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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10927 - Xarxes i Optimització
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

11:30h 12:30h Dimarts 01/09/2012 31/07/2013 238Gabriel Cardona Juanals
gabriel.cardona@uib.es 10:30h 11:30h Dimecres 01/09/2012 31/07/2013 238
Jairo Enrique Rocha Cárdenas
jairo@uib.es

15:30h 16:30h Dimecres 17/09/2012 16/11/2012 244

Francesc Andreu Rosselló

Llompart
cesc.rossello@uib.es

08:00h 09:00h Dimecres 01/09/2012 31/07/2013 174, Anselm
Turmeda

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Tecnologies de la Informació Postgrau Postgrau

Contextualització

En aquesta assignatura es fa una introducció a dos temes amb nombroses aplicacions en molts d'àmbits:
xarxes i optimització. En aquest contexte, una xarxa és un conjunt d’entitats connectades per qualque tipus
d’enllaços: persones amb qualque relació social (a les xarxes socials), ordinadors enxarxats de qualque
manera (xarxes d'ordinadors, internet), pàgines web amb enllaços (al web), molècules que interaccionen en
un procés biològic (a les xarxes bioquímiques), xarxes elèctriques, xarxes de comunicacions etc. L'objectiu
d'aquest curs en aquest camp és introduir les eines matemàtiques i estadístiques que s'usen en la representació
i estudi de totes aquestes xarxes.

Encara que l'assignatura està emmarcada en la part de fonaments teòrics del màster, és també presentada amb
moltes aplicacions i, de fet, els seus conceptes són essencials per representar i entendre solucions eficients
a problemes de transport, de comunicació, de planificació, de flux de dades, etc.

Requisits
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No en té.

Competències

Específiques
1. CFT01 Capacitat per conèixer i emprar mètodes matemàtics avançats en problemes d'investigació

relacionats amb aplicacions de les tecnologies de la informació..
2. CFT02 Capacitat per avaluar algoritmes matemàtics avançats i per realitzar conclusions dels resultats

obtinguts..

Genèriques
1. CTI01 Capacitat d'adquirir els fonaments matemàtics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar,

i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la gestió de la
informació, i llur aplicació..

2. CTI02 Capacitat per llegir, comprendre i estudiar un treball previ d'investigació..
3. CTI03 Capacitat per cercar, investigar i aprofondir en un tema d'investigació..
4. CTI04 Capacitat per escriure i desenvolupar un treball d'investigació o innovació..

Continguts

Hi ha dos blocs: un sobre optimització, de 4 setmanes, i un sobre grafs i xarxes, de 8 setmanes.

Continguts temàtics
1. Optimització

a. Modelització
Traducció d'enunciats d'optimització a models amb variables numèriques i restriccions.

b. Programació Lineal
Mètodes per trobar solucions amb models lineals fraccionats i enters.

c. Programació No lineal.
Resultats bàsics i mètodes per a problemes generals.

d. Aproximació.
Algorismes aproximats per a problemes difícils.

2. Grafs i xarxes
a. Introducció a les xarxes

Introducció al llenguatge bàsic de les xarxes, exemples, aplicacions i problemes

b. Teoria de grafs
Alguns temes bàsics de la teoria clàssica de grafs: camins, planaritat, colorabilitat, arbres.

c. Teoria de xarxes
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Alguns temes bàsics de la teoria moderna de xarxes: invariants topològics i estadístics,
centralitat, models d'evolució

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Explicacions del professor i estudiants basades en textos recomanats

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual Estudi i comprensió dels continguts assignats en classe per a lectura individual. Inclou
la preparació d'exposicions per a classe

Estudi i treball
autònom individual

Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis. S'hi inclouen les pràctiques informàtiques, que consistiran en la
resolució de problemes llargs emprant programari adient

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes de teoria 30 1.2 24

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Estudi individual 50 2 40
Estudi i treball autònom individual Resolució d'exercicis 45 1.8 36

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes de teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Explicacions del professor i estudiants basades en textos recomanats
Criteris d'avaluació Es valorarà la comprensió dels continguts, i les qualitats de la presentació formal.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Resolució d'exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Resolució d'exercicis. S'hi inclouen les pràctiques informàtiques, que consistiran en la resolució de

problemes llargs emprant programari adient
Criteris d'avaluació Es valora la qualitat, la precisió i la completesa de les solucions

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Optimització:
C. Guéret et al. Applications of optimization with Xpress-MP. Dash Optimization Ltd., 2000
Grafs:
Rosen, Kenneth H. Matemática discreta y sus aplicaciones 5a ed. McGraw-Hill, 2004
Xarxes:
E. D. Kolaczyk. Statistical Analysis of Network Data. Springer (2009)
D. Easley, J. Kleinberg. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World.
Cambridge University Press (2010)

Bibliografia complementària

Altres recursos

Baixar de la xarxa GAMS per a optimització no lineal (i lineal): http://www.gams.com/
Si voleu fer la part d'optimització lineal amb Xpress (que és més fàcil que GAMS però només per Windows)
el podeu fer:
http://optimization.fico.com/student-version-of-fico-xpress.html
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Per a la part de grafs i xarxes, els recursos complementaris (articles, pàgines web) es recomanaran al seu
moment o es posaran a l'abast dels estudiants a Campus Extens.


