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Anerkendt institut i Esbjerg
samler forskere fra hele verden
40 forskere og studerende samles på universitetet i tre dage i denne uge,
når der afvikles en international konference, der handler om at gøre
computerteknologi mere grøn.
De kommer fra hele verden – fra Indien, Australien, Malaysia, Pakistan, USA og Europa, når der den 18.-20.
august er international konference på Aalborg Universitet Esbjerg. Deltagerne skal udveksle viden og ideer
inden for såkaldt grøn computerteknologi og teknologi i det hele taget.
D.M. Akbar Hussain, lektor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet Esbjerg, har sammen med en
kollega fra Indien arrangeret konferencen International Conference on Green Computing and Engineering
Technologies. Han er født i Pakistan, men vokset op i Canada og kom for 13 år siden til Danmark, hvor han
dengang blev tilbudt en kontrakt på Aalborg Universitet.
Den internationale konference, der afvikles for anden gang, handler om at gøre computerteknologien mere
grøn og dermed mindre energikrævende.
-

En computer bruger meget strøm. Green computing handler om at tilføre enheden mere
intelligens, så den har brug for mindre energi, samtidig med at den kan yde det samme, siger D.M.
Akbar Hussain.

Topforskere i Esbjerg
Faktisk er det planen, at disse konferencer skal afvikles i Esbjerg hver anden gang – altså hvert andet år –
ganske enkelt fordi Institut for Energiteknik i Esbjerg er internationalt anerkendt.
-

Vi har topforskere inden for energiteknologi på Aalborg Universitet Esbjerg med fokus på
vedvarende energi, og derfor er det en attraktion for mange at komme her for at udveksle viden,
siger D.M. Akbar Hussain, som nævner, at en rådgiver for Indiens minister for vedvarende energi
skal tale på konferencen, mens et parlamentsmedlem fra Nepal har valgt at melde sig til som
deltager.

Han glæder sig til at byde deltagerne velkommen. Forud er gået meget forarbejde med at koordinere og
finde de rette emner. Undervejs har han fået assistance af Inspiring Denmark, som er en syddansk
organisation for erhvervsturisme, der gratis hjælper erhvervsliv og forskermiljøer med at trække
internationale konferencer til regionen. Inspiring Denmark har siden 2010 været involveret i mere end 100
forskellige konferencer.

Yderligere information – kontakt D.M. Akbar Hussain telefon 9940 7729

