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Apunt biogràfic:  
Edwin Robert Hancock es gradua en física l’any 1977, és doctor en física d’altes 
energies des de 1981 i graduat en informàtica per la Universitat de Durham des de 
2008. De 1981 a 1991 treballa, com a investigador en física d’altes energies i 
reconeixement de formes, al laboratori Rutherford-Appleton (avui Central Research 
Laboratory of the Researchs Councils). Durant aquest període també és adjunt a la 
Universitat de Surrey i l’Open University. En 1991 s’incorpora, com a professor titular, 
al Departament d’Informàtica de la Universitat de York, on avui és catedràtic i 
responsable de l’àrea de visió artificial des de 1998. Lidera un grup de 25 
investigadors i alumnes, que treballa en les àrees de la visió artificial i el 
reconeixement de formes. Els seus interessos d’investigació se centren en l’ús de 
l’optimació i els mètodes probabilísitics en visió intermèdia i d’alt nivell. També està 
interessat en la metodologia estructural i l’estadística del reconeixement de formes. 
Actualment treballa en emparellament de grafs, shape from X (forma a partir de 
textura, il·luminació, etc.), bases de dades de imatges i teoria de l’aprenentatge 
estadístic. El seu treball s’ha aplicat a l’anàlisi del terreny amb radar, anàlisi de 
seccions sísmiques, sensorització remota i imatges mèdiques. Ha publicat prop de 160 
articles en revistes i ha fet 600 contribucions a congressos.  

En 1991 va rebre la medalla de la Pattern Recognition Society (Societat de 
Reconeixement de Formes) i, en 1997, el premi al millor article (outstanding)de la 
revista Pattern Recongition. Els seus articles han sigut igualment premiats en CAIP 
2011, ACCV 2002, ICPR 2006 i BMVC 2008. L’any 2009 rebé el Wolfson Research Merit 
Award de la Royal Society. Anteriorment, en 1998, va ser nomenat fellow (membre 
d’honor) de l’Associació Internacional per al Reconeixement de Formes (IAPR). És 
també fellow de l’Institut de Física, de l’Institut d’Enginyeria i Tecnologia i de la 
Societat Britànica d’Informàtica.  

Ha sigut membre del comité editorial de prestigioses revistes com IEEE Transactions 
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Pattern Recognition, Computer Vision 
and Image Understanding o Image and Vision Computing. En 2006, fou nomenat 
editor en cap (EiC) del IET Computer Vision Journal. Ha presidit conferències com la 
BMVC 1996 i 2006, CAIP 2013, Track Chair de ICPR 2004 i Area Chair at ECCV 2006 
and CVPR 2008, en 1997 establí les sèries de workshops EMMCVPR i SIMBAD. 
Finalment, en els últims 5 anys ha aconseguit dos milions de lliures per a finançar 
projectes d’investigació.  


