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Guia docent
270107 - MD - Mineria de Dades

Última modificació: 01/02/2023
Unitat responsable: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Unitat que imparteix: 723 - CS - Departament de Ciències de la Computació.

715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: CARINA GIBERT OLIVERAS - MARIO MARTÍN MUÑOZ

Altres: Primer quadrimestre:
XAVIER ANGERRI TORREDEFLOT - 11, 12
DANTE CONTI - 11, 12
CARINA GIBERT OLIVERAS - 11, 12
MARIO MARTÍN MUÑOZ - 11, 12

Segon quadrimestre:
DANTE CONTI - 11, 12
CARINA GIBERT OLIVERAS - 11, 12
MANUEL GIJON AGUDO - 11, 12
LAVANYA MANDADAPU - 11, 12
MARIO MARTÍN MUÑOZ - 11, 12

CAPACITATS PRÈVIES

Fonaments de probabilitat i estadística. Programació bàsica en R

REQUISITS

- Pre-requisit PE
- Pre-requisit PRO2

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CSI2.2. Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a
millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte
econòmic i social.
CSI2.3. Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'extracció i de gestió del coneixement.
CSI2.6. Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.

Genèriques:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de
comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer
tècnic en informàtica.
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.
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METODOLOGIES DOCENTS

L'aprenentatge es farà seguint la metodologia dels casos, a partir  de l'anàlisi  de conjunts de dades complexes provinents de
problemes reals. A partir d'aquests problemes es desenvoluparan els coneixements científics necessaris en classe de teoria i la seva
aplicació en les classes de laboratori, de tal manera que la programació i/o integració de funcions de mineria de dades reforçarà
l'assimilació dels diferents conceptes explicats. Per això, s'utilitzarà l'entorn de programació lliure R.

Les classes de laboratori es dedicaran a resoldre problemes relacionats amb els coneixements proporcionats a les classes de teoria i a
la resolució per part dels alumnes (de forma autònoma) d'un problema similar.  Aquest problema pot incloure la resolució de
preguntes molt breus de caràcter conceptual i  serà entregat per ser avaluat. Per últim, els alumnes hauran de realitzar dues
pràctiques completes, una de modelització estadística i una altra per resoldre un problema del tipus "científic", "transaccions" o
"marketing" (un a escollir). Aquesta darrera pràctica serà presentada de forma oral davant el conjunt de la classe.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1.Coneixer la tipologia dels principals problemes de la Mineria de Dades
2.Avaluació de la qualitat de les dades i la necessitat del seu preprocessat
3.Identificar les tecniques estadístiques i/o d'aprenentatge automàtic més apropiades al problema a resoldre
5.Implementar algorismes senzills d'aprenentatge
6.Avaluació dels resultats obtinguts
7.Presentació dels resultats en un entorn professional per a la presa de decisions

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció a la Mineria de Dades.

Descripció:
Modelització estadística i tipus de problemes: anàlisi de dades binàries ("transaccions"), anàlisi de dades científiques i anàlisi de
dades d'empreses

Visualització i reducció de la dimensionalitat

Descripció:
Métodes de selecció i extracció de variables. Visualització de dades multivariants.

Clustering

Descripció:
Métodes de partició directa, jeràrquics i maximització de l'esperança
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Mètodes Predictius

Descripció:
Regressió lineal múltiple i generalitzada. Regressió Logística. Xarxes Neuronals

Arbres de Decisió

Descripció:
Arbres de regressió i classificació (CART).

Protocols de validació i remostreig de dades

Descripció:
Holdout, validació creuada i bootstrap

Generació de regles d'associació

Descripció:
Algorismes A-priori i Eclat.

Mètodes baiesians

Descripció:
Teoria de la decissió baiesiana. Anàlisi Discriminant LDA, QDA i Naïve Bayes

Discriminació no paramètrica

Descripció:
Veïns més propers

Métodes de contracció i selecció de variables en regressió

Descripció:
Regressió lineal regularitzada. Métodes LASSO i Elastic Net

Anàlisi formal de conceptes

Descripció:
Mètode formal per trobar patrons en dades

Preprocessament de dades

Descripció:
a
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Bagging i ensemble methods

Descripció:
Bagging i ensemble methods

ACTIVITATS

Desenvolupament del Tema 1

Objectius específics:
1

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

Repas del llenguatge R

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h

Desenvolupament deTema 2

Objectius específics:
2

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

Desenvolupament del Tema 3

Objectius específics:
2

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Desenvolupament del Tema 4

Objectius específics:
2

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h
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Desenvolupament del Tema 5

Objectius específics:
2

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Desenvolupament del Tema 6

Objectius específics:
2

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h

Desenvolupament del Tema 7

Objectius específics:
2

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Desenvolupament del Tema 8

Objectius específics:
2

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

Desenvolupament del Tema 9

Objectius específics:
2

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h
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Desenvolupament del Tema 10

Objectius específics:
6

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: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

Practica 1

Objectius específics:
2, 3, 5, 6

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: 23h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 20h

Practica 2

Objectius específics:
3, 5, 6, 7

Competències relacionades:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i
de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió
d'enginyer tècnic en informàtica.
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: 23h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 20h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de la nota obtinguda en els exercicis desenvolupats durant les sessions de laboratori.
Per altra banda es realitzaran dues pràctiques, una realitzada a partir d'un problema de modelització estadística, i l'altra pràctica
sobre un dels altres tipus de problemes tractats en l'assignatura. Per cada pràctica l'alumne presentarà el corresponent informe. I per
últim, al finalitzar el curs, l'alumne haurà de fer la presentació oral de la segona pràctica.

L'alumne haurà de demostrar en aquests informes i en la presentació haver adquirit els elements de raonament i d'anglès de
l'assignatura. Aquests s'avaluaran mitjançant la corresponent rúbrica.

La nota global de laboratori és el promig de les avaluacions dels exercicis desenvolupats a partir de les sessions de laboratori.

La nota final s'obtindrà així:

Labo = nota global de laboratori
Pr1 = nota de la primera pràctica
Pr2 = nota de la segona pràctica

Nota final = 0.2*Labo + 0.4*Pr1 + 0.4*Pr2

En les dues pràctiques, i respecte el seu 40%, el 35% correspon a la correcció tècnica i el 5% correspon a la competència transversal
'raonament', de manera que s'obté un pes global del 10% d'aquesta competència transversal en la nota final.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Hand, D.J. Construction and assessment of classification rules. Wiley, 1997. ISBN 978-0-471-96583-1.
- Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J. The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. 2nd ed. Springer,
2009. ISBN 9780387848570.
-  Hernández  Orallo,  J.;  Ramírez  Quintana,  M.J.;  Ferri  Ramírez,  C.  Introducción  a  la  minería  de  datos.  Pearson,  2004.  ISBN
9788420540917.
- Maindonald, J.H.; Braun, J. Data analysis and graphics using R: an example-based approach. 3rd ed. Cambridge University, 2010.
ISBN 9780521762939.
- Duda, R.O.; Hart, P.E.; Stork, D.G. Pattern classification. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-05669-3.

Complementària:
- Aluja Banet, T.; Morineau, A. Aprender de los datos: el análisis de componentes principales: una aproximación desde el Data Mining.
EUB, 1999. ISBN 9788483120224.

RECURSOS

Enllaç web:
- http://www.cran.es.r-project.org. Es la pàgina per baixar-se i informar-se sobre el sistema R.
- http://www.cs.waikako.ac.nz. Es la pàgina per baixar-se i informar-se sobre el sistema Weka.
- http://www.kdnuggets.com/. Informació general sobre software, cursos, actualitat de la mineria de dades als Estats Units.

http://www.cran.es.r-project.org
http://www.cs.waikako.ac.nz
http://www.kdnuggets.com/

