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Uppsalaforskare en av de mest citerade
inom datavetenskapen
På listan över de 250 mest citerade forskarna i datavetenskap i hela världen
finns två personer från Skandinavien. En av dessa är Joachim Parrow,
professor i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala
universitet. Listan har tagits fram av ISI Web of Knowledge, en organisation
som följer publiceringar i över 7 500 vetenskapliga tidskrifter. Organisationen
registrerar alla referenser som förekommer och kan på det sättet spåra
ursprunget till nya forskningsidéer. Genom att räkna efter hur många gånger
en viss forskare citeras av andra, får organisationen fram ett mått på hur stort
inflytande den personen har på den vetenskapliga utvecklingen inom sitt
område. Någon inbördes rangordning görs inte på listan. De två skandinaver
som är med är Joachim Parrow vid Uppsala universitet och Tor Aulin från
Chalmers. - Det är naturligtvis väldigt hedrande och något jag är glad och
stolt över, säger Joachim Parrow som tror att det är kombinationen hårt
arbete och respekt för andras resultat som har gett honom många citeringar.
Joachim Parrow arbetar med matematiska modeller för datorsystems
beteenden. Tanken är att kunna förutsäga hur systemen kommer att uppföra
sig innan de är byggda, ungefär som en fartygskonstruktör kan räkna ut
egenskaper hos en båt innan den sjösätts. Viktiga problemställningar är att
utöka de typer av beteenden som låter sig beskrivas. En populärvetenskaplig
beskrivning av Joachim Parrows forskning finns på
http://user.it.uu.se/%7Ejoachim/Fof/98_2_14_2.htm Förteckningen över de
mest citerade forskarna enligt ISI Web of Knowledge finns på
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOK_HOME&Func=Frame
Klicka på "ISI HighlyCited Com". Joachim Parrow kan nås på tel 018-471 57
04, mobil 0705-73 33 24 eller e-post joachim.parrow@it.uu.se
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