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2015 Highlights

Forskningsteam
Med udgangen af 2015 bestod centerets forskningsteam af 8 seniorforskere        
(4 ved AU), 5 postdocs (alle ved AU) og 13 ph.d.-studerende (6 ved AU).

I 2015 var yderlige 2 postdocs og 7 ph.d.-studerende (6 heraf opnåede deres 
ph.d.-grad i løbet af året) en del af centeret. Næsten alle centerets postdocs er 
internationale, og det samme gør sig gældende for alle undtagen to af de ph.d.-
studerende. 

Priser og anerkendelser

Centerets forskerteam modtog flere priser og anerkendelser i 2015, herunder:

Centerforsker Mehlhorn blev udpeget som Foreign Associate af US National Acade-
my of Science, Indyk blev udpeget som Fellow hos Association for Computing Ma-
chinery (ACM), og Afshani blev forfremmet til Lektor. Centerleder Arge blev slået til 
ridder af Dannebrog af Hendes Majestæt Dronning Magrethe.

Ph.d.-studerende Rav og Eenberg blev valgt som hhv. årets undervisningsassistent 
og årets studerende ved Datalogi på AU. 
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Centerbegivenheder
Ud over et stort antal mindre forskningsseminarer og 
workshops, samt en retreat for alle centerets ansatte, or-
ganiserede MADALGO i 2015 en fire-dags international 
sommerskole ”Streaming Algorithms”, hvor fire interna-
tionale eksperter forelæste for 76 deltagere (størstedelen 
ph.d.-studerende) fra 38 forskellige institutioner og tre 
virksomheder i 17  forskellige lande. Yderligere organ-
iserede centeret ”Sixth Workshop on Massive Data Al-
gorithmics” (MASSIVE 2015) som en del af den førende 
europæiske algoritmekonference ”ALGO” i Patras, 
Grækenland.

I løbet af 2015 har centerets ansatte givet talrige forelæsninger ved internationale videnskabelige konferencer, samt 
givet mere end 30 ”invited talks” ved forskellige konferencer, workshops og seminarer. MADALGOs forskere har også 
deltaget i adskillige aktiviteter for offentligheden, herunder som taler ved Folkeuniversitetet.

Forskningssamarbejde og 
resultater

MADALGO-forskere har i løbet af 2015 
publiceret 69 peer reviewed videnskabelige 
artikler inden for centerets forskningsom-
råder. Flere af disse artikler er publicerede i 
højtrangerede, internationationale tidsskrifter 
og konferenceproceedings. Adskillige af ar-
tiklernes resultater er opnået i samarbejde 
med de mange internationale forskere, der 
har besøgt MADALGO i løbet af 2015. Cen-
teret har også haft et omfattende multidisci-
plinært og industrielt samarbejde i 2015.

Der eksisterer mange teknikker til at bevise, hvor meget plads der 
er nødvendigt for at løse et givet “streaming” problem (plads nedre 
grænser). Situationen er derimod en helt anden, når det kommer 
til at forstå, hvor hurtigt stream data elementer kan håndteres (tids 
nedre grænser). Faktisk var der indtil for nyligt ikke bevist tids nedre 
grænser for noget streaming problem overhovedet.

I 2015 udviklede centerforskere en general 
metode til at konvertere streaming plads 
nedre grænser til tids nedre grænser. Dette 
muliggjorde, at et årtis arbejde på plads 
nedre grænser kunne bruges til at opnå 
tids nedre grænser for en lang række fun-
damentale streamingproblemer.


