Archive of SID

توسعه مدیریت خدمات فناوری اطالعات برای سبز کردن فناوری اطالعات
مسعود ظهرابی
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه لیوبلیانا ایتالیا
Email: Masoud.zohrabi1982@gmail.com

چکیده

Abstract

یکی از تصمیم های مهم و راهبردی مدیران ارشد اطالعاتی سازمان ،پایداری بلند مدت و کلی سازمان و
ایجاد قابلیت و ظرفیتی به منظور طراحی نقشه راه فناوری اطالعات کسب و کار و صنعت ،برای پیشتازی
نسبت به رقبا ،می باشد .با توجه به روند و گرایش های حال حاضر در صنایع مختلف ،سازمان های
فناوری اطالعات ،ملزم هستند تا بخشی از راهبرد های خود را به شکل پایداری زیست محیطی (سبز)
انتخاب و اجرا نمایند .این بدین معنا است که توسعه چارچوب های صنعتی برای پیشنهاد بهترین
تجارب سبز نیز ،ضروری است .در این مقاله سعی شده ،یک مجموعه پیشنهاد در راستای چارچوب
مدیریت خدمات فناوری اطالعات که می تواند در آینده برای سبز شدن فناوری اطالعات به کار گرفته
شود ،ارائه گردد .این مجموعه پیشنهادات برای مدیران فناوری اطالعات ،مدیران مراکز داده و کارشناسان
ارشد حوزه فناوری اطالعات سازمان و همچنین مدیران پایداری سازمان مفید خواهد بود.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات سبز  ،مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،نسخه سوم ITIL
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 -1مقدمه
فناوری اطالعات سبز ،از سال  002که در وب سایت موسسه گارتنر به عنوان یکی از مباحث کلیدی و روز دنیا معرفی شد،
همواره جزو موضوعات جذاب و مورد بحث متخصصین و کارشناسان سیستم های اطالعاتی بوده است .سان مورگسان2فناوری
اطالعات سبز را بدین شکل تعریف می کند" :مطالعه و شیوه طراحی ،تولید ،استفاده و دفع رایانه ها ،سرور ها و زیر سیستم
های مرتبط با آن ،از جمله نمایشگر ها ،چاپگر ها ،وسایل ذخیره کننده و سیستم های ارتباطی و شبکه ای ،به طور مؤثر و
کارآمد با حداقل تأثیر بر روی محیط" .با این وجود ،بر طبق گفته ریک تامپسون  ،یکی از معاون های شرکت Greentech
 ،Mediaفناوری اطالعات سبز به شکل واضح تعریف نشده است و از سوی دیگر ،هنوز فناوری بسیار نوظهور و جدیدی برای
بازار و صنایع مختلف محسوب می شود .شرکت ها و سازمان ها معموال بر روی یکی از سه حوزه زیر تمرکز کرده اند:



طراحی مراکز داده 0مبتنی بر بهترین تجارب در حوزه سبز و پایدار
توان پردازشی بیشتر در ازای هر کیلو وات

 شروع تعهد به برنامه ها و طرح های سبز
اما برنامه مشخصی برای پیشبرد و چگونگی این اهداف و طرح ها ندارند .هدف اصلی در پشت این مفهوم ،راهبرد فناوری
اطالعات سبز است که منظور ،حفظ و یا کاهش مصرف و هزینه های انرژی می باشد ،در حالی که افزایش مستمر الزامات و
نیازمندی ها برای عملکرد و ظرفیت بهتر ،مدیریت می گردد.
در حال حاضر همگان از مسائلی چون گرمایش جهانی و کمبود منابع انرژی اطالع دارند .پروفایل انرژی شرکت ها نقش
کلیدی در تعیین کربن تولید شده توسط آنها ایفا می کند .در سال  00و بر اساس تحقیقات میلوی  ،میانگین اثرات
میلیون تن دی اکسید کربن بود .پروفایل انرژی مراکز داده سازمان ها ،در حقیقت
کربن برای خانوار های آمریکایی،
نشانگر مقدار کلی گاز های گلخانه ای مانند دی اکسید کربن است که در نتیجه استفاده از سوخت های فسیلی تولید شده
اند .برای نشان دادن نمونه هایی ساده از تاثیرات فناوری بر روی محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره کردMilloy, S, ( :
)2006


هر سرور  8تن دی اکسید کربن در سال تولید می کند.



هر رایانه شخصی و یا لپ تاپ  4تن دی اکسید کربن در سال تولید می کند.



هر چاپگر و دستگاه تکثیر  01تن دی اکسید کربن در سال تولید می کند.



هر روتر  01تن دی اکسید کربن در سال تولید می کند.



هر سوئیچ اترنت  5تن دی اکسید کربن در سال تولید می کند.

در پژوهشی که در سال  0 0و در دانشکده تحصیالت تکمیلی کسب و کار دانشگاه پیتزبورگ آمریکا انجام شد ،مقدار تقریبی
انرژی مصرف شده توسط دانشکده در یک سال ،با استفاده از محاسبه گر اثرات کربن فناوری اطالعات سبز که توسط موسسه
حاکمیت فناوری اطالعات تهیه شده بود ،تخمین زده شد .در ساعات اوج مصرف ،میزان دی اکسید کربن تولید شده توسط
دانشکده در حدود  28 0تن در سال بود .تجهیزات پیکره بندی و پردازشی اغلب سیستم های دانشکده ،یک رایانه شخصی
7

- Gartner
- San Murugesan
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- Rick Thompson
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- Data Center
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- Profile
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”?'- Milloy, S. “What's Your Real 'Carbon Footprint
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)- Carbon Dioxide (CO2
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با دو نمایشگر  LCDبود که بسیاری از آنها یک چاپگر شخصی کم مصرف نیز در کنار خود داشتند .با کاهش تعداد نمایشگر
های هر سیستم از دو به یک و تعداد چاپگر ها به سه یا چهار عدد در هر طبقه ،امکان کاهش تولید گازهای گلخانه ای
دانشکده تا میزان  28 0تن در سال وجود داشت .این پژوهش ثابت می کند که کنترل تاثیرات مخرب بر روی محیط زیست
برای هر سازمانی (چه بزرگ و چه کوچک) چندان هم دشوار نیست و به همین دلیل ،در حال حاضر حرکت به سمت فناوری
اطالعات سبز بیش از پیش مهم جلوه می کند.
-

تالش های صورت گرفته در زمینه فناوری اطالعات سبز

تا به حال تالش هایی در زمینه فناوری اطالعات سبز صورت پذیرفته است .بنا بر گزارش  IT Governance Ltdدر سال
 0101هر روز بر تعداد شرکت هایی که با تبلیغ راهکارهای سازگار با محیط زیست در مسیر حرکت به سمت پایداری قدم بر
می دارند ،افزوده می شود .شرکت هایی مانند IBM ،Hitachi ،Google ،Digital Reality :و مایکروسافت برخی از این
سازمان ها هستند که اصالحات سازگار با محیط زیست را که در برخی موارد بسیار چشمگیر هم بوده اند ،با جزئیات اعالم
کرده اند .راهبرد های سازگار با محیط زیست این شرکت ها شامل کمینه سازی مصرف برق سرور ها ،کاهش مجموع مصرف
انرژی مراکز داده ،بازیافت و کاهش آب بکار گرفته شده برای خنک کننده های مراکز داده ،استفاده مجدد و بازیافت تجهیزات
و نیز پشتیبانی از شبکه های سازگار با محیط زیست می باشد.
اهداف اصلی برای بکارگیری راهبرد های فناوری اطالعات سبز برای بیشتر سازمان ها عبارتند از:


کمینه سازی مصرف انرژی برای استقرار تجهیزات بکار گرفته شده در صنعت فناوری اطالعات



خرید انرژی سبز



بکارگیری و استفاده از تامین کننده های سبز



کاهش مصرف کاغذ و دیگر مواد مصرف شدنی



کاهش دفع و از چرخه خارج کردن تجهیزات



کاهش سفر های کاری غیر ضروری برای کارکنان و مشتریان

کسب و کار ها به دنبال کسب درآمد های مناسب و در عین حال کم دردسر از بکارگیری راهبرد های سبز هستند .برای مثال
شرکت های تامین کننده برق می توانند با اعطای تخفیف از مشتریانی که مصرف خود را کاهش بدهند ،قدردانی نماید .برخی
از آنها نیز برای خرید محصوالت فروشندگانی که تولیدات سازگار با محیط زیست دارند ،می توانند تخفیف قائل شوند .در
سرتاسر جهان ،اعتبارات جبران تولید کربن و برنامه های تشویق شرکت ها به کاهش مقدار کربن تولید شده ،به افزایش آورده
های مالی سازمان ها منجر خواهد شد؛ برنامه هایی که بر طبق آنها ،کاهش مقدار کربن تولید شده شرکت ها تا سطح مورد
توافق ،با اعطای امتیازاتی به آنها همراه است.
-

نیاز به مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز

با تالش های انجام شده در حوزه فناوری اطالعات سبز ،ممکن است این سوال پیش آید :چرا نیاز به مدیریت خدمات فناوری
اطالعات سبز احساس می شود؟ پاسخ این خواهد بود که اگر ما از جنبه های سبز یا پایدار به صورت پیش فرض در برنامه ها و
طرح های مدیریت خدمات استفاده کنیم ،بسیار بیشتر از مجموعه تغییرات فنی و فناورانه جزئی ،منفعت به دست خواهیم
آورد.
بسیاری از سازمان ها ،اصول و فرایند های چارچوب  ITIL v3را بکار گرفته اند .در حقیقت ،این چارچوب به عنوان پذیرفته
شده ترین رویکرد به مدیریت خدمات فناوری اطالعات در جهان شناخته می شود .تا زمانی که برای تعریف برنامه های
مدیریت خدمات فناوری اطالعات از چارچوب و راهنمای  ITIL v3بهره می بریم ،همواره از این سخن به میان می آوریم که
این چارچوب چگونه به سازمان در اتخاذ رویکردی نظام مند و ساختار یافته در جهت اقدامات و طرح های مدیریت خدمات
کمک می کند.
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با نگاهی به دورنمای راهبردی این موضوع خواهیم دید که اگر تالش های سبز فردی ما از دریچه فرآیند ها و سیاست های
سازمان شکل گرفته باشند ،چشم انداز بسیار وسیع تر و کامل تری از آنها خواهیم داشت .انجمن مدیریت خدمات فناوری
اطالعات آمریکا از این موضوع استقبال کرده و یک گروه عالقه مندی ویژه به نام  Sustainable 360 SIGتشکیل داده
است .هدف این گروه حرکت به سمت بهبود کارایی مراکز داده و شناسایی فرصت هایی است که واحد های فناوری اطالعات
با کمک آنها بتوانند با اجرای فعالیت های پایدار و نوظهور ،به شکلی موثر بر روی جنبه های اصلی و حیاتی سازمان های خود
تاثیر بگذارند.
بعالوه می دانیم که راهبرد های فناوری نقش قابل توجهی در برنامه ها و طرح های مدیریت خدمات بازی می کنند و با برنامه
ریزی صحیح راهبرد های مدیریت خدمات پیشرفته ،می توانیم به سطوح باالتری از ذخیره انرژی نائل شویم .اما اصلی ترین
راهبرد ،نیاز به پایداری (و نه فقط سبز بودن) می باشد ،و البته پایداری بلند مدت برای کسب و کار ها از بیشترین اولویت
برخوردار است .مفهوم صحیح مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز توجه به هر دو جنبه (پایدار و سبز) می باشد.
 -2اهداف
-

رویکرد های امکان پذیر

چندین رویکرد وجود دارد که می توان یکی از آنها را در جهت این تالش های راهبردی اتخاذ کرد .رایج ترین رویکردی که
توسط بسیاری از سازمان ها بکار گرفته می شود ،مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد .به دلیل آنکه مفهوم این موضوع
بسیار گسترده می باشد ،بسیاری از سازمان ها زمانی را برای کار کردن بر روی راهبرد های مسئولیت اجتماعی به شکل واقعی
اختصاص نمی دهند .عالوه بر این ،مسئولیت اجتماعی شرکت تنها درباره سبز و یا پایدار بودن نیست ،بلکه شامل تمام تالش
هایی می شود که یک سازمان برای پذیرفتن مسئولیت در قبال تاثیرات فعالیت های خود بر روی محیط زیست ،مصرف
کنندگان ،کارکنان ،جوامع ،ذینفعان و سایر موضوعات و افرادی که با آن در ارتباط هستند ،صورت می دهد .البته مسائل زیست
محیطی تنها بخشی از تالش های کلی هر سازمان در ارتباط با مسئولیت اجتماعی خود می باشد.
سوی دیگر این ماجرا ،رویکرد عملیاتی استفاده از فناوری در پایین ترین سطح ،برای نشان دادن مصرف بهینه و ذخیره انرژی
است .این رویکرد شامل استفاده از دستگاه های مطابق با استاندارد انرژی استار ، 2سرور های کم مصرف ،مجازی سازی و یا
پردازش ابری 0که جدیداً به عنوان راهکار هایی برای کاهش مصرف انرژی استفاده می شوند .با این حال ،بسیاری از این فعالیت
ها تنها در سطح عملیاتی صورت می پذیرند و حتی اگر این پروژه های عملیاتی بسیار مفید هم باشند ،ولی در نهایت تنها یک
جنبه از راهبرد های کلی را مد نظر قرار می دهند و همین مسئله آنها را مستعد شکست یا کنار گذاشته شدن می سازد.
-

اصول حاکم بر توسعه مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز از طریق ITIL v3

با توجه به اهمیت برنامه ریزی راهبردی ،برای کسب بیشترین میزان سود بر اساس بهینه سازی و ذخیره مصرف انرژی و
همچنین مشارکت در برنامه های پایداری صحیح ،باید با استفاده از مجموعه راهنمایی های نسخه سوم چارچوب  ITILکه
دستورالعملی برای اقدامات و طرح های مدیریت خدمات فناوری اطالعات می باشد ،به بسط و توسعه فناوری اطالعات سبز
بپردازیم .پیشنهاد های ارائه شده در این مقاله همچنین می تواند در طراحی اقدامات و فعالیت های مشابه برای چارچوب های
مکمل دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد .هدف از توسعه و بسط این چارچوب ،حصول اطمینان از این نکته است که با رجوع به
این مرجع ،اجرا و برنامه ریزی راهبردی براساس چرخه عمر فناوری اطالعات تحقق می یابد و تالش های سازمان در راستای
کاهش و ذخیره مصرف انرژی به درستی آغاز می شوند.

16
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 -3توسعه مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز از طریق نسخه سوم ITIL

در ادامه بر اساس پنج مرحله یا فاز اصلی موجود در نسخه سوم چارچوب  ITILبه بسط و توسعه مدیریت خدمات فناوری
اطالعات سبز خواهیم پرداخت .این پنج فاز عبارتند از:
 راهبرد خدمات
 طراحی خدمات
 انتقال خدمات
 عملیات خدمات
 بهبود مستمر خدمات
 راهبرد خدمات سبز
چرخه عمر راهبرد خدمات ،مرحله ای است که در آن شروع به برنامه ریزی اقدامات و فعالیت ها صورت می گیرد .اگرچه می
توان گفت تا زمانی که یک راهبرد اساسی و چشم انداز روشن در ارتباط با مصرف بهینه و ذخیره انرژی طراحی نشود ،هیچ کار
مهمی صورت نگرفته است .راهبرد خدمات باید اهداف و مسئله پایداری سازمان را در رابطه با ذخیره بهینه انرژی مد نظر قرار
دهد.
 ایجاد ارزشخلق ارزش با استفاده از دو عامل مطلوبیت و ضمانت به دست می آید .برای اینکه به این دو عامل دست پیدا کنیم ،الزم است
تا نیاز های مشتریان را شناسایی کرده و در نظر بگیریم .سه سؤال که برای استقرار مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز باید
به آنها توجه خاصی شود ،عبارتند از:


مشتریان به چه خدماتی ارزش می دهند؟



آنها چگونه از خدمات ما استفاده می کنند؟



چرا این خدمات برای آنها ارزشمند است؟

با شناخته شدن مفهوم و مبحث فناوری اطالعات سبز ،بسیاری از سازمان ها به عامل پایداری اهمیت بسیار می دهند .تعریف
کردن یک چشم انداز سبز باید در راس همه تالش های سازمان برای حصول فناوری اطالعات سبز قرار بگیرد .هنگامی که این
دیدگاه و چشم انداز به درستی ایجاد شود و به شکل شفاف برنامه ریزی گردد ،سازمان ها می توانند خدمات پایدار خود را به
شکل کارآمد تری در بازار افزایش دهند.
-

تعریف بازار

امروزه بازار در حال رشدی برای خدمات پایدار که باعث ارتقا سازمان ها به عنوان سازمان سبز می شود ،وجود دارد .این
سازمان ها را می توان با توجه به فعالیت های تبلیغاتی آنها شناسایی کرد .آنها به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن و تحقق
یافتن پایداری خدمات خود هستند .برخی از محرک های اقتصادی نیز برای افزایش صرفه جویی در انرژی در سراسر جهان
ارائه می شود .حتی سازمان هایی که برای رسیدن به چنین هدفی از این محرک ها تبعیت می کنند هم ،مشتریان خوبی
محسوب می شوند.
 مدیریت مالیروش های مختلفی برای اندازه گیری مزایای اقتصادی و مالی سبز وجود دارد .هدف مدیریت مالی ،مشخص کردن ارزش
خدمات فناوری اطالعات برای کسب و کار و فناوری اطالعات می باشد که با استفاده از معیار های زیر قابل دسترسی است .در
فرایند مدیریت مالی ،استفاده از معیار های زیر می تواند کارآمد باشد:
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محرک های پیشنهاد شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا



تائیدیه های میزان تولید کربن



محرک های جبران کربن



اعتبار داد و ستد و تجارت



هزینه های مرتبط با صرفه جویی در انرژی



هزینه های پایه ای مرتبط با تالش های ذخیره انرژی

 مدیریت تقاضادر فرایند مدیریت تقاضا ،ارائه ارزش و تعریف بازار را می توان به شکلی انجام داد که انتظارات مشتریان را برآورده کند .این
بازار را با استفاده از ابزار های زیر شناسایی می کنیم:


استفاده از تکنیک های مدیریت تقاضا به عنوان محرکی برای مشتریان .مدل های زیادی برای به اشتراک گذاری
منافع وجود دارد که می توانیم از آنها استفاده کنیم .می توان صرفه جویی به وجود آمده توسط مشتری را که منجر
به کارایی انرژی می شود ،به آنها باز گرداند.



همچنین می توان الگو های فعالیت های کسب و کار را با توجه به منابع اجتماعی مختلف که سازمان در اختیار دارد،
شناسایی کرد .با استفاده از این اطالعات می توان فهمید که مشتریان سازمان در تالش هستند تا در چه زمینه هایی
صرفه جویی در انرژی داشته باشند.



پس از فهمیدن صحیح تقاضا ،می توان کاتالوگ خدمات سبز را ایجاد نمود که این کاتالوگ می تواند به صورت ارائه
ای از خدمات مشابه و یا جایگزین های سبز در کاتالوگ فعلی باشد.

-

خودکار سازی خدمات

وقتی صحبت از خودکار سازی خدمات می شود ،توجه به دو جنبه مختلف حائز اهمیت است .اول اینکه ،خودکار سازی به
عنوان ارتقا دهنده ضمانت و مفید بودن مطرح می شود .در حقیقت خودکار سازی تخصیص بهینه و مطلوب منابع ،ارزش
افزوده مناسبی برای هر کسب و کار به همراه خواهد داشت.
جنبه دوم درباره پاسخ به این سوال است که آیا افزایش ضمانت و مفید بودن ،با صرف انرژی بیشتری همراه خواهد بود؟ واضح
است که تصمیم های کسب و کار با در نظر گرفتن این مسأله صورت می گیرد که کاهش و صرفه جویی در هزینه ها به دنبال
خودکار سازی خدمات ،بسیار بیشتر از افزایش جانبی هزینه های مورد نیاز برای خود فرایند خودکار سازی می باشد .از طرفی،
این تجهیزات اضافی (مانند واحد پردازشگر مرکزی) به دلیل مصرف زیاد انرژی ،تأثیرات مخربی بر روی محیط زیست خواهند
داشت .با این حال ،هنوز هیچ نظر روشن و کامال دقیقی درباره خودکار سازی خدمات نمی توان ارائه کرد و باید در انتظار آینده
بود ،اما می توان گفت که فرایند سبز سازی و پیامد های حاصله از آن در زمینه استفاده از انرژی ،باید در مورد خودکار سازی
خدمات در نظر گرفته شود.
-

راهبرد تخصیص منابع (منبع یابی)

بیشترین تالش های راهبردی سازمان در زمینه تخصیص منابع صورت می گیرد .این تالش ها با انتخاب اساسی سازمان در
مورد ساخت و تولید در مقابل خرید آغاز می شود .عالوه بر این ،با بررسی ماتریس تصمیم فروشنده ،می توان عوامل سبز آن را
شناسایی نمود .همچنین به شکل روز افزونی ،سازمان ها به دنبال پذیرش مسئولیت های اجتماعی شرکت در تصمیم گیری
های خود هستند( ،مانند عوامل زیست محیطی و انرژی در روند تصمیم گیری های تخصیص منابع) .از موارد دیگر می توان به
متدلوژی های انتخاب مراکز داده اشاره کرد .این مراکز داده سبز  ،خود بازار بزرگ و مهمی در صنعت فناوری اطالعات
21

- EPA
- Green Service Catalog
23
- Green Data Center
22
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محسوب می شوند .پیشنهاد های زیر را می توان به راهبرد های سازمان در زمینه تخصیص منابع برای افزایش اثربخشی و
کارایی سبز اضافه نمود:


عوامل تأثیرگذار در تصمیم گیری سازمان ها از دیدگاه تولید در مقابل خرید ،باید شامل راهکار های صرفه جویی در
انرژی به عنوان یک معیار باشد .این معیار می تواند براساس عواملی مانند صرفه جویی در هزینه ها از طریق صرفه
جویی در انرژی ،توسعه سرور های بهینه و کارآمد از نظر قیمت و عواملی از این دست باشد.



در هنگام انتخاب محصوالت و فروشندگان آن ،محصوالتی با مصرف انرژی بهینه انتخاب نمایید و همچنین از
فروشندگانی استفاده کنید که می توانند محصوالت کارآمد انرژی در بازه زمانی بلند مدت را معرفی و ارائه کنند .این
فروشندگان می توانند مطابق استاندارد های سبز مانند انرژی استار و ایزو  04111عمل کنند و یا از راهنمای
دستورالعمل هایی مانند ایزو  00111کمک بگیرند.



ارزیابی خدمات تأمین کنندگان و فروشندگان با استفاده از معیار های سبز مختلف .به عنوان مثال ،برون سپاری
مراکز داده را می توان با استفاده از معیار هایی مانند اثربخشی مصرف برق و یا کارآمدی زیرساخت مراکز
داده ارزیابی نمود .اثربخشی مصرف برق ،مقیاسی برای آن است تا بفهمیم چگونه یک مرکز داده رایانه ای ،به شکل
اثربخش از مقدار برق خود استفاده می کند ،در حالیکه کارآمدی زیرساخت مراکز داده ،معیاری برای تعیین کارایی
انرژی مراکز داده می باشد .برخی معیار های دیگر نیز ،بر اساس توانایی تأمین کنندگان و فروشندگان برای رتبه
بندی خود با استفاده از کارت امتیازی سبز به وجود آمده اند .این معیار ها ممکن است مانند رتبه بندی کربن،
نوعی استاندارد محسوب گردند و یا اینکه به کارایی انرژی داخلی فروشنده مشخصی ،اختصاص داشته باشند ،و یا
حتی در ارتباط با نقشه راه برنامه ها و طرح های سبز تامین کنندگان باشند .اگر این معیار ها به درستی ایجاد و
استفاده شوند ،چرخه کارآمدی به وجود خواهد آمد که طی آن فروشندگان و تامین کنندگان می توانند باالترین حد
کارایی و اثربخشی ممکن برای مصرف و استفاده از انرژی را ،به دست بیاورند و در نهایت مشتریان بیشتری را جذب
کرده و انتظارات آنان را برآورده سازند .در نتیجه این اقدامات ،فروشندگان و تامین کنندگان اعتبار باالتری را در
زمینه فعالیت های سبز به دست خواهند آورد.



تالش برای تحقق مراکز داده سبز .راه های زیادی برای انجام این کار مانند :انتخاب محل مراکز داده ،متدلوژی
طراحی ،و خودکار سازی وجود دارد .همانطور که قبال نیز گفته شد ،معیار هایی مانند :کارایی مصرف برق و کارآمدی
زیرساخت مراکز داده ،برای ارزیابی وجود دارد.

عالوه بر معیار هایی که برای منبع یابی راهبردی استفاده می شود ،می توان به تالش ها و فعالیت های سبز اساسی دیگر از
قبیل :تمهیدات لجستیک معکوس ،و بازیافت زباله های الکترونیکی و محصوالت نیز اشاره کرد.
 طراحی خدمات سبز
مرحله طراحی خدمات ،شامل طراحی واقعی سرویس ها است .در واقع در این مرحله بسیاری از برنامه های راهبردی به شکل
واقعی پیاده سازی می شوند.
-

طراحی متعادل
2

طراحی متعادل جیم مک کارتی را که شامل عملکرد ،منابع و برنامه می شود ،می توان به سه جنبه پیشین پایداری محیطی،
افزود .هر کدام از این سه جنبه را می توان از دیدگاه پایداری زیست محیطی بررسی کرد .در شکل شماره  0این مفهوم نشان
24

)- power usage effectiveness (PUE
)- data center infrastructure efficiency (DCIE
26
- Green Scorecard
27
- E-waste
28
- Jim McCarthy
25
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داده شده است .هنگامی که مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز را با طراحی متعادل ادغام می کنیم ،باید منابع مختلف را
(محصوالت ،فروشندگان و  )...بر اساس عوامل مختلف سبز انتخاب کنیم .همچنین باید با در نظر گرفتن پایداری محیط ،جنبه
های دیگر مانند برنامه و عملکرد را مد نظر داشته باشیم .این امر باعث خواهد شد تا رویکردی سبزتر در طراحی خدمات در
پیش بگیریم .عامل برنامه را می توان بر اساس بکارگیری منابع انرژی کارآمد و تجدید پذیر که قابلیت استفاده برای مدت
طوالنی تر و ساعات اوج عملکرد دارند ،تنظیم نمود .البته این امر بیشتر به انتخاب درست منابع مربوط می شود ،اما از این
جهت حائز اهمیت است که برنامه ای مناسب برای استفاده از این منابع را به وجود می آورد .در نهایت ،در مورد جنبه عملکرد،
می توان استفاده پذیری از خدمات را با تالش ها و فعالیت های سبز همراستا کرد .برای مثال ،حفظ دمای صحیح مراکز داده،
می تواند در طوالنی مدت مقدار انرژی زیادی را ذخیره کند.

 معماری طراحیهمان طور که در بخش پیش اشاره شد ،در حال حاضر مراکز داده سبز مهم ترین موضوعی است که در صنعت مدیریت
خدمات درباره آن صحبت می شود .نظرات و پیشنهادات بسیاری در زمینه بهینه سازی و افزایش کارایی مصرف انرژی مراکز
داده ،همواره ارائه می شود .اگرچه مسأله کلیدی این است که معماری خدمات از نظر زیست محیطی مناسب باشد .کتاب
طراحی خدمات چارچوب  ITILبرخی ویژگی را برای طراحی معماری پیشنهاد می دهد .در زیر به دو نکته تکمیل کننده در
این زمینه ،همراه با در نظر گیری جنبه های پایداری محیطی اشاره شده است:


با دیدگاه و چشم انداز سبز شرکت همخوانی دارد.



تعادل مناسبی بین هزینه ها و کارایی مصرف انرژی باید برقرار شود تا اطمینان حاصل گردد که با صرف هزینه های
بیشتر ،از ارزش مارک تجاری سبز سازمان ،کاسته نمی شود.

بیشتر اقدامات و فعالیت های طراحی عملیات برای افزایش کارایی انرژی ،از این پیشنهادات پشتیبانی خواهند کرد.
 مدل های طراحی خدماتمدل های طراحی خدمات ،اکثرا به مدل های انتخاب شده ارائه خدمات فناوری اطالعات بستگی دارند .این مسأله تا حد زیادی
به راهبرد های تخصیص منابع و همچنین جنبه های مختلف خدمات بر می گردد .در مرحله طراحی خدمات ،باید تمام ظرفیت
ها و قابلیت های فعلی جنبه های مختلف ارائه خدمات فناوری اطالعات بررسی گردد .عوامل مهم دیگری که باید مد نظر
سازمان باشد عبارتند از:
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دیدگاه و چشم انداز سبز سازمان (به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان)



پتانسیل بالقوه سازمان برای صرفه جویی و ذخیره انرژی مبتنی بر توانمندی و امکانات فعلی



صرفه جویی و ذخیره انرژی مطابق برنامه



محرک هایی برای تالش های سبز (تأثیرات مثبت از طریق محرک های مالی)



تأثیر رتبه سبز بر روی ارزش مارک تجاری (برند) کسب و کار

-

کاتالوگ خدمات

تعامل بین فعالیت ها و تالش های سبز و کاتالوگ خدمات را می توان از دو منظر بررسی کرد :درونی و بیرونی.
سازمان می تواند درون کاتالوگ خدمت ،ویژگی ها و قابلیت هایی را به خدمات فعلی خود بیفزاید که در جهت منافع سبز
سازمان باشد .برای مثال ،فرض کنید که کاتالوگ فعلی خدمت سازمان از سه نوع خدمت ارسال پیام ،مدیریت شبکه و مدیریت
امنیت ،تشکیل شده است و هر کدام از این خدمات در سه سطح نقره ای ،طالیی و پالتینیومی ارائه می شوند .می توان سطح
دیگری را با نام سبز برای اندازه گیری سبز بودن خدمات اضافه نمود که خدمات را با توجه به ویژگی ها و توانمندی های
سبزی که دارد و بر اساس  0تا  5رتبه بندی می کند .مثال اگر خدمت ارسال پیام ،توسط سرور های مجازی پشتیبانی شوند و
بتوانند مصرف انرژی را از  01سرور به  5سرور کاهش دهند ،نرخ سبز بودن این خدمت  0در نظر گرفته می شود .به همین
شکل اگر خدمت مدیریت شبکه با استفاده از معماری قدیمی طراحی شده باشد ،سطح سبز بودن آن ممکن است  1در نظر
گرفته شود .همچنین می توان خدمت مدیریت امنیت یک مرکز داده سبز را که در یک محیط آب و هوایی طبیعی سرد قرار
دارد و از تجهیزات قابل بازیافت استفاده می کند ،در نظر گرفت و به آن خدمت رتبه سبز بودن  4داد.
در خارج از کاتالوگ خدمات ،می توان کاتالوگ های جدایی برای خدمات سنتی و خدمات سبز به وجود آورد .این خدمات سبز،
خدماتی هستند که با استفاده از فناوری هایی با کارایی بهینه انرژی ایجاد شده اند .به عالوه ،این خدمات سبز می توانند هزینه
هر خدمت را با قیمت کمتری افزایش دهند .به عنوان مثال ،سرور های بیشتر سازمان ها از  01تا  41درصد قابلیت ها و
توانمندی های خود استفاده می کند .اگر این سرور ها می توانستند تا  81درصد قابلیت های خود بازده داشته باشند و
همچنان همان سطح در دسترس بودن خدمت را ارائه دهند ،می شد آن را به عنوان یک خدمت سبز در نظر گرفت و باعث
صرفه جویی در هزینه ها شد.
-

خدمات کنار گذاشته شده

در برنامه ریزی و طراحی خدمات ،باید به خدمات بازنشسته نیز توجه کنیم .هنگامی که به نمودار تالش ها و فعالیت های سبز
سازمان نگاه می کنیم ،باید عناصر و مؤلفه های استفاده مجدد در معماری خدمات دیده شده باشد و همچنین آن عوامل و یا
عناصری را که قابلیت استفاده مجدد ندارند ،از چرخه عمر خدمات کنار بگذاریم و عناصر غیر قابل استفاده را بازیافت کنیم .این
مرحله را می توان در چرخه عمر آیتم پیکره بندی( 0که معموال عناصر معماری و طراحی در آن قرار دارند) اضافه نمود (مثال با
نام استفاده مجدد و بازیافت) .در نتیجه ،عناصر جدید ،معماری ها و خدمات حاصله ،سطح و رتبه سبز باالتری نسبت به عناصر
دیگر خواهند داشت.

- Retiring Services
)- Configuration Items (CI
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 انتقال خدمات سبز
انتقال خدمات مرحله ای اجرایی بوده و به نوعی تست خدمت محسوب می شود .پس از آنکه طراحی خدمات با در نظر گرفتن
دیدگاه های سبز به اتمام رسید ،باید بر روی اندازه گیری اجرا تمرکز کنیم .ممکن است سنجه های سبز در نقاط بررسی اضافه
گردند تا اطمینان حاصل شود که طراحی خدمات به نحو احسن اجرایی خواهد شد .در این راستا می توان از تعدادی فعالیت
های سبز که در برنامه ها و مالحظات فناوری قابل اجرا هستند ،در طول چرخه عمر انتقال خدمات استفاده کرد .اگرچه ،این
فعالیت ها با قابلیت های طراحی انتقال خدمات تقریبا مشابه هستند .به چند مثال زیر توجه کنید:


اطمینان از اینکه ابزار های استفاده شده برای مدیریت دانش و مدیریت پیکره بندی سیستم ها از بخش ها و تامین
کنندگانی فراهم شود که امتیاز بندی و نرخ سبز باالتری دارند.



اطمینان از اینکه تجهیزات استفاده شده برای تولید این ابزار ها در راستای چشم انداز سبز کلی سازمان بوده اند.

 عملیات خدمات سبز
عملیات خدمات جایی است که خدمات ارائه می شود .بیشتر عملیات روزانه در یک سازمان خدمات رسان ،در این مرحله انجام
می گیرد .در این مرحله نقاطی وجود دارند که می توان تالش ها و اقدامات سبز در چرخه عمر عملیات خدمات را به آنها
معطوف کرد.
-

سنجش عملیاتی

عملیات فناوری اطالعات را از طریق شاخص ها و عالئم مهمی که برای تجهیزات و خدمات حوزه کسب و کار حائز اهمیت
هستند ،اندازه گیری می کنند .به طور مشابه ،می توان این سنجه ها و مقیاس ها را برای اقدامات و تالش های سبز نیز به کار
برد .اندازه گیری فرآیند های حوزه سبز ،معموال آسان تر هم می باشد؛ و تقریبا مشابه چیزی است که برای سنجش کیفیت
استفاده می کنیم .هر شرکتی معیار های داخلی خود را دارد که از آن برای حفظ کیفیت استفاده می کند .معیار هایی مانند
سطوح سیگما و رویکرد های کایزن و ...از این قبیل محسوب می شوند .این معیار ها ،برای ماندن در سطح مشخصی از کیفیت
و بهبود آن استفاده می شود .همچنین می توان از معیار های سبز پیشنهاد شده برای اندازه گیری و حفظ سنجش عملیاتی
تالش ها و اقدامات سبز ،استفاده کرد .سازمان می تواند عالئم و شاخص های مهم اقدامات سبز خود را ،از طریق توسعه معیار
های کلیدی سنجش این اقدامات ،بسنجد .می توان به کمک معیار های زیر ،آنها را به صورت کمی(عددی) بیان کنیم:


ذخیره انرژی بر حسب کیلووات ساعت (روز گذشته ،سال گذشته ،از زمان معرفی خدمت)



صرفه جویی در هزینه ها از طریق تالش ها و اقدامات سبز (به وسیله کسب و کار ،خدمات و مشتری)



مقادیر و سطوح فعلی استفاده از انرژی (برای مرکز داده ،ادارات)



سطوح سبز پیشنهادی (که در بخش طراحی خدمات بحث شد)



خدمات سبز پیشنهاد شده



صرفه جویی از طریق خدمات سبز



هزینه و انرژی صرفه جویی (ذخیره) شده از طریق استفاده مجدد و بازیافت

 مدیریت رویدادبه جای این که عملیات خدمت را تنها اقداماتی بدانیم که فقط مشتریان با آن سروکار دارند (که معموال این طور می بینیم)،
باید آن را به عنوان خدماتی نگاه کرد که عرضه کننده پایداری و سبز بودن برای سازمان ما و در راستای اهداف ما می باشد .در
31

)- knowledge management (KM
)- configuration management systems (CMS
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34
- Event Management
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طول فرآیند مدیریت رویداد ،می توانیم آستانه هایی را که تمایل داریم اقدامات و تالش های سبز سازمان در آن عملیاتی
شود ،سنجش کرده و شناسایی نماییم .این کار به ما کمک می کند تا تمام موارد اساسی و پایه ای را که در اقدامات و تالش
های سبز فعلی سازمان ایجاد کرده ایم ،شناسایی و تعیین کنیم .معیار هایی که تا به حال به آن اشاره شده است را ،می توان
در راستای ایجاد پایه و اساس خدماتی که سازمان به مشتریان خود و به کسب و کار داخلی ارائه می کند ،بکار گرفت.
-

سایر فرایند های عملیات خدمت

از زمانی که پایه و اساس عملیات سبز اجرایی شده است ،سایر فرآیند های عملیات خدمت نیز بر اساس این اطالعات پایه ای
عمل می کنند .فرآیند مدیریت حوادث  ،زمانی فعال خواهد شد که تغییری در سنجش ها و اندازه گیری های معمولی
مشاهده شود .سازمان ها ممکن است هنوز در مدیریت کردن وقفه ها و یا قطع خدمات ،با توجه به دیدگاه و یا راهبرد سبز
خود از طریق مدیریت حوادث و مدیریت مشکالت ،تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله داشته باشند .مثال زیر ،سناریو مطرح شده
را توضیح می دهد ،فرض کنید که سازمان می خواهد تالش ها و اقدامات سبز خود را بر اساس سه عامل زیر اندازه گیری
نماید:


صرفه جویی در هزینه ها از طریق صرفه جویی در انرژی



سطوح و مقادیر استفاده از انرژی فعلی



هزینه های ذخیره شده از طریق استفاده مجدد و بازیافت

از طریق تجزیه و تحلیل و سنجش عملیاتی سازمان ،برای سه عامل گفته شده در باال ،برای مثال فرض کنید به موارد زیر
برسیم:


مثال  051میلیون تومان کاهش هزینه ماهیانه از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی



مقادیر و سطح استفاده از انرژی فعلی ماهیانه برابر با  0111کیلووات در ساعت می باشد



برای مثال  01میلیون تومان صرفه جویی در هر فصل از طریق استفاده مجدد و بازیافت

پس از آن ،باید به طور مستمر بر روی سنجش این موارد نظارت و کنترل داشته باشیم .مثال بعد از گذشت  01روز ،به
رویدادی می رسیم که نشان می دهد میزان فعلی استفاده از انرژی این ماه به  0111کیلووات بر ساعت ،بهبود خواهد یافت.
این مورد را به عنوان رویدادی تلقی می ک نیم که باید بر اساس آن اقداماتی انجام دهیم و فرآیند مدیریت حوادث را فعال و
اجرا کنیم .در مدیریت حوادث ،سعی بر آن خواهد بود که به این جواب برسیم که چه چیز باعث می شود ،استفاده به باالتر از
آستانه ای که در نظر گرفته ایم حرکت نماید و سپس از طریق این پاسخ ،کار بر روی فرآیند آغاز می شود .در اینجا دو سناریو
ممکن است رخ دهد :یا با اقدامات مؤثر ،مقدار استفاده را کنترل می کنیم و یا در پایان ماه ،مقدار استفاده به سمت حد آستانه
ای که تعریف شده است ،حرکت می کند .سپس ،مدیریت حوادث ،این موضوع را به مدیریت مشکالت می سپارد .در مدیریت
مشکالت ،هدف اصلی این است که ریشه اصلی این تخطی از آستانه در نظر گرفته شده را بفهمیم و به دنبال راهکاری برای آن
باشیم.
-

مدل های میز خدمات

می دانیم که سه مدل کلی برای واحد میز خدمات وجود دارد:


میز خدمات محلی ()Local Service Desk



میز خدمات مرکزی ()Centralized Service Desk



میز خدمات مجازی ()Virtual Service Desk

در هنگام انتخاب بین این سه مدل ،معموال هیچ مالحظه ای در رابطه با تاثیراتی که ممکن است این مدل ها بر پایداری
زیست محیطی بگذارند ،صورت نمی پذیرد .بسیاری سازمان ها از میز خدمت مرکزی استفاده می کنند ،در صورتی که میز
- Threshold
- Incident Management
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خدمت مجازی هم به عنوان یک گزینه ممکن و شدنی مطرح است .میز خدمت مجازی نسبت به میز خدمت مرکزی مزیت
هایی دارد که آن را به یک انتخاب سبزتر تبدیل می کند .به طور مشابه ،گاهی وقت ها نیز ممکن است میز خدمت محلی
نسبت به میز خدمت مجازی جایگزین سبز تری محسوب شود .با توجه به موارد گفته شده ،پیشنهاد زیر برای ایجاد میز
خدمات سبزتر توصیه می شود:


انتخاب میز خدمت ،باید بر اساس تعادل بین کارآمدی و اثربخشی هزینه ها و انرژی این مدل ها صورت پذیرد.

 بهبود مستمر خدمات سبز
بهبود مستمر خدمات  ،بر روی تمام مراحل و اقدامات سبزی که سازمان ایجاد کرده است ،اثر می گذارد .به طور مشخص این
مرحله ،پیامد های بزرگی را بر اساس سنجش عملیاتی معیار های سبز سازمان به دنبال خواهد داشت .در بلند مدت ،این
پارامتر های سنجش عملیاتی سبز از طریق چرخه بهبود مستمر خدمات ،ارتقا خواهند یافت .دیگر نقش بسیار مهم بهبود
مستمر خدمات ،تغییر خدمات نه چندان سبز ارائه شده فعلی و رویکرد های مرتبط با آن خواهد بود .بهبود مستمر خدمات،
نقش چشمگیری را در کمک به سازمان در زمینه فهم چگونگی افزودن تالش های سبز بیشتر در راستای خدمات ارائه شده
فعلی ،ایفا می کند.
 -4اقداماتی که باید در آینده انجام گیرد



معیار های سبز

به کرات در این مقاله ،به واژه معیار های سبز اشاره کرده ایم .این معیار ها به ما کمک می کنند تا تالش ها و اقداماتی که در
راستای رسیدن به دیدگاه های سبز سازمان می باشد ،اندازه گیری و ارزیابی گردد.
-

معیار های حال حاضر

به غیر از معیار های فراوان موجود ،که مراکز داده در هنگام مستند سازی کارایی انرژی از آن استفاده می کنند ،کنسرسیوم
شبکه سبز 2دو پارامتر اصلی دارد :کارایی مصرف انرژی و کارآمدی زیرساخت مراکز داده .هر دو پارامتر ،مقدار برق مصرف شده
توسط تجهیزات فناوری اطالعات مانند سرور ها ،ادوات شبکه و ابزار های ذخیره سازی را با کل برق مصرفی توسط مراکز داده
از قبیل :انرژی الزم برای سیستم های گرم کننده و خنک کننده ،روشن نگه داشتن چراغ ها و یا منبع تغذیه بدون وقفه
( )UPSمقایسه می کنند .معیار کارایی مصرف انرژی  0مطلوب محسوب می شود ،زیرا بدین معنا است که همه انرژی ،صرف
اجرای بهینه تجهیزات فناوری اطالعات می گردد.
کارایی مصرف انرژی =
کارآمدی زیرساخت مراکز داده =

انرژی کلی تجهیزات
انرژی تجهیزات فنآوری اطالعات
انرژی تجهیزات فنآوری اطالعات ضربدر صددرصد
انرژی کلی تجهیزات

شکل  : 0نمونه معیار های حال حاضر برای کارایی انرژی مراکز داده
اگرچه ،از چنین معیار هایی فقط از منظر فناوری برای کمّی کردن تالش های صورت گرفته در راستای سبز سازی استفاده می
شود .می توان این معیار ها را معیار های سبز فناوری اطالعات نامید .به عالوه ،معموال معیار های فناوری اطالعات سبز فنی تر
از سایر مقیاس ها هستند .از دیدگاه تجاری ،معیار دیگری که یک کسب و کار خود را بر اساس آن می سنجد ،معیار میانگین
اثرات کربن نامیده می شود .معیار میانگین اثرات کربن ،مقدار کل گاز های گلخانه ای منتشر شده که عامل آن به طور مستقیم
یا غیر مستقیم انسان ،سازمان ،رویداد یا محصول است ،را اندازه گیری می کند.
میانگین اثرات کربن ،عالوه بر موارد ذکر شده ،محرک های مالی مانند جبران کربن را نیز در نظر می گیرد .جبران کربن،
ابزاری مالی است که هدف از آن ،کاهش انتشار گاز های گلخانه ای می باشد .این معیار ،با واحد تن دی اکسید کربن ،سنجیده
37
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می شود و ممکن است  0دسته اصلی از گازهای گلخانه ای را نشان دهد .یک واحد جبران کربن ،نشانگر کاهش یک تن دی
اکسید کربن یا معادل آن در دیگر گاز های گلخانه ای می باشد.
برای معیار جبران کربن ،دو بازار هدف اصلی وجود دارد .در بازار بزرگتر ،شرکت ها ،دولت ها و سایر نهاد های حقیقی و
حقوقی ،که بر اساس معیار های جبران کربن ،مقدار کل دی اکسید کربن که مجاز هستند تولید کنند و انتشار دهند ،خریداری
می کنند .در بازار کوچک تر ،یعنی بازار داوطلبانه ،افراد ،شرکت ها ،و یا دولت ها ،بر اساس معیار جبران کربن ،انتشار گاز های
گلخانه ای ناشی از حمل و نقل ،استفاده از برق و سایر منابع خود را به حداقل می رسانند .برای مثال ،ممکن است یک فرد به
اندازه ای معیار جبران کربن بخرد تا بتواند انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از سفر هوایی شخصی خود را جبران کند .بازار
جهانی جبران کربن ،در حال حاضر  005میلیارد دالر ارزش گذاری شده است .همچنین ،از معیار جبران کربن به عنوان یک
محرک مالی قوی در بسیاری از کشور ها مانند هند و چین استفاده می شود .در چنین کشور هایی ،اگر سازمان ها بتوانند به
سطح خاصی از جبران کربن برسند ،مشمول دریافت کمک دولتی می شوند .با اینکه این معیار برای اکثر کسب و کار ها بسیار
کارآمد محسوب می شود و مورد استفاده قرار می گیرد ،ولی هنوز هم به عنوان معیاری قوی برای فناوری اطالعات سبز به
حساب می آید.
-

مقیاس های مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز

بر خالف معیار های فناوری اطالعات سبز که در قسمت قبل به آن اشاره شد ،هدف سازمان ارائه مقیاس هایی است که
اقدامات و تالش های سبز مدیریت خدمات فناوری اطالعات را اندازه گیری نماید .به همین دلیل ،آن را معیار های مدیریت
خدمات فناوری اطالعات سبز می نامند .با این حال ،در حال حاضر ،معیار های زیادی وجود ندارد که بتوان از آن نام برد؛ در
نتیجه ،سازمان از معیار هایی استفاده می نماید که می توان از آنها به عنوان مالک سنجش تالش های سبز مدیریت خدمات
فناوری اطالعات بهره برد .از سوی دیگر می توان آن را به محرک های مالی و همچنین مهم ترین جنبه مدیریت خدمات
فناوری اطالعات یعنی سهم ارزش مشتری ،ارتباط داد.


کارت امتیازی مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز

کارت امتیازی مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز ،بدین صورت طرح ریزی شده است که معیاری ترکیبی و متعادل برای
سنجش مزایایی باشد که در آن مقیاس های مالی ،فنی و فرآیندی با هم دیده شده اند .در نتیجه ،سازمان قادر خواهد بود که
تمام توانمندی ها و قابلیت های مدیریت خدمات را بر اساس مقیاس سبز ،سنجیده و ارزیابی و تحلیل نماید .کارت امتیازی در
حال حاضر از معیار های فنی در دسترس مانند کارایی مصرف انرژی و کارآمدی زیرساخت مراکز داده استفاده خواهد کرد .به
عالوه در کارت امتیازی ،مقیاس های مالی در دسترس مانند جبران کربن نیز به عنوان بهبود قابل اندازه گیری برای ارزیابی
نرخ و رتبه سبز فروشندگان ،تامین کنندگان و حتی مشتریان دیده شده است .این امر ،کسب و کار ها را قادر می سازد که
تصمیماتی را اتخاذ کنند تا سازما ن بتواند در رابطه با راهبرد خدمات سبز و طراحی خدمات سبز ،پیشنهاداتی بهینه و مفید
ارائه دهد .همچنین ،انتظار می رود تا در کارت امتیازی مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز ،معیار های سنجش قابلیت
فرآیندی چرخه عمر چارچوب  ITILنیز گنجانده شود.


پذیرش اصول مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز

به دلیل اینکه این موضوع به تازگی مطرح شده است ،باید درباره نحوه پذیرش و انجام اصول آن نیز بحث گردد .با توجه به
فراگیر شدن فناوری اطالعات سبز و افزایش آگاهی درباره مصرف بی رویه انرژی ،اصول مدیریت خدمات فناوری اطالعات سبز
باید هر چه سریعتر در صنایع و کسب و کار های مختلف بکار گرفته شود .البته این امر بیشتر به توانایی این اصول در کاهش و
صرفه جویی در هزینه ها بستگی دارد .به وجود آمدن گروه پایداری  SIGتوسط انجمن مدیریت خدمات فناوری اطالعات
آمریکا ،کنسرسیوم شبکه سبز ،انجمن های اینترنتی فناوری اطالعات سبز ،رایانش سبز ،استاندارد های سبز و جستجو های
زیادی که در این زمینه در موتور های جستجوگر گوگل انجام می شود ،همگی نشانگر این است که این مبحث و مفهوم یکی از
مهمترین بخش های تصمیم گیری راهبردی سازمان ها در آینده خواهد بود.
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 افزایش پایداری کلی سازمان و به وجود آوردن،یکی از تصمیم های مهمی که مدیران ارشد فناوری اطالعات باید بگیرند
.ظرفیت و توانایی های الزم برای برنامه ریزی در جهت پیشرفت فناوری اطالعات و در نتیجه حفظ سازمان در بازار رقابت است
 سازمان های،با در نظر گرفتن رفتار صنایع مختلف و مسائل مربوط به پایداری و تأثیرات محیط و انرژی بر فعالیت های افراد
.فناوری اطالعات باید پایداری محیطی (سبز) را به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های راهبردی خود در نظر بگیرند
 استفاده از.این بدین معنا خواهد بود که گسترش چارچوب های فعلی صنعت بر اساس بهترین تجارب سبز الزامی می باشد
یک چارچوب جامع و کامل در حوزه فناوری اطالعات می تواند برای بکارگیری و توسعه صحیح این مفهوم بسیار حائز اهمیت
 می تواند تا حد بسیار، با توجه به رویکرد فرآیندی خود و استفاده از یک چرخه عمر جامعITIL  نسخه سوم چارچوب.باشد
.زیادی به بسط و اجرای فناوری اطالعات سبز در سازمان ها کمک نماید
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