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ter ere van 

Paul Vitanyi 

Paul Vitanyi's werk verdient brede aandacht. Daarom heeft het CWI drie van 
's werelds meest toonaangevende theoretische informatici uitgenodigd die 
in hun werk sterk door Paul be"invloed zijn . Het belang en de reikwijdte van 
Pauls onderzoek staan deze middag centraal. 



Ming Li And rew Chi-Chih Yao Leonid Levin 

Ming Li is met Paul Vitanyi auteur van het boek A 11 lutroductio11 to Ko h11ogoro,1 
Co111plexit )' n11d Its Applicatio11s. Met Pau l is hij een van 's werelds belangrijkste experts op 
dit gebied. De laatste j aren houdt hij zich o.a. bezig met praktisch toepasbare uitb re idin
gen van Kolmogorov complexiteit, bijvoorbeeld op het gebied va n de computationele 
biologie. Ming Li is de Ca nada R esea rch C hair in Bio in fo rmatics aan de University of 
Waterloo, in ·wate rloo, Ontar io, Canada . 

Andrew C hi-Chih Yao is een toonaangevend theoretisch informati cus. In 2000 schreef 
hij de Turing Award op zijn naam, de meest prestigieuze prijs in de info rmatica. H ij 
hee ft fund amentele bijdragen geleverd, waaronder de theorie van het genereren van 
pseudo-random getallen, cryptografie en communica tie-complexiteit. In 1996 won hij 
de Knuth Prize.Yao gebruikte de minimax-Stelling voor het bewijs van wat nu bekend 
staa t als Yao's Principe. Hij is hoogleraa r in for matica aan Prin ceton University, waar hij 
onderzoek doet naar algoritrnen en complexiteit. Daarnaast is hij werkzaam bij het 
Center fo r Adva nced Study aan Tsinghua University in Beij ing, C hina. 

Leonid Levin is een va n de grondleggers van de computati onele complexite itstheorie. 
Hee Cook-Levin T heorem, wellicht hct belangrijkste resultaat op die gebied , leidde tot 
het 'P vs. NP probleem ', volgens het C lay Mathematics Institute een va n de zeven 
'Millennium Math Problems' . Er is een prijs uitgeloo fd va n 1.000.000 dollar voor 
degene die het oplost. Levin hee ft ook belangrijke bijdragen geleverd aan willekeurig
heid (randomness) in de algoritmiek, Kolmogorov complexiteit, grondslagen van 
wiskunde en informatica , berekenbaarheidstheorie en in fo rmatietheorie. Sinds 1980 is 
hij hoogleraa r aan Bosto n University. 
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P aul Vitanyi is een van 's werelds belangrijkste onderzoekers op het gebied van 
Kolmogorov complexi teit, de theorie die de complexiteit van een object meet aan de 
hand van de kortste beschrijving van het objec t. Dit idee uit de theoretische info rmatica 
geeft een fundamentele kijk op w illekeurigheid (random.ness) en heeft geleid tot 
nieuwe inzichten en toepass ingen in de statistiek, informatietheorie en zelfs de 
grondslagen van de wiskunde.Vitanyi is samen met M ing Li co-auteur van het 
sta ndaardwerk A 11 llltroductio11 to Ko/1 11ogoro11 Co111plexity 11 11 d its Applica tio11s, een boek 
waarvan delen zijn vertaald in het Russisch,Japans en C hinees. Verder heeft hij 
substantiele bijdrJgen geleverd op het gebied van celJulaire automaten, computationele 
complex ite it, di tributed computing, automatisch leren (machine learning) en voorspel
len, en natuurkundige aspecten van berekenbaarheid. PaulVitanyi, verbonden aan bet 
C W I sinds 1971, is CWl Fellow en daa rnaast hoogleraar informatica aan de Universiteit 
va n Amsterdam. Hij hee ft op het C WI de quantum computing groep opgericht. 

Programma 

13:00 uur 

13:45 uur 

14:00-14:45 uur 

14:45-15:30 uur 

15:30-15:45 uur 

15:45-16:30 uur 

16:30 uur 

Ontvangst in de Turingzaal 

lnleiding 

Ming Li 

Andrew Yao 

Pauze 

Leonid Levin 

Afsluitende borrel 

U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden door middel 

van bijgevoegde antwoordkaart of via de website 

www.cwi .nl/lectures2007/. 
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