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›››› Ordförandes ord
Hej!
Jag skulle vilja börja mitt första ordförandes ord på samma
sätt som Ola avslutade sitt sista: Tack för förtroendet! I mitt
fall för att de av er som var med på årsmötet valde mig till
ordförande. Jag ser fram emot uppdraget och är stolt över att
ta vid stafettpinnen och leda föreningens arbete med att
främja interaktion och informationsspridning i olika former
inom bildanalys, datorseende och närliggande områden. Jag
skulle också vilja passa på att tacka Anders Brun (Uppsala
universitet) som valde att lämna styrelsen och samtidigt
välkomna Robin Strand (Uppsala universitet) som kliver in
styrelsen på posten som vice ordförande. Förutom mig och
Robin så består styrelsen av Einar Heiberg (LU & Medviso)
sekreterare, Amanda Berg (LiU och Termisk Systemteknik)
kassör, Per-Erik Forssén (LiU), Anders Heyden (LU), Ola
Friman (SICK IVP och LiU), och Atsuto Maki (KTH).
Ida-Maria Sintorn

Så vem är jag då? Jag är lektor i bildanalys på Uppsala
Universitet samt CTO på Vironova AB – ett företag som säljer tjänster, mjukvara och
instrument för analys av (främst biologiska) nano-partiklar med elektronmikroskop. Jag
disputerade vid Centrum för bildanalys 2005 och en del av det jag gjorde som doktorand är
del av det som Vironova grundades på. Efter disputationen jobbade jag som bildanalytiker i
Sydney drygt 2 år innan jag flyttade hem igen och började på Vironova och snart därefter att
dela min tid mellan Centrum för bildanalys i Uppsala och företaget och en växande familj (3
barn nu som är 2, 8, och 10 år gamla). Min forskning är inriktad mot segmentering och
texturanalys av mikroskopibilder och främst inom biologiska tillämpningar och
elektronmikroskopi. Jag brinner för ökad interaktion, samarbeten och kunskapsflöden mellan
industri och akademi.
Hoppas vi ses på ICPR i Peking och på SSDL i Göteborg efter sommarledigheten!
Trevlig läsning och glad sommar!
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›››› SSBA 2018
Atsuto Maki

The 36th edition of Annual Swedish Symposium on Image Analysis, SSBA 2018, was organized in snowy Stockholm on the 7-9th March. The main venue was lecture halls at KTH, Royal
Institute of Technology.
The conference began for PhD students with the “PhD students day” consisting of a study visit
at Ericsson Research in Kista, preceded by some general discussions among students.
The main conference started in the same evening with an invited talk given by JP Lewis (SEED
Electronic Arts) on computer vision and machine learning applications in entertainment, e.g.
visual effects in movies such as in Avatar and Matrix. The program proceeded in the next morning with the other invited presentation by Ivan Laptev (INRIA Paris), a talk on learning from
video as well as on weakly-supervised CNNs for localizing objects, human actions and object
relations.
Presentations of 31 scientific paper contributions followed in seven sessions: Localisation &
Mapping, Visualisation, Classification & Detection, Reconstruction & Estimation, Segmentation, Reconstruction & Denoising, and Registration & Tracking. Among those the prize for best
industry-relevant contribution went to Carl Toft et al. for their paper, “Towards Robust Outdoor
Visual Localization in Changing Conditions.”
As is the trend in recent SSBA symposiums we also had several (9) industrial talks as well as
company exhibitions by some of the sponsors. SSBA 2018 was sponsored by 12 companies:
Apple, Autoliv, Teorem, Tobii, Univrses, Vinorova, Visage Technologies, Elekta, Flir, Image
Intelligence, Visionists, and Sick IVP. We also had as many participants from companies as
from academia while the total number of participants was about 130. By the tradition of SSBA
symposium the banquette took place at the end of the second day, in a relaxing atmosphere at
Piperska Muren in Kungsholmen – in the heart of Stockholm.
The symposium was made possible thanks to the cooperation of many parties concerned, including Ola Friman and Ida-Maria Sintorn, the former and current chair of SSBA who provided numerous advice, Marina Ledoux of AkademiKonferens, and student volunteers. Special thanks go
to Vladimir Li for managing the PhD students day and Mårten Björkman who helped organizing
the event as the Program Chair. I wish to express my sincere gratitude to everyone that supported SSBA 2018.

SSBA 2018 snabbfakta
Organisationskommitté: Atsuto Maki (General Chair), Mårten Björkman (Program Chair),
Antal deltagare: Ca 130 (huvudkonferens), ca 40 (doktoranddag)
Antal presentationer: 31 vetenskapliga, 9 industriella samt 2 inbjudna talare
Antal företagssponsorer: 12
Inbjudna talare: JP Lewis (SEED Electronic Arts) och Ivan Laptev (INRIA Paris)
Bästa Industrirelevevanta bidrag (SICK IVP): Carl Toft et al., Towards Robust Outdoor Visual Localization in Changing Conditions
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›››› SSBA 2018 Report
Elisabeth Wetzer

SSBA2018 was the first conference I attended in the field of
image analysis and as a first year PhD student I was able to
attend the event without giving an oral presentation but to
simply enjoy the talks.
The conference started out with a PhD student day which
brought together PhD students from many Swedish universities and provided a platform to discuss relevant issues such as
graduate courses, teaching, internships, as well as the structure and research fields of our groups and divisions. I especially enjoyed this part of the program because it enabled me
to meet many other students who had also just started their
doctorates and who I am sure I will meet at many more conference, symposia and possibly collaborations in the following years.
After fruitful discussions and a very nice lunch we visited
Ericsson Research in Kista and were presented their current
research related to image analysis.
The trip highlighted the importance of scientific outreach in
our field and the necessity to bridge between academic progress and industrial usage.
The conference dinner at Piperska Muren on Kungsholmen provided a perfect opportunity to
bond further with the researchers met during the session breaks
With great pleasure I attended presentations of my fellow PhD student colleagues and can now
anticipate what the next SSBA will bring for me where I plan to also share insights about my research!
Overall my impression of SSBA was that the atmosphere was very amicable and familiar. Hence
the conference appeared to be a great platform to also present early research results in order to
obtain input from scientists, technologists and industry representatives. As a large image analysis
think tank, the symposium enhances exchange and collaborations among Swedish researchers.
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›››› SSBA 2018 bildgalleri
Ewert Bengtsson

Exalterade åhörare

Ingemar Ragnemalm presenterar

Anders Åström och Ingela Nyström

SSBA:s årsmöte

Mingel innan middagen

Middag på Piperska Muren
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›››› Deep Learning: Star of the Show at
ECDP 2018
Leslie Solorzano

Sweden sent a great deal of representatives to the European Congress of Digital Pathology 2018
in Helsinki. This year ECDP had 327 attendees from 33 nationalities where a grand total of 60
participants came from Sweden. Researchers, pathologists and companies gathered together to
find out the latest trends in digital pathology.
Deep Learning was the star of the show. The Center for Image Analysis from Uppsala showed
promising projects using machine learning as well as offering insight on the correct use of learning based approaches along with an impressive array of projects currently under development.
The Human protein atlas presented its latest version where hundreds of thousands of annotated
images allow pathologists worldwide to learn, and develop methods involving tissue and cell
analysis. The department of immunology, genetics and pathology of Uppsala University also
presented their work on multispectral imaging. The Karolinska Institute sent many representatives and gave several talks and presented several posters about the “Swedish pathology experience” as they put it themselves.
Linköping University presented a comparison of supervised methods for breast cancer analysis.
Lund University presented deep learning for increased generalization ability and cancer scoring
reviews. Representatives from Akademiska Sjukhuset from Uppsala University were sent to
learn about the best way to manage imaging data and new processing pipelines. Other places of
Sweden were also present like Kalmar, Östergötland and Borås. Company representatives were
also representing several imaging modalities like TEM, fluorescence and brightfield.

The title of the talk

Caroline Wählby was an invited speaker
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›››› Hur är IAPR kopplat till SSBA
Ingela Nyström

Under mina år som SSBA:s ordförande 2002-2006 skrev jag i många nummer av SSBAktuellt.
Nu är det dags igen. Vid ICPR 2008 i Tampa blev jag invald i IAPR Executive Committee och
har bit för bit efter 10 år som aktiv ledamot lärt känna de flesta delarna som IAPR består av framförallt under min tid som IAPR President. Jag har ombetts att här skriva om vad IAPR är
samt hur vi SSBA-medlemmar kan bidra till och även nyttja IAPR. Jag sprider gärna min
kunskap om IAPR.
IAPR som organisation
International Association for Pattern Recognition (IAPR) är den internationella
moderorganisationen bakom Svenska sällskapet för automatiserad bildanalys (SSBA). Ur
svensk synvinkel kan det vara intressant att känna till att SSBA grundades 1976 (då med
förkortningen SSAB) tack vare ett upprop från Torleiv Orhaug till landets professorer och
näringsidkare inom bildområdet. Detta var två år innan IAPRs officiella existens, så vi var med i
frontlinjen bland de första IAPR-medlemmarna. Antalet IAPR-medlemmar har stadigt vuxit och
nu finns närmare 50 medlemsorganisationer över världen.
SSBA betalar medlemsavgift i IAPR (för närvarande 600 USD). Därmed får vi SSBAmedlemmar bl.a. rättighet till lägre deltagaravgift vid IAPR-sponsrade konferenser. Ett exempel
är ICPR-avgiften på 750 USD istället för 850 USD för icke-medlemmar.
IAPR har ett s.k. Governing Board (GB) med representanter från alla medlemsföreningar. Små
föreningar har en representant, medelstora föreningar (som t.ex. SSBA) har två representanter
och större föreningar (som t.ex. USA och Ryssland) har fyra representanter. SSBAs
representanter är ordförande och närmast föregående ordförande, dvs för tillfället Ida-Maria
Sintorn och Ola Friman. Mestadels sker kommunikationen till GB mailledes, men GB har också
ett fysiskt möte en gång vartannat år, i samband med ICPR. Vid årets möte kommer Ola, som
inte kan närvara i Beijing, att ge sin yttrande- och rösträtt till vice ordförande Robin Strand.
GB-mötena är kända för att vara långvariga tillställningar på andra dagens ICPR-eftermiddag
fram till midnatt. Punkterna på agendan är visserligen många, men varför blir dessa möten så
långa? GB har bara ett fysiskt möte en gång vartannat år, i samband med ICPR, så det är viktigt
att alla punkter på agendan får ventileras ordentligt för att visa vilka riktlinjer IAPR ska följa de
kommande två åren. När 59 starka viljor av olika nationalitet ska komma till gemensamma
beslut då blir det prestigefyllda diskussioner. Från min tid som GB-medlem (2002-2010) minns
jag särskilt mötet i Québec City som slutade klockan 02:10 pga långa FN-liknande diskussioner
om stadgeändringar.

Ingela Nyström talar vid ICPR 2016 I sin roll som IAPR President
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›››› Hur är IAPR kopplat till SSBA
Typiska informations-, diskussions- och beslutspunkter är:


Avrapportering vad de olika kommittéerna har åstadkommit under mandatperioden
sedan senaste ICPR, t.ex. inval av nya medlemsländer, tillsättning av IAPR Fellows,
samarbeten med industripartners och överenskommelser med vetenskapliga tidskrifter
såsom Pattern Recognition Letters.



Rapport av hur långt planeringen kommit för nästkommande ICPR, dvs ICPR 2020 i
Milano samt presentation av inkomna bud om att organisera nästnästkommande ICPR,
dvs ICPR 2022, med sluten omröstning.



Val av IAPRs nya exekutivkommitté. Om nomineringskommittén har gjort sitt jobb
bra, så brukar några ur den tidigare kommittén sitta kvar och några nya personer väljas
in för balans mellan kontinuitet och förnyelse. Följande val sker: President, 1st Vice
President, 2nd Vice President, kassör och sekreterare. Dessutom ingår Past President.

SSBA:s roll i IAPR under åren
SSBA har haft många svenska forskare i flera kommittéer under åren. Följande har varit
ledamöter i Executive Committee: Pelle Danielsson (1st Vice-President 1986-1988), Gunilla
Borgefors (Secretary 1990-1994, 1st Vice-President 1994-1996), Josef Bigun (Treasurer 19941998), and Ingela Nyström (2nd Vice-President 2008-2010, Secretary 2010-2014, President
2014-2016, Past President 2016-2018).
Denna mandatperiod sitter följande nordiska medlemmar i olika kommittéer: Anders Heyden i
Advisory Committee och ICPR Liaison Committee, Rasmus Larsen i Conferences & Meetings
Committee, Magnus Borga i Constitutions & Bylaws Committee, Cris Luengo i Education
Committee, Gunilla Borgefors i Fellow Committee och K.S. Fu Prize Committee samt jag själv
i Nomination Committee. Jag förutspår att det blir fler av oss framöver som får liknande roller.
Det enskilt största engagemanget som SSBA har haft för IAPR är att arrangera ICPR 2014. Det
blev ett stort arrangemang i Stockholm med 1200 deltagare från de flesta delar av världen.
Listan på er som jobbade för ICPR på olika sätt är lång. Jag väljer dock att nämna enbart två
personer som gjorde allt och mer därtill för att konferensen blev så lyckad: Magnus Borga
(General Chair) och Anders Heyden (Program Chair).
Någon sa att i och med att ICPR 2014 passerade, så var Sveriges uppmärksamhet slut inom
IAPR. Jag håller inte med! Vi har alla möjligheter att fortsätta att engagera oss i s.k. tekniska
kommittéer, vilka bildar IAPRs vetenskapliga ryggrad. Se den långa listan med olika TCs på
http://iapr.org/committees/committees.php?id=6 och sök upp kontaktpersonerna i ditt eget
forskningsområde. TC18 är ett exempel som grundades på svenskt initiativ.´
Ett annat tillfälle till synlighet är när SCIA arrangeras i Sverige vart åttonde år; nästa gång ges
SCIA 2019 i Norrköping. SCIA-serien söker traditionellt IAPR-sponsring och kommer därmed
automatiskt med i olika sändlistor och därmed visa upp Sverige och svensk bildanalysforskning.
Sammanfattningsvis
Oavsett om du är doktorand eller senior, så finns IAPR för dig. Nominera kollegor till olika
priser och utmärkelser, sök IAPR Research Scholarships enligt http://iapr.org/docs/IAPR-ECRS-Call-2018.pdf, delta i IAPRs sommarskolor och sponsrade konferenser, etc.
Ingela Nyström
Professor vid Centrum för bildanalys
Uppsala universitet
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›››› Stipendier för sommarskolor
Per-Erik Forssén

Svenska bildanalyssällskapet (SSBA) har 50kkr avsatta i år för sommarskolerelaterad
verksamhet.
Då vi inte fått in några förslag till sommarskola, har vi även öppnat för möjligheten att söka
dessa medel för deltagande i internationella sommarskolor av hög klass. Ett exempel på en
sådan är ICVSS: http://iplab.dmi.unict.it/icvss2018/ Ansökningar skickas till styrelsen, t.ex.
undertecknad, och kommer behandlas på nästföljande styrelsemöte. I ansökan ska faktiska
kostnader anges, men stöd ges med ett fast belopp på 5-10kkr (beroende på intresse). Som
motprestation förväntas den som beviljats stöd skriva en artikel om sommarskolan i
SSBAktuellt.
Vi har än så länge tagit emot tre ansökningar, som också har beviljats med 10kkr vardera.
Dessa är:


Amanda Berg, för deltagande på ICVSS, http://iplab.dmi.unict.it/icvss2018/



Karl Holmqvist, för deltagande på ISSDL, http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2018/



Eva Breznik, för deltagande på MISS, http://iplab.dmi.unict.it/miss/

Vi fortsätter också ta emot förslag på höst- och vinterkurser i SSBAs regi. Detta gäller både
kurser med teoretisk och praktisk inriktning, inom bildanalys och relaterade områden. SSBA
sponsrar kurser med upp till 40kkr. Riktvärdet är 30kkr, men högre belopp kan ges om goda skäl
föreligger, t.ex. om en extern föredragshållare anlitas. En sponsrad kurs förväntas vara öppen för
alla SSBAs medlemmar, och vara planerad så att även externa deltagare kan delta, t.ex. genom
att vara koncentrerad i tiden.
Den som är intresserad av att arrangera en kurs i SSBAs regi ska anmäla intresse till pererik.forssen@liu.se. Intresseanmälningar behandlas löpande på närmast följande styrelsemöte.
Ange arrangör, tema och plats, samt en preliminär budget. Ytterligare detaljer kan tas emot
senare.
SSBAs styrelse genom
Per-Erik Forssén
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›››› Företagspresentation: Image Systems
Motion Analysis
Image Systems Motion Analysis

Vi är ett företag i Linköping som utvecklar och marknadsför produkter och lösningar inom
beröringsfri mätning, företrädesvis sådan som innefattar mätning i bilder. Vi har en 30-årig
historia inom bildbehandling med rötter i Linköpings Universitets satsning på detta område.
Sedan länge är flertalet av våra produkter en outtalad standard för mätning hos många välkända
företag och organisationer inom bilindustri, rymd, flyg och försvar.
Så vad gör våra produkter? Vår bas är mätning i bilder, främst från höghastighetskameror.
Krocktestning av bilar är ett bra användarexempel. Här filmas testet med kameror som kan
fånga flera tusen bilder per sekund i mycket hög kvalitet. Är det två eller flera kameror kan man
med fördel mäta i 3D, precis som vi kan se i djupled med våra två ögon. Det är här våra
produkter kommer in. När bilder av ett dynamiskt förlopp är filmade räknar vi ut var kamerorna
stod i laboratoriet, och åt vilket håll de var vända. På ett mer tekniskt språk görs en 3D
orientering. Med denna information som grund kan vi sedan exempelvis räkna ut var någonstans
i rummet olika delar av bilen befann sig vid olika tider under testet, hur snabbt de förflyttade sig
eller hur de rörde sig i förhållande till varandra. Och mycket mer. I våra mjukvaror finns en
mängd olika målföljare, eller trackers, som kan följa olika mönster eller former för enkel
insamling av data från bilderna. Resultatet av dessa analyser kan vi vidare presentera på en
mängd olika sätt.
Tekniken beskriven kallas punkt-tracking. Med detta som bas har vi även olika produkter och
system för 3D modellering. Ett sådant exempel är att använda data från en 3D scanner som
tillägg. I exemplet ovan kan man introducera en virtuell modell av en krockdocka och se i detalj
hur de olika delarna på denna rör sig vid kollisionen. Hur nära var dockans huvud bilens ratt och
förarpanel vid krocken? Hur stor var vinkelaccelerationen på ytan av dockans huvud vid en
given tidpunkt? Sådant kan våra produkter inom denna kategori svara på.
En annan slags 3D modellering görs i segmentet Digital Image Correlation, DIC. Detta är teknik
för analys av en deformerande yta. Denna teknik har likheter med punkt-tracking i grunden, men
här följs massor med punkter på en yta istället för bara några få. Vidare handlar det inte så
mycket om var någonstans en yta befinner sig utan om hur den ändrar form. Kring denna teknik
har vi hela system innefattande allt från kameror, stativ och ljussättning till själva programvaran
som styr kameror och gör DIC mätningen. Denna teknik används även den inom många olika
branscher och innefattar såväl snabba event, likt explosioner för att testa pansarplåt, till
långsamma dragprov i ett laboratorium för materialprovning.

11

S S B A K T U E L LT n r 5 8

●

juni 2018

›››› Företagspresentation: Image Systems
Motion Analysis
Image Systems Motion Analysis

DIC

Vårt senaste tillägg på teknikområdet är produkter för flödesmätning, en teknik som kallas PIV.
Denna används för att räkna på aerodynamik eller flöde i luft eller vatten.

PIV

Vår organisation består av utvecklingsteam, produktledning, kvalitetsteam och affärsutveckling.
Våra utvecklare jobbar dagligen med att utveckla nya algoritmer baserad på avancerad
matematik och bildanalys, och implementera dessa i produkter i nära koppling till olika kunders
behov. Till vår Linköpingsgrupp hör även en global säljkår som säljer våra produkter över hela
världen.
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›››› Företagspresentation: Teorem
Teorem

Detektion av parasiter på bin med hjälp av Deep Learning

Teorem är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på tillämpad artificiell intelligens. Vi
bedriver egen forskning inom maskininlärning och skräddarsyr AI-lösningar för specifika
branscher. Vår erfarenhet sträcker sig från bildanalys inom patologi till tidsserieanalys inom
säkerhet och beredskap.
Tillämpad artificiell intelligens innebär att ta steget från forskning till konkreta produkter och
tjänster. Teorem har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa företag applicera
banbrytande teknologi för affärsnytta och nya möjligheter.
Vår vision är att om 50 år kommer IT och prylar vara ett minne blott. Effektiv och hjälpsam AI
kommer leda till att människan blir mindre beroende av teknik. Olika AI-lösningar kommer
skapa en synergi i samhället som leder till att människans hälsa och välmående förbättras.
Vill du jobba med AI, eller jobbar du på ett företag som är nyfikna på AI? Kontakta VD Emil
Romanus:
emil.romanus@teorem.se
0703 815 115

Detektion och segmentering av skruvar och dylikt med Deep Learning
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›››› SSDL 2018 in Gothenburg

The Second Swedish Symposium on Deep Learning is organized by ACT Area of Advance,
Chalmers University and CLASP, FLoV University of Gothenburg.
Conference dates: September 5-6, 2018
Venue: Wallenberg Conference Centre, University of Gothenburg. Organised by ACT Area of
Advance, Chalmers University and CLASP, FLoV University of Gothenburg
The past two decades have seen impressive progress in Deep Learning especially applied to fields
like Vision, NLP and Health. SSDL brings together leading research groups in academia and
industry to discuss current and future developments in these areas. It will feature invited talks by
leading researchers in DL applied to these three areas and high level contributed papers selected
through open competition and review.
We invite extended abstracts of 2-4 pages presenting ongoing or past research in DL to be
considered for oral or poster presentations.
Submissions are to be made via EasyChair using this link: https://easychair.org/conferences/?
conf=ssdl2018
Registration is free and participation is open. We warmly invite everyone to attend.
Keynote Speakers:
Chris Dyer, Carnegie Mellon University (confirmed)
Joakim Nivre, Uppsala (confirmed)
Christian Igel, Copenhagen (confirmed)
Atsuto Maki, KTH (to be confirmed)
Hossein Azizpour, KTH Royal Institute of Technology (confirmed)
Important Dates:
June
30 Submission deadline
July
25 Author notifications
September 5-6 Symposium
More information can be found here
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›››› SCIA 2019 i Norrköping

Nästa sommar kommer SCIA-konferensen tillbaka till Sverige och Linköpings Universitet.
Därmed är vi tillbaka där konferensen en gång började 1980.
Mer specifikt kommer SCIA 2019 hållas i Norrköping, på Linköpings Universitets campus
Norrköping. Arrangörer är Jonas Unger, från avdelningen för visuella beräkningar, samt Michael
Felsberg och Per-Erik Forssén, från avdelningen för Datorseende. Konferensens webbplats hittar
man här: http://ssba.org.se/scia2019/
Norrköping kan nås via tåg inom Sverige och det finns även ett flertal flygplatser att välja mellan:
Norrköping (NRK), Linköping (LPI), Skavsta (NYO), samt även Arlanda (ARN) är praktiska
alternativ för utländska deltagare.
Som tidigare år kommer konferensens proceedings hanteras av Springer, och publiceras i deras
LNCS-serie. Microsoft CMT kommer användas för att hantera inskickade bidrag och granskning
av dessa. Konferensen kommer gå av stapeln 11-13 juni, med deadline för inskick i slutet av
Januari.
Välkomna till Norrköping nästa år,
Per-Erik Forssén
Michael Felsberg
Jonas Unger
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›››› Grodor från Symposiet
Gunilla Borgefors

Någon gång på 1680-talet skrev den japanske poeten Matsuo Basho en hokku (eller renga eller
haiku) om en groda:
Furuike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto

Direkt översättning av denna förmodligen världens mest kända haiku är
Gammal damm
groda hoppar
ljud av vatten

I boken “One hundred Frogs” av Hiroaki Sato finns minst hundra översättningar till engelska i
många olika stilar. Jag blev inspirerad och under några mindre engagerande föredrag på symposiet
gjorde jag egna försök på svenska. Här kommer de jag står mest ut med några månader senare.
Först några som följer det ursprungliga stavelsemönstret 5-7-5:
I gamla dammen
hoppar en våryr groda.
Då spelar vattnet.

I lugna tjärnen
hoppar en livlig groda.
Stillheten bruten.

I gamla dammen
hoppar en åldrig padda.
Ekot av Basho.

Sedan några minimalistiska:
Gröna dammen
Bruna paddan
Dova plasket

Groda, vatten
hoppetihopp
vattnet sjunger

En rimmad dikt i västerländsk stil måste väl också vara med:
Intill dammen Basho står
som han gjort så mången vår.
Basho ser en groda där,
grodan undrar vem han är.
undrar, hoppar, plaskar i.
Basho hör en melodi.
Detta hände längesen,
Bashos haiku lever än.

Och som illustration givetvis en digital groda.
Gunilla Borgefors
(Som ibland fikar på Ofvandahls)
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›››› Anslagstavlan
På denna sida har mottagare av forskningsanslag möjlighet att annonsera sina
projekt i SSBAktuellt. Meddela redaktionen om nya anslag.

Forskningsanslag
Lund


Einar Heiberg har fått ett anslag för 4 år från Wallenberg Centre for Molecular Medicine
(WCMM), kring bland annat bildanalys i stora forskningsstudier.



Carl Olsson har fått en WASP-AI-doktorandtjänst finansierad av WASP AI4X

Övrigt
Linköping


In the recent Vinnova AI report, the Computer Vision Laboratory and Michael Felsberg are
highlighted for their collaboration with other organizations (p. 100) and researchers (p. 102).



Michael Felsberg kommer hålla en keynote på CVCS 2018



Michael Felsbergs bok ”Probabilistic and Biologically Inspired Feature Representations” har
nyligen publicerats, grattis!

KTH


Atsuto Maki var inbjuden talare till 1st Northern Lights Deep Learning Workshop 2018
(http://nldl2018.org/index.html)



Artikeln "Visual Instance Retrieval with Deep Convolutional Networks" av A. Razavian, J.
Sullivan, S. Carlsson, and A. Maki vann Best Paper vid ITE Niwa-Takayanagi 2018, Grattis!
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›››› Aktuella avhandlingar
Här presenteras de avhandlingar som publicerats
sedan senaste numret av SSBAktuellt och kommit
redaktionen till känna. Meddela redaktionen om
aktuella avhandlingar.

Doktorsavhandlingar
Martin Danelljan, Linköpings universitet
Learning Convolution Operators for Visual Tracking

Mariana Bustamante, Linköpings universitet
Automated Assessment of Blood Flow in the
Cardiovascular System Using 4D Flow MRI

Thobias Romu, Linköpings universitet
Fat-Referenced MRI: Quantitative MRI for Tissue
Characterization and Volume Measurement

Hamid Behat, Lunds universitet
Domain-Informed Signal Processing with Applications to
Analysis of Human Brain Functional MRI Data

Viktor Larsson, Lunds universitet
Computational Methods for Computer Vision: Minimal
Solvers and Convex Relaxations

Erik Bylow, Lunds universitet
Optimization Methods for 3D Reconstruction: Depth
Sensors, Distance Functions and Low-Rank Models

Sebastian Bidhult, Lunds universitet
Validation of phase contrast flow quantification and
relaxometry for cardiovascular magnetic resonance
imaging

Ali Ghadirzadeh, KTH
Embodiment Approaches to Sensorimotor Robot Policy
Training by Reinforcement Learning

Nils Bore, KTH
Object Instance Detection and Dynamics Modelling in a
Long-Term Mobile Robot Context

Sergio Salvatore Caccamo, KTH
Enhancing geometric maps through environmental
interactions

Tora Dunås, Umeå universitet
Blood flow assessment in cerebral arteries with 4D flow
magnetic resonance imaging - An automatic atlas-based
approach

