Visión Artificial
A visión por computador é unha disciplina cientíﬁca que ten como propósito a extracción, análise e interpretación
automática da información contida en imaxes e vídeos dixitais de escenas do mundo real. A investigación neste campo é de
carácter multidisciplinar, e tenta dotar a calquera dispositivo con capacidade de captación de datos visuais e procesamento
con capacidades similares, senón mellores, ao sistema de visión humano na súa interpretación da realidade e a toma de
decisións. Neste propósito conﬂúen varias temáticas de estudo coma o deseño de métodos e modelos matemáticos para a
extracción de información, as técnicas de aprendizaxe automática para a interpretación e axuda á toma de decisións, ou o
deseño e mellora de sensores ou dispositivos de adquisición.
Os ámbitos de aplicación onde a visión por computador é xa capaz de acadar resultados robustos fóra do laboratorio
medran día a día, favorecidos polos avances tecnolóxicos, o abaratamento dos sistemas de adquisición, o crecemento da
capacidade computacional dos ordenadores e dos dispositivos móbiles, e o crecente interese a nivel académico e comercial
que a disciplina ven xerando nas últimas décadas.
As liñas de investigación que se abordan no centro alíñanse cos seguintes obxectivos científicos e tecnolóxicos:

Obxectivos científicos
Recoñecemento de patróns en imaxes e vídeos.
Novas aproximacións á segmentación de imaxes complexas.
Desenvolvemento de modelos computacionais de atención visual.
Recoñecemento biométrico baseado en aprendizaxe incremental e continua.
Arquitecturas hardware para sistemas de visión.
Sensores CMOS de visión, autoalimentados e de baixo consumo de potencia.
Detección e tracking de obxectos mediante técnicas de Deep Learning.
Procesamento (rexistrado, clasiﬁcación, adaptación de dominio, detección de cambios,...) de imaxes obtidas mediante
sensores RGB, multiespectrais e hiperespectrais.

Obxectivos tecnolóxicos
Aplicación de técnicas de detección e tracking de obxectos para monitorización de tráﬁco, control do tráﬁco aéreo e
sense & avoid.
Correspondencia de imaxes e abstracción 3D de escenas.
Desenvolvemento de frameworks para o diagnóstico colaborativo e descubrimento de valores diagnóstico en imaxes
biomédicas.
Sistemas de análise cuantitativo sobre imaxes nos ámbitos da biomedicina, bioloxía, química e tecnoloxía de
alimentos.
Procesamento de imaxes de superﬁcie terrestre obtidas mediante sensores ubicados en UAVs e satélites para
monitorización.
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PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
CiTIUS: Tecnoloxías Intelixentes en cada paso
Detección da enfermidade COVID19 e triaxe de pacientes con intelixencia artificial aprendendo de radiografías de...
Sensores CMOS de Visión, Xestión de Enerxía e Seguimento de Obxectos sobre GPUs empotradas
Ver
todos

PUBLICACIÓNS
STERapp: Semiautomatic Software for Stereological Analysis. Application in the Estimation of Fish Fecundity
Electronics, 2021
Perspectiva de género en Inteligencia Artificial
I Congreso Internacional Tecnologías I+D+i de igualdad: soluciones, perspectivas y retos, 2021
Short-term anchor linking and long-term self-guided attention for video object detection
Image and Vision Computing, 2021
Ver
todas

DEMOSTRADORES
Detección, Tracking e resúmenes de vídeo
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