
Moltes gràcies per convidar-me avui ací. És un gran honor haver sigut nomenat doctor honoris causa per la 
Universitat d'Alacant 

Sent no poder parlar-los en espanyol. De xiquet, vaig aprendre francès i alemany, però aquestes llengües 
m’han sigut poc útils. Si poguera començar de nou aprendria espanyol i xinès. 

El meu camp d'investigació és bastant inusual. Vull entendre com treballa el cervell i també estic interessat a 
dissenyar sistemes intel·ligents artificials i produir sistemes pràctics, com robots, que puguen actuar com ho 
fem els humans. Per això, crec que el meu treball es troba en la frontera de la ciència i l'enginyeria. 

Aquest camp d'investigació és molt interdisciplinari. De fet, actualment tinc contractes amb 5 departaments. 

De vegades, em sent lleugerament orgullós de no haver estudiat formalment cap de les matèries en què 
aquests departaments estan especialitzats. 

Vaig tenir unes bases sòlides per a ser científic perquè vaig créixer en un carrer anomenat Bacons Lane (el 
carrer de Bacon) en referència a sir Francis Bacon conegut com «el pare del mètode científic».  

No sol ser de domini públic que Bacon va ser també un màrtir de la ciència perquè va morir de pneumònia 
després de fer un experiment que consistia a congelar a un pollastre en la neu per a descobrir si el fred 
conservava la carn.  

L'experiment va funcionar, però Bacon era un home major i la seua excitació el va conduir a passar massa 
temps a la fresca. 

Bacons Lane és el lloc on Bacon va fer l’ experiment. 

El meu interès per la ciència va començar quan, als 16 anys, vaig llegir un llibre sobre la teoria de la 
gravitació d'Einstein, anomenat Teoria general de la relativitat.  

No vaig entendre molt el llibre. No obstant això, vaig quedar impressionat pel fet que un grapat d'equacions 
continguera la descripció de l'estructura, a gran escala, de l'univers i de com es podria haver expandit des del 
Big Bang.  

Em semblava que els humans som criatures molt fràgils que tenen vides curtes en un sistema solar 
insignificant. Tanmateix, semblem capaços, miraculosament, de comprendre les lleis científiques que 
descriuen tot l'univers. Tot això va ser molt inspirador. 

La lectura de la teoria d'Einstein em va impulsar a estudiar matemàtiques a la Universitat de Cambridge.  

No tenia un gran interès a estudiar matemàtiques. Recorde que em deien que «les matemàtiques són una 
pèrdua de temps, no serveixen per a res» i el meu professor de matemàtiques de l'institut tenia poca fe en les 
meues capacitats matemàtiques.  

No estic segur del perquè, però la veritat és que no era un bon estudiant. M'agradava somiar despert i només 
treballava durament en el que realment em cridava l’atenció.  

Vaig estudiar matemàtiques perquè volia entendre les equacions d'Einstein que vaig llegir en el llibre i 
després vaig començar a investigar la física. Per tant, em vaig posar molt content i, alhora, captivat per la 
sorpresa quan Stephen Hawking es va interessar a dirigir la meua tesi doctoral.  

L'objecte de la meua tesi era unificar les dues teories més fonamentals de la física: la mecànica quàntica i la 
teoria general de la relativitat d'Einstein. Vaig fallar; els meus resultats no van aconseguir ni de bon tros 
l’objectiu.  



Com era lògic, aquest fet em va fer sentir malament durant un temps. No obstant això, ara em sent millor en 
constatar, 30 anys després, que molta gent intel·ligent ho ha intentat i ningú no ho ha aconseguit. 

Per tant, al voltant dels vint-i-cinc anys vaig deixar de treballar en la física i em vaig dedicar a estudiar la 
intel·ligència artificial i el cervell. 

Vaig escollir aquests temes per tres raons principals. En primer lloc, entendre el cervell i la intel·ligència és 
potser el tema científic capital perquè concerneix la qüestió fonamental de com som els humans. En segon 
lloc, aquest treball no és solament una torre d’ivori, sinó que ens permet crear noves tecnologies, com la 
robòtica, i diagnosticar i tractar disfuncions mentals. Finalment, aquest treball de recerca em va donar una 
excusa per a gaudir de les matemàtiques (malgrat l'opinió del meu professor). 

He de justificar ara per què em vaig especialitzar en la visió i què és la visió. La millor definició és la 
d'Aristòtil: «veure és conèixer què hi ha en el món, i on està, mirant». Però la visió sembla tan fàcil que 
algunes persones no comprenen per què l'estudie. 

Nosaltres, els humans, simplement obrim els ulls i, immediatament i sense un esforç aparent, podem 
reconèixer objectes, estimar-ne la profunditat i determinar-ne la disposició espacial en l'escena que veiem. 
No obstant això, aquesta senzillesa aparent és extremadament enganyosa. És alguna cosa que està a l'abast 
dels humans perquè dediquem un alt percentatge de la nostra massa cerebral per a veure. S'ha estimat que la 
meitat de l'escorça cerebral, la part més avançada del nostre cervell, hi està dedicada. És possible que més 
neurones estiguen actives quan fem una simple tasca cerebral, com reconèixer un amic, que les que s'activen 
quan pensem en un problema matemàtic, científic o polític més complex. De fet, s'especula que la 
intel·ligència humana va evolucionar cap a la visió i que, en certa manera, nosaltres som màquines que 
veuen. 

La dificultat de crear màquines que veuen es va descobrir en els 70, quan es començava a investigar en 
intel·ligència artificial, que tenia com a objectiu el disseny de sistemes artificials amb les capacitats dels 
humans.  

Els professionals que hi treballaven eren molt optimistes i un professor del Massachussets Institute of 
Technology va demanar a un estudiant seu que resolguera el problema de la visió artificial durant les 
vacances d'estiu. La visió es considerava tan fàcil que els investigadors es van decantar per l'estudi de 
problemes, com, per exemple, ensenyar als ordinadors a jugar als escacs, cosa que pareixia més reptadora. 
Així, 20 anys després, hi havia un programa d'ordinador –Deep Blue– capaç de guanyar al campió d'escacs 
Kasparov, mentre que els sistemes de visió per ordinador eren encara incapaços de detectar cares en imatges. 

Per què la visió és tan difícil? Tinguen en compte que la visió es pot formular com un problema de 
descodificació extremadament difícil.  

L'entrada als nostres ulls, o a les càmeres d'un sistema de visió per ordinador, és un feix de rajos de llum 
emesos per una font com el sol o una simple bombeta. 

Els objectes reflecteixen aquests rajos i, finalment, arriben als nostres ulls per a formar una imatge. Per tant, 
la imatge és una codificació complicada dels objectes en l'escena observada i de les fonts de llum. 

El nombre d’imatges possibles és astronòmic. S'ha estimat que els bilions d'humans que han existit, tant al 
llarg de la història com des de la prehistòria, han vist solament una petitíssima proporció de totes les imatges 
que hi poden haver. No obstant això, el nostre cervell, o un sistema de visió per ordinador, ha de descodificar 
aquesta imatge que captem i estimar tant els objectes com les fonts de llum que permeten que aquests 
estiguen presents a la imatge. Aquest és un problema extremadament difícil i la nostra capacitat per a 
resoldre’l és quasi miraculosa. Imaginen que tanquen els ulls o els els embenen durant unes hores. Intenten 
llavors obtenir la mateixa informació sobre el món amb els sentits del so, l’olfacte o el tacte.  



Per això, les persones amb disfuncions visuals tenen un seriós desavantatge. Estic molt implicat en una petita 
empresa derivada, una companyia anomenada Blindsight (vista de cec) que té l’objectiu de desenvolupar 
tecnologies per a ajudar aquestes persones.  

Sóc conscient que a Espanya hi ha l'ONCE, parcialment finançada amb cupons de loteria. Aquesta és una de 
les millors organitzacions per a les persones amb discapacitat a tot el món. Sempre he sentit dir que si eres 
cec, tant de bo sigues espanyol. 

Doncs bé, com poden els humans i les màquines veure? Hi ha una bella teoria en el camp del 
desenvolupament que ens permet modelar els patrons visuals que hi ha en les imatges i interpretar-los.  

La teoria assumeix que els ordinadors, com els humans, usen expectatives –o coneixement visual previ– 
sobre l'estructura del món per a poder interpretar les imatges. Aquest coneixement previ potser no sempre és 
correcte i els humans poden percebre il·lusions visuals; però en la majoria dels casos aquest coneixement és 
correcte.  

El coneixement visual s'aprèn a través del temps amb experiència. Per tant, l'aprenentatge és clau per a les 
teories de la visió. 

Per exemple, la imatge d'una cara dependrà de molts factors: la persona a qui mires, la il·luminació, la forma 
de la cara i l'expressió facial. No obstant això, hi ha regularitats que són invariables (és a dir, independents) 
d'aquests factors, que es poden trobar amb algorismes (mètodes) d'aprenentatge automàtic i, després, es 
poden utilitzar per a dissenyar sistemes de visió per ordinador que poden detectar cares automàticament 
(sistemes que ara trobem en les càmeres dels mòbils). D’una manera similar, vostès poden aprendre com les 
imatges de cares són diferents entre la gent i, per tant, poden dissenyar sistemes que puguen reconèixer 
persones concretes automàticament.  

Les tècniques matemàtiques i de modelatge s'han desenvolupat adaptant mètodes de diferents disciplines. En 
particular, la teoria combina representacions i algorismes d'informàtica amb probabilitats i estadística. 

La teoria també es recolza fermament en els pilars de la teoria de la informació. A més, aquestes idees 
teòriques no estan restringides al camp de la visió, sinó que les mateixes eines teòriques es poden aplicar al 
modelatge del raonament humà, la comprensió del llenguatge natural i altres capacitats cognitives.  

És molt interessant fer notar que estudis recents en l'activitat neural en el cervell suggereixen que aquest tipus 
de teories podrien ser implementades pel cervell –encara que aquest punt requereix més estudi. 

Hi ha hagut notables progressos en la visió durant els últims anys. Aquest fet es deu parcialment al 
desenvolupament d'aquestes teories i al creixement de la potència computacional que fa possible provar-les.  

Per a investigar en visió has de ser optimista, però en els últims anys ser optimista és molt més fàcil. 

Hi ha sistemes de visió per ordinador que, quan s'apliquen a dominis restringits, poden rendir millor que les 
persones. Encara queda molt per fer fins a aconseguir que un sistema de visió artificial treballe de manera 
genèrica tan bé com el dels humans, però només és qüestió de temps. 

Què podríem dir de com els humans fan aquestes tasques i dels processos que ocorren en els cervells mentre 
m'observen donar aquest discurs? Ací la història és més complicada. Hem après molt, però aquest progrés 
ens ha ajudat també a il·lustrar la complexitat del cervell. 

Tècniques com les imatges per ressonància magnètica funcional (RMf), l'electroencefalografia, el registre 
multielèctrode i la imatge òptica ens poden ajudar a mesurar l'activitat cerebral mentre veiem o usem la 
nostra intel·ligència. Però jo crec que tindrem sistemes de visió per ordinador que podran millorar el 
rendiment visual de les persones molt abans que poguem entendre completament com veiem els humans. 



Fa 200 anys la revolució industrial estava en bolquers. Fins llavors, l'esperança de vida de les persones havia 
millorat només gradualment al llarg de milers d'anys. 

La velocitat del desenvolupament tecnològic és impressionant. El meu camp d'investigació no existia quan 
era estudiant, però ara promet aconseguir grans èxits tecnològics i ofereix un enteniment de la naturalesa de 
la intel·ligència humana. 

Per tant, teniu un món excitant davant de vosaltres. 

Agraïsc de nou a la Universitat per atorgar-me aquest reconeixement i els desitge la millor de les sorts 
després de la seua graduació. 

 


