и мони-
торите (фиг. 3). 

Оказва се, че екологичните проблеми, 
създавани от персоналните компютри, 
са по-съществени, отколкото породени-
те от центровете за данни и по-сериозни, 
отколкото повечето хора предполагат. 
На първо място, използваните в PC-тата 
източници на захранване са с ниска ефек-
тивност – обикновено с КПД под 75%. Едва 
през 2007 г. бе предложена сертификация 
по Energy Star 4.0, повишаваща този пока-
зател до 80%. При това широко прилага-
ното сега програмно изключване на персо-
налния компютър оставя PC-то във връзка 
с мрежата и то продължава да консумира 

по 2-3 вата – при умножение по броя на ми-
лионите компютри по света се получава 
внушителна цифра. Като отчетем и про-
блеми  от типа на необходимост от под-
дръжка, висока цена и т.н., логично е да се 
запитаме, защо все още ползваме PC-та, а 
не сме преминали към тънки клиенти? От-
говорът е, че в голяма степен предпочи-
танията към PC-тата се дължат на инфра-
структурни проблеми – да се създават ка-
нали за връзка, маршрутизатори, адапте-
ри и т.н. е по-трудно и по-скъпо.    

Всички водещи технологии за работа с 
тънки клиенти - Virtual Network Computing 
(VNC), Remote Desktop Protocol (RDP), NX, 
Independent Computing Architecture (ICA), 
X Window System (X11), Adaptive Internet 
Protocol (AIP) – се стремят да минимизи-
рат мрежовия трафик. Все още обаче тън-
ките клиенти отстъпват по удобство на 

персоналните компютри и сферата им на 
приложение е ограничена до отделни кор-
поративни приложения. 

 Добрата новина е, че освен "класиче-
ските" тънки клиенти се развиват и но-
ви високоекологични решения.  През 2007 
г. две стартиращи компании, Pano Logic и 
Teradici, предложиха системите PC-over-IP, 
PCI-over-IP и USB-over-IP. 

Pano Logic е създаена от Ник Холт, из-
вестен като съосновател на неотдавна 
закупената от Citrix фирма XenSource. За-
сега Pano Logic има само 20 служители. Ус-
тройството, което компанията пред-
лага, е с размери 10х10 х10 см, има 3 USB 
порта и стандартни изходи за включва-
не на мишка, клавиатура и дисплей. По IP, 
устройството се включва към мрежата 
и получава достъп до виртуална машина 
(фиг. 4). Засега се поддържат само проду-
кти на VMware (VMware ESX или VMware 
Server), но се планира скоро да могат да се 
ползват виртуални машини на Microsoft, 
XenSource и Citrix. Pano се отличава с из-
ключително икономично потребление на 
енергия – с 97% по-малко от това на обик-
новеното PC. 

Алтернативно решение предлага канад-
ската Teradici, в която са събрани ветера-
ни от  Intel, Wyse, Transmeta, NEC, Epson 
и други известни компании. След триго-
дишни изследвания и разработки, Teradici 
предложи технологията PC-over-IP, коя-
то поддържа обмен на данни между тън-
ки клиенти. 

В заключение
Решенията на Pano Logic и Teradici е са-

мо илюстрация за многобройните иници-
ативи насочени към постигането на енер-
гийна ефективност в сферата на инфор-
мационните технологии. Всъщност „зеле-
ните” ИТ проекти са толкова много, че 
е трудно дори да бъдат класифицирани. 
Оказва се, че ангажираността с пробле-
мите на околната среда и осигуряването 
на високи финансови резултати са  двата 
основни компонента в бързо печелещата 
популярност формула, наречена Green IT. 
Ето защо тази концепция се разпростра-
нява изключително бързо във всички сег-
менти на ИТ индустрията и в една или 
друга форма намира отражение във всич-
ки иновации.  

Принтери 6%

PC-та и монитори 39%

Сървъри (вкл. Кондициониране) 
23%

Оператори 
на фиксирани 
линии 15%

Оператори на 
мобилни връзки 9%

Офисни мрежи 8%

Светло бъдеще за компютърните системи в “зелена” гама

Фигура 3: Разпределение на консумацията на енергия между различните категории ИТ оборудване

Източник: Gartner

Фигура 4: Архитектура на решението Pano 
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Финансовата институция Barclays 
избра HP, за да стане първата компания 
в Европа, предлагаща динамично 
интелигентно охлаждане за нови 
енергийноефективни ИТ центрове

Само преди месец HP и Barclays подпи-
саха споразумение да внедрят технология 
на HP, която се очаква значително да на-
мали потреблението на енергия и отде-
лянето на въглеродните емисии, свързани 
с новия ИТ център на Barclays в Глочестър, 
Великобритания. 

Технологията HP Dynamic Smart Cooling 
е част от пакета енергоспестяващи мер-
ки, които ще позволят на Barclays да спес-
тят до 13,4% от електроенергията за но-
вия ИТ център. Тези мерки ще намалят въ-
глеродния ефект от приблизително 7470 
метрични тона въглероден диоксид (CO2) 
на година.(1)

В резултат на повишеното търсене на 
технологии, енергийните разходи за ИТ цен-
тровете се покачват с бързи темпове. Мно-
го центрове оперират на предела на въз-
можностите на климатичните си системи 
и електроенергията от мрежата. С растя-
щите си потребности от електроенергия, 
ИТ центровете допринасят значително за 
замърсяване на въздуха с въглеродни емисии 

от страна на голям брой компании.
Технологията HP Dynamic Smart Cooling 

активно управлява климатичната среда на 
ИТ центъра, за да прехвърли подходящото 
количество охлаждане, където то е най-не-
обходимо. Модерен софтуер за регулация се 
изполва за разпределение на енергията. Той 
работи въз основа на получаване на данни за 
температурата на въздуха в реално време 
чрез мрежа от сензори в целия ИТ център. 
Системата постоянно наблюдава и кориги-
ра въздушните клапи, за да определи енер-
гията, необходима за охлаждане, въз основа 
на работата на сървърите и устройства-
та за съхранение на данни. 

Предимствата за Barclays са ясни – песте-
не на потребление на енергия при по-ефек-
тивна работа на климатиците; по-кратко 
време на реакция към промени в темпера-
турата; и по-малко натоварване на охлади-
телите, които намаляват температурата 
на въздуха в ИТ центъра. 

Въвеждането на технологията HP 
Dynamic Smart Cooling е последната от някол-

ко инициативи за енергийна ефективност в 
световен план между двете компании. Досе-
га двете компании са работили върху енер-
гийно-оптимизирани сървъри, прилагане на 
технологиите HP BladeSystem и HP Thermal 
Logic, и консолидация, основана на вирту-
ализация. Тези инициативи вече са постиг-
нали 18% по-висока енергийна ефективност 
за сървъри и 40% по-висока енергийна ефек-
тивност за ИТ центрове за технологични-
те услуги използвани от Barclays в цял свят.

Повече информация за HP Dynamic Smart 
Cooling можете да намерите на адрес www.
hp.com/go/dsc.

През 2005 г. Barclays поставиха нови це-
ли за подобрение на околната среда, които 
имат за цел да помогнат в управлението 
на влиянието на компанията върху промя-
ната на климата.

Екологичните цели за 2006-2010 г. 
включват:

• Намаляване на емисиите от въглероден 
диоксид с 20% до 2010 г. (спрямо 2000 г.)

• Намаляване на въглеродния интензитет 
от 16,8 тона на 12,9 тона въглероден диок-
сид на паунд от доходите във Великобрита-
ния (спрямо 2005 г.). Въглеродният интензи-
тет е мярка на количеството емисии, от-
несени към бизнес растежа, която позволява 
сравнение между предприятията. 

• Намаление на потреблението на енер-
гия в офисите и филиалите с 20% на служи-
тел (FTE) (спрямо 2005 г.)

Екологична програма на Barclays

В центъра на подхода на Barclays за упра-
вление на ефекта на компанията върху про-
мяната на климата е шестстепенна програ-
ма, която очертава приоритетите:

• Намаление на емисиите от въгле-
роден диоксид чрез по-висока енергийна 
ефективност

• Закупуване на повече възобновима 
енергия

• Елиминиране на отрицателния въгле-
роден ефект чрез компенсиране на въгле-
родните емисии

• Насърчаване на доставчиците да нама-
лят въглеродните си емисии

• Разработване на продукти и услуги, ко-
ито помагат на потребителите да нама-
лят въздействието си върху промяната 
на климата

• Работа с ключови акционери и подпо-
магане на диалога за мерки за справяне с про-
мените в климата

За Barclays

Barclays е водеща световна финансова ин-
ституция в сферата на търговията, търгов-
ското банкиране, кредитните карти, инвес-
тиционното банкиране, здравеопазването и 
услугите по управление на инвестиции, с при-
съствие в Европа, САЩ, Африка и Азия. 

Barclays е една от най-големи компании за 
финансови услуги в света по пазарна капита-
лизация. С над 300-годишна история и опит в 
банковите услуги, Barclays осъществява дей-
ност в над 50 страни и осигурява работни 
места на над 134 хил. души. 

Барклийс трансферира, кредитира, упра-
влява, инвестира и защитава парите на над 
27 млн. клиенти в цял свят. 



22 www.pcworld.bg www.cio.bg

Енергийна ефективност, екология & ИТ

СПЕцИалнО ПРИлОжЕнИЕ 23 www.pcworld.bg www.cio.bgСПЕцИалнО ПРИлОжЕнИЕ

Конструктивните стъпки за 
създаване „зелена” ИТ стратегия
Как да ангажирате вашия ИТ отдел с опазването на околната 
среда? Започнете с лесни и бързи мерки, които имат незабавен 
ефект. С ключово значение е създаването на базова  стратегия 
-  съставете списък от „зелени” цели и планирайте реални 
мерки за тяхното постигане

ще ви помогне при обсъждането на плю-
совете и минусите на зелената стра-
тегия, а също така, за да оцените въз-
връщаемостта на зелените инициати-
ви. Разполагайки с тези данни, ще може-
те да информирате и образовате други-
те за разумните „зелени” цели и да под-
чертаете успехите, които могат носи 
с постигането им.

анализ на консумацията  
на енергия

За начало трябва да анализирате кон-
сумацията на енергия на наличния ИТ 
хардуер – десктоп компютри, монито-
ри, лаптопи, сървъри и оборудване, как-
то и мрежови периферни устройства 
като принтери и скенери. С тези дан-
ни може да изчислите годишния си раз-
ход на енергия. 

Един от начините за провеждане на 

анализа е за наличните ИТ активи да оце-
ните консумираната енергия, като при-
ложите средните за бранша показате-
ли. По-прост начин е да използвате соф-
туер, който управлява захранването на 
компютрите на мрежово ниво. Решения 
като SURVEYOR на Verdiem например ви 
дават точна картина за енергийната 
консумация във фирмата.

Доставчиците на комунални услуги и 
електроенергия често са отличен източ-
ник на информация, когато търсите по-
добно решение. Освен това енергията, 
консумирана при използването на пер-
сонален компютър, отчита нуждите за 
отопление, охлаждане и вентилация при 
експлоатация на мрежата. Това може яс-
но да ви покаже влиянието върху околна-
та среда. Според IDC 48% от всеки долар, 
похарчен за нов сървър, отива за елек-
трозахранване и охлаждане.

През последните години екологична-
та криза и глобалното затопляне се 

превърнаха в ежедневно дискутирана те-
ма. Постигна се повишена социална осъз-
натост на факта, че всеки с поведение-
то си по един или друг начин оказва свое-
то влияние върху околната среда, ИТ от-
делът – също. 

Доколко ИТ дейността на организа-
цията е енергийноефективна и еколо-
гична? Този въпрос  определено е на дне-
вен ред, но преди да разработите „зеле-
на” ИТ стратегия, е важно да имате ос-
новното разбиране за това как ИТ вли-
яе на околната среда. Това изисква оцен-
ка на ресурсите и енергията, необходи-

ми за производството, експлоатацията 
и унищожаването на ИТ хардуер. Без да 
се впускаме в детайли, нека да разгледа-
ме основните моменти в един адеква-
тен план за действие, насочен към пос-
тигането на енергийноефективна и еко-
логична ИТ дейност. 

анализ на влиянието  
върху околната среда

Първата крачка към създаването на 
зелена ИТ стратегия е анализът на то-
ва как вашата организация влияе върху 
околната среда от гледна точка на ИТ. 
За целите на намаляването на бъдещи-
те енергийни нужди и за тяхното пра-
вилно планиране е необходимо добро по-
знаване на текущите вредни емисии, ге-
нерирани от фирмата и конкретно от 
ИТ отдела. Не бива да подценявате по-
знаването на този аспект от дейност-
та ви. Анализът на текущото състоя-
ние ще ви помогне в изучаването на еле-
ментите на „зелените ИТ”, които мо-
гат да се контролират от организаци-
ята, както и на тези, които не могат. 
Разбирането на настоящите практики 

 В тази статия:

  Анализът на влиянието  

върху околната среда 

  Поставяне на разумни „зелени” цели 

  Прилагане на ефективни „зелени” 

практики

Какво мотивира екологичните ИТ инициативи?

20%

28%

29%

31%

50%

55%

Съвместимост със съществуващи или
предстоящи регулации

Привеждане на ИТ дейностите в съответствие
с корпоративната политика по отношение на

екологията

Подобряване имиджа на компанията

Намаляване на оперативните разходи (напр.
за ИТ поддръжка или работни заплати)

Правилното отношение към проблемите
свързани с опазване на околната среда 

Редуциране на разходите за електроенергия

Конструктивните стъпки за създаване „зелена” ИТ стратегия
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Описване на практиките  
за бракуване

Следващата стъпка е да опишете на-
стоящите си практики за бракуване на не-
нужния хардуер. Дали вашата организация 
използва сертифицирана фирма за рецикли-
ране на компютри, която гарантира, че 
токсичните и опасни материали в маши-
ната или монитора се унищожават правил-
но? Участвате ли в програми на произво-
дителите за бракуване, при което части-
те им се връщат за рециклиране? 

Проучете покупките и 
жизнения цикъл на хардуера

Последната стъпка е да проучите прак-
тиките във вашата организация за закупу-
ване на техника и жизнения цикъл на ком-
пютрите. Точната представа за средната 
продължителност на живота на машини-
те във фирмата ще ви помогне да опреде-
лите как да подходите към влиянието вър-
ху околната среда. Обърнете внимание на 
средния цикъл на смяна на десктопите във 
фирмата, както и на продължителността 
на живота на сървърите. Включете всеки 
важен план за ъпгрейд или замяна през след-
ващите 12-24 месеца. При тази стъпка взе-
мете предвид отношението на компани-
ята към „зелените” производствени прак-
тики при покупката на оборудване.

„Зелени” цели
Сега, когато разполагате с анализа на 

влиянието на ИТ отдела върху околната 
среда, конкретизирайте целите за ваша-
та организация. Всяка компания е различна 
и тези цели могат да бъдат намаляване на 
разходите, съобразяване с правни норми и 

законови изисквания или изпълнение на по-
ети обещания за социална отговорност. 

Общата цел „да се екологизирате” е пъл-
на с много подвеждащи моменти. Поняко-
га решение, което изглежда екологично, мо-
же в действителност въобще да не е тако-
ва. Например фирмите често си поставят 
за цел да заменят съществуващите компю-
три с енергийно по-ефективни, за да нама-
лят вредните си емисии. Често се оказва, 
че много по-правилно решение е да се запази 
наличното оборудване, но то да се използва 
по-ефективно. Изследване на Университета 
на ООН от 2004 г. показва, че около 1,8 тона 
суровини и горива са необходими за произ-

водството на стандартен десктоп компю-
тър и монитор. Това означава, че продължи-
телността на живота на машината е важен 
показател за нейната екологична стойност. 
Следователно най-добрият начин да миними-
зирате влияенето върху околната среда по 
отношение на персоналните компютри е 
максимално да удължите живота им. 

Малки стъпки –  
големи резултати

След като разполагате с анализ на вли-
янието върху околната среда и списък от 
„зелени” цели, вече можете да започнете 
процеса на прилагане на практиките, кои-

то ще допринесат за екологичната съвмес-
тимост на ИТ отдела. 

Хората, които желаят да направят до-
ма си по-екологичен, не разрушават жили-
щата си, за да започнат на чисто. Вместо 
това те започват с дребни неща, с които 
постигат екологичен ефект и спестявания 
– изключване на лампите, когато не са в 
стаята, оправяне на капещата чешма или 
казанче, заменяне на стандартните круш-
ки с енергоспестяващи. Когато става дума 
за създаване на „зелен” ИТ отдел, подобна 
стратегия е много добра отправна точка. 
Следните ИТ практики ще подпомогнат ця-
лостната ви зелена ИТ стратегия.

Управление на 
електрозахранването  
на компютрите

Внедряването на софтуер за управле-
ние на електрозахранването на оборудва-
нето в цялата мрежа за повечето фирми е 
чудесна възможност за намаляване на кон-
сумацията на енергия. Досега компаниите 
държаха десктопите денонощно включени 
и настройваха операционните системи да 
следят изключването или режима на готов-
ност. В миналото ИТ отделът бе поста-
вен в ситуация „или-или”, що се отнася до 
управлението на електрозахранването на 
компютрите. Десктоп мениджърите има-
ха нужда от достъп до мрежовите компю-
три за обща поддръжка и спешни ъпдейти 
на сигурността. Несъответствия при опе-
рационните системи и приложенията или 
проблеми с мрежовата сигурност правеха 
„разбуждането” на машините от състоя-
ние на по-ниска консумация на енергия не-
предвидимо и несигурно. 

Конструктивните стъпки за създаване „зелена” ИТ стратегия
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Операционните системи и приложени-
ята заедно със софтуер за управление на 
електрозахранването на оборудването в 
цялата мрежа решават този проблем и 
откриха пред фирмите сериозна възмож-
ност да спестят средства и енергия. Едва 
ли някой ще оспори идеята да се изключват 
лампите след излизане от стаята и същи-
ят принцип трябва да се приложи към ма-
шините в компанията. Според някои проуч-
вания консумацията на енергия на неизполз-
ваните компютри съставлява една трета 
от общата консумация. 

С използването на софтуер за управление 
на електрозахранването фирмите могат да 
прилагат политика, която отразява потре-
бителското поведение, задоволява нуждите 
за ИТ поддръжка и гарантира намаляване на 

консумацията на енергия на неизползвани-
те компютри. Всичко изброено се постига 
без отражение върху производителността. 
Организациите, които са внедрили подобен 
софтуер, спестяват $20-$60 на машина го-
дишно и намаляват цялостната консума-
ция на енергия поне с една трета. За фирма 
с 5000 компютъра например тези спестява-
ния се изразяват в намаляване на вредните 
емисии със 700 тона годишно.

Удължаване на живота  
на ИТ хардуера

Друга възможност за намаляване на вли-
янието върху околната среда е да удължи-
те живота на вашето ИТ оборудване. Ня-
кои експерти предлагат подвеждащата 
стратегия за замяна на съществуващите 

машини с нови, енер-
гийно по-ефектив-
ни. Подобна стра-
тегия не успява да 
отчете влиянието 
на производството 
на нови машини вър-
ху околната среда. 
Количеството суро-
вини, необходими за 
направата на стан-
дартен компютър, е 
равно на тези, необ-
ходими за създаване-
то на средна по раз-
мер кола. Продължи-
телността на живо-
та на колата в Аме-
рика обаче е прибли-
зително 10 години, 
докато тази на ком-

пютъра е три. Като удължите живота на 
машините си, може да спестите много 
вредни емисии.

Можете също така да удължите живо-
та на ИТ хардуера, като забавите цикъла за 
смяна с 6 до 12 месеца. Подобна стъпка ед-
ва ли ще се отрази на производителност-
та на десктопите, но ще допринесе мно-
го за зелената ви ИТ програма. 

Още едно решение е да участвате в 
програма за рециклиране, която има за цел 
да препродава или дарява машините за бла-
готворителност, за използване в училища 
или в страни от Третия свят. Така ще удъл-
жите живота на компютъра с над 6000 ра-
ботни часа. Подобни програми изискват 
малко повече усилия от ИТ отдела, откол-
кото ако просто върнете машините обра-
тно на производителя, но имат сериозен 
принос в опазването на околната среда.

Истински „зелена” програма  
за рециклиране

Правилното бракуване и рециклиране на 
хардуера е друга зелена тактика. Над 1000 
химически вещества, използвани в произ-
водството на електроника, се смятат за 
опасни за здравето или токсични. Според 
някои експерти тези токсини като олово, 
живак и кадмий могат да причинят рак, 
проблеми през бременността и други забо-
лявания. Според други, т. нар. е-отпадъци 
са най-бързо разрастващата се група от-
падъци. В Америка много градове и щати 
имат закони, които регулират бракуване-
то на ИТ хардуер, като го класифицират в 
една група с опасните отпадъци.

Повечето компании вече прилагат та-
зи зелена стратегия. Прегледайте и вие на-

стоящите си програми за рециклиране и 
бракуване и се уверете, че всички ненужни 
части се връщат на производителя и обо-
рудването, предназначено за унищожаване, 
не заминава за държави с по-леки закони. 

 „Зелени” покупки
Анализът на енергийната ефективност 

на новите покупки е още една лесна за при-
лагане зелена стратегия. Факт е, че за да 
поддържате ИТ отдела си, е необходимо да 
инвестирате в ново оборудване. Да вклю-
чите показателите за енергийна ефектив-
ност в процедурата за вземане на решение 
за нови покупки е елементарно и въпреки 
това проучване на Intel показва, че много 
малко фирми го правят. С данните за консу-
мацията на енергия и нуждите от охлажда-
не на новото оборудване ще можете лесно 
да изчислите не само цената, но и да пре-
цените как то ще се впише в цялостната 
ви зелена стратегия.

В заключение
Когато изграждате зелена стратегия, 

е важно да осъзнавате, че „екологизиране-
то” е процес, който често е свързан с ком-
промиси. Анализът на текущото влияние 
на ИТ върху околната среда ще ви помог-
не да разберете къде се намира компания-
та ви в момента и накъде се развива. По-
ставянето на цели, които комбинират зе-
лената идея с бизнес резултати, ще ви га-
рантира, че прилаганата стратегия е на-
истина „зелена”. Накрая, чрез прилагането 
на различните стратегии, описани тук, по-
отделно или заедно, вашата фирма ще на-
прави първата крачка в изграждането на 
„екологичен” ИТ отдел. 

Включете „зеления” хардуер  
в плановете си
55% от иТ директорите, анкетирани в глобално проучване 
на сп. CIO, заявяват, че техните организации провеждат еко-
логични инициативи, но все още изостават по отношение на 
закупуването на енергийноефективно оборудване.

Закупувате ли енергийноефективно оборудване?
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Конструктивните стъпки за създаване „зелена” ИТ стратегия



на система, която автоматично намалява 
или увеличава напрежението на процесора 
в зависимост от конкретните изисквания 
– без това да се отразява на производител-
ността.  А Windows Vista постига по-високо 
ниво в този тип управление, и то при всич-
ки типове РС платформи – от мобилните 
до сървърите.

Централизирано управление  

за ИТ професионалисти: 
  Специфични за всяка машина Power 

настройки
  Мощен инструмент за конфигуриране 

с команден ред (powercfg.exe)
  Поддръжка за групови политики на 

всички Power настройки

Default настройки, оптимизирани  

за пестене на енергия: 
  Установено по подразбиране време за 

гасене на дисплея 
  Таймер за idle състояние на система-

та за автоматично влизане в Sleep 
режим

  Динамично управление на захранване-
то на процесорите на настолни и мо-
билни системи 

  Установено по подразбиране изключ-
ване (Off), което по същество е пре-
минаване в  Sleep режим 

Производителност:

  Незабавна реакция при влизане в Sleep 
или Resume режими

  Consistent Sleep за бързо възстановяване 
чрез модерната технология за управле-
ние на паметта Microsoft Superfetch™ 

  Подсилени Plug and Play възможности

Надеждност:

  Преминаването в и от Sleep  режим 
не се влияе от приложения, услуги и 
драйвери 

  Подобрени възможности за установя-
ване на състояния на бездействие  - PC, 
“събуден” от мрежова или планирана 
дейност, минава отново в  Sleep режим 
само след 2 минути бездействие 

  Вградена диагностика за Sleep и Resume 
режимите, която: 
  Изпраща на Microsoft системни данни 

за анализ, ако потребителят се при-
съедини към инициативата Customer 
Experience Improvement Program

  Позволява на Microsoft проактивно 
да решава проблеми, свързани със 
Sleep режимите в случай на възник-
ването им. 

Hybrid Sleep (за настолни компютри):

  Система, която се възстановява от 
диска в случай на загуба на захранва-
не при Sleep 

  Ноутбуците не се нуждаят от hybrid 
sleep режим, защото имат резервно 
захранване под формата на батерия 

  Нормална  Resume функция от памет-
та (бърза като Standby)

  Комбинация от 
Standby (Suspend to 
RAM) и Hibernate 
(Suspend to Disk)

Windows Vista пести енергия  
и сметки за електричество

10 Windows Vista = 1 автомобил по-малко на пътя

Повечето хора не оставят лампите си у 
дома постоянно включени,  защото знаят, 
че това означава излишни разходи за ток.  
Много организации обаче оставят РС тех-
никата си да работи непрекъснато, дори и 
вечер – било за да са на разположение за соф-
туерни ъпдейти и пачове, било заради нуж-
да от дистанционен достъп или нещо дру-
го. През по-голямата част от времето оба-
че тези машини просто си стоят и харчат 
електричество, без да вършат никаква по-
лезна работа.  

Сметката е проста: ако оставите ед-
на обикновена 100-ватова лампа да свети 
непрекъснато, само за едно денонощие тя 
ще консумира 2,4 киловатчаса (kWh) елек-
троенергия. По сегашните цени на енергия-
та от  0,16 лв./ kWh това струва 38,4 сто-
тинки всеки ден, но за година цената е вече 
над 140 лв. И това само за една обикновена 
лампа, която свети 24 часа в денонощието.  
Ако обаче има начин да управлявате лампа-
та така, че да се гаси през деня или когато 
спите, когато няма нужда от нея, ще имате 
възможност да спестите повече от полови-
ната от тази сума.  

Представете си и колко можете да спес-
тите, ако управлявате по подходящ начин 
захранването на компютрите си у дома, в 
офиса или цялата компания. Точно тук може 

да помогне и Windows Vista, която 
дава възможност за лесно пре-

минаване от режим на не-
прекъсната работа на ком-
пютрите в енергоспестява-

щи режими, когато те не се използват. Уди-
вително е и колко много пари могат да се 
спестят по този начин. 

Windows Vista е най-енергоефективната 
операционна система на Microsoft досега. Все-
ки ИТ специалист знае, че цената на енерги-
ята е съществена част от общата цена на 
притежание (Тotal Сost of Оwnership) на ин-
фраструктурата. Microsoft също е наясно с 
това и със създаването на това ново ОС по-
коление компанията дава своя отговор на 
проблеми като глобалното затопляне, не-
достига на енергийни източници и петрол-
ните кризи, като показва ясно, че не е забра-
вила екологията. 

Доскоро РС потребителите имаха срав-
нително малко начини за пестене на енергия 
при работа с РС техника. Това важи и за слу-
чаите, когато  компютрите се изключват 
напълно. Но всъщност може би малцина се 
сещат, че при всяко ново включване компю-
трите минават отново и отново през це-
лия процес на зареждане. Всъщност “Sleep” 
режимът е също толкова икономичен, как-
то и пълният shut down, но за сметка на то-
ва привежда системата в готовност  за по-
малко от 2 сек,като по този начин пести 
много енергия. 

Днес захранването на повечето настол-
ни процесори може да се управлява дина-
мично посредством подходяща операцион-

Обширен набор от възможности 
за пестене на енергия

Енергоспестяващите 
характеристики на Windows Vista



  Потребителите няма нужда да изби-
рат между Standby и Hibernate— дос-
татъчно е да се избере "Sleep" и всич-
ко работи

Това може да се изчисли лесно, като се 
сравни консумацията на РС система, ра-
ботеща постоянно, и тази на компютър, 
снабден с автоматичната Sleep функци-
оналност на Windows Vista, която ограни-
чава консумацията само във времето, ко-
гато компютърът се използва в действи-
телност, т.е. средно 10 часа на ден, 5 дни 
в седмицата. 

И така, ако системата работи посто-
янно, броят на работните часове за година 
ще е 24х365= 8760 ч, а във втория случай 10 
работни часа x 5  дни в седмица х 52 седми-
ци = 2600 ч. Разликата между двете стойно-
сти е и времето, в което компютрите по 
принцип не се използват, или броят на ча-

совете, през които може да бъ-
де спестено захранване, об-

що 6160 годишно. На база-
та на тези цифри през 2002 
г. Lawrence Berkeley National 

Laboratory е изчислила какви точ-
но са спестяванията на компю-
три с Intel Pentium 4, оборудва-
ни съответно със 17-инчови CRT 
и LCD монитори.  

Чисто финансовата изгода от спестя-
ванията също могат да се изчислят лес-
но като се умножи броят на спестените 
киловатчасове по цената на електрое-
нергията, която плащате на електроп-
реносното дружество. В горния случай и 
ако приемем за цена отново 0,16 лв/kWh, 
лесно може да се установи, че спестява-
нията са между 96 и 122 лв. годишно за 
всеки компютър. 

Лесно може да се види и че спестява-
нията стават значителни, дори ако ста-
ва въпрос за фирма с 10 или 20 компютъ-
ра, а за по-големите организации ефек-
тът се мултиплицира многократно, осо-
бено като се имат предвид очакваните 
скоро драстични увеличения на цените на 
електроенергията. 

Екологичният ефект на тези спестявания 
също не бива да се пренебрегва, защото про-
изводството на всеки киловатчас енергия е 
свързано с емитирането на определено коли-
чество газове, спомагащи парниковия ефект 
в атмосферата. Следователно всеки спестен 
киловатчас води и до намаляването на тези 

вредни емисии. Според американската Аген-
ция за защита на околната среда (ЕРА) напри-
мер, всеки 1 kWh електроенергия “струва” 
близо литър въглероден диоксид в атмосфе-
рата. На базата на това сравнение и с някол-
ко простички изчисления могат да се напра-
вят няколко стряскащи извода:

  Всяка РС система, работеща и когато 
на практика не се използва, води до из-
пускането в атмосферата  на година 
над половин тон газове,спомагащи пар-
никовия ефект;

  Десет компютъра, които са оставени 
включени дори когато не се използват, 
емитират толкова вредни газове го-
дишно, колкото и един автомобил;

  За всеки 6 компютъра, оставени вклю-
чени и когато не се ползват, е необхо-
дим цял акър гора, за да компенсира еми-
сиите на парниковите газове изхвърле-
ни в атмосферата при производство-
то на енергията за захранването им;

  1000 компютъра, които използват 
Sleep модела, предлаган с Windows 
Vista,  биха могли да спестят изхвър-

лянето на близо половин тон парни-
кови газове годишно!

Споменатите дотук цифри са само мал-
ка част от изчисленията, които редица об-
ществени и частни организации правят не-
прекъснато всяка година. Те илюстрират без-
спорно един прост факт, а именно, че ком-
пютрите, оставени да работят непрекъсна-
то, консумират голямо количество енергия 
– което обикновено е напълно излишно. Ясно 
е също, че тази практика има сериозни от-
ражения и в екологичен, и във финансов план. 
Пилеенето на енергия води и до замърсяване 
на околната и работна среда, и до значител-
но по-високи сметки за ток. Използването на 
модернизираните Sleep характеристики в 
Windows Vista обаче не само осигурява пове-
че опции за пестене на безценната енергия, 
но и значително облекчава работата на по-
требителите, чрез възможността за момен-
тално включване на компютрите.

Спестявания на енергия при настолни PC ( в kWh)

Консумация годишно 

(idle)

Консумация годишно 

(Sleep)

Годишни спестявания 

(Sleep vs. idle)

Typical P4 machine 
with 17-inch CRT

791,56 31,42 760,14

Typical P4 machine 
with 17-inch LCD

632,02 34,50 597,52

Колко енергия може да се спести 
с една PC система?

Финансовото отражение

Ефектът върху околната среда

В заключение

По-подробни изчисления на възможните енергоспестявания с Windows Vista  
можете да прочетете и на адрес: 
http://www.microsoft.com/whdc/system/pnppwr/powermgmt/VistaEnergyConserv.mspx
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Как “зелените” центрове 
за данни допринасят за 
съкращаване на разходите?
Влиянието на центровете за данни върху околната среда 
доскоро не бе във фокуса на екологичните ИТ инициативи. 
актуалните изследвания на енергийните експерти обаче дока-
заха, че това трябва да се промени

Установено е, че енергията, която е нуж-
на за захранването на центровете за 

данни в САЩ, е между 1,5 и 3% от общото 
количество енергия, генерирана в страната. 
Това приблизително е и количеството енер-
гия, изразходвана от един щат като Мичи-
ган за една година. Според IDC компаниите в 
световен мащаб са похарчили US$26,1 млн., 
за да осигурят захранването и охлаждането 
на сървърите през 2005 г. Реализирано наско-
ро изследване за консумацията на електри-
ческа енергия в САЩ сочи, че това е много 
повече от разходите за захранване на всич-
ки корпоративни сгради в 17 щата от Дела-
уеър до Флорида и на запад до Тексас. 

И това не е всичко. Според анализатори-
те повече от 60% от използваната енергия 
за охлаждане на оборудването в центрове-
те за данни не се използва по предназначе-
ние. Всъщност, както отбелязва и друго ак-
туално изследване, енергийните разходи са 
изместили тези за наем и покупка на недви-
жимо имущество като водещ разходен еле-
мент при центровете за данни. 

И още един извод - центровете за дан-
ни, които преди са стрували US$10 млн., се-

га струват US$100 млн. и на това трябва 
да се обърне сериозно внимание. 

Какво предстои?
Тези констатации все повече привличат 

вниманието на правителствените органи. 
Например на база на приетия през декември 
закон в САЩ агенцията за защита на окол-
ната среда трябва да извърши проверки за 
консумацията на енергия в центровете за 
данни, да оцени дейностите на производи-
телите на технологии във връзка с повиша-
ване на енергийната ефективност и да оп-
редели какво би могло да бъде направено, 
за да бъдат убедени компаниите в полза-
та от въвеждането на енергийноефектив-
ни технологии. Друг пример в тази връзка е 
и следенето на емисиите въглероден диок-
сид, причинени от компютърното оборуд-
ване, което се практикува в някои страни 
от Европейския съюз. 

Според Gartner е възможно да се пред-
приемат мерки и глоби срещу компании-
те, които оперират с неефективни цен-
трове за данни. 

Комбинацията от финансови, екологич-

ни и правни обстоятелства ще стимулира 
ИТ организациите да развиват „зелени” цен-
трове за данни, като според Gartner до 2011 
г. една четвърт от центровете за данни 
ще бъдат проектирани така, че в максимал-
на степен да отговарят на изискванията 
за енергийна ефективност и влиянието им 
върху околната среда да е минимално. 

центровете за данни  
и “зелените” стратегии

Центровете за данни ще реализират 
различни инициативи в различните орга-
низации, тъй като все още няма стандар-
тизиран начин за изграждане на “зелен” цен-
тър за данни. 

Интересен е примерът на щатската 
компания VistaPrint, която купува енергий-
но ефективни сървъри и подобрява използ-
ването на централния си център за данни, 
като по този начин редуцира количество-
то използвана енергия със 75%. В резултат 
на това VistaPrint очаква да спести почти 
половин милион долара в рамките на 3 го-
дини и предвижда намаляване на емисиите 
въглероден диоксид с няколко стотин тона 
за тази година, което е еквивалентно на 
спирането от движение на 100 автомоби-
ла за една година. 

Може да изглежда изненадващо, но пове-
че от половината от изразходваната енер-
гия в центровете за данни не се използва за 
захранване на сървърите. 

Въпросът е къде отива тази енергия?
Според проведено изследване на American 

Power Conversion (APC) около 70% от елек-
трическата енергия в центровете за данни 
се използва за захранване на различно от ИТ 
оборудване. Ако се питате как изграждане-

то на “зелени” центрове може да съкрати 
разходите за енергия, можете да разгледа-
те изчисленията, направени от APC, за раз-
хода на енергия при експлоатацията на един 
център за данни:

Охлаждане на въздуха  33%
Непрекъсваеми захранващи  
устройства  18%
Климатици за сървърните  
помещения  9%
Разпределители на захранването 5%
Овлажнители 3%
Превключватели  1%
Осветление 1%

Само около 30% от използваната елек-
трическа енергия е предназначена за рабо-
тата на сървърите. Това не е малка част 
от разходите, но не е и най-значителната. 
Ето защо не е лоша идея следващия път, ко-
гато някой ви предлага суперефективни “зе-
лени” сървъри, да обърнете повече внима-
ние, но все пак да не забравяте, че това е 
само един от факторите при изграждане-
то на “зелен” център за данни. 

Начинът, по който сте разположили сър-
върите, климатиците, охладителите и ов-
лажнителите в центъра за данни, също мо-
же да доведе до увеличаване или намалява-
не на разходите за енергия. Инсталиране-
то на климатици в периферията на стая-
та например може да осигури нужния брой 
разпределители за охлаждане, докато из-
ползването на вентилатори за изтласква-
не на студения въздух в близост до ракове-
те на блейд сървърите в центъра на ста-
ята ще е свързано с допълнителни разходи 
на енергия и средства. 

Как “зелените” центрове за данни допринасят за съкращаване на разходите?



Енергоефективните технологии 
правят Земята по-зелена за всички
Решението ASUS EPU осигурява 80,23% спестявания  

от енергията за процесора

Напоследък темата “green computing” 
става все по-актуална. С намаляването на 
природните ресурси в световен мащаб и 
все по-видимия резултат, който има дей-
ността ни върху планетата, тя става жи-
зненоважна както за потребителите, та-
ка и за производителите, които се опит-
ват да предпазят природната среда по 
всеки възможен начин. А един от най-до-
брите начини за това е като се използват 
“зелени” компютърни технологии, отли-
чен пример за каквато е решението ASUS 
EPU, спестяващо до  80,23% от енергия-
та за CPU блока. 

GreenASUS дизайн  

за една по-зелена Земя

От 2000 г. насам ASUS провежда редица 
специални инициативи и изследователски 
проекти, а сред резултатите от тях са 
първата тайванска дънна платка без оло-
во и първата в Тайван програма Green Parts 
Management System. Един от основните 
акценти в сегашните GreenASUS е и ини-
циативата Green Design, в която водещ е 
стремежът за елиминиране на използване-
то на токсични материали във всички фа-
зи на производствения процес. Премахване-
то на потенциално опасните вещества и 

тестовете на алтернативни материали 
доведоха и до създаването на уникални ус-
тройства като например бамбуковия лап-
топ Ecobook. Тези практики са в съзвучие 
както с Европейската директива RoHS за 
ограничаване на опасните вещества, така 
и в съответствие с други световни стан-
дарти от областта – включително по от-
ношение на изисквания, които още не са 
отбелязани в тях. ASUS постоянно се стре-
ми да спазва и дори да надхвърля междуна-
родните законови изисквания за дизайн, 
като компанията е готова дори за още 
неприетата директива на ЕС за използ-
ващите енергия продукти  (Energy-using 
Products - EuP), която поставя изисквани-
ята към еко-дизай-
на. Това е в осно-
вата на съвре-
менните техно-
логии на произ-
водителя, които 
осигуряват енер-
гийни спестявания 
и по този начин 
помагат за запаз-
ването на 
природна-
та среда. 

Изключителната технология  

ASUS EPU, спестяваща до 80,23%  

от CPU захранването

Разработеното в ASUS решение EPU 
е първия в света хардуерно-базиран  IC 
контролер за захранване “по заявка”. То-
зи енергоспестяващ чип от ново поколе-
ние използва новаторска технология 
за цифров мониторинг и авто-
матична настройка на CPU за-
хранването с подобрена VRM 
ефективност при всякакви на-
товарвания. Благодарение на 
автоматичната корекция на 
CPU тока в реално време EPU 
блокът осигурява пълен контрол и 
най-добрата възможна ефективност 
на захранването, водещи до поразителни 
енергоспестявания. Така потребителите 
получават повече мощност при нужда от 
по-голяма производителност и до 80,23% 
енергоспестяване, когато РС машините ра-
ботят с по-малко ресурсоемки програми. 
В комплект с новаторския инструмент AI 
Gear3, който е с обновен интерфейс и мо-
же да показва точно колко ток и въглеро-
ден диоксид се спестява, ASUS EPU техно-
логията дава до 50% по-висока ефектив-
ност на захранването като цяло. 

Какво означава ASUS EPU  

за планетата 

Решението ASUS EPU допринася за запаз-
ването на природата и по друг начин. Ед-
на-единствена EPU базирана дънна платка 
например спестява до 33 хиляди вата енер-
гия за година непрекъсната работа, което 
означава около 22,73 кг по-малко въглероден 
диоксид в атмосферата. Т.е. ако в света 
се използват 10 млн. EPU дънни платки, то 
те ще спестят на планетата ни 207 430 
тона парникови газове за 12 месеца. А то-
ва е количеството въглероден диоксид, ко-
ето може да се преработи от 17 285 833 
дървета за същия период. 

Наличните EPU дънни платки

EPU технологията е ва-
жна част от дънните 
платки на компанията 
с чипсета P35, в това 
число P5K PRO, P5K/ EPU 
и P5K SE/EPU. Новите 

продукти от 
сериите 
RAMPAGE 

FORMULA 
и  P 5 E 3 

P R E M I U M / 
WiFi@n също са оборудвани с 
EPU решението. С него са обзаведени и 
голяма част от дъната за чипсета X38, 
включително MAXIMUS FORMULA, P5E3 
DELUXE/ WiFi@n, P5E3 DELUXE, P5E3, P5E, 
P5E64 WS PRO, P5E3 DELUXE/DDR3 1333 2G, 
MAXIMUS Extreme и P5E3/DDR3 1333 2G. Ос-
таналите дънни платки с EPU са модели-
те Striker II Extreme, Striker II Formula, P5N-
T DELUXE и P5N-D.
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6 правила за изграждане  
на ефективен център за данни
Проблемите свързани с поддръжката на инфраструктурата, 
необходима за разполагането и експлоатацията на сървърите, 
отстъпват по важност може би само на проблемите свързани 
с цената на внедрените системи

Някога организациите обръщаха извест-
но внимание на инфраструктурата на 

своя център за данни веднъж на 10 години. 
Обикновено въпросното внимание се из-
черпваше с инсталирането на няколко но-
ви сървърни шкафа, а охлаждането и елек-
троснабдяването се осигуряваха в движе-
ние. Тези времена отминаха с нарастване-
то на потребностите от изчислителни 
мощности и с все по-високото натовар-
ване на електрическите мрежи. 

Както се вижда от актуално проучване 
на IDC, проведено сред мениджъри на цен-
трове за данни, проблемите свързани с под-
дръжката на инфраструктурата, необхо-
дима за разполагането и експлоатацията 
на сървърите, отстъпват по важност мо-
же би само на проблемите свързани с цена-
та на внедрените системи. При това са-
мо преди 4 години поддръжката на инфра-
структурата бе поставяна чак на 12-о мяс-
то в списъка от въпроси, ангажиращи вни-
манието на ръководителите на центрове 
за данни. Тази смяна на приоритетите е 
отражение на измененията в технологии-
те и на повишените потребности от из-
числителни мощности. Средствата за вир-
туализация и многоядрените процесори да-

ват възможност за радикално увеличаване 
на мощността на изчислителни системи, 
които могат да бъдат разполагани на все 
по-малки пространства. При обслужване-
то на своите основни бизнес процеси ко-
мерсиалните структури  все повече разчи-
тат на интегрирани системи, а за тяхно-
то внедряване им се налага да разполагат 
все повече сървърни шкафове в центрове-
те за данни. В тази ситуация, според анали-
тиците от Gartner, до края на 2008 г. поло-
вината от центровете за данни по света 
няма да разполагат с инфраструктура, ко-
ято да е в състояние да обслужва толкова 
плътно разположено оборудване. 

При тези условия мениджърите дори на 
средно големи центрове за данни са изпра-
вени пред въпроси, които доскоро занима-
ваха само техните колеги, работещи в най-
крупните научни и технологични центро-
ве на планетата, а именно:

 Как да разполагаме правилно средства-
та за поддръжка на инфраструктурата?

  Как да оптимизираме система-
та за охлаждане при сървърни шкафо-
ве с висока плътност на разположените 
компоненти?

 Какво ниво на ефективност на цен-

търа за обработка на данните можем да 
разглеждаме като достатъчно за постига-
не на бизнес целите?

Наред с всичко изброено ръководите-
лите на центрове за данни трябва да сле-
дят постоянно множество детайли, оп-
ределящи нормалната работа на корпора-
тивната мрежа.  

Преди година центърът по компютър-
ни технологии на Министерството на от-
браната на САЩ (Army Engineer Research and 
Development Center, ERDC) стартира про-
ект за пълен реинженеринг на спомагател-
ната инфраструктура. Шестте препоръки 
във връзка с проектирането на съвремен-
нен център за данни, които ви предлагаме 
тук, са изведени от опита на участници-
те в проекта на ERDC и потвърдени в тях-
ната практика. 

1. Отговорете на въпроса: 
„необходим ли ви е собствен 
център за данни?”

Нарастването на ИТ инфраструктура-
та е доста сложен процес, свързан с големи 
разходи. Преди да се заемете с поредната 
модернизация, анализирайте дали наисти-
на ви трябва собствен изчислителен цен-
тър. Дори в минимална конфигурация та-
кава структура включва разпределителна 
апаратура и генератори, системи за от-
казоустойчивост, източници за непрекъс-
нато захранване, мерки и решения за защи-
та от бедствия и аварии и след всичко то-
ва необходимост от привличане на специ-
алисти, които да осигурят поддръжката 
и обслужването. 

Ако вашата компания не работи в сфе-
ра, в която собственият център за данни 

є осигурява приходи, може би е по-изгодно 
необходимите приложения да бъдат изпъл-
нявани в център поддържан от друга орга-
низация. Разбира се, подобно решение не е 
подходящо за всяка компания, но не е редно 
този вариант да бъде отхвърлян по подраз-
биране, като се имат предвид  растящите 
цени на енергията и постоянното услож-
няване на задачата за поддръжката на ин-
формационната инфраструктура.   

2. Оценете разходите 
и предимствата от 
реализацията на проект, 
насочен към осигуряването на 
непрекъснатост на бизнеса

Функционирането на средства от ти-
па на трансформатори, охладителни сис-
теми, непрекъсваеми токозахранващи ус-
тройства и т.н. е свързано с изразходване 
на доста електроенергия. The Green Grid 
- глобалният консорциум на ИТ компани-
ите, ангажирани с разработката и внед-

6 правила за изграждане на ефективен център за данни
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ряването на решения за енергийна ефек-
тивност – препоръчва инфраструктура-
та да се оптимизира с отстраняване на 
всички излишни компоненти и с инстали-
ране на съвременно оборудване. Според ръ-
ководството за изграждане на енергийно 
ефективен център за данни (Guidelines for 
Energy-Efficient Data Centers), с подобна оп-
тимизация на инфраструктурата разходи-
те за електроенергия могат да бъдат на-
малени наполовина.    

Във връзка с анализа на разходите и 
предимствата от мерките за непрекъс-
натост на бизнеса трябва да се отчита 
обаче и още един много важен аспект – 
състоянието, планирането и развитието 
на националната инфраструктура за елек-
троснабдяване. Например в САЩ, след ка-
то на 14 август 2003 г. 50 млн. жители в 
района на щата Минеаполис останаха без 
електричество, бързо се достигна до изво-
да, че са необходими спешни мерки както 
за контролиране на потреблението, та-
ка и за увеличаване на мощностите и на-
деждността на електроенергийните мре-
жи. Светът по надеждността на енер-
гийните системи (North American Electric 
Reliability Council) неотдавна публикува до-
клад, според който потреблението на елек-
тричество през следващите 10 год. ще на-
расне с 19%, докато производството ще 
се увеличи само с 6%. В подобна ситуация 
е логично да се очаква, че прекъсванията 
на електрозахранването ще се случват 
по-често. Това означава, че мениджърите 
на центрове за данни не могат да си поз-
волят да не включват в инфраструктура-
та резервни системи за електрозахранва-
не. В каква степен обаче те ще усъвършен-

стват тази част от инфраструктурата е 
въпрос на баланс между осигуряваната дос-
тъпност на системите и цената, на коя-
то се постига това.  

3. Осигурете гъвкавост  
чрез плътно монтиране  
на средствата за охлаждане 

Компютрите извършват много ефек-
тивно две операции: обработката на ци-
фрови данни и преобразуването на елек-
троенергията в топлина. Около 30% от 
постъпващата в центъра за данни елек-
троенергия се изразходва за нагряване на 
компонентите на сървърите. 

Традиционните системи за охлаждане 
действат на следния принцип – мощни хла-
дилни устройства, разположени извън ра-
ботните помещения, охлаждат вода, коя-
то после се подва в системите за климати-
зация на компютърните зали. В резултат 
цялото помещение се изпълва с хладен въз-
дух, като практически няма възможност 
охлаждането да бъде насочено към опре-
делена точка на прегряване.  

Идеята в компютърните центрове да 
се ползват плътно монтирани средства за 
охлаждане през последните години ту пе-
челеше популярност, ту излизаше от мода. 
Все пак напоследък сред експертите преоб-
ладава мнението, че тази технология е ра-
ционална и ефективна. Нейната същност 
е средството за охлаждане да се разполага 
в непосредствена близост с източника на 
топлина, които следва да неутрализира. То-
ва дава възможност да се охлаждат целеви 
участъци и горещи зони. Пътищата на въз-
душните потоци се съкращават, а това оз-
начва, че се понижават мощностите, консу-

мирани от вентилаторите. Методът дава 
възможност плътността на разполагане на 
оборудването да се повиши 4 пъти. 

4. не забравяте  
подовата настилка

Ако не планирате да монтирате сред-
ства за охлаждане в непосредствена бли-
зост до сървърните шкафове или нямате 
възможност да използвате този метод, 
има и други мерки, които можете да при-
ложите, за да повишите ефективността 
на охлаждането. 

Планирайте минимизиране на профили-
те на кабели и тръби, преминаващи под по-
довата настилка на машинната зала. Ста-
ва дума за пространството, използвано от 
системите за кондициониране, за да пода-
ват хладен въздух към компютрите. Прак-
тиката сочи, че коефициентът на полезно 
действие в такива системи може да се по-
виши значително, ако се сведат до минимум 
препятствията пред въздушния поток. 

Още една възможна мярка е с помощта 
на външни специалисти да се проведе ана-
лиз на въздушните потоци в центъра за 
данни. В ERDC такъв анализ е помогнал да 
бъдат отстранени някои проблеми с охлаж-
дането, както и да бъде определено опти-
малното разположение на перфорираните 
плочи от подовата настилка. 

5. Изнесете  
спомагателното оборудване  

Правилното разполагане на спомагател-
ните системи ще ви даде възможност да 
повишите ефективността на центъра за 
данни и ще улесни бъдещото увеличаване 
на неговия капацитет.  

В доклада на организацията The Green 
Grid от 2007 г. са посочени данни, според 
които не по-малко от  25% от електро-
енергията постъпваща в центровете за 
данни се преобразува в топлина именно от 
разпределителните системи, непрекъсва-
емите токозахранващи устройства и ко-
мутатори. Изнасянето на подобно оборуд-
ване извън компютърния център снижава 
общото потребление на енергия, тъй ка-
то отпада грижата за неутрализиране на 
генерираната от него топлина. 

6. Осъществявайте 
мониторинг на 
енергопотреблението

Известно ли ви е, колко енергия използва 
вашата организация? Дали вашите сървъри 
консумират повече или по-малко електрое-
нергия от посочената в спецификациите? 
Дали след поредната модернизация ще по-
стигнете оптимално натоварване на мощ-
ностите във вашия център.    

Системата за мониторинг на инфра-
структурата, обслужваща системите за 
електроснабдяване и охлаждане, трябва 
да бъде част от вашите планове за модер-
низация. Активните мерки за управление и 
мониторинг на енергопотреблението ще 
ви помогнат да разработите адекватен 
план за бъдещото развитие на центъра за 
данни, а също така ще ви дадат възмож-
ност да оцените доколко полезни са пред-
приеманите мерки. 

Оригиналният вариант на статията „Six 

Ways to a More Efficient Data Center ” е публи-

куван в списание CIO (US) в края на септем-

ври 2007 г.  

6 правила за изграждане на ефективен център за данни



UNIFLAIR: Охладителни системи 
при критични среди

Основана през 1988 г., Uniflair стартира на ита-
лианския пазар, a впоследствие разширява дейността 
си по целия свят. В момента компанията присъства в 
повече от 60 държави както със собствени предста-
вителства, така и чрез местни партньори. 

Прецизните климатични устройства на Uniflair 
осигуряват охлаждане на оборудването, рециркулация 
и филтриране на въздуха, охлаждане на помещението, 
повторно затопляне, обезвлажняване и овлажняване. 
Тези функции се изпълняват при строг контрол, осъ-
ществяван от микропроцесорната система, която 
следи и системите за дистанционно наблюдение и 
управление.

Всички продукти на Uniflair отговарят на едни и 
същи стандарти по отношение на конструкцията, 
разработката и производството, включително серията 
охлаждащи устройства “Aquaflair”. Тези устройства 
обхващат диапазона от 4 до 1300 kW с естествено 
охлаждане и могат да постигнат икономии на енергия 

до 40% в сравнение с традиционните системи с висок 
коефициент на сезонна ефективност (ЕSЕЕR) .

Развойната и изследователската дейност е ос-
новата на дейността на Uniflair. Значителна част от 
приходите на компанията ежегодно се инвестират за 
разработване на нови решения. 

Намаляването на експлоатационните 

разходи започва от избора на 

ефективно решение.

Охладителните системи трябва да работят 
в режим 24х7, което води до значителен разход на 
енергия. Основен елемент при прецизната климатизация 
е намаляването на консумацията на вентилатора, 
което води непосредствено до икономия на енергия. 
Най-добрите резултати са постигнати с одобрените 
от ЕС вентилатори с обратно закривени перки, при 
употребата на които се спестяват до 35-40% от 
енергията.

Друг важен елемент е приложението на системи 
с ефективното разделяне на охладителната мощност. 
За тази цел се предпочитат решения с два винтови 
компресора и с вграден електронен разширителен кла-
пан, свързан към микропроцесорното управление - те 
спестяват 8-16% от енергията. 

Предлагат се и системи с естествено охлаждане 
„free-cooling”, при които за охлаждане на оборудването 
се използва външната среда. С тях се спестяват до 
40% от енергията. 

Високо натоварване: Иновационни 

решения за дата центрове

За охладителните системи трябва да бъдат 
изпълнени две главни условия: 

1.  Необходимата температура (между 20-22°C) на 
смукателната страна на сървърите

2.  Охлаждане дори и в случай на авария. Ако проце-
сът на охлаждане спре, оборудването с високо 
натоварване ще прегрее за няколко секунди.

Важно е да се подчертае, че не съществува 
решение, при което всеки потенциален проблем би 
могъл да бъде предотвратен. За да се избере най-
подходящата система, е необходим конкретен анализ, 
при който трябва да се разгледат следните основни 
въпроси: модулност, възможност за мащабиране, 
енергийна ефективност и експлоатационни разходи, 
гъвкавост, отвореност и възможност за лесно 
разширяване, оптимално въвеждане в експлоатация 
и поддръжка.

Активни подове

Uniflair предлага гъвкави решения, при които ограни-
ченията на традиционните системи могат да бъдат пре-
одолени благодарение на възможността необходимият за 
охлаждането въздух да се концентрира на смукателната 
страна на сървърите. Охладителната мощност се гене-
рира от устройствата в затворен контролен периметър, 
което осигурява резерв и увеличава ефективността. 
Решението е сигурно, защото като носител се използва 
въздухът (поради което не е необходимо наличието на 
вода в близост до оборудването) и осигурява минимален 
въздушен поток при всякакви условия.

Активният под може да се интегрира в стандар-
тен модулен двоен под (600x 600mm) пред смукател-
ната страна на сървъра. Той е снабден с ефективен 
вентилатор с променлива скорост, осигуряващ усъ-
вършенствано регулиране на посоката на въздушния 
поток. Въздушният поток се променя в зависимост 
от термичното натоварване, установявано чрез 2 
датчика. Консумацията на „активния под" е много 
малка – модулът може да бъде захранван от UPS и 
да се използва както за намаляване на термичния 
ефект в случай на авария, така и за предотвратяване  
образуването на горещи зони.

AFPS (Automatic Floor  

Pressurisation System) 

Поддържането на необходимото налягане в под-
подовото пространство е особено важно и трябва 
да бъде гарантирано през целия експлоатационен срок 
на сървърното помещение. Автоматичната система 
за поддържане на налягането - AFPS позволява значи-
телно намаляване на въздушния поток, подаван от 
устройствата в дадения периметър, в съответствие 
с броя на инсталираните сървъри. По такъв начин се 
постигат значителни икономии на енергия.

Лидерът в производството на прецизни климатични устройства, 

промишлени чилъри и двойни подове  предлага надеждни и ефективни 

технологични и производствени решения

Централата на Uniflair в Конселве, Падуа

Иновационни решения за информационни центрове

Изследователският център на Uniflair се счита  
за един от водещите в световен мащаб
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5 начина да постигнем  
висока възвръщаемост  
от инвестициите  
в екологични ИТ инициативи
не е тайна, че много компании реализират проекти, насочени 
към енергийна ефективност и опазване на околната среда, 
само защото това се налага във връзка с различни регулации. 
не са малко обаче и тези, които го правят с цел съкращаване 
на разходите. Ето защо е странно как все още господства 
разбирането, че опазването на околната среда и разумните 
финансови решения се изключват взаимно

Неотдавна по американското нацио-
нално радио бе направен коментар, че 

предвид процесите на забавяне в икономика-
та на САЩ, задълбочаващата се рецесия ще 
принуди компаниите да изоставят своите 
„зелени” ИТ инициативи. Гостът на програ-
мата описа „зелените” проекти като „успо-
кояващи съвестта”, но не допринасящи за 
постигането на положителни краткосроч-
ни и средносрочни резултати. За съжаление 
могат да бъдат посочени още много подоб-
ни примери за неразбирането на връзката 
между прилагането на „зелени” практики и 
намаляването на разходите.

Неоспорим факт е, че не всички, но мно-
го от инвестициите в екологични ИТ имат 
положителен ефект върху финансовите ре-
зултати на компаниите, които ги осъщест-
вяват. В крайна сметка, основната цел на 
подобни проекти е да се намали консума-

цията на енергия и други скъпо струващи 
ресурси в организацията. Тези стъпки впо-
следствие се отразяват положително и на 
околната среда във вид на по-малко вредни 
емисии в атмосферата и по-малко прахоса-
ни природни ресурси.

Допълнително предимство, е че измерва-
нето на финансовите резултати от „зеле-
ните” инвестиции не е трудно. Например, 
ако можете да изключите една трета от 
сървърите си или да намалите използване-
то на хартия и мастило с 40%, може вед-
нага да изчислите спестяванията, които 
ще направите. 

Много оператори на центрове за дан-
ни предвиждат, че в не толкова далечно 
бъдеще вече няма да разполагат с доста-
тъчно място и електричество. Ето защо 
предприемането на добре планирани мер-
ки днес може да доведе не само до намаля-

ване на разходите 
за енергия, но ще 
подпомогне бъде-
щия растеж, кога-
то икономиката 
се окаже в период 
на възход.

Ако все още не 
сте сигурни дали 
„зелено” означава 
„бизнес”, запознай-
те се със следните 
примери за техно-
логични проекти 
и инвестиции. Ве-
роятно те ще ви 
подскажат идеи за 
това как можете 
да постигнете съкращаване на разходите 
и същевременно да допринесете за опазва-
нето на околната среда.

1. Управление на 
електрозахранването  
на десктопите

За всеки компютър и монитор, който 
оставите да работи денонощно, заплаща-
те допълнително между $25 и $75 годиш-
но. Може би имате причина да държите 
машините включени, за архивиране или ъп-
грейд в извънработно време например, но 
чрез инвестиране в решения за управление 
на електрозахранването на компютрите 
може да въведете настройки, които да га-
рантират автоматичното изключване на 
машините, когато не се използват, и „раз-
буждането” им за инсталиране на пачове, 
архивиране и т.н.

Тогава, ако умножим $50 годишно по броя 

на машините във вашата фирма и сравним 
цифрата с цената на лиценза за този софту-
ер, лесно ще изчислим възвръщаемостта на 
инвестицията. Ползите за околната среда 
са очевидни – по-малко консумирана енергия 
означава по-малко вредни емисии.

2. Виртуализация на сървърите
Проектът за виртуализация на сървъри-

те може да е сложен, но има потенциал да 
донесе съществени „зелени” ползи за фирма-
та. Много компании разполагат с големи по-
мещения за сървърите си или за центрове-
те за данни, натъпкани със скъпи машини, 
много от които през повечето време сто-
ят неизползвани, но въпреки това консуми-
рат енергия и излъчват топлина. Идеята на 
виртуализацията на сървърите е работата 
да се съсредоточи в по-малко на брой маши-
ни. Съществуват успешни реализации на 
проекти за виртуализация, при които ком-

Съществува ли във вашето предприятие програма 
във връзка с концепцията „Green IT”? 

Да, имаме повече от 
една действаща 

програма 

55%

Не, но започваме да 
отделяме внимание 

на този въпрос 

24%

Не планираме 
подобни инициативи

 21%

Източник: CIO, Global Green IT Online Survey 2007

5 начина да постигнем висока възвръщаемост от инвестициите в екологични ИТ инициативи
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паниите са намалили броя на сървърите от 
1000 на 270 или от 270 на 11.

Като се имат предвид разходите по 
електрозахранването на сървърите плюс 
тези за охлаждането им, подобни инициа-
тиви могат да доведат до значителни спес-
тявания, които от своя страна да бъдат из-
ползвани за закупуване на нов хардуер в бъ-
деще. Отново положителният ефект върху 
околната среда е повече от очевиден.

3. Подходът Thin provisioning
Така нареченото “тънко” или “интели-

гентно” предоставяне на ресурси се налага 
от големи фирми като Hitachi Data Systems 
и HP. Идеята на технологията е доста прос-
та. Тя позволява на ИТ администраторите 
да виждат цялото им налично оборудване 
за съхранение на данни като единен ресурс, 
който да разделят според нуждите, вмес-
то да разпределят отделни ресурси за раз-
личните бизнес единици, които може и да 
не се възползват 
пълноценно от 
възможностите 
на поверения им 
скъп хардуер.

В резултат 
на успешното 
внедряване на 
тази техноло-
гия, може да за-
к уп и т е  с а м о 
толкова маши-
ни за съхранение 
на данни, колкото са ви необходими, за да 
поемат цялостните нужди на организация-
та. А това означава по-малко пари, откол-
кото за отделни решения, които да рабо-

тят с 20% от капацитета си, но да изис-
кват 100% от средствата за поддръжка-
та. Околната среда и вашият счетоводи-
тел отново ще останат доволни. Разби-
ра се, подходът Thin provisioning не е един-
ствената стратегия в областта на съхра-
нението на данни, която може да доведе 
до съкращаване на разходите и „екологич-
ни” резултати.

4. Системи за управление  
на документи и на печата 

Според едно проучване, за излишно печа-
тане средностатистическият служител из-
разходва всяка година по $85 под формата 
на принтерна хартия и мастило. Тези цифри 
могат да бъдат и много по-големи, ако ва-
шата компания работи активно с печатни 
материали - договори, оферти, маркетин-
гови материали, упътвания, отчети и т.н. 
Добавете към това разходите за ток и под-
дръжка на различните печатащи машини, в 

т. ч. принтери, 
копирни и факс 
машини.

Инвестиция-
та в софтуер за 
управление на пе-
чата може да на-
мали значител-
но ненужното из-
ползване на хар-
тия и мастило, 
както и да съкра-
ти разходите ви 

за консумативи и оборудване. Фирмите, ко-
ито са внедрили такива решения, имат по-
литика за забрана например на скъпия цве-
тен печат на уеб страници или налагат дву-

странен печат за ня-
кои видове докумен-
ти. Софтуерът съ-
що така не старти-
ра печата, докато 
потребителят, кой-
то го е наредил, не е 
физически до прин-
тера, за да си събе-
ре отпечатаните 
материали. Резул-
татът е спестени 
средства за хартия 
и мастило плюс спа-
сяването на няколко 
дървета и други при-
родни ресурси.

В допълнение от Xerox изтъкват, че мно-
гофункционалните устройства в сравнение 
с простите модели имат доста по-добро 
отражение както върху разходите, така и 
върху околната среда. Идеята е, че ако за-
мените няколко от старите си принтери, 
копири и факсове, които консумират мно-
го енергия, с нови, по-малко на брой мулти-
функционални устройства, ще спестите и 
пари, и вредни емисии.

5. Рециклирани машини
Постоянно се налага да се заменя или до-

бавя нов хардуер - компютри, сървъри, ру-
тери или устройства за съхранение на дан-
ни. Колкото и да ви харесва новото оборуд-
ване, рециклираните системи могат да бъ-
дат чудесна алтернатива. Освен ако компа-
нията наистина има нужда от най-послед-
ния модел десктоп или сървър, е напълно въз-
можно машина на 1-2 години да ви свърши 
прекрасна работа.

Разбира се, с право се притеснявате да 
купувате оборудване на старо, но на паза-
ра има уважавани доставчици – както ори-
гиналните производители на продуктите, 
така и риселъри. Когато пазарувате, прос-
то внимавайте машините да са тествани 
и да се предлагат с приемлива гаранция.

Що се отнася до възвръщаемостта от 
тази „зелена” инвестиция – на себе си опре-
делено сте спестили доста с покупката на 
употребявана техника, а на Природата сте 
спестили ненужно изразходване на ресурси за 
производството на нови машини.

Това са само няколко проекта, които мо-
гат да постигнат забележителна възвръ-
щаемост от инвестициите, както и ползи 
за околната среда, стига да бъдат реали-
зирани удачно и на правилното място. До-
ри ако вашата компания е между онези, ко-
ито в най-голяма степен отчитат нелеки-
те икономически условия, не отхвърляйте 
прибързано „зелените” проекти.

Колко често вашата фирма участва в програмите 
на производителите за изкупуване/рециклиране 
или бракува ИТ оборудването си по безопасен 

за околната среда начин?  

Често 
55%

Понякога 

21%

Рядко
 10%

Никога

 10%

Планираме подобни 
инициативи 

4%

Източник: CIO, Global Green IT Online Survey 2007

5 начина да постигнем висока възвръщаемост от инвестициите в екологични ИТ инициативи



Да бъдеш "зелен" е полезно  
и за финансовите резултати
Информационни технологии от Сименс  

за екологични центрове за данни

Анализаторите прогнозират, че през 
следващите две-три години центрове-
те за данни ще удвоят своите разходи 
за електроенергия. На фона на нестих-
ващи дебати за необратимите проме-
ни в световния климат, компаниите не 
спират да търсят нови решения за спес-
тяване на електроенергия. 
Оказва се, че не е достатъчно само да 
обявиш, че си „зелен”. Нужни са дъл-
госрочни стратегии за икономия на 
енергийни ресурси, съобразени със съ-
временните изисквания, валидни и при 
непредвидени обстоятелства. Ново-
въведения като стандартизация, ин-
дустриализация и виртуализация ще 
допринесат за природосъобразната 
дейност на центровете за данни и 
същевременно ще генерират финан-
сови печалби. 
Компаниите изразходват огромни коли-
чества електроенергия за своята ИТ ин-
фраструктура. По данни на IDC на прак-
тика се използват само 10 % от капа-
цитета на сървърите с непрекъснат 
режим на работа. При натоварване до 
50% от капацитета един голям център 
за данни би могъл да спести електрое-

нергия, равна на потреблението на 200 
000 домакинства. 
Сериозен проблем за екологичното рав-
новесие представляват големите еми-
сии въглероден двуокис. Според изчисле-
нията, които обхващат 50 000 центро-
ве за данни, до 2010 г. вредните емисии 
ще надхвърлят 10 милиона тона. Тези 
цифри не оставят никакво съмнение, 
че информационните технологии но-
сят своя дял от отговорност за опаз-
ването на околната среда. 
Интелигентното управление на ресур-
сите се превръща в трайна тенден-
ция. Новаторските софтуерни реше-
ния водят до оптимизирано използва-
не на капацитетите, например чрез 
виртуализация на действащи модели 
на „софтуера като услуга” (software-
as-a-service - SaaS). Интелигентните 
ИТ решения за управление дават въз-
можност да се предвиди ефективна-
та работа на сървъра, да се добавят 
или премахват мощности с доста 
висока степен на точност. Посред-
ством приложенията за виртуализа-
ция се постига оптимизиране на из-
ползването и по-добро разпределение 

на работата, което на свой ред во-
ди до намаляване броя на сървърите 
и до съкращаване на продължителни-
те периоди, в които те работят без 
натоварване. 
Комплексният подход в управлението 
на информационните технологии е бла-
гоприятен не само за климата, но и за 
бюджета на компаниите. Той им дава 
възможност да намалят инвестиции-
те за хардуер и да направят мащабни 
икономии от разходите си за електро-
енергия. Например много анализатори 
смятат, че сторидж-системите използ-
ват около една трета от енергията 
в центровете за съхранение на данни. 
На този етап за охлаждането на голе-
мия брой сървъри се изразходва повече 
електроенергия, отколкото за тяхна-
та работа. По изчисления на IDC вся-

ко евро, похарчено за покупката на но-
ви компютри, генерира допълнителни 
разходи от 50 цента за електроенер-
гия и охлаждане. Тъй като цените на 
електроенергията се повишават, та-
зи стойност ще нарасне с още 50 цен-
та до 2010 г. 
За много европейски компании консу-
мацията на електроенергия и необхо-
димостта от охлаждане на сървърите 
продължават да бъдат маловажни под-
робности, които рядко фигурират в 
техническите изисквания и офертите. 
Все още масово се пренебрегват еколо-
гичните аспекти при внедряването на 
информационните системи. В бъдеще 
обаче проектирането на центровете 
за данни задължително ще се базира на 
екологичните фактори, чиято роля ще 
става все по-значима. 



Информационни технологии, 

съобразени с екологичните норми  

и изисквания 

Сименс АйТи Солушънс енд Сървисис за-
воюва водещи позиции на бързоразвива-
щия се ИТ пазар със специфичен ноу-хау 
и уникални по своя обхват, напълно ин-
тегрирани отраслови ИТ решения от 
един източник. Технологичният гигант 
Сименс консолидира опита в индустри-
ята, енергетиката, сградното строи-
телство, софтуера и ИТ услугите. В тяс-
но сътрудничество с другите поделения 
на концерна, Сименс АйТи Солушънс енд 
Сървисис предлага комплексни новатор-
ски решения, съобразени напълно с еколо-
гичните изисквания. Портфолиото от 
софтуерни продукти и услуги под име-
то „Трансформационен център за данни” 
(“Transformational Data Center”) обхваща 
както бизнес-ориентирани ИТ системи 
и аутсорсинг, така и изграждане и упра-
вление на центрове за данни в съответ-
ствие с екологичните норми.   
Екологичният подход се прилага към всич-
ки ИТ операции. Първата стъпка при съз-
даването на центъра е изборът на под-
ходящо място. Желателно е това да бъде 
възможно най-близо до съответния еко-
логичен енергиен източник. Друг важен 
момент е използването на „зелени” стро-
ителни материали, на ефективни енер-
гийни източници и охладителни системи, 
на алтернативни енергийни източници 
(парни помпи, диодни лампи, охладител-
ни системи с изпарители, вятърни гене-
ратори и слънчеви батерии), като в съ-

щото време се разчита на децентрали-
зирани енергийни доставки. Комплексни-
ят енергоспестяващ модел на Сименс от-
говаря напълно на съвременните изисква-
ния за безопасност на труда и екологич-
ните норми. Нещо повече, той е готов 
да посрещне далеч по-строгите изисква-
ния, които бъдещето ще наложи.  
Активната система за управление на 
електроенергията, използвана от цен-
тровете за данни, се грижи да бъде дос-
тавяно само необходимото количество 
електроенергия. Освен безспорната пол-
за за екологичното равновесие, отчи-
тането на потреблението на принци-
па „плащане според потреблението” 
води до намаляване на преките разходи 
на оператора. 

Виртуализацията като отговор  

на дилемата за прекалено  

големия брой сървъри 

„Зелените” информационни технологии 
придобиват все по-голямо значение за 
компаниите”, смята Кристиан Йокинг, 
директор на „Глобални операции” в Си-
менс АйТи Солушънс енд Сървисис. Ефика-
сен начин за намаляване на разходите и 
противодействие на нарасналата консу-
мация на електроенергия в центровете 
за данни е заместването на многоброй-
ните сървъри от различни производите-
ли с малко на брой, но  много по-мощни 
сървъри на един или няколко производи-
тели. Това ще доведе не само до снижа-
ване на разходите за електроенергия, но 
ще намали и средствата за управление, 

администрация и поддръжка на сървъри-
те. Отчетите на IDC сочат, че техни-
те оперативни разходи за информацион-
ни технологии са четири пъти по-големи 
от разходите за консумация на електро-
енергия. Следователно консолидирането 
на сървърите ще доведе до намаляване 
преди всичко на административните, не 
толкова на енергийните разходи.
Германската Commerzbank консолидира 
инвентара си от сървъри, като избра Си-
менс за доставката на ИТ услуги и под-
дръжка. Равносметката на специалисти-
те от ИТ отдела на Commerzbank сочи, 
че тази стъпка е довела до снижаване на 
разходите до 30 %. 
Грандиозният проект „Херкулес” за въ-
оръжените сили на Германия е друг при-
мер за сериозни икономии на средства-
та за електроенергия и на оперативни-
те разходи посредством ъпгрейд и кон-
солидиране на наличните сървъри. 

Много проекти доказват, че е възможно 
броят на сървърите да бъде намален це-
ли пет пъти. Изчисленията на Experton 
сочат, че разходите по консолдирането 
на сървъри и инсталирането на „зеле-
ни” ИТ компоненти чрез виртуализация 
се изплащат за 18 месеца. Резултатите 
изглеждат още по-убедителни, когато в 
калкулацията се включат и увеличаване-
то на капацитета на центъра за данни, 
климатизацията и електроенергията. 
„Стандартизация, индустриализация и 
виртуализация - това са най-съществе-
ните нововъведения за ИТ операциите", 
смята Йокинг. „Компаниите днес не же-
лаят да работят повече със своите ста-
ри приложения на отделни системи, тъй 
като това е скъпо и рисковано. Напро-
тив, тенденцията е стандартизация в 
различна степен за отделните секто-
ри. Стандартизацията е важна пред-
поставка за индустриализацията на ра-
ботните процеси, което води до висо-
ка  ефективност на услугите и рента-
билност за клиента. Виртуализацията 
означава разделяне на хардуера на цен-
тър за данни и приложения, което е на-
пълно възможно днес.”  

За повече информация:  

www.siemens.com/it-solutions

Сименс ЕООД
Сименс АйТи Солушънс енд Сървисис
Бизнес парк Антим тауър
ул. Кукуш №2., 1309 София
Tel.: +359 2 8115 300
Fax: +359 2 8115 310
E-mail: info.it-solutions.bg@siemens.com
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Продуктите, обозначени с логото на Energy Star 4.0 стандарта, 
не само намаляват вредните емисии в атмосферата, но могат 
и значително да намалят сметките за ток – особено ако става 
въпрос за по-мащабни РС инсталации. Резултатите обаче 
зависят и от начина, по който се използват компютрите.

От написаното дотук в настоящо-
то издание става ясно, че “зелени-

те” инициативи и информационни тех-
нологии не са просто поредната мо-
да или маркетингово средство за уве-

личаване на продажбите на компютър-
на техника. От друга страна, послания 
от рода на “да спасим планетата” или 
“да спрем глобалното затопляне” зву-
чат много добре в еко-инициативите, 

но като че ли и не много убедително за 
малките компании. Обикновено послед-
ните имат ограничени ресурси и водят 
непрекъсната борба за оцеляване и/или 
разрастване, така че за тях спасяване-
то на Земята едва ли е сред основните 
приоритети. Все пак в green компютри-
те определено има нещо, което би мог-
ло да спечели и този тип потребители 
за зелената кауза – това е фактът, че 
въпросната техника може да допринесе 
значително за спестяване на разходите 
за електроенергия.  

Поне така твърдят големите произ-
водители на компютърна техника, пове-
чето от които през последната година 
наблягат доста активно върху “green” 
акцента в продуктовите си предложе-
ния. Дали обаче тези послания отгова-
рят на действителността? За щастие, 
това може да се провери на практика. 
Но да вървим поред. 

Обещанията  
на “зелените” компютри

Настолните компютри, ноутбуци-
те и работните станции, произведе-
ни след 20 юли 2007 г., които са обозна-
чени с етикет ENERGY STAR, би тряб-
вало да отговарят на по-строги изис-
квания за енергоконсумация, въведени с 
версия 4.0 на стандарта, която е в си-
ла от споменатата дата (за справки: 
http://www.energystar.gov ).  

За да отговарят действително на 
този стандарт, компютрите тряб-
ва да са обзаведени с модерно високо-
ефективно захранване и други енерго-
икономични компоненти, така че ця-
лостната консумация на системите 
да не надхвърля определените в специ-
фикацията граници (вж. таблицата). А 
според изчисленията на американската 
Агенция за защита на околната среда 
(EPA) използването на Energy Star ком-

Изисквания към енергоконсумацията на компютрите  
според ENERGY STAR 4.0 (в сила от 20 юли 2007 г.)

Idle режим Настолни      Категория A < или = 50 W 
Категория B < или  = 6 5 W 
Категория C < или = 95 W

Ноутбуци      Category A < or =14 Watts 
Category B < or =22 Watts

Sleep режим Настолни     < или = 4.7W с WOL (Wake-on-LAN)

Ноутбуци     < или = 2.4W с WOL

Off/Standby режим Настолни     < или  = 2.00W  без WOL или 2.7W с WOL

Ноутбуци     < или =1.00W без WOL или 1.7W с WOL

Изисквания към захранвания-
та (PSU) на настолните РС и 
работните станции

Трябва да постигат 80% ефективност при специфични нива 
на натоварване (20%, 50%, 100%) и фактор мощност (Power 
Factor) от 0.9 при 100% натоварване

Изисквания към външните 
PSU и ноутбуците 

> или = 84% средна ефективност,

< или = 0.75W консумация без натоварване

SMB поглед: 

Какво повече получаваме

със “зелените” настолни 
и преносими РС

Какво повече получаваме със “зелените” настолни и преносими РС
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пютър би могло да спести на планета-
та парников газ, достатъчен да напъл-
ни една класна стая, а на собствени-
ка си - до 130 киловатчаса (kWh) енер-
гия годишно. Превърнато в пари и спо-
ред последните цени на тока, които 
влизат в сила у нас през лятото, това 
прави около 23,4 лв. (сметнато на ба-
за 0,18 лв. за kWh). Не звучи чак толко-
ва впечатляващо? 

Важен е и още един аспект. Съвмес-
тимите с Energy Star спецификацията 
компютри би трябвало да имат и спе-
циални функции за управление на захран-
ването, които да вкарват РС система-
та в режим на ниска консумация, когато 
тя не се използва за определено време. 
Пак според ЕРА, използването на въпрос-
ните настройки може да повиши спес-
тената енергия до 500 kWh (или 90 лв. 
от сметки за ток) за една година …и за 
един компютър. 

Разбира се, това е по-скоро хипоте-
тична ситуация, но всеки потребител 
може да изчисли поне приблизително 
консумацията и разходите за своята ма-
шина (или машини), като има предвид 
мощността на захранващия блок. Всъщ-
ност някои от производителите, като 
например Fujitsu-Siemens Computers, да-
ват възможности за подобни изчисления 
и на сайтовете си, където освен финан-
совите спестявания спрямо “стандарт-
на” РС система можете да получите и 
представа за това колко въглероден 
диоксид спестявате на планетата ка-
то изберете Energy Star брандиран про-
дукт (http://www.fujitsu-siemens.com/ps/
esprimo -calc/energycalculator.html). 

Реалистичната 
ефективност 

Една от особеностите на стандар-
та Energy Star 4.0 са по-строгите изис-

квания към 
консумацията 
на енергия при ком-
пютрите, когато те са в режим “idle”, 
т.е. когато не изпълняват някакви зада-
чи.  Както може да се види в приложена-
та в статията таблица, конкретните 
изисквания зависят от специфичния тип 
РС техника (ноутбуци, настолни компю-
три, работни станции) и класа на про-
изводителността (А, В или С), опреде-
лян от особеностите на конфигурация-
та. Както показват обаче наскоро про-
ведени тестове в редакцията на амери-
канското издание на PC World, изисквани-
ята на Energy Star 4.0 не винаги отгова-
рят на реалната ситуация при нормална 
ежедневна употреба на техниката. 

“Реалните” тестове например показ-
ват, че в някои случаи енергоконсумаци-
ята на ноутбуците в режим “idle” мо-
же и да надхвърли 22-та вата, опреде-
лени от стандартизиращата организа-
ция като максимум за този тип техни-
ка.  Това със сигурност ще се случи, ако 
настройките за управление на ноутбука 
оставят включени LCD монитора и Wi-Fi 
адаптерите, когато не се работи с него. 
От друга страна, при тестовете и спе-
цификациите на EPA изрично е отбеля-
зано, че максималната консумация е оп-
ределена при настройки, които изключ-

ват въпросните два компонента след 
една минута в състояние Idle.   

Основното послание тук е простич-
ко: начинът, по който използвате сво-
ите РС машини, е също толкова важен 
за енергоконсумацията им, колкото и 
самите продукти. Както показва опи-
тът в нашата редакция пък, консумаци-
ята на компютрите може да бъде нама-
лена значително и като се изключат ня-
кои обикновено пренебрегвани елементи 
на системите – например средствата 
за биометрична сигурност или някои от 
startup приложенията на Windows (раз-
бира се, тогава, когато нямате нужда 
от тях). 

необходимите предпоставки
Всъщност това златно правило ва-

жи не само за ноутбуците, но и за абсо-
лютно всички компютърни системи – 
така както начинът на шофиране не е 
без значение за бензина, който харчи ко-
лата ви. Разбира се, за да бъде енергийно 
пестелив един компютър, преди всичко 
той трябва да е изпълнен на базата на 
качествени и енергийно ефективни ком-
поненти. Енергоефективността и поня-
тието “производителност за ват” са ве-
че до болка познати в сегмента на про-
цесорите и отдав-
на се популяризират 
от силициевите про-
изводители като ос-
н о в -

Категоризация на РС 
техниката според  
Energy Star 4.0

 Настолни компютри

Категория A: 
Конфигурации по-“пестеливи” от ка-
тегории B или C

Категория B: 
Конфигурации с минимум 1GB памет 
и двуядрени (или повече от един) 
процесори 

Категория C: 
Обикновено в тази категория влизат 
и повечето работни станции. Изис-
кванията са - Dual core CPU или по-
вече от един отделен процесор,  гра-
фична карта с мин. 128MB собствена 
памет плюс две от следните:
 мин. 2GB системна памет
 мин. два хард диска
 TV тунер с HD поддръжка

 Преносими компютри

Категория A: 
Конфигурации по-“пестеливи” от ка-
тегория B

Категория B: 
Ноутбуци с поне128MB несподелена 
графична памет на видеокартата

Какво повече получаваме със “зелените” настолни и преносими РС
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но достойнство на по-модерните им 
продукти.  Както обаче е добре извест-
но, процесорите далеч не са всичко в ед-
на компютърна система. Напоследък все 
по-голямо внимание на зелените тех-
нологии се обръща и при други базови 
компоненти, каквито са например дън-
ните платки. Типичен пример за това 
са например motherboard предложения-
та на два от основните доставчици в 
РС бранша – Gigabyte и Asus. Всъщност 
за Gigabyte зеленото беше основният и 
най-подчертаван акцент в продуктови-
те презентации на компанията по вре-
ме на последното изложение CeBIT 2008 
в Хановер, Германия, където беше офи-
циално представена прословутата вече 
технология Dynamic Energy Saver (DES). 
Според тайванската компания, благода-
рение на използването на висококачест-
вени компоненти и специално разработе-
ни хардуерни и софтуерни технологии, 
въпросното решение увеличава с около 
20% ефективността на захранването и 
дава възможност за “до 70% спестява-
ния на енергия”. Това става чрез спе-
циално многостъпково превключ-
ване на работните захранвания 
в зависимост от натоварва-
нето. Asus, от друга страна,  
изтъква своето изобретение за 
динамично управление на захранване-
то, наречено EPU (Energy Processing Unit), 
което според компанията увеличава въз-
можностите за енергоспестяване от за-
хранването на процесора с над 80% в idle 
режим, а ефективността - с над 50% при 
ниски натоварвания. 

Подобни послания идват и от двама-

та основни доставчици на РС графични 
решения – AMD/ATI и nVidia. Напоследък 
те оптимизираха със свои технологични 
разработки възможностите за превключ-
ване на натоварванията между по-ико-
номичните вградени (в дъната) графич-
ни чипове и по-мощните, но и по-гладни 
за ток дискретни видеокарти – 
това дава възможност да се 
поддържа висока произво-
дителност при нужда от 
такава и едновремен-
но с това да се пести 
от захранването, 
когато мощ не е 
необходима. 

В с ъ щ -
ност до-
р и  б е з 
з а -

д ъ л б а -
ване в тех-
нологичните де-
тайли лесно се виж-
дат “уговорките” при 

определянето на процентите 
енергоспестяване, които може 
би внасят известна енигматич-
ност, да не кажем подозрител-
ност в посланията на произво-
дителите. Всъщност като ос-
тавим настрана маркетингови-
те надхитряния на компаниите 
(които при Asus и Gigabyte дори 
доведоха до публична размяна 
на остри реплики в световни-
те медии), причината за това 

е съвсем проста: всъщност 
колко точно ще спести-

те зависи много от начина, 
по който използвате ком-

пютрите си – нещо, 
което беше под-

ч е р т а н о  и 
по-горе. 

“Зелено”  
не значи  

по-скъпо
Има само още едно 

предубеждение, което мо-
же би някои потребители 

все още хранят по отношение 
на “green” технологиите – цена-

та. Точно така, “зелените” реше-
ния всъщност не струват по-скъпо 

от предишните технологични поколе-
ния, които не отговарят на последните 
еко-стандарти  – особено ако се гледа в 
перспектива и от ъгъла на добре позната-
та в бизнес средите “обща цена на прите-
жание” (ТСО). Защото цената на енергия-
та е едно от основните и най-големи пера 
в ТСО разкладката – нещо, което е добре 

известно на всеки ИТ мениджър, работещ 
не само с компютри, но също и със сървъ-
ри, UPS-и, мрежови устройства, средства 
за климатизация и т.н. Наистина, за край-
ния потребител това на пръв поглед си-
гурно не изглежда от голямо значение, но 
правилото е в сила дори за един компю-
тър. Според Явор Халянов, шеф на тър-
говското представителство на Fujitsu-
Siemens в България, идеята, че green ком-
пютрите струват по-скъпо от останали-
те, е заблуда. Защото цената всъщност 
зависи по-скоро от конфигурацията, а не 
от това дали са използвани екологични 
и енергоспестяващи технологии. Напро-
тив, дори да става въпрос за малко ком-
пютри и малки офиси от използването 
не еко-технологии, потребителите мо-
гат само да спечелят, коментира той в 
разговор с редактори на PC World BG. До-
ри ако спестяванията ви се струват не-
значителни или природата не ви е първа 
грижа, еко-технологиите пак имат пре-
димство пред останалите и то е в то-
ва, че осигуряват по-приятна, по-тиха и 
по-чиста работна среда. 

Какво повече получаваме със “зелените” настолни и преносими РС



Рециклирането на електронни 
отпадъци набира скорост
Тонер Дайрект отбелязва първата година от началото  

на рециклирането на електронни отпадъци в България

Електронните отпадъци (e-waste или ИУЕЕО) сега представляват повече от 5 процента 
от всички отпадъци по целия свят. Количествата растат с космическа скорост - всяка 
година се генерират между 20 и 50 милиона тона. Електронните отпадъци сега са най-
бързо растящият компонент на битовите отпадъци, защото потребителите обновя-
ват своите мобилни телефони, компютри, телевизори, аудио и видео системи и прин-
тери по-често от всякога. Прогонозата е, че през 2010 година в света ще работят 716 
милиона компютри.

Рециклирането с цел повторното използване е възможно най-добрата работна техноло-
гия. Рециклирането представлява довеждане на неработещия продукт до ниво изходни 
суровини (пластмаси, метали и стъкло) и произвеждането от тях на нови продукти. Све-
товната индустрия за рециклиране се развива в продължение на повече от 20 години. Из-
ползваните от нея методи, техники и апаратура непрекъснато се усъвършенстват. 

В България отскоро се работи в посока третиране на опасни отпадъци и общинските сме-
тища все още не отговарят на изискванията за тяхното безопасно обработване, съхра-
нение и обезвреждане. Това не само противоречи на концепцията за запазване на ресур-
сите, но създава предпоставки за трайно увреждане на околната среда. Количествата 
отпадъци нарастват все по-бързо и това изисква спешно добавяне на рециклирането на 
електронния скрап към новите индустриални концепции.

Докато предимствата в технологиите дава на потребителите възможността за над-
стройване към по-нов, по-лъскав и по-енергийно ефективен електронен продукт, важно е 
да се помни, че старите електронни изделия и устройства все още не са максимално из-
ползвани и имат своята остатъчна стойност. 

През последните няколко години все повече държави и големи световни производители 
приемат екологични закони за управление на потоците от ИУЕЕО. За съжаление не всич-
ки компании, които рециклират или управляват използвана електроника, съблюдават те-
зи закони. Това причинява "изтичане" на втора-ръка изделия от САЩ и Европа към по-сла-

бо развити страни, в това число и нашата страна - без никакво плащане на такси за пос-
ледващото рециклиране.

Всички условия, касаещи тяхното рециклирането са дадени в Наредбата за излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване. За нас две неща са от изключителна важ-
ност: разделно събиране на тези отпадъци и технологиите за тяхното рециклиране. 

Дейността ни е регламентирана чрез разрешително за извършване на дейности с отпадъ-
ци, издаденот от МОСВ. Компанията ни гарантира, че всички административни и органи-
зационни изисквания на екологичното законодателство в България ще бъдат спазвани от 
местните потребители, станали наши клиенти. Услугите ни започват от оценка на от-
падъците, абонаментно обслужване за извозване или приемане за рециклиране на компю-
търна и офис техника, празни мастилени и тонер касети, малки и големи домакински елек-
троуреди, електронна аудио и видео техника – до тяхното окончателно обезвреждане.

През изминалата година и половина компанията ни е рециклирала повече от 140 тона из-
лязла от употреба офис техника, приета главно от големи корпоративни клиенти и дър-
жавна администрация. Тонер Дайрект България изгражда цялостна национална система за 
разделно събиране и рециклиране на електронни отпадъци, работейки в няколко насоки:
• работа с държавните структури и бизнеса за популяризиране на рециклирането
• въвеждане на Системата за управление на околната среда в работата ни с всички кли-
енти и партньори
• изграждане на логистична национална структура от пунктове за събиране 
• поетапно увеличаване капацитета на Националния център за рециклиране
• поддържане на постоянно високо качество на услугите ни чрез Система за управление 
на качеството.

Като екологично отговорна компания ние окуражаваме потребителите да взимат учас-
тие в рециклирането на електрониката. Предлагаме бонусни схеми при връщане на ста-
ра техника за рециклиране и закупуване на екотехнологични решения на немската фирма 
HSM – шредери и балиращи преси.

Заявки за извозване, информация за сключване на абонаментен договор или еднократно извоз-

ване на излязло от употреба оборудване можете да получите на тел.: 0700 11 007; email: weee@

tonerdirect.bg; http://tonerdirect.bg.
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SMB поглед: 

ЛЕСнИ 
начИнИ  
за пестене 
на пари и за 
запазване на 
природата

Ако четете настоящата книжка, то 
с голяма вероятност бихме могли да 

предположим, че ползвате компютър и 
периферни устройства за печат поне в 
офиса, а може би и у дома. И може би зна-
ете, че РС техниката и периферията чес-
то е свързана с “отпадъци” от най-разли-

чен характер. Но за щастие има и някол-
ко простички начина да намалите тези 
загуби, да помогнете за спасяването на 
няколко дървета, да спестите енергия 
или да спестите някой и друг лев за по-
смислена употреба. Ето няколко идеи ка-
то за начало.

Т.нар. Green инициативи и екологични 
кампании за спасяване на планетата текат 
буквално във всеки един аспект на съвремен-
ното ни битие, но за да се присъедините към 
тях, не е нужно непременно да си купувате 
скъп автомобил с хибриден двигател. Възпи-
таването на няколко прости навика при работа-
та в офиса или у дома също може да свърши работа – и да донесе 
неочаквано примамливи бонуси в чисто финансово изражение.

 Използвайте по-малко 
хартия и мастило при печат

Ако ви се случва често да отпечатва-
те “неофициални” документи, които не 
четете повече от веднъж, не бързайте 
да ги изхвърляте. Една добра първа стъп-
ка в пестенето на хартия е печатане-
то и от обратната страна на листите 
– чистите могат да се пазят само за офи-
циалната кореспонденция.  По този начин 
спестяванията могат да бъдат изненад-
ващо осезаеми – ако принтирате само у 
дома, можете буквално да забравите ко-
га за последен път сте купували хартия, а 
в офиса това перо може да намалее поч-
ти наполовина. 

Добър начин за пестене при печат на 
чисто справочна информация е и да от-
печатвате по две страници от едната 
страна на листа, вместо една. Достатъч-
но за това е да правите подходящите на-
стройки на принтера винаги, когато слу-
чаят го позволява (В Windows XP например 
това става от менюто “Print”, след това 
“Preferences”, после “Print Setup” и накрая 
опцията “Pages per Sheet”, която се слага 
на стойност 2).  

Ако пък често отпечатвате страници 
от мрежата, то добра идея е да си сва-
лите безплатната програмка GreenPrint 
World (която може да се намери на http://
www.printgreener.com/). Тя ще ви помогне 
да подредите съдържанието така, че да 
използвате оптимално ефективно както 
хартията, така и тонера на принтера 
си. Ако става въпрос за мастиленостру-
ен принтер, то консумативът опреде-
лено е едно от сериозните пера при пе-
чат. Но то също може да се намали лес-
но – като се използва “draft” режимът ви-
наги, когато това е възможно. 

 не забравяйте 
настройките за захранването

В офиса или у дома компютрите ни 
често стоят включени, дори когато по 
една или друга причина не работим на 
тях. По принцип добра идея за спестява-
не на ток е да ги изключваме винаги, ко-
гато не се ползват, но съвременните опе-
рационни системи предоставят и по-до-
бри варианти – всяко ново включване не-
избежно е свързано с процес на зарежда-
не и инициализация, който също може да 
се скъси. Това може да стане например 
само с няколко елементарни пипвания в 
контролния панел Windows Power Options 
(ако това е използваната от вас опера-
ционна система). 

В него можете да настроите времето, 
след което да се изключват мониторът и 
твърдият диск, ако не работите на компю-
търа, и за разлика от пълния “start up” про-
цес, “събуждането” им отнема само секун-
ди – РС-то ще е отново готово за работа 
още преди да се наместите на стола. 

Лесни начини за пестене на пари и за запазване на природата
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T.e., за да фиксирате настройките за уп-
равление на разхода на енергия в Windows 
XP и Vista, отворете приложението Power 
Options в Control Panel. Трите схеми са:

  изключване единствено на монито-
ра и/или твърдия диск;

 Standby/Sleep режим;
 спящ (Hibernate) статус.

Макар спящият статус да разходва най-
малко енергия, той отнема най-много вре-
ме за спиране и обратно активиране, кое-
то включва и писането, и четенето на ця-
лото съдържание на RAM паметта към и 
от твърдия диск (използвайки файл, наре-
чен hiberfil.sys). Колкото повече RAM има-
те, толкова по-продължителен ще е проце-
сът. От друга страна, статусът Standby/
Sleep mode използва много малко повече 

енергия, отколкото Hibernate, а времена-
та за изключване и обратно включване на 
системата са почти нулеви, независимо 
от това колко RAM е инсталирана. 

Разбира се, въпросните настройки мо-
гат спокойно да се прилагат и при мобил-
ните компютри, където дори е още по-
силно препоръчителен поради необходи-
мостта от възможно най-дълго време за 
работа на батерии.  Методът като цяло 
пък работи добре и при други портативни 
устройства като плейъри, клетъчни теле-
фони, джобни компютри и т.н. При порта-
тивната техника с безжична връзка доста 
енергия спестява например изключването 
на Wi-Fi и/или Bluetooth адаптерите тога-
ва, когато не трябват. Всъщност при то-
зи тип устройства положително за живо-
та на батериите се отразява дори нама-
ляването на яркостта на екрана. 

 Изключвайте всичко, 
което не се ползва в момента

Принтери, скенери, аудио колонки, мо-
нитори и пр. периферия, която е свързана 
с компютрите при ежедневната работа 
с тях, също смуче енергия, когато е вклю-
чена, независимо дали работите с компю-
търа или не. Е, за нея едва ли трябва цяла 
електроцентрала, но все пак факт е, че до-
ри принтер в неактивния “idle” режим мо-
же да се отрази на сметката за ток. Прос-
тото правило, разбира се, е да се изключва 
всичко възможно, когато не се ползва. То-
ва включва пълно изключване на монито-
ра след приключване на работа, вместо 
оставянето му в нисковолтажен режим, 
и включването на принтера само когато 
действително има какво да се печата. 

Една обикновена вечер в София... Седи-
те си пред компютъра, пийвате от чаша-
та си, бродите в Интернет и усещате по-
лъха на вечерта, който влиза през отво-
рения ви прозорец ... Протягате крака под 
масата, за да намерите пантофите, и слу-
чайно усещате леденото тяло на изключе-
ния радиатор. Един бутон на дистанцион-
ното и климатикът ви връща меката то-
плина на стаята... И ето как целият ни жи-
вот зависи от снабдяването ни с енергия – 
батерии за дистанционното, печката за ка-
фето, питейна и гореща вода, ток за кли-
матика, бензин за колата и не на последно 
място – живот за компютъра ви! Но дос-
тавките на енергия намаляват, производ-
ството є е скъпо, запасите от петрол на-
маляват, а цените им само растат наго-
ре... Дошло е време да помислим за спестя-
ване, за по-слабо разходване или по-точно 
– за енергийна ефективност. Като се за-
мисли човек, атомните реактори, гене-
раторите, мощните трансформатори и 
електропроводите правят възможен же-
лания от нас начин на живот. Тук помага 
и Toshiba – един от лидерите в производ-
ството и снабдяването с енергия. Вижте 
преносимите компютри и специалния енер-
госпестяващ софтуер, които бяха създаде-
ни от Toshiba! Колко много допринесоха те 
за спестяването на енергия! През последни-

те години беше направено толкова много 
за спестяването на енергия в информаци-
онните технологии, че можем смело да го-
ворим и за енергийна ефективност в офи-
са. Нека погледнем принтерите, копирните 
и многофункционални машини – изпичащо-
то им устройство доскоро беше енергий-
на „ламя“, която се загрява до около 200° C 
и черпи мощност колкото бойлер или печ-
ка (1 – 2 kW). Но и тук има значителен скок 
напред. Toshiba разработи система за под-
гряване с токове на Фуко. Тя загрява до 200° 
C само за няколко секунди и почти не черпи 
енергия. Всички произвеждани устройства 
отговарят на Energy Star 2. Многофункцио-
налните устройства на Toshiba предлагат 
много функции в едно устройство. Така не 
е нужно да купувате различни устройства 
и да ги държите включени всичките. Сега 
вече можете да си свършите работата и 
само с едно устройство, което може всич-
ко! А има още много впечатляващи пости-
жения, като например слабо потребяваща 
енергия електроника и по-бързата скорост 
на печат спестяващи енергия... Техниката 
на Toshiba e енергоспестяващ шампион, гри-
жи се за околната среда и намалява ваши-
те разходи! Вземете я, защото е чудесен 
помощник, ще ви радва, ще пести пари, ще 
работи бързо и завистниците ще ахнат, ка-
то видят как сте се оборудвали!
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Преди време единственото място, на 
което трябваше да се тревожите за 

консумацията на енергия на компютъра си, 
беше в самолет на 10 000 метра височина. 
Но непрекъснатите прекъсвания на захран-
ването и постоянно покачващите се цени 
на тока пренасят тези мисли на земята. Но 
след като утолите жаждата за електри-
чество на десктоп машината си, можете 
и да спестите пари, да удължите живота 
є и да предотвратите загубата на данни с 

няколко прости метода. Ето например как 
може да стане това.

Консумираната мощност се мери във ва-
тове. Твърдият диск използва между 5 и 25 
вата, процесорът – между 20 и 45 (в най-до-
брия случай), а един “средностатистически” 
17- или 19-инчов CRT монитор – от 80 до 150 
вата. LCD мониторите са по-икономични и 
в зависимост от използваната технология 
съвременните модели могат да консумират 
дори по-малко от 20 вата. Добре оборудван 

компютър, работещ с пълна пара, ще изго-
ри от 200 до 300 вата, а понякога и повече 
(геймърските машини или високопроизводи-
телните работни станции например често 
са доста лакоми).

Сметката ви за ток зависи от киловат-
часовете, които сте използвали. Както си-
гурно много добре знаете, в момента цена-
та на тока е 15,7 стотинки на киловатчас 
за дневна тарифа и 10 – за нощна, но вече 
се готви  и поредното увеличение. Ако ком-
пютърът ви използва 250-300 вата в работ-
но състояние, това значи, че гори около 4-5 
стотинки на час.

Изглежда ви евтино? Ако компютърът ви 
е включен средно 40 часа на седмица, сметка-
та от него би била около 80-100 лева на годи-
на. А ако не го изключвате нощем? Сметне-
те сами. Ако не сменяте машината си три 
години, тя ще е използвала енергия на стой-
ност 20-25% от първоначалната си цена.

Почти всички компютри поддържат 
стандарти за управление на 
консумацията - или Advanced 
Power Management (APM), или 
Advanced Configuration and Power 
Interface (ACPI). За да провери-
те кое от двете се използва 
от вашата система, избере-
те Start, Settings, Control Panel, 
System и щракнете върху Device 
Manager. Отворете списъка 
System devices и вижте дали има 
устройства с APM или ACPI в 
името. Вероятността да няма-
те нито едно от двете е поч-
ти нулева.

По-старите компютри под-
държат само APM - по-стария и 

по-малко гъвкавия стандарт. Той има 5 стой-
ности за настройка – от напълно включен 
(full on) до изключен (APM off). Те се проме-
нят или от CMOS Setup (настройките на 
BIOS), или от инструмента за управление 
Power Management Utility в Control Panel. На-
стройките могат да си пречат една на дру-
га, така че експериментирайте.

Влезте в менюто за настройка на BIOS 
(обикновено това става с натискане на 
Delete или F1 при стартиране на компютъ-

SMB поглед:

ХаРДуЕРнИ  
ТРИКОВЕ  
за пестене  
на енергия

Как да спестим от сметката за ток и да предпазим данните си 
от прекъсвания на електричеството? Кое да изберем – USB или 
FireWire? Как да отпечатаме повече текст на една страница? 
Отговорите на тези въпроси и прилагането им в практика 
могат да доведат до значителни спестявания и на енергия, и на 
хартия. 

Хардуерни трикове за пестене на енергия
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ра) и отидете в менюто Power Management. 
Ако няма такова, разгледайте останалите, 
със сигурност ще намерите нещо. Когато 
го откриете, изберете опцията за разре-
шаване на APM.

Ако това доведе до проблеми, накарай-
те компютъра си да използва по-ранната 
(предполага се и по-съвместимата) вер-
сия 1. Върнете се в Device Manager и избере-
те Advanced Power Management support от 
System devices. Изберете таба Settings и след 
това маркирайте Force APM 1.0 mode.

Най-вероятно компю-
търът ви е по-нов и под-
държа ACPI спецификация-
та, която е част от уси-
лията на Microsoft и дру-
ги компании да направят 
компютрите по-лесни за 
употреба и да ускорят 
включването и изключва-
нето им. За разпростра-
нението и бъдещето на 
този стандарт говорят 
две неща. Първо, всеки 
нов компютър го поддър-
жа и не се налага никаква 

намеса от ваша страна, за да го активира-
те. Другият показателен факт е, че Windows 
Vista вече не поддържа APM.

Standby режимът се въвежда именно 
от ACPI. Благодарение на него се улеснява 
рестартирането и се позволява на ком-
пютъра да се “събуди” автоматично (по 
мрежата например), за да обработи елек-
тронна поща, обаждания по модема, пред-
варително планирани задачи и други външ-
ни събития. Подобрение спрямо APM е въз-
можността да контролирате консумация-
та на енергия на отделни компоненти от 
конфигурацията. При всички положения мо-
жете да регулирате консумацията на твър-
дия диск и монитора.

Ще намалите сметката си за ток най-
много, ако настроите монитора си да се из-
ключва автоматично след определен пери-
од от време. Това важи особено за CRT мо-
ниторите, които могат да са доста лако-
ми. Изключването на монитора не само ще 
се справи с вълчия му апетит, но и ще удъл-
жи живота му.

ало, енергото ли е?
За да защитите компютъра си от пико-

вите напрежения, които могат да съпътст-
ват внезапно спиране на захранването, из-
ползвайте устройства за защита от прена-
прежение. На пазара има изобилие от таки-
ва, затова внимавайте при избора, за да не 
попаднете на некачествен продукт. 

За допълнителна защита можете да 
използвате UPS, който ще осигури захран-
ване още няколко минути след спирането 
на тока. Те би трябвало да са достатъч-
ни, за да запазите работата си и да из-
ключите Windows нормално. Някои UPS ус-
тройства могат да правят това авто-
матично. И в този хардуерен сектор це-
ните са достъпни, но не се скъпете пре-
калено – ако UPS-a не покрива изисквания-
та на компютъра ви, няма да ви е от го-
ляма полза. Имайте предвид, че към него 
ще са включени и компютърът, и монито-
рът ви. Средностатистически компютър 

със 17-инчов CRT монитор може да прето-
вари по-евтините UPS-и.

За да определите консумацията във ва-
тове на компютърната си система, събе-
рете максималната мощност на захранва-
нето (обикновено е отбелязана на кутия-
та му или в документацията) с мощност-
та на монитора (търсете ватове или вол-
тампери на задния капак). Добавете 20 про-
цента отгоре за всеки случай. Не свързвай-
те принтери, скенери или други устрой-
ства към UPS-a.

Сравнете получените резултати с време-
то за работа на UPS-a при тази мощност. 
Моделът, който изберете, трябва да може 
да работи поне 10 минути с консумацията 
на компютъра и монитора ви. И още нещо, 
за което да гледате – производителите на 
UPS често отбелязват времето за работа 
при натоварване 50%. Така на UPS с изходна 
мощност 600 вата ще е отбелязано време-
то за работа при консумация 300 вата.

Хардуерни трикове за пестене на енергия
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Очаквахме компютрите да премахнат купчините хартия 
от офиса и дома ни, но вместо това сме заобиколени от все 
повече страници. И все пак, възможно ли е да се отскубнем от 
безмилостната им хватка? Всъщност да,  възможно е и дори 
не е чак толкова трудно. 

Идеята за т.нар. “безхартиени офи-
си” отдавна вече не е нова, но и до-

сега практическото є осъществяване 
си остава по-скоро мечта, отколкото 
действителност – защото работата с 
хартиени документи не показва никакви 
признаци на оставане в миналото. Все 
пак можем поне да ви подскажем как да 
се справите с хаоса, властващ над бю-
рото, папките и чекмеджетата ви, ако 
хартията ви идва в повече. Ключът към 
това се състои в сканиране на докумен-
тите и запазването им в PDF файлове. 

Те ще съдържат както изображения с ви-
сока разделителна способност (за справ-
ка и по-нататъшно принтиране на ори-
гиналите), така и цифрови копия на те-
кста на документа (за улеснено търсе-
не, маркиране и копиране). Последното 
се постига посредством софтуер за оп-
тично разпознаване на текст (на англ. 
OCR – Optical Character Recognition).

Резултатът – ще разполагате с по-
вече свободно място на бюрото и в 
чекмеджетата си. Нещо повече, почти 
всички някогашни файлове – данъчни де-

USB 2.0 или FireWire?
Макар и не толкова попу-

лярен в България, FireWire пор-
тът притежава своите пре-
димства пред USB 2.0. Освен за 
свързване на периферни устрой-
ства, IEEE 1394 (FireWire) може 
да се използва и като мрежов 
интерфейс. Според последните 
му спецификации, той поддър-
жа скорости от 800Mbps дори 
на дълги разстояния (до 100 ме-
тра). Това е доста повече от 
скоростта на USB 2.0, която е 
480Mbps, при това на разстоя-
ние до няколко метра. Причина-
та FireWire да не е толкова по-
пулярен у нас може би се дължи 
на факта, че малко дънни плат-
ки имат вграден такъв порт.

И двата стандарта са се на-
ложили на пазара, така че ня-
мат проблеми със драйвери и 
съвместимост. Все по-популярни са външ-
ните периферни устройства – твърди ди-
скове и записвачки, които се свързват през 
USB порт. Няма да споменаваме, че вероят-
но и клавиатурата, и мишката ви са свър-
зани по този начин. Цифровите видеокаме-
ри и фотоапарати пък обикновено поддър-
жат и двата стандарта.

Така се оказва, че ако нямате устрой-
ства, които да работят единствено през 
FireWire, и имате вградени USB 2.0 портове, 
няма нужда да се занимавате с покупката на 
нов хардуер. И двата стандарта имат сво-
ите плюсове и минуси, така че устройства-
та, с които работите, определят кой от 
тях да ползвате.

Отпечатайте всичко
Всички принтери имат област отстра-

ни на листа, в която не могат да печатат. 
Проверете документацията на принтера, 
за да видите минималните изисквания. Уве-
рете се, че те съвпадат с настройките на 
Windows. За да ги видите, изберете Start, 
Settings, Printers and Faxes. Изберете принте-
ра си и щракнете върху File, Properties, след 
което изберете таба Paper.

Ако стойностите са твърде високи, на-
малете ги, за да увеличите областта за от-
печатване на всяка страница. Уверете се, че 
не са под минимума, отбелязан в документа-
цията, защото така няма да виждате част 
от текста или изображенията.

SMB поглед: 

БЕЗХаРТИЕн маЛъК ОФИС –

още една  
еко-стъпка в 
правилната 
посока

Безхартиен малък офис – още една еко-стъпка в правилната посока
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те да поберете 4000 страници в рам-
ките на 1GB.

Изберете  
правилния софтуер

Ще ви трябват и два вида 
софтуер. Първо, скенерът би 
трябвало да включва основ-
ни неща като драйвери и 
приложение, което да ви 
позволява да настройва-
те разделителната способ-
ност, дълбочината на цвета, типа 
на файловете, папките по подразби-
ране и т.н. Ако няма такова приложе-
ние, проверете в интернет сайта на 
производителя.

Ще ви трябва и програма, която да 
разпознава текста в сканираните доку-
менти и след това да го запази заедно 
с оригиналното изображение в един PDF 
файл. Най-добрите кандидати за разпоз-
наване на български език са ReadIris Pro 9, 
ABBYY FineReader и OmniPage Professional. 
Adobe Acrobat Standard и Professional са 
подходящи, ако документите ви са на 
английски език.

Повечето от безплатните или по-
евтините версии на тези програми ня-
ма да ви свършат работа – оптичното 
разпознаване на текст не е лесна задача 
и съответно струва скъпо. Идващи със 
скенера версии на ReadIris би трябвало да 
отговарят на целите ви. Скенерът чес-
то е окомплектован с всичкия необхо-
дим софтуер. ScanSnap например включ-
ва копие на Acrobat Standard, а много дру-
ги скенери включват ReadIris Pro. Ако в 
окомплектовката има само драйвери, но 

не и софтуер за оптично разпознаване на 
текст, изборът се пада на вас.

настройте софтуера
За да получите най-добри резултати, 

трябва да си поиграете със софтуера. 
Погледнете документацията на скене-
ра, за да видите как се променят те-
зи настройки.

Разделителна способност 300dpi (точ-
ки на инч) предлага най-доброто съот-
ношение между качество и удобство. В 
ScanSnap Manager това се настройва от 
таба Scanning – в менюто Image Quality 
трябва да изберете Better (Faster).

кларации, писма от 
банки, договори и 
др., както и пове-
чето новопристи-
гащи документи – 
ще са лесни за тър-
сене и архивиране и 
ще бъдат достъпни 
отвсякъде.

Изберете 
правилния 
хардуер

Първият ключ е 
добър скенер. От-
личен избор е на-
пример документен 
скенер от типа на 
F u j i t s u  S c an Sn a p , 
който е създаден 
именно за сканиране 
на документи. Пре-
димствата на едно 
таков устройство - 
бързо е (сканира до 
18 страници в ми-
нута), може да ска-
нира едновременно и двете страни на 
листа, автоматично определя размера 
на хартията и типа на текста (цветен 
или черно-бял) и включва копие на Adobe 
Acrobat Standart. Настройките, цитира-
ни по-долу, се отнасят за този модел, но 
дори и скенерът ви да е друг, не би тряб-
вало да се затрудните с конфигурация-
та, защото процесът при повечето мо-
дели е доста сходен с този, който полз-
ваме за пример.

Можете да намерите и по-евтини 

подобни скенери. Трябва да се уверите 
обаче, че избраният от вас има автома-
тично подаване на листовете, вграден 
софтуер за разпознаване на текст, USB 
2.0 интерфейс и висока скорост на ска-
ниране (страници в минута).

Колкото до дисковото простран-
ство, не се тревожете. С настройки-
те, отбелязани по-долу, сканираните 
PDF файлове ще заемат около 250KB на 
страница за черно-бели документи или 
500KB за цветни. С други думи, може-

Безхартиен малък офис – още една еко-стъпка в правилната посока
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Тип на файла Вече се разбрахме, че 
документите ни ще бъдат пазени в PDF 
файлове. В ScanSnap Manager това се на-
стройва от File Option таба и падащо-
то меню File Format. Ако във вашия соф-
туер няма PDF, изберете TIFF.

Местоположение на файла Пове-
чето приложни програми ви позволя-
ват да слагате сканираните изображе-
ния, където искате. Изборът е изцяло 
ваш. В ScanSnap Manager от таба Save 
щракнете върху Browse, изберете пап-
ката, която желаете, и накрая избере-
те Choose.

Други настройки. За да включите ав-
томатично сканиране от двете стра-
ни и автоматично определяне на цвят, 
в ScanSnap Manager отидете на таба 
Scanning, изберете Auto Color Detection 
от Color Mode менюто и Duplex Scan 
(Double -Sided) от Scanning Side меню-
то. Ако имате такива опции, кажете на 
софтуера да премахне празните стра-
ници, да изправи изкривения текст и 
автоматично да завърти изображения-
та, които са накриво. Имената на те-
зи опции в ScanSnap Manager са Allow 

Automatic Blank Page Removal, Correct 
Skewed Character Strings Automatically и 
Allow Automatic Image Rotation. Те се по-
явяват след натискане на бутона Option 
в таба Scanning.

автоматизирайте 
сканирането

Kажете на сканиращия софтуер да 
изпраща изображенията директно към 
програмата за разпознаване на текст 
(почти всички поддържат тази възмож-
ност). Преди това трябва да сте опре-
делили някои основни настройки в OCR 
приложението. Ето как става това в 

Acrobat – отваряте PDF файл и избира-
те Document: Recognize Text Using OCR: 
Start. В появилия се диалогов прозорец 
избирате Edit и посочвате езика на те-
кста от менюто Primary OCR Language. 
От менюто PDF Output Style пък избира-
те Searchable Image (Exact). В другите 
програми нещата са аналогични.

Организирайте  
работен процес

След като имате нужното, можете 
да започнете да сканирате. Но ако има-
те хиляди страници, това може да ви 
се стори отчайващо дълъг процес. Пре-

ди да започнете, измислете подходяща 
стратегия.

Стеснете полето на действие От-
делете документите,  които не ви 
трябват, вместо на сляпо да сканира-
те всичко.

Отделете време за имената. Дайте 
на всеки документ описателно име, пре-
ди да сте забравили съдържанието му.

Определете файловата структура 
Уверете се, че знаете къде ще съхраня-
вате всеки документ и го преместете 
там веднага след сканирането.

Отървете се от хартията. След ка-
то сканирате документите, решете 
кои трябва да унищожите, кои да ре-
циклирате и кои да запазите (не изхвър-
ляйте правни документи като актове 
за раждане, заверени от нотариус до-
говори и др.).

Не се престаравайте. Ако имате ми-
лиони документи, не се опитвайте да 
ги сканирате наведнъж. Поставете си 
цел от, да кажем, 50 страници на ден. 
След като наваксате, създайте си на-
вика редовно да сканирате всички но-
ви документи.

Безхартиен малък офис – още една еко-стъпка в правилната посока
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ТЕСТ:

на почит ли са екологичните 
ИТ инициативи във вашата 
компания?
Отговорете с да или не на поставените въпроси и формулира-
ни твърдения и вижте обобщените резултати

1. Поет ли е ангажимент от страна на топ 
мениджмънта на компанията във връзка с 
енергийната ефективност?

2. Разполагате ли с корпоративни прак-
тики, които да поощряват покупката на 
енергийно ефективни ИТ продукти?

3. Следва ли организацията програма или 
стратегия за рециклиране на неизползва-
ното или бракувано оборудване (например 
стари компютри, монитори)?

4. Одобрява ли се открито възможността 
за дистанционна работа и осигурено ли е 
нужното оборудване и поддръжка?

5. Въведени ли са енергийно ефективни сис-
теми за отопление, вентилация климати-
зация и сградна автоматизация през по-
следните 12 месеца?

6. Вашата организация е редуцирала кон-
сумацията на енергия за ИТ оборудването 
поне с 5% за последните 12 месеца.

7. Вашата организация е подобрила енер-
гийната ефективност на ИТ оборудването 
поне с 5% за последните 12 месеца. 

8. Въведена ли е сървърна виртуализация 
във вашата компания за намаляване на 
броя на необходимите сървъри?

9. Вашата компания е преразгледала раз-
положението или дизайна на центрове-
те за данни с цел намаляване консумира-
ната енергия.

10. Използвате ли алтернативни енергий-
ни източници, за да осигурите енергия за 
ИТ ресурсите и системите?

1Повишете температурата. Една от 
най-ранните екологични инициативи, 

която има значителен ефект, е увелича-
ването на температурните стойности 
в центровете за данни с няколко градуса. 
Според проведено проучване на Forrester 
Research при повечето от центровете за 
данни се поддържат прекалено ниски тем-
ператури, а това според анализаторите 
от Forrester е излишен разход на енергия. 
Пример в тази посока е опитът на някои 
компании да повишат температурите в 
техните центрове за данни, да затворят 
херметически сървърните ракове, да въ-
ведат метода “hot/cold aisle” за клима-
тизация на сървърните помещения и да 
инсталират високоефективни средства 
за охлаждане на помещенията. 

2Изградете съоръжения за събиране 
на дъждовна вода. Тук ще споделим 

примера на една американска компания 
- Highmark Inc. Компанията инсталира 
контейнер под центъра за данни, в кой-
то се събира дъждовна вода от покри-
ва на сградата, като водата се ползва 
за охлаждане на оборудването в центъ-
ра за данни. 

3Обединете принтерите. Спестете 
пари чрез свързване на принтерите 

във фронт офиса. Можете и да помог-
нете на околната среда, като например 
принтирате двустранно и настроите 
принтерите да генерират разпечатки, 
при които се ползва по-малко мастило и 
по-малко тонер. 

От 0 до 4 точки:  
“Зелените” инициативи 

тепърва ще се 
развиват във вашата 

организация.

От 5 до 10 точки: 
Вашата компания е 

експерт по енергийна 
ефективност. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Вашият резултат
Изчислете броя на всички въпроси, на които сте отговорили с да. 

Ако резултатът е показал, че вашата компания е въвела по-малко от половината от 
“зелените” ИТ стратегии, съдържащи се в теста и желаете да промените това, тези 
10 лесни стъпки ще ви помогнат да промените резултата във ваша полза. 

На почит ли са екологичните ИТ инициативи във вашата компания?

10 лесни стъпки да направите вашата 
компания “по-зелена”
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4намалете употребата на хартия. 
Полагайте повече усилия за рецикли-

ране на хартията и купувайте рецикли-
рана хартия. Показателен е опитът на 
Ryder Systems Inc. - преди няколко години 
компанията разположи кошчета за съби-
ране на хартия за рециклиране на всеки 
етаж във своите сгради. 

5Инсталирайте технологии за пряка 
видеовръзка. По този начин ще на-

малите нуждата от скъпи пътувания. 
Пряката видеовръзка ще ви помогне да 
спестите разходи за пътувания и поле-
ти, да не говорим за пропилените про-
дуктивни часове по време на пътувани-
ята, както и разходите за настаняване 
и други. Според Грег Смит, ИТ директор 
на World Wildlife Fund, видеоконференци-
ите са много по-добър вариант, откол-
кото многобройните пътувания до офи-
са на компанията в Женева. 

6направете вашите покупки „по-зе-
лени”. Интересувайте се от еколо-

гичните програми на ИТ доставчиците 
- като обявената от Dell “Plant a Forest 
for Me”, с помощта на която компания-
та и нейните клиенти подпомагат орга-
низации за опазване и отглеждане на дър-
весни видове и по този начин компенси-
рат емисиите въглероден диоксид, от-
деляни при работата на компютърно-
то оборудване. 

7Осигурете възможности на вашите 
служители да работят извън офиса. 

Предоставете на сътрудниците нужно-
то оборудване (широколентов достъп и 

мобилни компютри) и ги окуражавайте 
да работят от дома си. Пример в тази 
насока е Discovery Communications LLC. ИТ 
отделът на компанията е раздала мобил-
ни компютри на всеки от своите 3619 
служители, който е пожелал да работи 
от дома си, като е предоставила сигу-
рен достъп и VoIP възможности. 

8Включете всички служители в “зе-
лените” инициативи. В Perkins & Will 

Inc., компания работеща в сферата на 
архитектурата, всеки офис разполага с 
т.нар. “зелен отбор”, като компанията 
следва стратегия наречена “план за зе-
лени операции”, който включва инициа-
тиви в 6 сфери: транспорт, използване 
на вода в офиса, офис консумативи, ка-
чество на въздуха в помещенията, об-
новяване на офис помещенията и нова 
конструкция. 

9Купувайте енергийно ефективно 
ИТ оборудване. Най-добре е да купу-

вате ИТ продукти, които отговарят 
на критериите за опазване на околна-
та среда. 

10Рециклирайте и ползвайте пов-
торно старото оборудване. Дай-

те старото оборудване за благотвори-
телност или го рециклирайте. Интерес-
на е практиката на Marriott International 
Inc. Компанията рециклира повече от 
18000 принтера, монитора, периферни 
и други устройства. Това са около 200 
тона пластмаса, транзистори и други 
материали, които не могат да се разло-
жат по естествен път. 
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