DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL
→ PROJECTE Document Forensics for Identity Fraud Detection using Mobile Images
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 1/1/2015
→ ERC PANEL 1 PE6 Computer Science and Informatics
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL)

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Anualment la Generalitat de Catalunya estableix un nombre màxim de projectes de cada modalitat. En el cas que s’atorgui
la totalitat dels ajuts d’una modalitat i es vulgui desenvolupar el projecte en la convocatòria en curs, es pot optar per les
dues modalitats seleccionant simultàniament ambdues caselles. Vegeu l’apartat de característiques.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA ICAR Vision Systems S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Xavier Codó

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Cristina Cañero

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Ronda Can Fatjó, 21 – Parc Tecnològic del Vallès
→ CODI POSTAL 08290

→ POBLACIÓ Cerdanyola del Vallès

→ PÀGINA WEB www.icarvision.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
ICAR neix com a spin-off del Centre de Visió per Computador l’any 2002, arrel d’un projecte de transferència tecnològica amb el Grup Peralada per a
millorar el control el d'accés als seus casinos. Actualment té seu a Barcelona i oficines comercials a Madrid, París i São Paulo. Present a més de 20
països, ICAR és referent mundial en solucions per a la prevenció del frau d'identitat i de gestió documental que ajuden a automatitzar els processos
d'identificació del client de forma immediata alhora que redueixen dràsticament la incidència del frau d'identitat.
Per fer això, ICAR dedica el 45% del capital humà a la recerca i el desenvolupament . En particular, cal destacar els següents projectes de R+D:
- Evolució del producte de lectura de documents (ID_Fast). Es tracta d’un software de reconeixement i lectura de documents d’identitat, permisos de
conduir, targetes de residència i passaports. El sistema permet controlar un dispositiu d’adquisició com un escàner per capturar la imatge del
document, i aquesta es processa automàticament per identificar el document, localitzar-lo, i extreure’n els camps textuals així com altres dades
com la fotografia i la signatura. Els camps textuals es llegeixen amb un OCR de desenvolupament propi.
- Desenvolupament d’algoritmes per a la identificació de documents amb el mòbil (ID_Mobile). En aquest projecte es va desenvolupar un nou mòdul
d’identificació adaptat a imatges adquirides amb el mòbil, on hi ha efectes de perspectiva.
- Desenvolupament dels escàners ICARBOX 250, 260 i ID_Box. Es tracta d’un dispositiu d’adquisició especialitzat en documents de identitat i de viatge
que permet obtenir imatges amb llum visible, infraroja i ultraviolada, i que al estar basat en càmera permet adquirir les imatges a alta velocitat. La
nova versió del producte (ID_Box) incorpora a més una antena de radiofreqüència per poder llegir el passaport electrònic i un lector de DNIe.
- Desenvolupament de mòdul d’autenticació de document (ID_Fraud). Es tracta de un conjunt de tecnologies d’anàlisi de la imatge que permeten
validar una sèrie de mesures de seguretat dels documents, com són la presència de patrons de fluorescència, la no desaparició de la tinta B900 sota
llum infraroja, etc., que permeten validar la autenticitat dels documents analitzats.
- Desenvolupament d’algoritmes OCR per a la lectura de documents molt degradats, que permet resoldre casos de text superposats a línies,
impressions matricials, alts nivells de soroll degut a la degradació del document, etc. Els algoritmes desenvolupats no requereixen segmentació del
text sobre el fons ni la separació en finestres de cada caràcter, permeten la lectura de documents abans inviables.
- Desenvolupament d’algoritmes de matching de layout que a més poden ser configurables automàticament a partir de l’etiquetat de un conjunt
d’imatges. Els algoritmes detecten automàticament el text del document i assignen la deteccions als diferents camps del layout utilitzant un model
estadístic.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat Autònoma de Barcelona
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Informàtica
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014 SGR 1436

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Document Analysis Group (DAG)

→ DIRECTOR/A DE TESI Josep Lladós i Canet
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ NIF/NIE

Centre de Visió per Computador

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Edifici O - Campus UAB
→ CODI POSTAL 08193

→ POBLACIÓ Bellaterra (Cerdanyola) → PÀGINA WEB cvc.uab.es

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA
DEL REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

El nombre de casos de robatori d’identitat i de ús de documentació falsificada a la UE ha anat creixent de manera proporcionada al adveniment de les
tecnologies de internet, causant pèrdues de fins a 500 bilions de euros a les companyies Europees i de més de 20 bilions als ciutadans de la UE,
d’acord amb un informe de la Comissió Europea del 2012.
Una de les solucions que aporta ICAR és un mòdul d’anàlisi de la autenticitat dels documents a partir de l’anàlisi automàtic d’imatges adquirides
amb un escàner o amb el dispositiu ID_Box, que permet adquirir imatges dels documents en el espectre de visible, del infraroig i del ultraviolat, al
que recentment, s’ha afegit la funcionalitat de processar també les imatges adquirides amb terminals mòbils.
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar nous algoritmes per a detectar documents fraudulents que funcionin de forma robusta amb imatges
adquirides amb el mòbil, és a dir, en entorns d’adquisició molt poc controlats. Per tant, s’haurà d’estudiar l’efecte sobre aquests algoritmes de
problemes d’enfoc, de resolució, d’imatge moguda, de reflexos, etc.
Alguns exemples de mesures de seguretat a explorar en el projecte són:
- Fons de seguretat i microtext. Els documents d’identitat presenten textures i text amb una mida molt petita especialment dissenyats per a ser
difícils de reproduir degut a la complexitat dels seus dissenys, que requereix una impressió de molt alta resolució, i a les variacions dels colors,
difícils d’aconseguir amb les tintes habituals. Així, la validació de la qualitat d’impressió dels fons de seguretat i del microtext esdevé un element
clau per a la determinació de la autenticitat, al menys en origen, del suport utilitzat per imprimir el document. La complexitat de la seva validació en
el marc d’aquest projecte és el fet que la imatge està adquirida amb un terminal mòbil, i per tant no es té un control de l’enfoc, de la llum ni de la
resolució de la imatge obtinguda, amb el que s’ha de poder distingir entre un defecte d’impressió i un defecte d’adquisició de la imatge.
- Validació de la tipografia. La tipografia utilitzada en els documents d’identitat acostuma a ser amb una font especial, no disponible al mercat, i per
tant la validació dels caràcters utilitzats permet detectar-ne falsificacions. A més, l’anàlisi de la qualitat d’impressió dels caràcters, que
habitualment es realitza mitjançant un làser, permet detectar documents fraudulents, ja que els contorns dels caràcters estan més definits i el
interior és de intensitat constant en el cas dels documents autèntics, mentre que amb documents falsificats poden presentar més imperfeccions. Si
bé aquests anàlisis poden resultar més aviat trivials en el cas d’un escaneig d’alta resolució, en el cas de la adquisició d’imatges amb el mòbil
presenta major dificultat i per tant s’hauran de desenvolupar algoritmes que puguin funcionar sota condicions de baixa resolució efectiva.
A més, es desenvoluparan algoritmes de Machine Learning per a la definició dels paràmetres de configuració dels algoritmes desenvolupats per
cada document a partir d’una BBDD d’imatges de ground-truth, on normalment només es disposarà de documents autèntics, a fi de facilitar la
ràpida incorporació d’aquestes verificacions al conjunt de documents suportats per la tecnologia de ID_Fast/ID_Fraud.
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PERFIL DEL CANDIDAT

Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

Enginyeria Superior en Informàtica (o equivalent)
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES
Anglès (necessari)
Francès (valorat)

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
- Experiència en Anàlisi de Documents mitjançant Visió per
Computador (valorada)
- Experiència en programació C++/Python (valorada)
- Experiència en programació amb OpenCV (valorada)
- Experiència en anàlisi forense de documents (valorada)

→ ALTRES

- Disponibilitat per incorporar-se a ICAR per un període de uns sis mesos un cop finalitzada la tesi a fi d'ajudar a
transferir els resultats de la recerca en cas que siguin transferibles
- Disponibilitat per a fer estades a l'estranger amb altres grups de recerca (probablement a França)

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS

→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/
a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumularse per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.

DOCTORATS
INDUSTRIALS
QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR EL PROJECTE
PER ACCEDIR A LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT?

→ La durada del conveni de coŀlaboració ha de ser de 3 anys.
→ L’empresa ha de contractar el/la doctorand/a, assumint una retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000 euros, i les quotes
patronals corresponents. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l’empresa.
→ El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
→ El/la doctorand/a ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.
→ L’objectiu és que la tesi s’elabori en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat serà per a un període
superior als 3 anys.
→ La Generalitat de Catalunya finançarà:
_Els preus públics i taxes de la matrícula del doctorand al programa de doctorat.
_La tutoria de l’empresa.
_La borsa de mobilitat del doctorand.
_Les 30 hores de formació transversals corresponents al primer any.
_Finançament al grup de recerca per al desenvolupament del projecte.
_Els costos indirectes (overheads) produïts a la universitat.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR
EL PROJECTE PER ACCEDIR A LA MODALITAT D’AJUT ESPECÍFIC?

Aquesta modalitat està prevista en els casos que:
a). L’empresa no pugui assumir la contractació directa del/de la doctorand/a i acordi amb la universitat o el centre de recerca
compensar la totalitat dels costos laborals per la seva contractació.
b). La dedicació del/de la doctorand/a al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en
conseqüència, la durada del conveni de coŀlaboració i del projecte de doctorat industrial sigui superior a 3 anys.
c). Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la
seva contractació.
d). Altres casos no previstos en els apartats anteriors d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats
per la comissió de selecció.
En aquests casos, la Generalitat de Catalunya finançarà la borsa de mobilitat (durant un màxim de 3 anualitats) i les 30 hores de formació
transversals corresponents al primer any del/de la doctorand/a, sempre que la retribució bruta mínima, de mitjana anual, sigui de 18.000
euros durant el període de desenvolupament del projecte. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de
l’empresa.

30 de ____________________
Cerdanyola del Vallès
Setembre
2014
BBBBBBBBBBBBBBB_________________,
____
de ____BB

Representant legal de l’empresa (amb el
segell de l’empresa)

Responsable del projecte designat per
l’empresa

Director/a de tesi
(amb el segell del departament o universitat
o centre de recerca)

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT 

→ DNI/NIE

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→CODIPOSTAL 



→POBLACIÓ 

ǵ7(/)21

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→
→
→
→
→
→

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE

Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Les dades facilitades per les persones soŀlicitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar
la seva participació en el projecte de doctorat industrial. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades
facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei
Les persones soŀlicitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, i a l’adreça de correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat,
adjuntant una fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo a
l’AGAUR a cedir les meves dades personals i acadèmiques a la universitat i empresa, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte de doctorat industrial pel qual he optat, amb l’exclusiva finalitat de gestionar l’avaluació i, si escau, la selecció de la meva candidatura.

Data i signatura de l’interessat.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).

