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Informació general de l'assignatura

Denominació PROGRAMACIÓ AVANÇADA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Codi 102038

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Horari de tutoria/lloc a concretar per correu electrònic

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 90% 
Anglès 10%

Grau/Màster Grau en Enginyeria Informàtica

Distribució de crèdits Jordi Planes Cid 3 
Josep Argelich Roma 3

Horari de tutoria/lloc a concretar per correu electrònic

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jplanes@diei.udl.cat 
jargelich@diei.udl.cat 

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Jordi Planes Cid 
Josep Argelich Roma 

Informació complementària de l'assignatura

Uns bons coneixements de programació, lògica i intel·ligència artificial.
En aquesta assignatura aprofundirem en aspectes de la computació (Computational Science, ACM-IEEE CV-2008)
i de la intel·ligència artificial (Intelligent Systems, ACM-IEEE CV-2008), orientant-nos a una vessant aplicada, ja
que a cada tema treballarem amb una eina diferent, intentant resoldre problemes industrials.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències.
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Competències

CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

EPS13. Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria.

GII-CRI1. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics,
assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.

GII-CRI3. Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les
habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

GII-CRI4. Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els
estàndards i normatives vigents.

GII-CRI18. Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i
internacional.

Continguts fonamentals de l'assignatura

En aquesta assignatura resoldrem problemes complexes utilitzant eines informàtiques. Alguns exemples de
problemes que podrem resoldre:

Crear el calendari de l'NBA en menys d'una hora? 
Instal·lar nous paquets de Linux amb un nombre limitat de canvis?
Organitzar un viatge amb diferents companyies i minimitzar-ne el cost?

Aprofundirem en aspectes de la computació (Computational Science, ACM-IEEE CV-2008) i de la intel·ligència
artificial (Intelligent Systems, ACM-IEEE CV-2008), orientant-nos a una vessant aplicada, ja que a cada tema
treballarem amb una eina diferent, intentant resoldre problemes industrials.

1. Preliminars.
2. El problema SAT

1. Algorismes sistemàtics i no sistemàtics
2. Cerca local en SAT

1. Cerca per veïnatge
2. Algorismes genètics

3. Generació de problemes
4. Cerca sistemàtica en SAT

3. El problema MaxSAT
1. Ramificar i esporgar
2. Resolució basada en oracle

4. Programació amb restriccions
1. Eliminació de galledes
2. Consistència
3. Optimització

5. Programació linial entera

Eixos metodològics de l'assignatura

Dividim l'assignatura en dues parts: en la primera tractem cerca incompleta, i en la segona cerca sistemàtica. En
cada part els conceptes teòrics van acompanyats pel desenvolupament pràctic de la major part de tècniques
explicades.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Complete algorithms:

* Introduction

* Solving SAT by Inference

* Solving SAT by Search

* MaxSat Inference and Search

* MaxSat Oracle based

* Linear Programming

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació consisteix en:

Primera part:

Examen: 15%

Pràctica: 35%

Segona part:

Examen: 15%

Pràctica DP: 10%

Pràctica DPLL: 15%

Lectura: 10%

No hi ha recuperacions de la segona part.

Bibliografia i recursos d'informació

Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren, Toby Walsh (Eds.): Handbook of Satisfiability. Frontiers in
Artificial Intelligence and Applications 185 IOS Press 2009
Rina Dechter: Constraint processing. Elsevier Morgan Kaufmann 2003
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