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«Πράσινο»τοτεχνολογικό
µέλλον
Μόνο «καθαρή» δεν είναι n βιοµηχανία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ο µύθος κατέρρευσε γρήγορα, καθώς έρευνες του 2007 έδειχναν πως οι ΤΠΕ ευθύνονταν για το
2% των παγκόσµιων εκλύσεων αερίων του θερµοκηπίου.
Οσο,

µάλιστα, ο συγκεκριµέvos
κλάδοε αναπτύσσεται,
το ποσοστό αυτό αυξάνεται
σηµαντικά. Εκτιµάται ότι
την επόµενη εικοσαετία οι ΤΠΕ θα Ξεπεράσουν
και το αποτύπωµα διοξειδίου
του άνθρακα που αντιστοιχεί oris αεροπορικέε
µεταφορέβ!
Αυτό επισήµανε n ανππρόεδροε του
Τµήµατοβ Κεντρικήε Μακεδονίας του Τεχνικού
ΕπιµελητηρίουΕλλάδαε (ΤΕΕ/ΓΚΜ),
Αννα Μίχου, στην εκδήλωση «Πράσινεε
τεχνολογίε5 πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:
Προοππκέε και προκλήσειε». «Η
κατάρρευση του µύθου Tns "καθαρήε τεχνολογίας"
δηµιούργησε αρχικά δυσαρέσκεια,
αλλά από την άλλη, οι ΤΠΕµπορούν
να αποτελέσουν σηµαντικό "πράσινο"
εργαλείο», σηµείωσε n κ.
«npQ0IV6S
Μίχου. Στην εκδήλωση επτά
ειδικοί ε^σπΐµονεε έδωσαν
Ενεργειακά «έξυπνο»
TexvoAoyiES
σηµαντικέε
πληροφορίεε
γίνεται το ∆ιεθνές
πληροφορικ
Πανεπιστήµιο
για το ζήτηµα.

και τηλεπικοινωνιών:
∆ίκτυα 4G

ενεργειακών δεδοµένων και n χρήση των
στοιχείων αυτών για εκπαιδευπκού5 σκοnous
στα προγράµµατα µεταπτυχιακών
σπουδών του ∆ΙΠΑΕ, που σχετίζονται µε
την πληροφορική και την ενέργεια. Μέχρι
στιγµήε, το πρόγραµµα «Εξυπνο ∆ιεθνέ5
Πανεπιστήµιο» έχει επιτύχει µια σειρά επιστηµονικώ
δηµοσιεύσεων στο εξωτερικό
και διεθνή αναγνώριση.
Εξυπνα δίκτυα

Η βιοµηχανία
των τεχνολογιών
πληροφορικής
και επικοινωνίας
είναι περισσότερο
ρυπογόνος από όσο
φανταζόµασταν

Tis προοππκέε αλλά και τα προβλήµατα
που παρουσιάζονται από την εφαρµογή
των έξυπνων δικτύων ηλεκτρική5 ενέργειas
παρουσίασε ο λέκτορα5 του Τµήµατοε
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Γιώργο5
Ανδρέου. Oncos είπε, ένα δίκτυο
είναι έξυπνο, όταν χρησιµοποιούνται σε
αυτό τεχνολογίεε πληροφορικ και τηλεπικοινωνι
Οι ευκαιρίε5 που προκύπτουν από την
έρευνα και εφαρµογή Tns έννοιας των έξυπνων
δικτύων είναι πολλέβ και αφορούν σε
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, από tous παραγωγούε
ηλεκτρικήε ενέργειας, tous διανοµείε,
µέχρι και tous τελικούβ καταναλωτές.
«Οι προοπτικέε είναι ειτίσα εξαιρεπκέε,
µε τη βιοµηχανία να έχει στρέψει την προσοχή
Tns στο χώρο, και την τεχνολογία να
µπορεί πλέον να δώσει λύση σε πολλά από
τα προβλήµατα που για χρόνια εµπόδιζαν
την εφαρµογή καινοτόµων τεχνικών crm
λειτουργία των συστηµάτων ηλεκτρικήε
ενέργειαε», τόνισε.
Σύµφωνα µε τον κ. Ανδρέου, θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία και στα προβλήµατα
που δηµιουργούνται κατά ή από
την εφαρµογή τεχνικών έξυπνων δικτύων.

Τα δίκτυα τέταρτηε γεvi0s
(4G) αναπτύσσονται
προκλήσεΐ5», το µε ραγδαίουε ρυθµούβ και
αναµένεται σταδιακά να
θέµα np8pi6as
κυριαρχήσουν στην αγορά
του ΤΕΕ/ΓΚΜ
των τηλεπικοινωνιών, είπε
ο λέκτορος του τµήµατοε
Μηχανικών Πληροφορικ)^ και Τηλεπιτου
Πανετποτηµίου ∆υτικήε
κοινωνιών
Μακεδονίαε Θωµάε Λάγκαε. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, τα πλεονεκτήµατα που παρέχονται
είναι σηµαντικά αναφορικά τόσο µε
τα βελπωµένα χαρακτηριστικά απόδοσης
tous, όσο και µε ns εΕελιγµένεε υπηρεa\es
Cassandra
που τα συνοδεύουν. «Παράλληλα,
Οι καταναλωτέβ χαµηλήε T0cms θα
n ανάγκη εξοικονόµησα ενέργειαε στο τηση δε θα ήταν δυνατόν να απουσιάζουν νάδα στην οροφή του κπρίου, n οποία
θα είναι σε θέση να καλύψει υπολογίσιµη µπορούσαν να επηρεάσουν us πµέ5 και το
χώρο των τηλεπικοινωνιών είναι πλέον οι Πράοτνεβ Τεχνολογίεε Πληροφορικ
ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να kootos του ηλεκτρικού ρεύµατοε, εφόσον
ε^τακηκή. Η αύξηση τπε διεϊσδυσηε των και Επικοινωνιών», τόνισε.
Σήµερα ο τοµέας των ΤΠΕ θεωρείται λειτουργήσει το datacenter.
είχαν τη δυνατότητα να συναθροιστούν, τόνισε
τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην αγορά
ο λέκτοραε του τµήµατοβ Ηλεκτρολόγων
έχει οδηγήσει στην κατανάλωση µεγάλων ενεργοβόροε, διόη από αυτόν καταναλώνεται
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
το 8% Tns συνολικήε καταναλισκόµενης
Μηχανικών του ΑΠΘΑνδρέας Συµεωvi6ns,
ποσών ενέργεια^, γεγονόε που οδηγεί σε
ηλεκτρικήε ενέργειαβ διεθνώε,
αυξηµένα κόστη και σε δραµατικέΒ συνέπειεε
Ενεργειακά «έξυπνο» φιλοδοξεί να
παρουσιάζοντας το νέο ευρωπαϊκό
ερευνητικό έργο Cassandra, onoos τόνισε,
στο περιβάλλον. Η συγκεκριµένη σύµφωνα µε έρευνα του ερευνητικού γίνει το ∆ιεθνέ5 Παvεmσπiµιo θεσσαλονίκηδ,
στο πλαίσιο προγράµµατοε που τα σύγχρονα οτυοτήµαταηλεκτρικηε ενέργειαε
κατάσταση σε συνδυασµό µε την απαίτηση ινσπτούτου ΙΒΒΤ(2007), είπε n Αννα Σάτσιου,
µεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτο
αποσκοπεί στη διεπιστηµονική συνεργασία
υποστηρίζουν πλέον τη συνεχή ροή
αύξηση Tns ενεργεια^ αυτονοµίας
Τεχνολογιών Πληροφορικ και
των τοµέων πληροφορικ!^ τηλεπικοινωνιών
των κινητών συσκευών παραπέµπει τελικά
πληροφοριών µεταξύ Tns παραγωγήε, µεταφοράβ
και ενέργειες. Oncos τόνισε ο
και διανοµήβ, µε σκοπό την οικονοµικά
στην ανάγκη µείωσηε Tns συνολικιΐε ισχύos Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/1ΠΤΗΛ).
Γεώργιθ5 KoirriTas, ακαδηµαϊκόε βοηθόε
και τεχνικά βέλπστη λειτουργία
λειτουργίαε του τηλεπικοινωνιακού εΕοπλισµού»,
∆ιεθνού5
tous.
ερευνητήε
του
Πανεπιστηµίου,
Και
ενώ
αρκετά από τα εµπλεκόµενα
Πράσινες
υπηρεσίες
τόνισε.
Τα οφέλη από τη λειτουργία των εικονικώνoKonos του προγράµµατοε είναι n λειτουργία µέρη προσπαθούν να εκµεταλλευτούν us
διακοµιστών (cloud servers) παρουσίασε
«έξυπνων» µετρητών στο χώρο του ευκαιρίεβ Tns νέα πραγµατικότηταε, οι
Πράσινα ασύρµατα δίκτυα
Tns
ο
διευθύνων
σύµβουλο$
Interwork^
πανεπιστηµίου,
που θα καταγράφουν σε καταναλωτέ5 χαµηλά τάσα παραµένουν
Τα πράσινα ασύρµατα δίκτυα παρουσίασε
πραγµατικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειαε,
αποκοµµένοι, καθώε είναι µεµονωµένα
ο επίκουροε καθηγητήε Πληροφορικά Cloud Services, Kcooras Παπαδηµητρ^.
αλλά και n δηµιουργία λογισµικού ασήµαντοι και n «αγοραστική» tous δύναµη
«Με τη χρήση εικονικήε τεχνολογίαε είναι
του ΑΤΕΙΘΠερικλήε Χατζηµίσιοε. «Σήµερα,
πρακτικά µηδενική. «Αν µπορούσαν να
περισσότερο από ποτέ, n πράσινη δυνατή n λειτουργία evos εικονικού server για την επεξεργασία δεδοµένων για αυτοµαησµό,
ανάπτυξη βρίσκεται υψηλά στην πολιπκή, µε ενέργεια που αναλογεί στο 0,025% Tns
εξοικονόµηση ενέργειαε και σύνδεσησυναθροιστούν µε κάποιον τρόπο, όµωε,
του κτηρίου µε το µελλοντικό ευφυέε n δύναµή tous στην αγορά θα πολλαπλασιαζόταν
οικονοµική και κοινωνική ατζέντα. Μάλισταενέργεια5 που θα χρειαζόταν ένα5 φυσιkos
serven>, τόνισε. Αποκάλυψε on στο δίκτυο ηλεκτροδότησηε (smart grid). Errions,
δραµατικά, ώστε να επηρεάζουν
προβάλλεται oasµια από ns εγγυήσειε
OKonosτου προγράµµατο5 είναι n δηµιουργία
us πµέε και το kootos του ηλεκτρικού ρεύµατοε»,
για τη διέξοδο από την οικονοµική κρίση πλάνο Tns επιχείρησα περιλαµβάνεται n
ιστοσελίδα5 για την προβολή των
υλοποίηση µεγάλα φωτοβολταϊκήε µο¬
που βιώνει n χώρα µαε. Από αυτή τη συζή- ¦m..
είπε.
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www.clipnews.gr

