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Unitat responsable: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Unitat que imparteix: 715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa.

1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ESTEVE CODINA SANCHO

Altres: Primer quadrimestre:
SERGI CIVIT VIVES - A
ESTEVE CODINA SANCHO - A

CAPACITATS PRÈVIES

* Probabilitats, inferència estadística i Models Lineals
* Coneixements d'algun llenguatge de programació de propòsit general i en particular de desenvolupament d'scripts. Coneixements
de l'entorn de software estadístic R.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
5. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
6. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de seleccionar el
mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o problema concret.
7. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un problema.
8. CE-8. Capacitat de discutir la validesa, l'abast i la rellevància d'aquestes solucions i saber presentar i defensar les conclusions.

Transversals:
1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

2. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

-Classes teòriques i problemes
-Sessions pràctiques
-Treballs dirigits
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir a l'alumnat en la metodologia de simulació de Montecarlo per a estudiar les propietats de mètodes estadístics. Introduir al
alumne a la simulació com una tècnica de la Investigació Operativa per tractar amb models de sistemes quan els mètodes analítics no
son aplicables per no existir-ne o per no ser computacionalment eficients. Aprofundir en la metodologia de la construcció de models
per a la presa de decisions. Presentar una visió panoràmica dels mètodes de simulació i en particular els de simulació de sistemes
discrets. Que l'alumne faci l'aprenentatge de l'enfocament específic del mètode de la programació d'esdeveniments. Familiaritzar a
l'alumne amb els mètodes estadístics d'anàlisi de les
dades de simulació, la caracterització de l'aleatorietat de les dades d'input, els mètodes de Monte Carlo per a la generació de mostres,
el disseny d'experiments i l'anàlisi de resultats.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

- Tema 1. Models de sistemes discrets

Descripció:
Introducció a la Simulació. Usos en Estadística i Investigació Operativa Casos d'estudi bàsics. Cadenes de Markov de P. Continu i
Cues. Cues exponencials, no exponencials, per lots. Sistemes en tandem i bloqueig. Mètode d'etapes.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 14h 30m

-Tema 2. Input Data Analysis.

Descripció:
L'anàlisi del sistema: processos de recollida de dades i adquisició de coneixement. L?anàlisi de l?aleatorietat. Tècniques d?anàlisi
descriptiva de dades. Formulació d'hipòtesis probabilístiques, ajustament i validació de models de simulació.

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 13h

Tema 3. Generació de mostres.

Descripció:
Generació de seqüències pseudoaleatòries. Mètodes generals de generació de distribucions discretes i contínues. Generació de les
principals distribucions univariants. Generació de vectors aleatoris. Generació de processos estocàstics.

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 14h 30m
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-Tema 4. Introducció a la simulació de sistemes discrets.

Descripció:
Els models de simulació. Simulació discreta i simulació contínua. Models teòrics per la modelització de sistemes discrets: Sistemes
d?Espera. Règim estacionari. Fòrmula de Little. Perspectiva Models Exponencials. Models GI/G/s, aproximacions. L'anàlisi del
sistema: identificació d'entitats, atributs i relacions. Formalització del model de simulació. Mètodologia de simulació de sistemes
discrets "event-scheduling". Simulació de Cadenes de Markov i Cues. Mètode de Gillespie. Exemples i aplicacions.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

-Tema 5. Anàlisi estadístic en experiments de simulació.

Descripció:
Simulacions amb horitzó finit. Simulacions amb horitzó infinit: tècniques de batch-means, mètodes regeneratius, etc. Tècniques
de reducció de variància. Disseny d'experiments de simulació.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

Tema 6. Introducció al bootstrap i als tests de permutacions

Descripció:
Bootstrap, principi "plug-in" i simulació. Bootstrap paramètric i no parmètric. Intervals de confiança bootstrap. Tests de
permutacions: exactes i de Montecarlo. Alguns tests de permutacions.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 17h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

-1 prova parcial dels temes 1 a 3, eliminatòria de matèria.
-2 treballs pràctics, un de simulació en Estadística, bootstrap i permutacions, i l'altre de simulació de sistemes.
-1 examen final, temes 4, 5 i 6 per qui hagi superat el parcial, temes 1 a 6 en cas contrari.

Sigui "E" la nota d'exàmens (mitjana de parcial i final si s'ha superat el parcial, o bé final solament) i "T" la nota mitjana dels treballs.
La nota final serà 0.5E + 0.5T.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

El parcial elimina matèria si s'aprova.
El lliurament satisfactòri dels Treballs Pràctics és imprescindible per aprovar l'assignatura.



Data: 30/01/2023 Pàgina: 4 / 4

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Efron, B. and Tibshirani, R. An introduction to the bootstrap. Chapman & Hall, 1993.
- Good, Phillip I. Permutation, parametric and bootstrap tests of hypotheses [Recurs electrònic] [en línia]. 3rd ed. New York, NY:
Springer  Science+Business  Media,  Inc,  2005  [Consulta:  11/05/2020].  Disponible  a:  http://dx.doi.org/10.1007/b138696.  ISBN
9780387271583.
-  Gentle,  J.E.  Elements  of  computational  statistics  [en  línia].  Springer,  2002  [Consulta:  11/05/2020].  Disponible  a:
http://link.springer.com/book/10.1007/b97337. ISBN 0387954899.
- Banks, J. et al. Discrete-event system simulation. Prentice Hall, 2005.
- Law, Av.M.; Kelton, W.D. Simulation modeling and analysis. 5th ed. McGraw-Hill, 2014.
- Fishman, G.S. Discrete-event simulation modeling, programming and analysis. Springer, 2001.
- Robert, C.P.; Casella, G. Monte Carlo statistical methods. 2nd ed. Springer, 2004.
- Ross, S.M. Simulation. 4a ed. Academic Press, 2006.
- Kroese, Dirk P.; Taimre, Thomas; Botev, Zdravko I. Handbook of Monte Carlo Methods. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. ISBN
978-0-470-17793-8.

RECURSOS

Altres recursos:
Campus virtual
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