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We hebben een prachtige wereld waar we zuinig op moeten zijn 
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Dit is ook mooi maar geeft tevens aan dat er steeds meer mensen op aarde komen te wonen. 



De wereldbevolking is enorm aan het toenemen.  



Ooit gehoord van Chongqing in China. Het  telt 31 miljoen inwoners 

In China staan al 33 Manhattans  



Shanghai in 2020 



In India groeit de bevolking nog harder 

 

Bombai zal in 2015 op Tokyo na de grootste stad op 

de wereld zijn 



Mensen, kapitaal en goederen vliegen over de aarde 





Maar ook informatie vliegt over de wereld en kent geen grenzen meer. We staan meer en meer (via internet) met  

elkaar in verbinding. Einstein heeft gezegd dat de denkkracht (van 6,8 miljard mensen) veel groter is dat die 

van hemzelf.   
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Via internet  staat de hele wereldbevolking 

met elkaar in verbinding. 



Via glasvezel kan men enorme hoeveelheden data snel verzenden en men verwacht dat in 2015 over  

internet 100 maal zoveel informatie vliegt. 
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Die data komen bijeen in enorme  datahotels met  

duizenden servers.  Ze vormen een soort brein. 







Daarbij worden chips worden steeds krachtiger en goedkoper 



De wet van Moore 

Volgens de Wet van Moore verdubbelt het aantal transistors op een computerchip elke 18 maanden dus in 

2012 zitten er 10 miljard transistoren op één chip.  
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Stroomverbruik CPU’s stijgt onverminderd 

 

• Wet van Moore nog steeds geldig. 

• “Elk jaar verdubbelt het aantal transistoren op een geproduceerde chip.” 

• Stijging rekenkracht brengt stijging stroomverbruik met zich mee. 



Computer energieverbruik stijgt 

 





Geheugen kost niets meer 

• 1000 GB op € 100 disk en over 10 

jaar ? 

http://uk.gizmodo.com/bill-gates.jpg


Uiteindelijk zullen er hypercomputers ontstaan en hoeven we b.v. geen belastingformulieren meer in te vullen 

omdat men alles al weet. 



Internet is ook makkelijker beschikbaar. Je hebt er niet eens meer een PC of laptop voor nodig 



In de toekomst is het misschien altijd eenvoudig tot onze beschikking  



In Nederland al 11 miljoen internetaansluitingen 

On line winkelen neemt enorm toe 

Ouderen maken steeds meer gebruik van internet 

Het kan ze deels uit hun isolement halen 



We worden steeds ouder er krijgen hulp van biotechnologie, nanotechnologie 

De oudste man op aarde 112 jaar 

De oudste vrouw op aarde 128 jaar 
Nanotechnologie 

Biotechnologie 

http://www.neoweb.nl/forum2/index.php?board=35
http://www.neoweb.nl/forum2/index.php?board=37


Chirurgie met robotarmen 



ICT heeft in Nederland (in 2008) EEN omzet €30 miljard – 250.000 werknemers – We hebben 7 apparaten per 

huishouden 
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Maar het heeft ook een keerzijde…CO2 uitstoot wereldwijd vergelijkbaar met die van de  luchtvaart 



2500 servers verbruiken evenveel als 450.000 huishoudens =  Amsterdam  

 

 

8% elektriciteitsverbruik in NL  

In Groningen bouwt men datahotels van 10.000 servers 





Vandaar dat we moeten doen aan server virtualisatie 



Dynamic smart cooling 

 

Thermal modelling 

 

Dynamic capacity management 

 

 



Koeling waarbij de warmte wordt overgedragen aan water dat  weer gebruikt kan worden bij de verwarming 

van gebouwen. 



 Inventieve computers (aan te zwengelen, op zonnecellen, behuizing van bamboe of maar 100 dollar kostend.  



Wat te doen 

 

• Bij geen gebruik. Schakel computer uit, ipv standby/sleep/aan laten staan. (5 -10 %) 

 

• Screensaver, besparen geen energie, ze verbruiken juist veel meer! (meer verbruik!) 

 

• Automatisch monitor/hd/usb uitschakelen is altijd zinvol. (10-15%) 

 

• PC’s en monitors besparen alleen energie als energiemanagement faciliteiten zijn 

ingeschakeld. 

 

• Zet de acculader van een laptop op een uitschakelbaar stekkerblok (de acculater gebruikt altijd 

energie, ook al laadt deze niet. (5%) 

 

• Schakel wireless routers uit (of laat dat doen door energiebesparingssoftware) bij geen 

gebruik. 

 

• Beperk het gebruik van CPU intensieve Windows services (b.v. Indexing service) (5%) 

 

• Gebruik laptops, ipv desktops, het verbruik is veel minder. (tot 50%) 

 

• Optimalisatie energiemanagement schema.(m.b.v. ESSaver) 

 

• Vervang CRT schermen voor LCD of LED monitoren. (Afhankelijk!) 

 

• Schakel je computer UIT als je klaar bent met werk. (10%) 



De ESSaver meet verbruik en besparing, is input voor sturing en levert 

gedragsverandering 



 

De nieuwe generatie gelprinters die energiezuining zijn en tegelijk 

aan twee kanten kunnen printen.  



Breng informatie naar de gebruiker ipv de gebruiker naar de informatie Men gaat van video conferencing  naar 

het  nieuwe fenomeen tele presence. Men kan zelfs al mensen als hologrammen over beameren.  



En dan het afval 



20 miljoen kg ICT afval per jaar in Nederland 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium 

Fosfor 

Lood 

Tin 

IJzer 

Goud 

Zilver 

Koper 

Tantalium (Coltan) 

Kwik 

Er zitten vele waardevolle metalen in die men weer kan hergebruiken.  
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Goud dat is herwonnen uit PC’s. Het loont dus ze te recyclen.  



Van oude laptops en computers zijn weer nieuwe te maken en de silicium leent zich prima om nieuwe 

zonnecellen van te maken. 
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Er bestaan een hoop groene IT initiatieven 

Pricewaterhousecoopers 
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hardhard--  en softwareen software  
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Verminder de impact op het Verminder de impact op het   

milieu door het optimaliserenmilieu door het optimaliseren  

Van bedrijfsprocessenVan bedrijfsprocessen  

Verminder de impact op het Verminder de impact op het   

milieu door het reduceren milieu door het reduceren   

van materialenvan materialen  
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