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Nederlandse samenvatting

Het energieverbruik van ICT groeit met een ongekende snelheid. De belangri-
jkste redenen voor deze groei zijn het wijdverspreide gebruik van mobiele appa-
ratuur en de toename van het aantal datacenters, de meest energie behoeftige
IT-faciliteiten. Daarnaast wordt voorspeld dat de behoefte aan ICT technologien
en services in de aankomende jaren zal toenemen. Het vinden van methoden om
de ICT energie footprint te verkleinen is en zal topprioriteit zijn voor onderzoek-
ers en professionals.

Hardware technologie is de afgelopen jaren substantieel verbeterd, gemeten
in prestatie per watt is de huidige ICT apparatuur meer energie efficint dan zijn
voorgangers. Echter, recent onderzoek toont aan dat deze verbeteringen de groei
van het ICT energieverbruik niet effectief verminderen. Dit wijst erop dat de
apparaten niet op een energie-efficinte manier worden gebruikt. Daarom moeten
we naar de software kijken.

Moderne software applicaties worden niet ontworpen en gemplementeerd va-
nuit een energie efficint perspectief. Terwijl hardware steeds krachtiger (en goed-
koper) werd, waren de software ontwerpers niet bezig met het optimaliseren van
het bron verbruik. In plaats daarvan focusten zij op het toevoegen van extra
eigenschappen, wat leidde tot extra lagen van abstractie en complexiteit in hun
producten. Uiteindelijk leidde dit tot opgeblazen, langzame software applicaties
welke hardware capaciteiten, en dus energie, verspilden.

Uiteindelijk leidde dit tot opgeblazen, langzame software applicaties welke
hardware capaciteiten, en dus energie, verspilden. Hiervoor werden de abstrac-
tielevels van software overspannen van broncode naar structurele componenten.
Empirische onderzoeksmethoden en evidence based software engineering zullen
hiervoor als basis dienen. Allereerst toont dit proefschrift de relevantie van soft-
ware voor het energieverbruik van hardware. Daarnaast geeft het voorbeelden
voor best practices en tactieken die te gebruiken zijn om software energie efficintie
te verbeteren of te ontwerpen. Tot slot wordt deze kennis toegepast in een con-
ceptueel kader welke de lezer een overzicht geeft van de mogelijk strategien voor
energie efficinte software, met daarbij voorbeelden en suggesties voor toekomstig
onderzoek.
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