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 :  الملخص

مشاركة المستخدمين في المصادر التقنية  ، على سبيل المثالالسحابية توفر الكثير من المنافع البيئية الحوسبة

أيضًا  و  معداتها الخاصة، بالتالي توفير الطاقة الناتجة عما لو قامت كل شركة بتشغيل أجهزتها و و

هذه األجهزة كثيرًا ما  و  المتاحة  أحدث األجهزة و الشركات  التي تقدم هذه الخدمات غالبًا ما تستخدم أجود 

 تكون أفضل لجهة استخدام الطاقة.

 العمل عن بعد و الحوسبة السحابية تدفع باتجاه مبادرات التكنولوجيا الخضراء، فالتسوق عبر اإلنترنت و

ان مكالتعليم عن بعد و تقنية المؤتمرات عن  بعد، هذه الخدمات تقدم لألشخاص دون مطالبتهم بالتنقل من 

 هو ما يقلل بدوره من استهالك الوقود و و مكان الدراسة، وأو مقر العمل أالى آخر للوصول الى المتجر 

 التقليل من تلوث البيئة.

األجهزة  ن تكنولوجيا الحوسبة السحابية هى تكنولوجيا افتراضية تعمل على تقليل عدد الماكينات وإ

الخضراء ألنها تساعد في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون المستخدمة وبالتالي تنعكس على التكنولوجيا 

 و استهالك الطاقة.

مناقشة األسباب التى  و سيتم في هذا البحث التركيز على مناقشة هذا المفهوم و أهم تطبيقاته و نماذجه، و

و ما  و الصحة. ء تأثير هذه التكنولوجيا على البيئة الخضرا تجعل الحوسبة السحابية من الحلول الخضراء، و

 النقل. و  توفره الحوسبة السحابية الخضراء من توازن الطاقة في عمليات المعالجة و التخزين

المحاكاة االفتراضية طريق  و يستمد هذا البحث أهميته من أهمية تكنولوجيا الحوسبة السحابية التى أصبحت 

 .جديد لتكنولوجيا المعلومات الخضراء
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و  إمكانية االستفادة منها و نماذج الحوسبة السحابية متناوالً  التحليلي الوصفي المنهج سيستخدم البحث و

 المرتبط الفكري االنتاج بأقل مردود سيء على البيئة الخضراء ، اعتمادًا على فعالية و استثمارها بكفاءة و

 الدراسة. بموضوع
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Summary:   

Cloud computing provides a lot of environmental benefits, for example users share 

technical sources and thus save energy from if each company operates its own 

devices and equipment, as well as companies that provide these services often use 

the finest and latest devices available and these devices are often better for energy 

use. 

Cloud computing is pushing for green technology initiatives, online shopping, 

distance work, distance education and teleconferencing technology, these services 

are provided to people without being required to move from one place to another to 

reach the store, workplace or study place, which in turn reduces fuel consumption 

and reduces environmental pollution. 

Cloud computing technology is a virtual technology that reduces the number of 

machines and devices used and therefore reflects on green technology because it 

helps reduce CO2 emissions and energy consumption. 

In this research, the focus will be on discussing this concept and its most important 

applications and models, and discussing the reasons why cloud computing is a 

green solution, and the impact of this technology on the green environment and 

health. Green cloud computing provides the energy balance in processing, storage 

and transportation. 
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This research derives its importance from the importance of cloud computing 

technology, which has become a new path for green information technology.. 

The research will use the descriptive analytical approach to access cloud computing 

models and the possibility of utilizing and investing them efficiently, effectively 

and less Bad impact on the green environment, depending on the intellectual 

production associated with the subject of the study. 

Keywords: cloud computing - green information technology - virtualization- 

energy consumption - CO2 emission.  

 المقدمة: 

على تكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل الموظفون على أجهزة الكمبيوتر  اً متزايد اً العالم اليوم اعتماديعتمد 

التي يتم توصيلها بخوادم تعمل على  الهواتف الذكية طوال اليوم، و أجهزة الكمبيوتر المحمولة و المكتبية و

و لكن البد من االعتراف بوجود أضرار لهذه التقنيات، فكلما زاد استخدامنا  .األسبوعمدار الساعة طوال أيام 

الحرارة المنبعثة من األجهزة االلكترونية و هذا يعني انبعاثات  زادت للتقنية ارتفعت نسبة استهالك الطاقة و

بي على البيئة و صحة الكهرومغناطيسية و هذه تؤثر بشكل سل اإلشعاعات و ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون 

لذا يعتبر  .كما أن األجهزة القديمة البائدة ومخلفات التصنيع التقني قد تشكل خطرًا بيئيًا كبيراً . اإلنسان

تساهم  ، حيثمسؤولية مجتمعية استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخضراء ضرورة بيئية حتمية و

من بين تطبيقات  و       الرشيد للطاقة بالحياة اليومية.تكنولوجيا المعلومات الخضراء في االستخدام 

التطبيقات المتعلقة  و التى تعتبر نقلة كبيرة في األفكار و تكنولوجيا المعلومات الخضراء الحوسبة السحابية

فالحوسبة السحابية توفر الكثير من المنافع  ،بخدمات تكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يخص حلول البيئة

بالتالي توفير الطاقة الناتجة عما لو قامت  فهناك ابتداء تشارك المستخدمين في المصادر التقنية و ،يةالبيئ

تكنولوجيا معداتها الخاصة، أيضا الحوسبة السحابية تدفع باتجاه مبادرات  كل شركة بتشغيل أجهزتها و

أو السيارة إلى مقر العمل أو مكان  حيث ال يصبح الموظف ملزمًا بالسفر بالطائرة  المعلومات الخضراء
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االجتماع للوصول إلى البيانات واستخدام أنظمة الشركة االلكترونية، وبالتالي توفير الوقود وتقليل بصمته 

 و أهم تطبيقاته و نماذجه مفهوم الحوسبة السحابيةهذا البحث التركيز على مناقشة  سيتم في ، و الكربونية

مكانية االستفادة منها مناقشة  بأقل مردود سيء على البيئة الخضراء ، و استثمارها بكفاءة وفعالية و و  وا 

تأثير هذه التكنولوجيا على البيئة الخضراء و  و األسباب التى تجعل الحوسبة السحابية  من الحلول الخضراء،

 التخزين و النقل.و ما توفره الحوسبة السحابية الخضراء من توازن الطاقة في عمليات المعالجة و  الصحة.

 تكنولوجيا المعلومات الخضراء:

أو الحوسبة  الحوسبة الخضراء( تعرف أيضًا باسم تقنية المعلومات الخضراء)تكنولوجيا المعلومات الخضراء 

دراسة و ممارسة تكنولوجيا المعلومات أو الحوسبة المستدامة بيئيًا يمكن أن يشمل ذلك هي الصديقة للبيئة 

تصميم أجهزة الكمبيوتر و الخوادم و األنظمة الفرعية المرتبطة بها وتصنيعها و استخدامها و التخلص منها 

ا المعلومات نفسها بكفاءة و فعالية مع تأثير ضئيل أو بدون تأثير على البيئة . الى جانب كون تمنولوجي

صديقة للبيئة ، يمكنها دعم المبادرات األخرى و مساعدتها و االستفادة منها لتحقيق كفاءة الطاقة و تقليل 

البصمة الكربونية في كل مناحي الحياة من خالل تقديم حلول مبتكرة . باإلضافة الى التحرك في اتجاه أكثر 

األخرى، يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات أيضًا على خبق  اخضرارًا و االستفادة من المبادرات البيئية

 وعي أخضر من خالل المساعدة في بناء المجتمعات و إشراك المجموعات ودعم حمالت التعليم الخضراء

[1]. 

كما تعرف تكنولوجيا المعلومات الخضراء بأنها تعبير عن االهتمام الدولي بالوعي البيئي و الذي يتحقق نتيجة 

ركة السحابة لموارد الحوسبة بين عدد من المستخدمين مما يقلل من استهالك الكثير من الطاقة و بالتالي لمشا

 .[2] المتسببة في االحتباس الحراري الغازاتالحد من تلوث البيئة و انبعاثات 

سياسة تجعل دورة حياة تكنولوجيا المعلومات صديقة للبيئة من خالل  المجتمع الحوسبي ىيجب أن يتبن

 : معالجة االستقرار البيئي على أربعة مسارات تكميلية كالتالي
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تعني تقليل استهالك الطاقة من أجهزة الحاسب ونظم المعلومات األخرى عالوة على  و االستخدام األخضر: •

  .استخدامها بطريقة سليمة بيئياً 

إعادة تدوير األجهزة غير  إعادة استخدام أجهزة الحاسب القديمة و يقصد بها تجديد و ولص األخضر: التخ •

  .غيرها من المعدات اإللكترونية بشكل صحيح المرغوب بها و

مراكز البيانات بحيث  معدات التبريد و الخادمات و تعني تصميم أجهزة الحاسب و و التصميم األخضر: •

  .اسليمة بيئيً  فعالة من حيث الطاقة وتحتوي على مكونات 

غيرها من النظم الفرعية  الحواسيب ، و يقصد به تصنيع المكونات اإللكترونية ، و ونيع األخضر: التص •

 .[3] المرتبطة بحيث تعطي تأثيرًا ضئياًل على البيئة

 الخضراء: الحوسبة تاريخ

( EPAأطلقت وكالة حماية البيئة األمريكية )عندما م 2991في عام   بدأ مفهوم الحوسبة الخضراء    

وهو برنامج يستخدم عند بداية تشغيل الحاسب للتذكير بتعزيز كفاءة  (Energy Star)نجمة الطاقة برنامج 

استهالك الطاقة في الحاسب. وبسبب هذا البرنامج قامت العديد من الشركات بطرح برامج تساعد أجهزة 

  .[4] والتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية عند عدم استخدامهاالحاسب ومرفقاتها على اإلسبات 

 أسباب التحول الى تكنولوجيا المعلومات الخضراء:

 :العديد من األسباب التي تجعلنا نفكر في التحول إلى الحوسبة الخضراء هناك

 .واألرض الهواء والتلوث البيئي في الماء  اإللكترونية تولد الكثير من الطاقة و األجهزةإن  .2

 .ثاني أكسيد الكربون انبعاثعن  المسئولةاإللكترونية تولد الحرارة  األجهزةأغلب  .1

                 المعادن الخطيرة مثل الرصاص  و الحاسبات القديمة يولد النفايات أجهزةإن التخلص من  .3

 [.5] الزئبق  و
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 كيف تفيد الحوسبة الخضراء البيئة؟

الحوسبة الخضراء تقليل التأثير البيئي للتكنولوجيا. وهذا يعني استخدام طاقة أقل و  شكل أساسي، تتضمن 

تقليل النفايات وتعزيز االستدامة. تهدف الحوسبة الخضراء إلى تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن أعمال 

لكترونية هما تقنيتان تكنولوجيا المعلومات و األنظمة والصناعات ذات الصلة. كفاءة الطاقة و المخلفات اإل

( CPUsرئيسيتان تشاركان في الحوسبة الخضراء. تتضمن كفاءة الطاقة تنفيذ وحدات المعالجة المركزية )

والخوادم واألجهزة الطرفية الموفرة للطاقة باإلضافة إلى تقليل استهالك الموارد، والتخلص السليم من النفايات 

 .[6] اإللكترونية

( ببساطة معايير صديقة للبيئة من خالل استخدام تكنولوجيا Green ITالمعلومات الخضراء )تطبق تقنية  

 المعلومات وتسترشد باألهداف األربعة التالية:

 . الحفاظ على البيئة باستخدام الموارد الطبيعية والمتجددة.2

عادة استخدامها.1  . إعادة تدوير منتجات تكنولوجيا المعلومات المصنعة وا 

 قليل الفاقد والتلوث من خالل تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك.. ت3

 .[7] . ابتكار مستمر للمعايير الستخدام الموارد التي ال تضر بصحة الناس أو البيئة4

 :تقنيات الحوسبة الخضراء

تقليل  و  األجهزة االلكترونية، تهدف الحوسبة الخضراء إلى تقليل الطاقة المستهلكة من قبل الحواسيب و

التقنيات التي يتم و فيما يلي عرض لبعض زيادة أرباح المؤسسات.  اإلشعاعات الخطيرة المنبعثة منها، و

 :استخدامها من قبل الحوسبة الخضراء لتحقيق األهداف المذكورة أعاله

إعادة عند استحالة تجديد أو إعادة استعمال األجهزة االلكترونية، يظهر خيار  :المعداتاعادة تدوير -2

الن األجهزة االلكترونية تحتوي على مواد  ة،التدوير. إن إعادة تدوير هذه األجهزة يعّد عملية صعبة للغاي
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يمكن أيضا استبدال المعدات التي  الغير متحللة ، و غيرها من المواد السامة و الزئبق و خطيرة كالكربون و

 و بالتالي توفير مزيد من الطاقة.  تحتاج للتصنيع

حيث يقوم نظام التشغيل بمراقبة مباشرة لحفظ الطاقة من األجهزة الكامنة وراءه. يسمح هذا   :ادارة الطاقة-1

األقراص الصلبة بعد فترات من الخمول. باإلضافة  النظام بالتشغيل التلقائي للمكونات مثل أجهزة العرض و

ذاكرة  وحدة المعالجة المركزية و إلى ذلك نظام السبات، حيث يتم ايقاف معظم المكونات )بما في ذلك

الوصول العشوائي النظام( و توفير الطاقة في كل من مراكز البيانات ، نظام التشغيل ، مزود الطاقة ، 

 التخزين ، كارت الفيديو و الشاشة.

نظمة إنها التكنولوجيا التي تشارك موارد الحوسبة في بيئات مختلفة ، مما يسمح أل المحاكاة االفتراضية :  -3

 .يمكن إنشاء مورد مادي واحد للخوادم والتخزين والتطبيقات مختلفة بالعمل على نفس الجهاز المادي ، و

يسمح هذا النظام بتقليل البصمة الكربونية المنتجة في مراكز البيانات عن طريق تقليل عدد الخوادم ، مما 

يجب تنفيذها. هذا يعزز معدل أعلى من  أنظمة التبريد التي يعني بشكل مباشر تقليل استهالك الطاقة و

 .توفير المساحة استخدام الموارد و

غيرها من النظم الفرعية  يقصد به تصنيع المكونات اإللكترونية ، و الحواسيب  و و التصنيع األخضر:-4

المرتبطة بحيث تعطي تأثيرًا ضئياًل على البيئة، لذلك نرى اليوم بأن هناك الكثير من الشركات التى تدير 

مصانع اللوحات األم و الشاشات بدأت في تصنيع منتجات ال تضر بالبيئة و التى تساهم في تقليل نسبة 

 .تلوث ال

توفير المزيد من النقود وتصبح أكثر اخضراًرا في نفس الوقت عن يمكن للشركات   :تخزين غير ورقي  -5

بداًل من إجبار الموظفين على استخدام خزنات ملفات  ،بياناتها األخرى إلى السحابة طريق نقل مستنداتها و

 طباعة قطع ال نهاية لها من الورق ألنفسهم و نسخ و غير فعالة ومستهلكة للوقت مليئة بالنسخ المطبوعة ، و

يمكن إتاحة هذه المستندات إلكترونًيا عن طريق تخزينها بشكل آمن في السحابة. يمكن للموظفين و ، لآلخرين
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لل من انبعاثات الكربون يق و الحبر هذا يوفر الورق و الوصول إليها بعد ذلك من أي مكان وفي أي وقت.

 .[8] للطابعة

 و  األساس لنشاطات عّدة مثل التجارة االلكترونيةتشّكل تكنولوجيا المعلومات :الخدمات االلكترونية-6

أماكن  و  االلكترونية والحكومة االلكترونية، وهذه كّلها تخّفض استهالك الورق والحاجة إلى فروع  الصيرفة

تساهم  لتستطيع الشركات خدمة عمالئها. كما أّن هذه الخدمات االلكترونية تساعد في توليد فرص جديدة و

 . [9] رضا العمالءفي رفع مستوى 

تمثل الحوسبة السحابية نقلة نوعية من خالل االنتقال من الحوسبة كمنتج إلى الحوسبة  :سحابيةالحوسبة ال-7

األفراد في كل من األسواق  المؤسسات التعليمية والحكومات و قد بدأت كل من  الشركات و و كخدمة، 

لتلبية الطلبات المتزايدة لخدمات الحوسبة السحابية، يستخدم  . وهالمتقدمة والناشئة في استخدام تطبيقات

مراكز بيانات واسعة النطاق تجمع آالف الخوادم مع البنى التحتية األخرى  مزودي خدمات الحوسبة السحابية

، حيث تتضمن البنية التحتية اخضراً  تعد الحوسبة السحابية حالً  و مثل شبكات التبريد والتخزين واالتصاالت.

 كفاءة استخدام سحابية عنصرين حاسمين من عناصر تكنولوجيا المعلومات الخضراء: كفاءة الموارد وال

 .[10] الطاقة

 تعريف الحوسبة السحابية: 

هي نموذج تقني يسمح للمستخدم بالنفاذ المريح وحسب الطلب لمجموعة من الموارد الحاسوبية القابلة للتحكم 

بها سواء كانت تلك الموارد )شبكات، مخدمات، مساحات تخزين، دورات وحدة معالجة، تطبيقات برمجية و 

مها وذلك مع ضمان بقاء الحاجة خدمات أخرى( و التى يمكن بسرعة كبيرة زيادتها أو االستغناء عن استخدا

 .[11] للجهود البشرية في إدارة تلك الموارد والحاجة للتفاعل مع مزودي تلك الخدمات في حدودها الدنيا

 مميزات الحوسبة السحابية :

 تتميز الحوسبة السحابية الخضراء بعدة مميزات منها:
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 .توفير الطاقة  الموارد 

 .استخدام أفضل الموارد 

  البيئى األمثل.التأثير 

 .التكلفة التشغيلية األمثل 

 .تسبب في انخفاض كبير في كمية الحرارة الناتجة من أجهزة الحواسيب 

 نماذج تصميم تقنية الحوسبة السحابية :

 هناك مجموعة من النماذج تختلف بناء كاًل منها حسب نوع وطريقة توفرها وهي :

التقنية من السحابات خاصة جدًا بالمنشأة و ال يشترك معها أي هذه  (:Private Cloudسحابة خاصة : ).2

مؤسسة أخرى و يمكن الوصول اليها من خالل الشبكة المحلية ثم من اإلنترنت بدون حواجز مكانية أو زمانية 

 في أي وقت ، كما تستطيع المنشأة مراقبة مكوناتها للبنية التحتية و مستنداتها و التحكم فيها بشكل كامل.

لجأ المؤسسات لهذا النموذج عندما يكون معياري أمن وخصوصية البيانات ومستوى التحكم هما المعيارين وت

 .األهم، حسب طبيعة هذه المؤسسات والتي غالبًا ما تكون حكومية أو مصرفية

و هي نموذج للسحابة العامة المفتوحة لكل المستخدمين و هي عبارة عن (: Public Cloudسحابة عامة ).1

خدمات تجارية يقدمها مزود الخدمة )الشركات المتخصصة في توفير هذه السحابات( لمجموعة عمالء 

متعددين و تكون مركزها في مكان بعيد عن العميل ، و هي بذلك توفر التكاليف و الوقت        و الجهد و 

 البريد اإللكتروني.المساحات التخزينية الكبيرة  وخدمات مستندية أخرى و أهم مثال على ذلك خدمات 

و هي سحابة تجمع بين خصائص السحابة الخاصة و العامة معًا إذ  (:Hybrid Cloudسحابة هجينة :).3

يمكن لمنشأة أن يكون لها سحابة خاصة تقدم من خاللها خدمات خاصة لعمالئها باإلضافة لتقديم بعض 

 .[12]الخدمات العامة لخدمة احتياجات عميلها
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فيها يتم مشاركة مركز البيانات وخدمات الحوسبة  و(:Community Cloudمشتركة: )سحابة مجتمعية .4

السحابية بين مجموعة من المؤسسات ذات الطبيعة أو االهتمام المشترك أو التي تتالءم مع مجتمع معين 

 (.)مثل المؤسسات التعليمية، أو البنوك وشركات التأمين، إلخ

 السحابية: أنماط الخدمات المقدمة من الحوسبة

 و السحابية الحوسبة طبقات من Cloud Software as a Service (SaaS):كخدمة البرمجيات تقديم.2

 عالقات إدارة تطبيقات اإللكتروني، البريد أنظمة النهائي مثل بالمستخدم المتعلقة بالتطبيقات أكثر تهتم التي

 .العمل سير إدارة أنظمة المشتركة و البرمجيات العميل،

للدفع أواًل بأول يسمح للشركات باختيار التطبيقات المحددة التي تحتاجها فقط في  (SaaS)نظًرا ألن نموذج 

أي وقت معين ، بداًل من االضطرار إلى الدفع مقابل مجموعة كاملة من البرامج في أماكن عملهم ، يمكنهم 

ألن مسؤوليات الترقية والصيانة توفير المال. يمكن أيًضا خفض تكاليف موظفي تكنولوجيا المعلومات 

 .[13]سيتحملها موفر السحابة

 السحابية الحوسبة طبقات من طبقة هي Cloud Platform as a Service (PaaS):كخدمة المنصة.1

 المطورين يحتاجها والتي التشغيل وقت أدوات و تحديثات سيطة، و برامج مكتبات، من أساسي بشكل تتألف

 طبقة في االفتراضية البيئات من كخدمة المنصة تكنولوجيا تستفيد و .كخدمة البرمجيات تطبيق تحديث في

 .[14] كخدمة التحتية للبنية االفتراضية المصادر في المطورة البرمجيات وتوفير لنشر "كخدمة التحتية البنية"

حيث توفر البنية التحتية للحاسب  : Infrastructure as a Service(SIaaالبنية التحتية كخدمة ).3

اآللي، و بداًل من شراء الخودام ، البرمجيات ، و مساحات خاصة بمركز البيانات أو معدات الشبكة، يقوم 

العمالء باستئجار هذه المصادر كخدمة مستقلة تمامًا ، و يتم وصف الخدمة عادة على أساس من المنفعة 

و بالتالي التكلفة و التى سوف تنعكس بالضرورة على مستوى  الحاسوبية ، و كم المصادر المستخدمة،

( بشكل Virtualization Technologyالنشاط. وتستخدم الحوسبة السحابية تكنولوجيا الحوسبة االفتراضية )
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و   مكثف في نموذج "البنية التحتية كخدمة" الخاص بها ، حيث أن ذلك يساعد على توفير الطاقة ، التكلفة،

 .[15]ي مراكز البيانات ، فالحوسبة االفتراضية هي ما يعد حجر األساس في بنيان السحابةالمساحة ف

 لماذا تعتبر الحوسبة السحابية مهمة؟

و بدون أي   إن أهمية الحوسبة السحابية تتمثل في أنها أرخص و أسرع و تتسم بالبيئة النظيفة أي الخضراء .

طريق السحابة الحصول على برمجيات أقوى بتكاليف أقل أو بدون استثمارات في البنية األساسية ، يمكن عن 

كلفة فيما يتصل بالتفاعل مع الواجهة ، حيث تتوافر فوائد تتعلق بتحمل تكلفة االستخدام فقط أي الدفع عند 

 طلب االستخدام.

 :األسباب التى تجعل الحوسبة السحابية  من الحلول الخضراء

جانبين رئيسيين مطلوبين لنظام تكنولوجيا المعلومات الخضراء: كفاءة تعالج خدمات الحوسبة السحابية 

 السحابة تقنية صديقة للبيئة:الحوسبة  استخدام الموارد وكفاءة الطاقة. وهناك عدة أسباب تجعل 

المحاكاة االفتراضية هي تقنية بدائية ُتستخدم في نشر البنية التحتية القائمة على  :. الموارد االفتراضية2

السحابة. يسمح لخادم فعلي واحد أن يكون قادًرا على تشغيل صورتين أو أكثر من صور نظام التشغيل في 

وقت واحد. من خالل تمكين هذا الدمج ، ستعمل المحاكاة االفتراضية للخوادم على تقليل البصمة من الخوادم 

ءة الموارد ، ستحتاج إلى عدد أقل من بالنظر إلى كفاو  .المادية ، مما يساهم بطبيعته في المبادرة الخضراء

الخوادم المادية وأحمال العمل األخرى لدعم أعباء العمل المكافئة ، وتقليل الفاقد اإللكتروني بشكل فعال 

ومساحة مركز البيانات الفعلية. بالنظر إلى كفاءة الطاقة ، فإن المعدات األقل ستستهلك قدًرا أقل من القوى 

 .[16]ارتهاالعاملة والكهرباء إلد

لتوفير أعباء العمل و نقلها وتوسيع نطاقها داخل مراكز  : (تكنولوجيا التشغيل اآللي) . تكنولوجيا األتمتة1

إلى جانب المهارات المناسبة البيانات المشتركة على برامج التشغيل اآللي لزيادة كفاءة الطاقة و الموارد . 
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لمحترفي تكنولوجيا المعلومات االستفادة القصوى من استثماراتهم  والمعايير التشغيلية والمعمارية، تتيح األتمتة

 في البنية التحتية القائمة على السحابة من خالل دفع حدود نسب الدمج واالستخدام التقليدية.

وتحسين  كلما ارتفعت هذه النسب، قلت الحاجة إلى البنية التحتية المادية، مما يزيد بدوره من كفاءة الطاقة و

 .[17]الموارد

ن ما يحتاجونه فقط من و المستخدميستهلك في الحوسبة السحابية : . الدفع لكل استخدام والخدمة الذاتية4

يؤدي تضمين الخدمة الذاتية في الحزمة إلى تحسين إدارة  هم يدفعون مقابل ما يستخدمونه فقط. ، وخدمات

ال يأخذ سوى البنية التحتية التي يحتاجها لعملية معينة. عندما ال تكون البنية  عمل العميلألن دورة الحياة 

 .التحتية في حاجة إليها ، يتم تسليمها إلى مستخدم آخر مما يقلل من الهدر خاصة من مورد الطاقة

هي سمة من سمات الحوسبة السحابية تساعد على تأجير التطبيق الواحد المقدم من قبل تعددية اإليجار:.5

موفر الخدمة السحابية لعدد مختلف من العمالء في نفس اللحظة من الزمن ، حيث يتيح النظام لعدة عمالء 

و ما توفره المشاركة في البنية التحتية المخصصة لهم دون أن يدري أيًا منهم بشأن هذه المشاركة ، و ه

 .[18]المحاكاة االقتراضية للخوادم دون المساس بخصوصية المستخدمين أو أمن البيانات الخاصة بهم

تميل أجهزة مركز البيانات التقليدية إلى استخدامها لفترات طويلة من الوقت قبل  سرعة تحديث األجهزة:.6

في ترقية الخوادم. نظًرا ألن األجهزة الموجودة  الترقية أو االستبدال بسبب التكاليف المرتفعة والوقت المستغرق

في السحابة العامة تميل إلى الحصول على معدالت استخدام أعلى بكثير من الخوادم التقليدية ، فمن المرجح 

أن يكون لها دورة حياة أقصر ، مما يؤدي إلى وقت تحديث أسرع. كما أن ترقية الخوادم السحابية العامة على 

ثر فعالية من حيث التكلفة ألن التكنولوجيا الجديدة توفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة. أساس منتظم أك

كلما زادت كفاءة األجهزة في استخدام الطاقة ، زادت األموال التي سيوفرها مزود الخدمات السحابية العامة ، 

 [.19مما يؤدي إلى استخدام طاقة أقل بشكل كبير على المدى الطويل]
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إلى نظًرا ألن تقنية الحوسبة السحابية تسمح للموظفين بالوصول :الحوسبة السحابية العمل عن بعدتدعم . 7

بعبارة  ،، سيحتاج عدد أقل من الموظفين إلى القيادة أو ركوب الحافلة إلى العملالبيانات التي يحتاجون إليها

أخرى، تساعد الحوسبة السحابية بشكل غير مباشر في تقليل انبعاثات السيارات. باإلضافة إلى ذلك ، نظًرا 

 ألن البيانات متاحة بالفعل عبر اإلنترنت ، فإن الحاجة إلى طباعة تقارير ومراجع من ألف صفحة تتضاءل.

 :الخضراء الحوسبة السحابية بعض من تطبيقات

قطاعات األعمال ب مجديًا لتطوير العديد من التطبيقات الخاصة وسبة السحابية تمثل خياراً ال شك بأن الح

التي  المتخصصة مثل التعليم الرقمي والتطبيب عن بعد واستخدام الذكاء الصناعي في التشخيص الطبي، و

 المستخدمين وسيصعب على أي جهة منفردة َتحُمل نفقاتها، ولكن سيكون مجديًا مع التوسع في قاعدة 

المستفيدين. إننا نتوقع أن هذا النوع من السحابات المتخصصة سيكون لها دور كبير في تطوير واقع 

وال سيما في مجال مثل التعليم والذي بدأت معظم الدول بتبني منظومات  ،قطاعات األعمال المتخصصة

كل كبير على أهداف تلك القطاعات تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وهو ما سينعكس إيجابيا بش

 ة. وخططها التنموي

إن المحاكاة االفتراضية ألجهزة مراكز البيانات لتكنولوجيا المعلومات هي أهم :. الرعاية الصحية الخضراء 2

خطوة ستتخذها معظم الشركات لالنتقال إلى الرعاية الصحية الخضراء. في حين أن خفض التكاليف غالبا ما 

استخدام المعدات التي تعمل بأحدث التقنيات، والقدرة على الدافعة وراء المحاكاة االفتراضية ، فإن يكون القوة 

غالبا  عبر اإلنترنت وأشياء أخرى كثيرة، استشارة األطباء عن بعد عبر اإلنترنت، ومنصات الرعاية الصحية

ما الصحية في مجال الرعاية  الخضراءلوجيا المعلومات ممارسات تكنو . و من ما يكون العامل األكثر أهمية

 : يلي
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لتتبع ومراقبة وتنسيق تقديم الرعاية الصحية  ،السجالت الطبية اإللكترونيةيستخدم أخصائيو الرعاية الصحية • 

تقليل من استخدام داخل مؤسسة الرعاية الصحية. ووفقا للتقديرات، فإن هذه المعدالت لديها القدرة على ال

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  حد مناألوراق و ال

إلعطاء العالج لألشخاص  قنياتالتطبيب عن بعد: التطبيب عن بعد هو ممارسة الطب الذي يستخدم الت• 

الكربون حيث يمكن للناس  نبعاث وال سيما في المناطق الريفية. فهو يساعد على الحد من ا القاطنين بعيدًا 

 . المستشفيات و أماكن تواجد األطباء تجنب الذهاب 

 تمكن االساتذة و فإنهاتوفر الكثير من الموارد والخدمات المشتركة، الحوسبة السحابية :التعليم االلكتروني-1

 و، وم بتحميل المحاضرات الى السحابةان يق لألستاذالطلبة من تقليل االنفاق على المواد المختلفة اذ يمكن 

. كل ما االستنساخ و          بذلك تنتفي الحاجة الى الكتب والمحاضرات الورقية وتقلل من تكاليف الطباعة 

 و يحتاجه الطالب عندها هو جهاز حاسوب يمكنه من الوصول الى المواد الدراسية المختلفة على السحابة.

دي ألنه يقلل من استخدام الورق ، وبالتالي يقلل بذلك يمكن أن يكون التعلم اإللكتروني بدياًل جيًدا للتعلم التقلي

في  pdf. لذلك فإن استخدام رسائل البريد اإللكتروني ومقاطع الفيديو والفاكسات وملفات والبصمة الكربونية

 التعلم اإللكتروني وفي قطاعات األعمال هو الوسيلة الصحيحة لتنفيذ الحوسبة الخضراء. 

 االستفادة من ممارسات السحابة الخضراء؟كيف يمكن لنشاطك التجاري 

الحد من انبعاثات  وتركز فوائد الحوسبة السحابية الخضراء على ثالثة اتجاهات رئيسية: توفير الطاقة، و

 خفض التكاليف التشغيلية. هناك طريقتان للنظر في هذه الفوائد: الكربون و

 يمكنك تحقيق الحوسبة السحابية الخضراء من خالل تحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ حلول  :كمزود سحابي

الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة. باإلضافة إلى ذلك، باستخدام تقنيات توفير 

 الطاقة هذه وأنظمة التبريد المثلى، ستتمكن من تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل.
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 يمكنك استبدال أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة بأجهزة منخفضة الطاقة، مما سيحسن  :كمستخدم سحابي

كفاءة الطاقة ويقلل من انبعاثات غازات الدفيئة في نفس الوقت. وباإلضافة إلى ذلك، ستنخفض التكاليف 

 نتيجة النخفاض اإلنفاق على الطاقة وعلى الهياكل األساسية الالزمة.

، فإن فوائد اعتماد الحوسبة السحابية الخضراء مترابطة للغاية. وهذا يعني أنه من خالل تقليل  كما ترون

استهالك الطاقة الخاص بك، سوف تستتبع تكاليف تشغيلية أقل وانبعاثات غازات الدفيئة أقل لعملك، بغض 

 .[20]النظر عن موقعك كمزود سحابي أو مستخدم سحابي

 النتائج:

لمعلومات الخضراء مساعدة المنظمات على الحد من آثارها البيئية في مجاالت مثل يمكن لتكنولوجيا ا .2

 استهالك الطاقة و انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون.

( الخيار المفضل ألنه يزيد الفوائد التى تحققها الحوسبة السحابية SaaSيعد نموذج البرمجيات كخدمة ) .1

 الى أقصى قدر ممكن.

و استخدام البنية  التحتية للحوسبة ، و تقليل استهالك  ةالخضراء معالجة فعال تحقق الحوسبة السحابية .3

 الطاقة ، و هذا ضروري لضمان أن النمو المستقبلي للحوسبة السحابية مستدام.

 التوصيات:

نجوم الطاقة حيث أن تلك المنتجات صنعت مع األخذ بعين  استخدام المنتجات التي تحمل شعار .2

 .األمثل للطاقة ستهالكخضراء و االاالعتبار البيئة ال

تطبيق إعفاءات ضريبية للشركات التي تطبق التقنية الخضراء والشركات التي تستخدم منتجات خضراء أو  .1

 مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة.

 .من خالل اإلعالن ودراسات المستخدم تثقيف الجمهور حول أهمية الحوسبة الخضراءو نشر الوعي  .3
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لنشر الوعي بالمنتجات اإللكترونية المتاحة الصديقة للبيئة ، وكيفية التخلص منها   ترشيديةعقد ندوات  .4

 بطريقة تفيد البيئة أو على األقل ال تضر بها.

نوصي بإطار عمل للحوسبة السحابية الخضراء لتقليل انبعاثات الكربون بطريقة مفيدة دون المساس بجودة  .5

 د( التي يقدمها موفرو الخدمات السحابية.الخدمة )األداء واالستجابة وتوافر الموار 

 خاتمة البحث:

وتأسيًسا على ما سبق.. تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء ذات أهمية حاسمة لتحقيق تنمية 

اقتصادية مستدامة من خالل األعمال المصرفية الخضراء، والتجارة الخضراء، والحوكمة الخضراء، والمباني 

أنها تلعب دوًرا رئيسيًّا في حماية البيئة واالستدامة البيئية والتعليم البيئي والتنمية الريفية كما  .الخضراء

المستدامة. وتعمل تقنية المعلومات الخضراء على تصنيع مواد ومنتجات ذات تأثير أقل على البيئة، وتقليل 

أن المعلوماتية الخضراء ال يمكن  لكن تبقى حقيقة رئيسية، هي .استهالك الطاقة وا عادة التدوير بشكل أفضل

أن تحل محل األشخاص وسلوكهم الذي ال يزال يشكل العامل األكثر أهمية في حماية البيئة وتحقيق 

 .االستدامة البيئية
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