
  

   

 
   

  

Carlos Gómez Rodríguez 

Carlos Gómez Rodríguez é enxeñeiro doutor en Ciencias da Computación pola Universidade 

da Coruña, entidade para á cal traballou dende o ano 2011 de profesor adscrito á área de Ciencia 

da Computación e Intelixencia Artificial. Dende o 2018 é profesor titular da mesma área e está 

adscrito ao CITIC. Anteriormente, despois do seu doutoramento, foi axudante de investigación 

en diversos centros de investigación, coma o Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 

do CSIC, no campus da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB).  

Autor de máis de cen artigos especializados, as liñas de investigación céntranse na Lingüística 

Computacional, con especial atención á análise sintáctica da linguaxe natural. A súa contribución 

inclúe tanto traballo teórico coma empírico, sobre algoritmos de análise sintáctica, baseados nos 

constituíntes e dependencias, amais de sobre a aplicación da análise sintáctica a outras tarefas 

de procesamento da linguaxe natural e a investigación sobre aspectos cognitivos da sintaxe da 

linguaxe humana. Ademais, no 2021, é o investigador español con máis publicacións en 

CSRankings, o que achega as métricas das principais institucións do mundo en Ciencias da 

Computación. 

É o investigador principal do proxecto FASTPARSE, para o cal lle foi outorgado un ERC 

Starting Grant no ano 2017, dotado cun financiamento de case 1,5 M€. O principal obxectivo 

deste innovador proxecto é desenvolver novos algoritmos e técnicas para mellorar a velocidade 

dos analizadores sintácticos da linguaxe natural, converténdoos en axeitados para o 

procesamento na web. FASTPARSE mellorará a velocidade dos analizadores en varias frontes: 

ao evitaren cálculos redundantes a través da reutilización de resultados intermedios de oracións 

previas; ao aplicaren un modelo inspirado nos procesos cognitivos para comprimir e recodificar 

información lingüística; e mais ao exploraren regularidades na linguaxe humana para atopar 

modelos que os analizadores sintácticos poidan dar por supostos, que evitan o seu cálculo 

explícito. A aplicación conxunta destas técnicas resultará en analizadores sintácticos moito máis 

rápidos, que poden impulsar unha grande variedade de aplicacións das técnicas de procesamento 

de linguaxes naturais (PLN) a nivel web. 

https://sites.google.com/view/fastparse-esp/p%C3%A1gina-principal


  

   

 
   

 


