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1. OBJECTIUS

Els objectius específics de l'assignatura són:

• Conèixer l'arquitectura d'un cercador (ex. Google).

• Comprendre  el  funcionament  dels  principals  algorismes  d'ordenació  de 
pàgines web (ex. PageRank).

• Conèixer  les  tècniques  estadístiques  que  hi  ha  darrere  dels  procediments 
actuals per fer recomanacions (ex. Amazon).

• Aplicar  mètodes  i  algorismes  de  l'Anàlisi  Cluster  per  descobrir  grups  (ex. 
Xarxes  Socials). 

• Conèixer l'ús de la teoria de probabilitats en el filtratge de documents (ex. 
filtres de spams).

2. ESTRUCTURA

L'assignatura, que s'imparteix durant el primer quadrimestre del segon curs, consta 
de 6 crèdits, dels quals 4.5 són de docència presencial. Hi haurà classes teòriques, 
sessions pràctiques i exposicions de treballs.

3. PROGRAMA

1. Breu introducció al llenguatge Python.

• Estructures bàsiques de dades.
• Control de flux.
• Funcions
• Entrada i sortida.

2. Tècniques estadístiques per fer recomanacions.

• Recollida i gestió de les preferències.
• Classificació dels sistemes de recomanació.
• Mètodes basats en l'ús d'un model de predicció: Slope-one schemes.
• Mètodes basats en el còmput d'una mesura de similaritat  entre usuaris o 

ítems: Pearson Reference Scheme.
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• Aplicació a la recomanació de productes (ex. Amazon). 

3. Ús de l'anàlisi clúster per descobrir grups.

• Preparació de les dades.
• Tècniques de l'anàlisi clúster.

• Classificació piramidal.
• L'algoritme de les k-mitjanes.

• Representació de dades multivariants en dos dimensions.
• L'algoritme d'escalatge multidimensional.

• Aplicació a l'estudi de xarxes socials.

4. Fonaments i tècniques per al disseny d'un cercador.

• La cerca d'informació en la Web.
• Modelització de la Web.

• Arquitectura d'un cercador.
• Components d'un cercador.

• Algorismes d'ordenació de pàgines web.
• Algorisme PageRank emprat per Google.
• Algorisme HITS.

5. Mètodes probabilístics per filtrar documents.

• Anàlisi dels documents.
• Tècniques probabilístiques de filtratge.

• El mètode bayesià.
• El mètode de Fisher.

• Aplicació als filtres de spam.

6. Breu introducció a d'altres temes.

• Modelització mitjançant arbres de decisió.
• Tècniques avançades de classificació.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI

Per a les classes teòriques farem servir, com a guió, transparències. Així mateix, 
ens recolzarem en la  lectura i  anàlisi  d'articles divulgatius  i  d'altres de caràcter 
científic-tècnic. Tot aquest material el penjarem al campus virtual. 
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6. AVALUACIÓ

L'avaluació es farà de manera continuada i constarà dels següents punts:

• Per a cadascun dels temes 2,3, 4 i 5 s'haurà de fer (75%):

• Realització i presentació a classe d'un exercici d'aplicació de les tècniques 
descrites (60%).

• Revisió i implementació de petites modificacions del codi Python inclòs en 
el llibre d'en T. Segaran (40%).

• Realització i exposició oral d'un treball d'ampliació (25%).
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