
 
Anotació biogràfica: Alan Yuille 
 
Alan Yuille, nascut el 1955 al Regne Unit amb doble nacionalitat (UK i Austràlia) 
i resident als EUA, es va graduar en matemàtiques en la Universitat de 
Cambridge el 1976 i va completar el doctorat en física teòrica el 1980, també a 
Cambridge, sota la direcció de Stephen Hawking. A continuació va ser post-
doct en el Departament de Física de la Universitat de Texas a Austin, i també 
en l’Institut de Física Teòrica de Santa Barbara. Després es va unir al 
Laboratori d’Intel·ligència Artificial del MIT, en el qual va treballar des de 1982 
fins a 1986. A continuació obté plaça en la Divisió de Ciències Aplicades de 
Harvard (1986-1995) on aconsegueix la posició de professor titular. Des de 
1995 fins a 2002 Alan va treballar com a científic sènior en l’Smith-Kettlewell 
Eye Research Institute de Sant Francisco, fins que el 2002 accepta una plaça 
com a catedràtic en el Departament d’Estadística de la Universitat de Califòrnia, 
Los Angeles (UCLA). Ha elaborat més de 150 publicacions, la majoria de gran 
impacte (el seu índex H és 20) en visió, xarxes neurals i física. Un exemple 
significatiu n’és: A.L. Yuille and N.M. Grzywacz. “A Computational theory for the 
Perception of Coherent Visual Motion”. Nature. 333. pàg. 71-74. 1988 associat 
a una Menció Honorífica al Premi “David Marr” (la més alta distinció concedida 
a un científic en el camp de la visió artificial, que després obtindrà l’any 2003 
amb la unificació de l’enfocament generatiu i discriminatiu de la visió artificial). 
En aquests articles i també en els de els seus col·laboradors ha anat plasmant 
progressivament la seua teoria computacional de la visió, l’arrel fonamental de 
la qual és la teoria bayesiana. Ha sigut coautor de dos llibres: Data Fusion for 
Sensory Information Processing Systems (amb J. J. Clark) i Two- and Three- 
Dimensional Patterns of the Face (amb P. W. Halli- nan, G. G. Gordon, P. J. 
Giblin and D. B. Mumford); també va coeditar el llibre Active Vision (amb A. 
Blake). Aquest últim s’ha convertit en referència internacional per a estudiants, 
investigadors i enginyers que s’endinsen en l’estudi de la visió artificial des de 
la doble perspectiva computació-biologia. Ha rebut nombrosos premis 
acadèmics al llarg de la seua carrera i és Fellow (membre d’honor) de l’IEEE. 
 


