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AdvertorialHOT TOPIC! Alles weten over Security? Lees het Computable topic
Zijn de informatiesystemen binnen jouw organisatie goed beveiligd? Wat zeggen 154 Computable experts over
 preventie of correctieve maatregelen? Dit en meer lees je in het speciale Computable topic over Security. Ook
 de laatste whitepapers, achtergronden en nieuws vind je hier!
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 heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink

Martin Kersten, research fellow aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI),
 krijgt de Sigmod Edgar F. Codd Innovations Award 2014, een prestigieuze prijs
 die wordt uitgereikt aan onderzoekers voor hun innovatieve en
 toonaangevende bijdragen aan databasesystemen en databases.

De jury looft de invloedrijke bijdragen van Kersten aan het bigdata-vraagstuk en prijst
 zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogwaardige database
 architecturen en pionierswerk in de realisatie van MonetDB. Volgens Kersten zijn

 fundamenteel onderzoek en veranderingen in databasemanagementsystemen noodzakelijk voor het efficiënt
 ontsluiten van enorme hoeveelheden data. Het door Kersten ontwikkelde databasemanagementsysteem MonetDB is
 sinds 1993 pionier in kolomgebaseerde databasetechnologie. Tegenwoordig is MonetDB het meest voorkomende
 open source kolomgebaseerde databasesysteem dat wereldwijd wordt gebruikt in meer dan 130 landen en dat meer
 dan driehonderdduizend downloads telt.

Martin Kersten
Kersten trad in 1985 in dienst bij CWI waar hij de Database Research Group oprichtte. Sinds 1991 is Kersten ook als
 deeltijdhoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Op 1 januari 2011 werd hij benoemd tot CWI
 Fellow. Hij publiceerde zo’n 140 wetenschappelijke artikelen en ontving meerdere prijzen, waaronder de 10-year
 VLDB Best Paper Award.

Ted Codd
 De onderscheiding is vernoemd naar Ted Codd (1923 - 2003), uitvinder van het relationele datamodel, die een
 cruciale rol speelde in de ontwikkeling van databases als wetenschappelijke discipline. De award werd vandaag aan
 Kersten uitgereikt op de jaarlijkse ACM Sigmod/Pods conferentie.

Het idee van een kolomgebaseerde database is erg leuk en was in '93 zijn tijd ver vooruit. Maar wat een
 lange adem moet je hebben om zo'n idee uit te werken en er aan vast te houden. Respect voor Martin en zijn
 team. 

Ik ben lang geleden in '95 afgestudeerd op dynamische query optimalisatie op de MonetDB. Maar de paar
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