
Op visite bij Oracle

In de nieuwsbrief van april/mei 2014 zijn de resultaten 
van het “Grote puntenwolken voor eSciences” project 
kort samengevat: gebruikerswensen geanalyseerd, con-
ceptuele benchmark opgesteld en eerste (mini) bench-
marks uitgevoerd op verschillende platvormen (Oracle, 

Peter van Oosterom heeft in kader van zijn sabbatical 
en het puntenwolkenproject  van begin maart tot begin 
juni 2014 bij het Oracle New England Development 
Centre (NEDC, Nashua NH, USA) samengewerkt met 

Het Oracle New England Development Centre

Het hoofdonderwerp was betere ondersteuning van 
puntenwolken in de database en mogelijke standaardi-

-
testen, zoals uitgevoerd door Theo Tijssen (TUD) en 
Oscar Martínez Rubi (vanuit het Netherlands eScience 
Center ingezet in het puntenwolkenproject bij de TUD, 
en in de laatste week van mei 2014 ook te gast bij Ora-

cle NEDC) zijn samen met Mike Horhammer en Siva 

mede door het vergelijken van de verschillende datama-
nagementplatformen (testen bij de TUD) en het testen 
door Oracle van (vaak) aangepaste versies van de 

verloopt en dit dan resulteert in een opslagstructuur 

De eerste testen laten zien dat dit laatste goed lukt 
met Oracle’s point cloud datatype (SDO_PC): de query 
responsetijd is nagenoeg constant bij het opschalen van 

te laden op een gewone server (in ons geval een HP 
Proliant DL380p, 2*8 cores, 128 GB RAM) moet nog 

-
voerd met een X4-2 Half Rack Exadata machine (met 

compression’, wat tevens resulteerde in een compactere 
opslag dan in alle andere geteste datamanagement-

waren met deze testdata aanzienlijk sneller op de Exa-
data machine: een factor 2 tot 30, vooral bij queries die 

normale machine het laden en structureren sneller 
te laten verlopen zonder dat de structuur merkbaar 

Ook het onderwerp standaardisatie van puntenwolken 

zorgen dat in de revisie van ISO 19107 puntenwolken 
goed worden meegenomen door het editteam onder 
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Kort nieuws

Sectie GIS-t gaat kwartier maken bij 

Bouwkunde

De Sectie GIS-t maakt deel uit van het OTB, dat als afdeling 
van de faculteit zich richt op het onderzoek voor de gebouwde 

nóg duidelijker met de komende verhuizing van het OTB 

karakteristieke en monumentale universiteitsgebouw wordt 
momenteel met een reeks aanpassingen en verbouwingen 
effectief en duurzaam voor de toekomst gemaakt: BK City 

nieuwe vleugel en de huisvesting van het voltallige OTB 
neemt de sectie alvast haar positie in: vanaf juli 2014 zijn de 
medewerkers al op een tijdelijke locatie in BK-City gehuis-

inbedding van het onderzoek en onderwijs van de sectie 

adressen blijven hetzelfde; het is misschien even zoeken naar 
-

En nu we daar toch zijn: op 11 en 12 september is de Faculteit 
Bouwkunde de locatie voor de tweede uitvoering van de Geo-

zich richten op één van de vier thema’s: Geodesign for a Safer 
World, Smart(er) Cities, The Identity of Place, en tot slot: 

-

Save the date!!!!!!!!!

-

– hoogleraar Spatial Data Infra-
structure – haar inaugurele rede in 
het Auditorium van de Aula van de 

      

een voorstel maken voor een DWG (Domain W
Group) op het gebied van puntenwolken met de nadruk 

afgerond met het maken van concrete vervolgafspraken 
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software, uitvoeren van testen, schrijven van publicaties, 

Naast puntenwolken is er ook aan andere onderwerpen 
aandacht besteed: databaseondersteuning van multi-
dimensionale grids (MD-array’
3D geometrische objecten, gebruik van 3D gebouwmo
dellen en 3D Kadaster in relatie tot waardebepaling (en 
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In de laatste jaren is veel aandacht besteed aan indoor

stations, vliegvelden, ziekenhuizen en winkelcentra, 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende 

meestal simplistische 2D plattegrondjes, die handmatig 
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