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CAPACITATS PRÈVIES

Les impartides en Mètodes Quantitatius a la Cadena de Subministrament.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CESCTM1. Disenyar cadenes de subministrament, o les seves parts, mitjançant l'aplicació dels mètodes, tècnqiues i eines que siguin
procedents per cada funció i objectius específics.

CESC4. Conèixer i saber aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el
disseny i la gestió de les cadenes de subministrament.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent es divideix en tres parts:
    - Sessions presencials de classes magistrals.
    - Sessions presencials de treball pràctic (exercicis i problemes).
    - Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.

A les sessions d'exposició dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats,
il·lustrant amb exemples convenients per facilitar la seva comprensió.

A les sessions de treball pràctic a l'aula, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la resolució de
problemes,  fonamentant  en  tot  moment  el  raonament  crític.  Es  proposaran  exercicis  que  l'estudiantat  haurà  de  resoldre
presencialment i, si no els acaba, fora de l'aula, per afavorir l'ús de les eines bàsiques necessàries per a la resolució de problemes.

L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar els continguts de l'assignatura exposats pel professorat i el resultat de les sessions
de treball pràctic per assimilar i fixar els conceptes.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu central és presentar un conjunt de procediments per resoldre problemes d'optimització combinatòria relacionats amb
l'organització i gestió dels sistemes productius i logístics i de les cadenes de subministrament, i proporcionar a l'estudiantat una sèrie
d'instruments de treball. Es pretén que en acabar l'assignatura l'estudiantat:

- Modelitzi problemes de gestió en l'àmbit productiu i logístic.
- Analitzi procediments ja existents per a la resolució d'aquests problemes.
- Desenvolupi els procediments de resolució adequats que proveeixin solucions òptimes o factibles.
- Identifiqui els criteris més freqüents i com tractar-los simultàniament a l'hora de resoldre problemes multiobjectiu.
-  Tingui  capacitat  per  resoldre  de  forma  eficient  diferents  problemes  dels  sistemes  productius  i  logístics  (de  producció,  de
distribució,...).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup mitjà 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció i conceptes bàsics

Descripció:
Problemes combinatoris, complexitat d'un problema i d'un algoritme, solució i la seva representació, espai de solucions, funció
d'avaluació, optimalitat i factibilitat, preprocés, fites, etc.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

2. Procediments exactes

Descripció:
Programació dinàmica, procediments de separació i fitació (branch and bound)

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

3. Procediments heurístics clàssics

Descripció:
Justificació, classificació, disseny, EAGH, concepte de veïnat i òptim local

Dedicació: 38h
Grup gran/Teoria: 14h
Aprenentatge autònom: 24h
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4. Procediments metaheurístics

Descripció:
Metaheurístiques de punt únic (multi-start, GRASP, recuita simulada, recerca tabú), metaheurística de població (algoritmes
genètics), calibrat de paràmetres

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

5. Altres procediments no exactes

Descripció:
Programació dinàmica i branch and bound fitats, heurístics basats en programació matemàtica, mateheurístics, hiperheurístics

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

6. Aplicacions

Descripció:
Estudi d'aplicació de diverses de les tècniques estudiades a la resolució de casos reals

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 14h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es realitza mitjançant diversos procediments:
(1) un examen final (EF) consistent en diversos exercicis teòric-pràctics en els quals l'estudiantat ha de demostrar la seva capacitat
per aplicar els coneixements apresos;
(2) una prova escrita curta de pràctiques (PP), en la mateixa data de l'examen final i a continuació d'aquest, sobre els exercicis i
problemes desenvolupats en les sessions pràctiques;
(3) valoració del professorat (VP) que es basarà en la participació i grau de coneixement demostrat per l'alumnat durant les sessions
pràctiques.

La nota final de l'assignatura, NF, es calcula de la següent manera: NF = 0,8·EF + 0,1·PP + 0,1·max(PP, VP)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tant en l'examen final com en la prova de pràctiques, l'estudiantat pot consultar tot el material escrit que consideri oportú. Només es
permet l'ús de calculadora dins del material electrònic (no pot disposar de telèfon mòbil, portàtil ni cap altra eina que no sigui la
calculadora).
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