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Objectius de l'assignatura 
 
L'objectiu d'aquesta assignatura és donar una visió general de les tècniques 
bàsiques de la Intel·ligència Artificial. Es presenta el problema de la representació 
de coneixement i del raonament usant els formalismes de la lògica de predicats, 
això es complementa amb l’ús d’un llenguatge de programació lògica com el 
PROLOG. Tenint en compte tot això s’introdueixen els sistemes basats en regles 
per a la resolució de problemes i per altra banda s’estudien algunes 
representacions de coneixement estructurades i algorismes de recerca per a la 
solució de problemes de presa de decisions com els jocs de taulell, i la modificació 
d’aquests algorismes per a introduir heurístiques. 
 
 
Temari 
 
1. Introducció. Què és la Intel·ligència Artificial?. Què és un sistema expert? Per 
a qué serveix un sistema expert?. Antecedents i història de la IA. Objectius i 
tendències. 
 
2. La lògica com a esquema de representació de coneixement i mecanisme 
de raonament. Diverses lògiques: Lògica proposicional, Lògica de predicats de 
primer ordre. Unificació. Mecanismes de raonament: Deducció natural, Resolució. 
Programació lògica. PROLOG. 
 
3. Xarxes semàntiques. La representació del coneixement en una xarxa. El 
problema de la correspondència de grafs per al reconeixement d'analogies. 
 
4. Espais de característiques. La representació de coneixement en base a un 
conjunt de característiques. El problema de la divisió de l'espai de característiques 
en els seus agrupaments. 
 
5. Arbres semàntics. La representació de la resolució d’un problema en un arbre 
i els algorismes de cerca. Espai de cerca. Poda de l’espai. Heurístiques. Es veuran 
diferents tipus de cerca: cerca general bàsica, cerca òptima, cerca per a la 
satisfacció de restriccions, cerca per jugar contra un adversari. 



 
6.  Sistemes basats en regles. Definició d'un sistema basat en regles. 
Conceptes: Regles de producció, Memòria de treball, Mecanismes per a disparar 
regles. Encadenament endavant i endarrera de regles. Mecanismes de resolució de 
conflictes. 
 
7. Coneixement amb incertesa. La incertesa en el coneixement. Coeficients de 
certesa. Models de probabilitat. 
 
 
 
 
 

Pràctiques 
 
Objectiu: L'objectiu de les pràctiques és que l'estudiant conegui el llenguatge 
PROLOG com a llenguatge de programació lògica, i que programi alguns dels 
algorismes vists a la teoria. Les pràctiques es realitzen en règim de laboratori 
tancat a l'aula d'informàtica i s’utilitzarà el software de domini públic: PROLOG2 
 
Tots els fitxers i material relacionat amb les pràctiques el pots trobar a la pàgina 
de documentació de pràctiques de SE. 
 

 Títol 

Pràctica 1 Introducció al Prolog (16 d’oct.) 

Pràctica 2 Tractament de llistes (En Prolog) (23 i 30 d’oct.) 

Pràctica 3 Operadors extralògics (En Prolog) (6 i 13 de nov.) 

Pràctica 4 Estructures (En Prolog) (20 de nov.) 

Pràctica 5 Implementació d’un algorisme de cerca (en Prolog) (27 de nov.) 

Pràctica 6 
Implementació d’un MINIMAX per al joc del 4 en ratlla amb 
gravetat (Java, C o C++) (4, 11, 18 de des.) 
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Mètode d'avaluació 
 
Nota final = 0.7 * Nota teoria + 0.3 Nota pràctiques 
 
Notes mínimes per poder fer la mitjana: Nota teoria = 5, Nota pràctiques = 5 
 
Nota teoria: És la nota que s'obté en l'examen corresponent a cada convocatòria. 
 
Nota pràctiques: aquesta es pot obtenir per 2 procediments diferents: 
 

1. Entregant les pràctiques correctes per correu electrònic abans de 
la data indicada en el quadre superior per cada pràctica. En aquest 
cas la nota serà d'un 7,5 sobre 10. Aquesta nota es podrà pujar si les 
pràctiques presenten millores respecte a l’enunciat proposat. 
 
2. Entregant les pràctiques correctes per correu electrònic abans del 
dia 29 de Gener i aprovant l’examen de pràctiques que es farà el 
mateix dia de la convocatòria de l’examen de l’assignatura. En 
aquest cas la nota de pràctiques serà la nota de l’examen. 

 
L'entrega de pràctiques és obligatòria per aprovar: Sí, (no es convalida 
d'altres anys). 
 


