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Unitat responsable: Facultat d'Informàtica de Barcelona
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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: CLAUDIO ULISES CORTÉS GARCÍA

Altres: Segon quadrimestre:
SERGIO ÁLVAREZ NAPAGAO - 11, 12
CLAUDIO ULISES CORTÉS GARCÍA - 11, 12

REQUISITS

- Pre-requisit IA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CCO2.1. Demostrar coneixement dels fonaments, dels paradigmes i de les tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents, i analitzar,
dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
CCO2.2. Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per a la resolució
de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment en els que estan relacionats amb
aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.

Genèriques:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la
finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos
tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar
aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció:
capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-
ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docente consistirà en l'exposició de la teoria en classes de teoria i l'aplicació dels conceptes en les classes de
problemes i laboratori.

L'examen serà únic per a tots els grups de l'assignatura.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1.Conèixer el conceptes bàsics d'Intel.ligencia Artificial distribuïda
2.Coneixer el concepte d'agent intel.ligent i el seu rol en el desenvolupament de sistemes intel.ligents multiagent
3.Conèixer les lògiques específiques per a la intel.ligencia artificial i els sistemes multiagent
4.Conèixer metodologies de desenvolupament d'ontologíes i saber aplicar-les a un problema real
5.Conèixer i aplicar metodologies de desenvolupament de sistemes multiagent
6.Conèixer els protocols d'interacció entre agents
7.Saber analitzar les necessitats de comunicació d'un sistema multiagent i saber desenvolupar un protocol de comunicació
8.Entendre els elements bàsics de la teoria de jocs i teoria de la decisió i la seva relació amb els sistemes multiagent
9.Conèixer els mecanismes de negociació i el seu rol en els sistemes multiagent
10.Conèixer les aplicacions dels sistemes intel.ligents en la robòtica

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Perspectives de la Intel.ligència Artificial

Descripció:
Introducció a les àrees reals d'aplicació d'Intel·ligència Artificial

Introducció als agents intel.ligènts

Descripció:
Que es un agent?
L'agent com element basic de construcció de sistemes.
Tipologies d'agents.
Arquitectures i metodologies de construcció d'agents

Ontologies

Descripció:
Que es una Ontologia?
Metodologies de construcció d'Ontologies.
Lógiques de descripció.
Lenguatges d'ontologies
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Logiques per la Intel.ligència Artificial

Descripció:
Raonament per aplicacions d'Intel.ligència Artificial.
Logiques modals.
Logiques Temporals.
Raonament amb incertessa

Comunicació

Descripció:
Necesitats de comunicació entre agents.

Speech Act Theory.

Lleguatges de comunicació entre agents

Coordinació

Descripció:
Necessitat de coordinació en sistemes multiagents.
Cooperació
Negociació entre agents intel.ligents

Introducció als Agents Físics

Descripció:
Agents per el mòn real: Robòtica, domotica, visiò artificial, control
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ACTIVITATS

Perspectives de l'Intel.ligència Artficial

Descripció:
L'alumne coneixerà els orígens i els fonaments de la Intel · ligència Artificial així com algunes de les àrees d'aplicació. Per reforçar
l'aprenentatge de l'alumne haurà de llegir i comprendre el material assignat pel professor.

Objectius específics:
1

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

Introducció als agents intel.ligènts

Objectius específics:
2, 5

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 14h
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Ontologies

Descripció:
Els estudiants no només han d'assistir a les lliçons, sinó també fer exercicis sobre la utilització de les ontologies i discutir amb el
professor i altres estudiants quan és millor utilitzar cada tècnica. Al laboratori els estudiants aplicaran el que han après en un
problema.

Objectius específics:
4

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

Lògiques per la Intel.ligència Artificial

Objectius específics:
3

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h
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Exam Parcial

Descripció:
L'examen parcial es durà a terme durant les hores de classe estàndard. Les persones que no aprovin el parcial serà avaluada de
nou en l'examen final.

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 5

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 2h
Activitats dirigides: 2h

Comunicació

Descripció:
Els estudiants no només han d'assistir a les lliçons, sinó també fer exercicis sobre la utilització dels mecanismes de comunicació
entre els agents i discutir amb el professor i altres estudiants quan és millor utilitzar cada tècnica. Al laboratori els estudiants
aplicaran el que han après en un problema.

Objectius específics:
6, 7

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h
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Coordinació

Objectius específics:
8, 9

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

Introducció als Agents Físics

Descripció:

Els estudiants no només han d'assistir a les classes, sinó també llegir els documents proposats

Objectius específics:
10

Competències relacionades:
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 7h
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Evaluació del exercicis práctics

Descripció:
La entrega del informe sobre los trabajos prácticos (3 o 4 cuatro) hizo a lo largo de las sesiones de laboratorio.

Objectius específics:
5, 6, 7

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 3h
Activitats dirigides: 3h

Examen Final

Descripció:
Examen final per a tots els continguts del curs.

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Competències relacionades:
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.

Dedicació: 3h
Activitats dirigides: 3h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es basa en un examen final i un examen parcial, l'avaluació de les assignacions del curs, i una qualificació per al treball de
laboratori. Els exàmens finals i parcial posaran a prova els coneixements teòrics i de metodologia adquirits pels estudiants durant el
curs. La qualificació de les assignacions del curs es basarà en les presentacions dels petits problemes proposats durant el curs. La
nota de laboratori es basarà en els informes i treballs pràctics de laboratori duts a terme durant el curs.

Aproximadament a la meitat del curs hi haurà un examen parcial alliberatori, que cobrira la primera meitat del temari (alliberatori
només si la qualificació obtinguda és de 5 o més). L'examen final posarà a prova tant la primera com la segona part del curs. La
primera meitat és obligatòria per a aquells estudiants que no van aprovar l'examen parcial, i opcional per a la resta. El màxim de les
dues notes es convertiran en la qualificació de la primera part.

La qualificació final es calcularà de la següent manera:

Npar = examen de part del grau

NEx1 = 1ª meitat de l'examen final

NEx2 = 2ª meitat de l'examen final

Nota de teoria = [max (Npar, NEx1) + NEx2] / 2

Nota final = Nota de teoria * 0,5 + nota dels exercicis pràctics * 0,2 + nota de laboratori * 0,3 (codi i informe)

Evaluació de les competencies

La evaluación de la competencia en el trabajo en equipo se basa en el trabajo realizado durante los trabajos de prácticas.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Russell, S.J.; Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach. 4th ed. Harlow: Pearson, 2022. ISBN 9781292401133.
- Minsky, M.L. The emotion machine: commensense thinking, artificial intelligence, and the future of the human mind. Simon and
Schuster, 2006. ISBN 9780743276641.
- Wooldridge, M.J. Reasoning about rational agents. MIT Press, 2000. ISBN 0262232138.
- D'Inverno, M.; Luck, M. Understanding agent systems. 2nd ed. Springer, 2004. ISBN 3540407006.
- Wooldridge, M. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470519462.

Complementària:
- Murphy, R.R. Introduction to AI robotics [en línia]. 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2019 [Consulta: 10/05/2023].
D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340
541. ISBN 9780262348157.

RECURSOS

Enllaç web:
- http://aima.cs.berkeley.edu/. (Third edition) by Stuart Russell and Peter Norvig
The leading textbook in Artificial Intelligence.
Used in over 1200 universities in over 100 countries.
The 25th most cited publication on Citeseer (and 2nd most cited publication of this century).

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340541
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340541
http://aima.cs.berkeley.edu/

