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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20330 - Models Matemàtics II
Crèdits 1,53 de presencials (38,25 hores) 4,47 de no presencials (111,75 hores) 6 de

totals (150 hores).
Grup Grup 9, 1S, GMAT, GMIT (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Llorenç Huguet Rotger
l.huguet@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Macià Mut Puigserver
macia.mut@uib.es

15:00h 16:00h Dimarts 30/09/2014 28/07/2015 224

Contextualització

En aquesta assignatura s'aprofundeix en la capacitat de l'alumne a modelar matemàticament, experimentar i
treure conclusions. Així mateix practica les matemàtiques idònies per al món de la comunicació digital en què
vivim: codificant, manejant, analitzant, comprimint, sintetitzant els vectors de comunicació que són textos,
so, i imatges. També aprenent a donar un valor afegit a les dades digitals en quan a seguretat es refereix a
través de l'ús de la criptografia.

Requisits

Essencials
Nocions de probabilitat discreta, mètodes numèrics, àlgebra lineal, algoritmes i programació. Així mateix
capacitat per organitzar una sèrie treball i presentacions de les pràctiques.

Recomanables
Habilitat a experimentar informàticament. Coneixement de l'anglès científic almenys llegit. Llenguatge Java,
Matlab. Habilitat a concebre programes i algoritmes ràpids.

Competències
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Específiques
* E25. Saber aplicar, tant en matemàtiques com en altres camps de coneixement, els conceptes i els resultats

fonamentals del càlcul diferencial i integral per a funcions d’una variable real i diverses i del càlcul
vectorial clàssic..

* E30. Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats bàsics relacionats amb les equacions diferencials,
amb especial èmfasi en el cas lineal..

* E32. Conèixer i aplicar els mètodes principals per resoldre algunes equacions diferencials ordinàries i en
derivades parcials senzilles..

* E39. Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d'un procés de còmput..
* E40. Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, d'estructurar la

informació disponible i de seleccionar un model matemàtic adequat per a la seva resolució..
* E41. Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic: plantejament

del problema, experimentació/proves, model matemàtic, simulació/programa, discussió dels resultats i
refinament/replantejament del model..

Genèriques
* TG2. Desenvolupar capacitats d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació, i de presa de decisions..
* TG6. Capacitat de treball en equip, tant en matemàtiques com en un àmbit multidisciplinari..
* TG8. Capacitat de comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic i enunciar proposicions en diferents

camps de les matemàtiques..
* TG9. Tenir capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en altres termes coneguts, i ser

capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos..
* TG10. Tenir capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, la detecció

d’errors en raonaments incorrectes i la resolució de problemes..
* TG11. Tenir capacitat d’abstreure les propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat

observada i d’altres àmbits, i saber provar-les mitjançant demostracions senzilles o refutar-les mitjançant
contraexemples..

* TG12. Tenir capacitat de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Tres tipus de dades numèriques s'han fet omnipresents en la comunicació humana: els sons digitals, les
imatges digitals i les dades alfanumèrics (els textos). Representen tres dels cinc vectors principals de la
comunicació humana. Els altres dos són la conversa i la gestual, quan els interlocutors estan en presència.
La teoria de la informació i l'anàlisi de Fourier permetren delimitar un camp científic suficient perquè
es pugui, entre altres coses, tractar molt rigorosament un dels problemes més crucials: la codificació i la
compressió de les dades transmeses sota una qualsevol d'aquestes tres formes. El curs anirà de la teoria
a la pràctica més comuna. Tractarem detalladament de la teoria de la informació i de la comunicació de
Shannon. Arribarem a descriure els formats més corrents de la codificació i la compressió en informàtica i
comunicació electrònica, per a textos i imatges. La teoria de la comunicació de Shannon fou publicada el
1948 i rebatejada després teoria de la informació. Aquesta teoria proposa una cadena completa per codificar,
comprimir i transmetre qualsevol missatge entre humans, i particularment els senyals (veus i imatges). La
teoria matemàtica subjacent és la teoria de les probabilitats discretes a la qual s'afegeix una noció nascuda
de la termodinàmica de gasos, la noció d'entropia. La teoria de Shannon defineix la quantitat d'informació

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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continguda en un missatge i tracta de la seva compressió òptima. La noció central és la de l'entropia d'un
missatge. Les codificacions més utilitzades, Shannon, Huffman, Lempel-Ziv, seran explicades, demostrades
matemàticament, i experimentades. Experiments sobre textos seran duts a terme per verificar la validesa dels
algorismes de compressió, i provarem algoritmes de síntesi automàtica de text i de comparació entròpica de
textos variats. Es podrà, per exemple, avaluar i simular la norma JPEG de compressió d'imatges. Així mateix,
provarem alguns algorismes de compressió de dades. També es practicarà la xifratge i desxifratge d'informació
digitals utilitzant criptofrafia simètrica i asimètrica.

Continguts temàtics
1. Introducció
2. Models discrets de probabilitat

Probabilitat discreta
Probabilitat condicional
Independència
Models, exemples

3. Teoria de la informació
Revisió històrica de la teoria de la informació.
Conceptes bàsics de la teoria de la informació:

* Mesura de la incertesa. Entropia.
* Capacitat d’un canal

4. Codificació de fonts d’informació
Construcció de codis instantanis òptims

* Mètode de Huffman
Aplicacions a la compressió de dades i d’imatges

5. Comunicació Segura. Criptologia
Criptografia i criptoanàlisi
Criptosistemes de clau secreta: DES, IDEA, AES.
Criptosistemes de clau pública:

* Funcions unidireccionals: MD5 i SHA.
* Criptosistemes de clau pública:: RSA, ElGamal, DSS/DSA.
Infraestructures de clau pública (PKI)

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G) Explicació dels conceptes teòrics de l'assignatura.Es
treballaran les competències específiques E30, E32,E40 i les
genèriques TG2, TG8, TG9, TG11.

20

Classes pràctiques Pràctiques Grup mitjà (M) Resolució i exposició de les pràctiques proposades. Els
alumnes hauran d'organitzar-se en grups de pràctiques per
realitzar aquesta activitat.Es treballaran les competències

8
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
específiques E25, E32, E39,E40, E41 i les genèriquesTG2,
TG6, TG8, TG9, TG10, TG12.

Classes pràctiques Resolució de
problemes

Grup gran (G) Cada alumne haurà de resoldre problemes i exposar les
solucions que ha trobat.Es treballaran les competències
específiques E25, E30, E39,E40, E41 i les genèriquesTG2,
TG8, TG9, TG10, TG12.

8

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final de l'assignatura.Es treballaran les competències
específiques E25,E39,E41 i les genèriquesTG2, TG8, TG9.

2.25

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
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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi classes teòriques Els alumnes hauran de consolidar els coneixements introduïts a les
classes teòriques i pràctiques. Per afavorir el seguiment de l'assignatura
es podran proposar un conjunt de tasques que els alumnes hauran de
contestar de manera remota mitjançant el Campus Extens.Es treballaran les
competències específiquesE40, E41 i les genèriquesTG2, TG8, TG9, TG11.

61.75

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi. Realització de
pràctiques

Consolidar els coneixements teòrics vists a classe mitjançant la realització
de pràctiques i/o treballs.
Els alumnes hauran de finalitzar i exposar els informes corresponents a les
pràctiques.Es treballaran les competències específiques E25, E30, E32,E40,
E41 i les genèriquesTG2, TG6, TG8, TG10, TG12.

50

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Resolució i exposició de les pràctiques proposades. Els alumnes hauran d'organitzar-se en grups de pràctiques

per realitzar aquesta activitat.Es treballaran les competències específiques E25, E32, E39,E40, E41 i les
genèriquesTG2, TG6, TG8, TG9, TG10, TG12.

Criteris d'avaluació Exactitud dels resultats obtinguts. Claredat i intel·ligibilitat dels documents lliurats i de l'exposició de la
pràctica.Es treballaran les competències específiques E30, E32,E40i les genèriques TG2, TG8, TG9, TG11.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Resolució de problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Cada alumne haurà de resoldre problemes i exposar les solucions que ha trobat.Es treballaran les

competències específiques E25, E30, E39,E40, E41 i les genèriquesTG2, TG8, TG9, TG10, TG12.
Criteris d'avaluació Exactitud dels resultats obtinguts. Claredat i intel·ligibilitat dels documents lliurats.Es treballaran les

competències específiques E25, E32, E39,E40, E41 i les genèriquesTG2, TG6, TG8, TG9, TG10, TG12.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Examen final de l'assignatura.Es treballaran les competències específiques E25,E39,E41 i les genèriquesTG2,

TG8, TG9.
Criteris d'avaluació Exactitud dels resultats obtinguts. Claredat i intel·ligibilitat dels documents lliurats.Es treballaran les

competències específiques E25, E30, E39,E40, E41 i les genèriquesTG2, TG8, TG9, TG10, TG12.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

"Information Theory"; Robert B. Ash; Dover Publication, Inc.
“Comunicación Digital”; J. Rifà, L. Huguet; Ed. Masson.
"Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C"; Bruce Schneier; Ed. Wiley

Bibliografia complementària

CRIPTOGRAFIA PER ALS SERVEIS TELEMÀTICS I EL COMERÇ ELECTRÒNIC. Josep Domingo
Ferrer, Jordi Herrera. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.


