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Yazılımların-enerji tüketim ilişkisinin
çevresel ve ekonomik etkileri ve

alınması gereken önlemler



NEDEN ENERJİ?

• Global ortalama sıcaklık endüstri öncesi
döneme göre 1 derece arttı.

• Karbon dioksit oranı 400 ppm seviyesinde
(400.000 yılın en yükseği)

• Yılda 36 milyar ton karbon salınımı yapılıyor.
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SUNUM AKIŞI

• Yazılım nedir?

• Bilgisayar enerji tüketimi

• Yazılımlarda enerji tüketimi

• Yazılım-pil ilişkisi

• Yazılım iyileştirmeleri

• Çevresel etkiler

• Alınabilecek önlemler

• Sonuç



Yazılım nedir?

Yazılım bir dizi komut grubu, veri veya programdır. Bu programlar bilgisayarları
işletmek veya belirli bir görevi icra etmek için kullanılır.



Yazılım türleri



Bilgisayar enerji tüketimi

200 W/saat

100 W/saat



Enerji birimleri



Yazılım enerji tüketim ölçümü



Yazılım enerji tüketim ölçümü



Yazılım enerji tüketim ölçümü



Yazılım enerji tüketim ölçümü



Yazılım-pil ilişkisi
Pil ömrü

Yazılım karmaşıklığı



Yazılım iyileştirmeleri



Bilgisayar enerjisi



Bilgisayar karbon salınımı

Bir masaüstü bilgisayar eğer günde ortalama 8 saat
çalışırsa yılda 175 kg CO2 salınımı yapar.

Bir notebook aynı saat çalışmayla
yılda 88 kg CO2 salınımı yapar.

Ortalama bir araba yılda 6 ton salınım yapıyor.
(10.000 km)



Maliyet

Yıllık yaklaşık 122 tl günde 6 saat kullanımda.



Gelecek senaryoları

Veri merkezleri %0.3 oranında global emisyona katkı veriyor.
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Bireysel önlemler

1- Bir monitörü standby konumuna almak %15 enerji tasarrufu sağlıyor.
2-Internet sanal bir ortam olmasına rağmen karbon salınımına neden oluyor.
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