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het is geen louter academische vraag, zegt 
grosso: ‘je ziet in hoog tempo nieuwe gebruiks- 
patronen op internet opkomen. consumenten 
gaan steeds meer videostreams bekijken op hun 
mobieltje. naarmate dat groeit, wordt het slim 
transporteren van al die mobiele data steeds 
belangrijker. het beheer van de netwerken kan 
efficiënter en schoner. veel apparatuur in de 
netwerken verbruikt ook stroom als er geen data 
doorheen gaan.’

tot nu toe zijn internetspecialisten alleen geïn-
teresseerd in de snelheid en de efficiëntie van die 
externe netwerken. ‘gek genoeg weten wij nau-
welijks hoeveel energie netwerken verbruiken. ik 
breng nu met postdoc-onderzoeker mohamed 
morsey de topologie in kaart van die netwerken 
en de cloud infrastructuren, dat doen we met 
behulp van semantische modellen. We willen 
van alle datacentra in de wereld weten hoeveel 
stroom hun apparatuur verbruikt en of dat 
schone stroom is. ook de virtualisatiesoftware 
die in datacentra gebruikt wordt, heeft invloed 
op het energieverbruik. meestal is het zuiniger 
om hardware na te bootsen met virtualisatie- 
software. dat brengen we dus ook in kaart.’

GRoENSTE RouTE oP iNTERNET
internet is als netwerk vaak een ondoorzichtige 
zwarte doos. Wie gegevens van amsterdam naar 
san fransisco verstuurt, weet niet van tevoren 
welke route die data gaan nemen. het kan 
wel via australië gaan. grosso: ‘het zou mooi 
zijn wanneer internetgebruikers en beheerders 
van datacentra kunnen kiezen via welke route 
zij hun gegevens willen vervoeren. vaak laten 
wetenschappers hun data verwerken in het 
goedkoopste rekencentrum, soms ver weg in de 
wereld. maar als je de transportkosten er bij telt 
en de hoeveelheid co2 die zo’n rekenopdracht 
uitstoot, kan het per saldo goedkoper zijn een 
relatief duur rekencentrum te kiezen dat om de 
hoek ligt, maar op schone stroom werkt. 

of andersom: een duur rekencentrum dat in 
noorwegen op waterkracht draait, blijkt soms 
een schoner en dus goedkoper alternatief te 
zijn.’

er is nu nog geen makkelijk antwoord te geven 
op de vraag wat de schoonste en goedkoopste 
route voor datavervoer en gegevensopslag is, 
benadrukt grosso. ‘de antwoorden op deze 
nieuwe ict-vragen wil ik in kaart gaan brengen. 
ik verwacht dat wij over niet al te lange tijd ge- 
bruikers en beheerders van netwerken de eerste 
concrete adviezen kunnen geven over waar 
zij hun dataopslag en hun rekenklussen het 
schoonst en het goedkoopst kunnen laten uit-
voeren. dan weten zij hoeveel van hun energie-
budget zij verstoken met een rekenopdracht.’•
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‘Weinig mensen 
interesseren zich 
voor de vraag wat 
het eigenlijk kost 
om al die nullen 
en enen over een 
netwerk heen en 
weer te schuiven’
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Steeds meer consumenten, bedrijven en wetenschappers slaan 
hun digitale gegevens op ‘in the cloud’ op internet. Is het voor deze 
gebruikers mogelijk te kiezen voor een groen, CO2-arm netwerk?  
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