מחשוב ענן ואנרגיה מתחדשת
מחשוב ענן מאפשר למאות אלפי חברות לאחד את השימוש שלהן לקומץ מרכזי נתונים ובכך ליעל את
צריכת האנרגיה שלהן ולהקטין את טביעת הפחמן הקולקטיבית .צריכת האנרגיה של מרכזי הנתונים
גדלה במהירות ,והמהפכה הטכנולוגית החדשה תתרום לסביבה רק אם תנצל את הסינרגיה עם
האנרגיה המתחדשת.
מחשוב ענן ) (cloud computingהזוכה לתשומת לב רבה ,הינו פיתוח המאפשר להשתמש בכוח עיבוד
ומחשוב דרך רשת האינטרנט .המונח מתאר פעילות עיבוד נתונים המנצלת חוות שרתים חיצוניות ,במקום
להיות מופעלת מאתר המשתמש .פעילות זו נעה מאתרי אינטרנט ורשתות תקשורת המופעלות מרחוק ועד
לשטחי אחסון דיגיטליים.
ההתפתחות המהירה גרמה לתוכנה המועברת באינטרנט להיות דומה לתוכנה הפועלת במחשב האישי,
ולהיות נגישה מכל מחשב בעולם .כתוצאה מכך ,יש אנליסטים ממגזר טכנולוגיית המידע ) (ITשצופים את
מותו של המחשב האישי ,בעוד אחרים מאמינים שהוא ייהפך למכשיר גישה נוסף בעולם המקוון.
המנוע של מגזר ה IT-כולל יותר ויותר שרתי נתונים בקנה מידה גדול המניעים את מהפכת מחשוב הענן
קדימה .מחשוב ענן אמור לגרום לירידה בעלויות למשתמשים ,להקטנת פליטות גזי החממה ולייעול דחיסת
המידע לתוך מתקנים בודדים הפועלים על מחשבים מהירים.
קיצוץ בעלויות
נראה שמחשוב ענן מציע חיסכון משמעותי בעלויות .לפי מחקר שנערך לאחרונה יוכלו חברות שיאמצו את
מחשוב ענן להקטין את צריכת האנרגיה במחלקות המחשוב שלהן ולחסוך בחשבונות האנרגיה.
דוח העוקב אחר המידע הקיים בנושא שינויי האקלים ,הוזמן על ידי 'מיזם דיווח הפחמן' ) ,(CDPמיזם
בינלאומי ללא כוונת רווח .הדוח נערך על ידי חברת המחקר 'ורדנטיקס' ומומן ע"י  .AT&Tלפי הדוח עשוי
מחשוב הענן לחסוך לחברות הגדולות בארה"ב  12.3מיליארד דולר מהוצאות האנרגיה ,ולקצץ  85.7מיליון
טון בפליטות פחמן בשנה עד .2020
לפי מחקר נוסף של 'פייק ריסרץ'' מ ,2010 -עשוי מחשוב ענן להוביל עד  2020לקיצוץ של  38%בשימוש
באנרגיה במרכזי נתונים ) (data centersברחבי העולם ,לעומת מרכזי נתונים ללא פיתוח של מחשוב ענן,
שבהם צפוי גידול בצריכת האנרגיה.
יש גם כמה מחקרים פחות נלהבים ,כולל דוח של אוניברסיטת מלבורן שפורסם לאחרונה ,לפיו יכול מחשוב
ענן לחסוך באנרגיה כאשר הוא מוביל להאחדה של שרתים .אולם הדוח גם ציין שהחיסכון באנרגיה נעלם
כאשר משתמשים במחשוב ענן לאחסון מידע ,ומספר ההורדות והתיקים הנגישים הוא גדול.
חיסכון בפליטות
ההשפעה הפוטנציאלית של הענן על פליטות פחמן דו-חמצני היא גבוהה .לפי מחקר שנערך ב 2010 -ע"י
'מיקרוסופט' וחברות הייעוץ 'אסנצ'ר' ו' -וו .אס .פי .אנווירונמנט אנד אנרג'י' ,מעבר של יישומים עסקיים
למחשוב ענן עשוי להקטין את פליטות הפחמן של חברות גדולות ויעילות ב ,30% -ושל עסקים קטנים יותר
ופחות יעילים ב.90% -
תמיכה במסקנות אלו ניתן לקבל ממחקר חדש נוסף ,לפיו לקוחות של ענקית התוכנה האמריקאית,
 ,Saleforce.comהעוסקת במתן שירותי מחשוב ענן ,השיגו הפחתה של  95%בממוצע בייצור הפחמן,
בהשוואה למודל המסורתי שבו השרתים נמצאים אצל הלקוח.
תעשיית ההיי טק משוכנעת שמחשוב ענן הוא העתיד ,ושתהיה לו השפעה חיובית משמעותית על הסביבה.
לקוחות  Saleforceחסכו ב 2010 -כ 171 -אלף טון פחמן ,שהם שווי ערך לסילוק  37מכוניות מן הכבישים,
או הימנעות מצריכה של  74מיליון ליטרים בנזין ,לפי אומדן של מארק בניוף ,יו"ר ומנכ"ל החברה .כמה
מהגורמים לחיסכון ברורים .החברה פועלת לפי מודל של  ,On-Demandהמבטל את הצורך לתחזק
ולתפעל את מרכזי הנתונים  24שעות ביממה ושבעה ימים בשבוע ,דבר המביא להפחתה בצריכת החשמל.
קיצוץ זה מתורגם להפחתות בפליטות פחמן דו-חמצני.

התייעלות אנרגטית
בעוד שהוויכוח על מידת ההשפעה של ענן המחשוב על החיסכון באנרגיה עדיין נמשך ,אין ספק שההשקעה
בענן גדלה במהירות באמצעות ארבע הגדולות' :פייסבוק'' ,גוגל'' ,אמזון' ו'אפל' ,המובילות את המהלך.
כמות האנרגיה הנדרשת להפעלת מרכזי נתונים היא עצומה ,והיא גדלה במהירות .בשנים האחרונות גורם
הגידול בתקשורת הדיגיטלית ,בהחזקת רשומות ובעסקות הפיננסיות לעלייה בביקוש לאחסנת ועיבוד
נתונים.
ממשלת ארה"ב עצמה הגדילה ביותר מפי ארבעה את מספר מרכזי הנתונים שהיא הפעילה בין  1998ל-
 ,2010מ 432-מתקנים ליותר מ .2,000-הארגון למען הסביבה 'גרינפיס' מעריך שמרכזי הנתונים בכל
העולם צרכו  662טרה-ואט חשמל ב ,2007 -יותר מצריכת החשמל של הודו או גרמניה.
כתוצאה מכך ,יש מעבר להגברת התייעלות של מרכזי הנתונים .בהיבט הזה ,יש לענן יתרונות ברורים על
פני שרתים הממוקמים באתר המשתמש ,וחייבים להיות מצוידים לשימוש בעתות של שיא הביקוש לנתונים,
לדוגמה בזמן השקת מוצר חדש .ביתר הזמן רמות התנועה של המשתמשים באתר מחד ,והקיבולת
המובנית בשרתים מאידך ,מובילה לבזבוז .מנגד ,מרכזי נתונים פתוחים ,יכולים לחלק מחדש את העודף
הלא מנוצל של הקיבולת ללקוחות אחרים ,המשתמשים כבר בשרתים יעילים מאוד.
מוקדם יותר השנה ,השיקה 'היולט פקארד' ) (HPאת תכנית מרכז הנתונים המודולארי שלה ,אותו היא
מכנה היעיל ביותר בעולם .ל'גוגל' היו טענות דומות במהלך השנים לגבי המרכזים שלה ,ו'פייסבוק' השיקה
לאחרונה את  ,Open Compute Projectמאמץ משותף להגברת יעילותו של מרכז הנתונים.
ידידותי לסביבה?
בעוד שנצילות האנרגיה משתפרת ,טוען דו"ח חדש של 'גרינפיס' שנושא ההתייעלות מתעלם מגורם חשוב:
מקור האנרגיה .החברות מסתמכות על דירוג ההתייעלות כדי לפרסם את מרכז הנתונים הירוק שלהן ,מבלי
לבחון את התמונה הסביבתית המלאה .ההתייעלות האנרגטית היא מטרה ראויה ,אולם החיסכון אינו ממשי
אם מרכז הנתונים מופעל על ידי מקורות אנרגיה לא-מתחדשים.
לפי דוח זה ,שכותרתו" :עד כמה מזוהם מאגר הנתונים שלך? מבט על בחירת מקורות האנרגיה המפעילים
את מחשוב הענן" ,מרכזי הנתונים המפעילים את מחשוב הענן מהווים כ 2% -מצריכת האנרגיה העולמית,
וצריכת האנרגיה שלהם גדלה ב 12% -בשנה .גרוע מכך ,לפי 'גרינפיס' ,כ 80% - 50% -מהאנרגיה מופקים
מפחם ומאנרגיה גרעינית ולא ממקורות מתחדשים.
'גרינפיס' ניתחה את ביצועי הענן של  10חברות הטכנולוגיה המובילות' :אפל'' ,פייסבוק'' ,י.ב.מ' ,'.אמזון',
'גוגל'' ,מיקרוסופט'' ,טוויטר'' ,יאהו'' ,הייץ' .פי '.ו'אקמאי' .מבין כל אלו ,השיגה 'אפל' את התוצאה הנמוכה
ביותר ,בעוד ש'יאהו' ו'אקמאי' דורגו כידידותיות ביותר לסביבה ,או במילים אחרות ,הגורמות את הנזק הקטן
ביותר לסביבה.
הדוח העביר ביקורת נרחבת על מחשוב הענן ,אך זיהה כמה נקודות חיוביות' :יאהו' הממקמת את מתקניה
סמוך למוקדי אנרגיה נקייה ומשתמשת בחשמל המבוסס על פחם רק ב 18.3%-מהצריכה שלה ,ו'גוגל'
המעודדת מיזמי אנרגיה סולארית ורוח באמצעות הקמת חברת הבת 'גוגל אנרג'י' ,שיכולה לרכוש חשמל
ישירות מיצרנים עצמאיים של חשמל מתחדש.
פעילים ירוקים מבקרים את 'אפל'' ,פייסבוק' ו'גוגל' בשל הקמת מרכזי הפעלה בצפון קרוליינה ,מדינה
שהופכת במהירות לאתר של מרכזי נתונים .באופן דומה ,תוקפים שוחרי איכות הסביבה את ההחלטה של
'פייסבוק' להקים מרכז נתונים חדש בפרינוויל ,שבאורגון .הם טוענים שיש להקים את המבנה ,ששטחו
 14,000מ"ר )שטחו יוכפל בעתיד( באזור הניזון מחשמל המופק מאנרגיה נקייה .במקום זאת ,מספקת את
החשמל 'פסיפיקורפ' ,שנסמכת בעיקר על פחם וגז טבעי.
'פייסבוק' מסנגרת על האתר ,שנחנך באפריל  ,2011ומצביעה על המאמצים הרבים לצמצם למינימום את
השפעתו על הסביבה .האקלים בעל הלחות הנמוכה של דרום מרכז אורגון מאפשר למבנים למשוך אוויר

מבחוץ ,לעבד אותו באמצעות מסננים ולהשתמש בו למיזוג .לפי 'פייסבוק' צריכת האנרגיה של המרכז
באורגון נמוכה ב 38% -מצריכת מרכזים אחרים שלה.
הענן ואנרגיות מתחדשות
החברות לא חייבות לוותר על רווחיותן בהליך איתור אתר למרכז הנתונים שלהן ,טוען ארגון 'גרינפיס' ,ומציין
שלרבות מהחברות יש די משאבים כדי למקם את המרכזים באתרים המשופעים יותר באנרגיה ירוקה.
ואמנם ,נראה שהעתיד מבטיח סינרגיה בין הענן לבין אנרגיות מתחדשות .עלות השימוש באנרגיה
מתחדשת קבועה יחסית ,והיא עשויה לסייע בקביעת העלות השולית של עיבוד המידע .יתרה מכך ,חלק
מעיבוד המידע ,כגון גיבוי הנתונים ,יכול להתבצע בקלות בשעות הלילה וניתן להספקה למדינות שבצד
האחר של הגלובוס ,ולהגדיל את הפוטנציאל של הענן.
מרכזי נתונים מאבדים גם עד  96%מהאנרגיה הנכנסת לבניין ,בשל קירור החדר ,השרתים ,ואחזקת
השרתים המושבתים מפעילות .שימוש בענן יכול לסייע בכל התחומים הללו.
כמה חברות טכנולוגיה אמריקאיות מובילות כבר השקיעו בהיקף גדול במרכזי נתונים המבוססים על אנרגיה
נקייה .ל'יאהו' יש מרכז נתונים במדינת וושינגטון הצורך  88.5%מהחשמל שלו ממקורות מתחדשים.
המתקנים המבוססים רק על אנרגיה מתחדשת צומחים באיטיות ,והם נמצאים בעיקר מחוץ לארה"ב.
לדוגמה ,שתי חברות איסלנדיות המתפתחות במהירות Green Earth Data ,ו GreenQloud-טוענות שהן
מציעות מרכזי נתונים הפועלים על  100%אנרגיה מתחדשת ,המופקת ממקורות אנרגיה הידרואלקטרית
וגיאותרמית המצויים במדינה בשפע.
לפי מייסד 'גרין-קלאוד' ,אריק הרפנסון ,אין ספקיות ירוקות של שירותי מחשוב ענן חוץ מהחברה שלו.
ענקיות המחשוב בעולם פועלות להפוך את מרכזי השרתים הקיימים שלהם ליעילים מאוד מבחינה
אנרגטית ,אך שרתים אלו מופעלים עדיין ברובם באמצעות פחם או אנרגיה גרעינית ,ורק פחות מ15% -
מהחשמל שלהם בא ממקורות מתחדשים .לדעתו יהפכו המשתמשים הדורשים יותר ויותר שירותים ירוקים
ומחשוב ענן ,שצפוי לגדול לשוק של  150מיליארד דולר עד  ,2013את 'גרין-קלאוד' למובילת מחשוב הענן
הירוק באירופה.
תפקיד גדול יותר
בעבר השני של האטלנטי גוברים החששות מהדרישה להעניק תפקיד גדול יותר לאנרגיות מתחדשות
במחשוב הענן .בנוסף ,יש אנליסטים המאמינים שחשמל מאנרגיית סולארית ומאנרגיית הרוח יוכל להפעיל
רשת מבוזרת של מרכזי נתונים ,המחוברים באמצעות כבל בעל סיבים אופטיים שיעקוף לחלוטין את רשת
חלוקת החשמל.
'הרשות למחקר ופיתוח של מדינת ניו יורק' ) (NYSERDAיחד עם אוניברסיטת קלרקסון ,חברת המוליכים
למחצה  ,Advanced Micro Devicesענקית המחשוב 'היולט-פקארד' ועסקים פרטיים נוספים ,פועלים
ביחד על מנת לפתח דרכים יעילות יותר לניצול אנרגיה מתחדשת להפעלת מחשוב ענן.
מיזם המחקר הצליח להביא להתעניינות רבה של המגזר הפרטי ,וכמה מהחברות השותפות הן חברות
ידועות בתחומן .בעוד שהמחקר מתמקד תחילה בחשמל מאנרגיית רוח ,חשמל סולארי עשוי אף הוא
להיחקר בתאריך מאוחר יותר.
התיאוריה היא שמכיוון שהנתונים בענן יכולים להתנייד בקלות ,הגיוני להעבירם למקום בו אספקת החשמל
היא עסקה טובה ,או ,במקרה שלנו ,למקום שבו הפקת חשמל מרוח הינה מרבית אך הצריכה קטנה .בסופו
של דבר החוקרים מקווים לתכנן מערכות של  (POD) Performance Optimized Data Centerהמוזנות
בחשמל מאנרגיה מתחדשת מאתרים החשופים לרוחות חזקות.
לאחרונה ,ההחלטות של החברות בנוגע למיקום מרכזי הנתונים היו תלויות בעיקר בעלות התשתיות ,ובמיוחד
במחיר החשמל .ולכן ,אם הרעיון ניתן ליישום ,יהפכו המקומות החשופים ביותר לרוחות בארה"ב לאתרים
מעולים להקמת מרכזי מחשוב ענן.
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