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CAPACITATS PRÈVIES

El curs presuposa un nivell bàsic en estadística. Els alumnes han d'estar familiaritzats amb les tècniques d'estadística multivariant,
com l'anàlisi de components principals i els mètodes de classificació. Seran útils els conceptes relatius a la prova d'hipòtesis i la
significació estadística. Els principals conceptes en mètodes multivariants necessaris per a seguir el  curs es poden trobar, per
exemple, en el text "Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R" presentat al lloc web http://factominer.free.fr/. El curs
també pressuposa un bon coneixement del llenguatge de programació "R".

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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-5. Capacitat per a formular i resoldre problemes reals de presa de decissions als diferents àmbits d'aplicació sabent triar el
mètode estadístic i l'algoritme d'optimització més adequat a cada ocasió.

Transversals:
1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
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.

4. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.
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METODOLOGIES DOCENTS

L'aprenentatge es recolza sobre la realització de pràctiques basades bé en dades docents o reals, utilitzant eines estadístiques de codi
obert. Es combinen sessions d'exposició teòrica amb sessions de pràctiques. Els estudiants redactaran els corresponents informes
executius de les pràctiques realitzades i realitzaran una exposició del seu treball.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Entendre alguns dels problemes plantejats en el camp de l'màrqueting: conèixer a l'usuari, els seus gustos i preferències i conèixer
millor el que el condueix a comprar.
- Veure el paper de les tècniques de gestió i explotació de dades en el procés de presa de decisions.
- Adquirir nous coneixements sobre mètodes estadístics d'aplicació en el màrqueting, però que també són aplicables en un ampli
ventall de camps.
- Adquirir coneixements sobre formes específiques de recollida de dades.
- Apreciar les aportacions de les tècniques estadístiques i, a el mateix temps, desenvolupar un esperit crític davant els resultats
obtinguts.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Tema 1: Anàlisi estructural de dades

Descripció:
Analitzar grans conjunts de dades (per exemple, el cas d'enquestes) requereix una metodologia que permeti captar la
multidimensionalitat d'aquest tipus de dades, a més de permetre una síntesi fàcilment comprensible per l'usuari. El que condueix
a privilegiar una estratègia que combina mètodes factorials i classificació.
Aquests grans conjunts de dades es poden estructurar en taules múltiples per les quals els mètodes d'anàlisi factorials
descriptives presenten múltiples generalitzacions adaptades a diferents combinacions possibles en dades complexes. Per exemple
tècniques factorials múltiples, mixtes, duals, ...

Dedicació: 42h
Grup gran/Teoria: 15h
Aprenentatge autònom: 27h

Tema 2: Preguntes obertes i comentaris lliures

Descripció:
Les preguntes obertes i els comentaris lliures són cada vegada més presents en els grans conjunts de dades. S'analitzen
mitjançant mètodes multidimensionals com l'anàlisi de correspondències, l'anàlisi factorial múltiple i els mètodes de classificació.
Mètodes de tipus anàlisi de correspondències permeten introduir models en l'anàlisi de respostes obertes.

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 8h
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Tema 3: Avaluació sensorial de productes. Planificació d'experiències, anàlisi de dades i mètodes holístics

Descripció:
L'avaluació sensorial dels productes és un element estratègic de desenvolupament de les empreses de molt diversos sectors,
encara que el sector predilecte sigui el sector agroalimentari. Té com a objectiu caracteritzar els productes tant de del punt de
vista sensorial (vista, tacte, gust, olfacte, audició) com des del punt de les preferències dels consumidors.
Les avaluacions sensorials requereixen voluminoses recol·leccions de dades i condueixen a la construcció de taules múltiples.
L'estadística és l'eina privilegiada per a la concepció i l'anàlisi d'aquest tipus de dades. Els mètodes holístics permeten la
comparació d'una sèrie de productes des d'un punt de vista global.

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Tema 4: Clusterització no supervisada

Descripció:
La clusterització no supervisada fa referència a el conjunt de tècniques que permeten agrupar un conjunt d'individus o
observacions acord amb les seves característiques. Específicament, s'estudiaran dues tècniques de clusterització no supervisada:
la clusterització jeràrquica i el K-means. A més, es veuran formes de combinar les dues tècniques i diverses variants de les
mateixes. Aquestes tècniques permeten, per exemple, fer agrupacions de clients d'una empresa o de consumidors en base a les
seves propietats i en funció dels resultats, establir quotes de mercat (en el cas de clients) o de prendre decisions per millorar el
rendiment d'una empresa.

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 8h

Tema 5: Clusterització supervisada

Descripció:
La clusterització supervisada o anàlisi discriminant s'aplica a el conjunt de metodologies que persegueixen la classificació
d'individus o observacions. Específicament, s'estudiaran 5 tècniques de clusterització supervisada basades en algoritmes de
Machine Learning: K-Nearest Neighbours, Naive Bayes, Arbres condicionals, Random Forest i Support Vector Machine. Aquestes
tècniques tenen un objectiu eminentment predictiu i el seu ús radica a anticipar, per exemple, el comportament dels clients
respecte a la compra d'un producte.

Dedicació: 29h 30m
Grup gran/Teoria: 10h 30m
Aprenentatge autònom: 19h

Tema 6: Disseny de nous productes. Anàlisi conjunt (Conjoint analysis)

Descripció:
L'anàlisi conjunta és una eina molt potent per estudiar la valoració que fan els clients de les diverses característiques d'un
producte quan no té sentit valorar cada característica per separat. L'anàlisi conjunta aplica coneixements de dissenys
d'experiments i de regressió.
Aquesta metodologia permet predir la recepció que podrà tenir un nou producte en el mercat, per comparació amb els productes
ja presents.

Dedicació: 20h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Aprenentatge autònom: 13h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es farà a partir de la realització de pràctiques, i la nota es calcularà a partir de la nota dels informes corresponents i la
nota d'una presentació final de la feina amb un percentatge de 50% cadascuna.
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