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Pablo Cesar

Pablo Cesar
is benoemd
tot

buitengewoon lid van de Association for Computing
Machinery (ACM), 's werelds grootste en meest
prestigieuze computerorganisatie. De
computerwetenschapper van het Centrum Wiskunde &
Informatica (CWI) in Amsterdam behoort tot een select
gezelschap van 64 wetenschappers die dit jaar aan de
erelijst zijn toegevoegd.
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Cesar heeft bijzondere bijdragen geleverd aan de
computerwetenschap, aldus de ACM. Opvallend is het grote
aantal onderzoekers van Chinese en Indiase afkoms dat dit
jaar werd onderscheiden. De nieuwe 'disinguished members'
worden door hun collega's gekozen voor presaties die de
computerwetenschappen vooruitbrengen. Om genomineerd te
worden moet men ten minse vijftien jaar in het vak zitten.
Zesig experts werden onderscheiden vanwege
wetenschappelijke verdiensen. Vier mensen leverden
bijzondere presaties op gebied van softwareontwikkeling. Dat
waren Eric Burger (Georgetown University), Josiah Dyksra
(National Security Agency), Qi He (LinkedIn) en Anees Shaikh
(Google). 

Pablo Cesar doet onderzoek naar het modelleren en besuren
van collecties complexe media-objecten, een samenselling
van realtime-media en sensorgegevens beschreven in tijd en
ruimte. Begin dit jaar kreeg hij de Nederlandse Prijs voor ict-
onderzoek. Bij die gelegenheid werd hij ook geroemd om zijn
vermogen op een begrijpelijke manier te communiceren over
zijn onderzoek. Hij enthousiasmeert daarmee een brede
doelgroep van niet-ingewijden.

In zijn sudie richt hij zich in het bijzonder op fundamentele
problemen in de interactie tussen mensen en technologie, en
hoe deze interactie is te modelleren. Bijzonder is dat zijn
experimenten niet in een laboratoriumsetting worden
uitgevoerd, maar in een realisische context. Hij werkt onder
meer samen met de BBC. Ook helpt hij Borre Akkersdijk, een
maker van slimme kleding die sensoren verwerkt in textiel om
zo de fysieke en mentale geseldheid van de dragers in kaart te
brengen. Cesar is groepsleider Disributive and Interactive
Sysems (DIS) bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
en associate professor aan de Technische Universiteit Delft
(Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica, afdeling
Intelligent Sysems).
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