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Prerequisits

Per a una bona comprensió de l'assignatura, seria convenient tenir coneixements bàsics de
tècniques quantitatives i estadística equivalents a les assignatures d'Introducció a la Resolució de
Problemes i Disseny d'Algorismes i Estadística I de primer curs de grau i d'Investigació Operativa
de segon curs. Així mateix, l'anàlisi de les situacions en què es centra l'assignatura necessita dels
elements bàsics sobre l'empresa que s'ofereixen a Economia de l'Empresa i a Tecnologia i
Empresa I.

Objectius

L'assignatura de Sistemes de Suport a la Presa de Decisions, conjuntament amb la d'Introducció a
la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes, i amb Investigació Operativa, pretén introduir
les tècniques i eines computacionals bàsiques que permeten als gestors tecnològics prendre
decisions d'una forma sistemàtica i formal d'acord a criteris específics.

Els objectius bàsics de l'assignatura són els següents:

Presentar les bases de l'enfocament metodològic de la presa de decisions i de la seva
complexitat.
Desenvolupar els algorismes principals de la presa de decisions, i aplicar-los en casos
d'estudi a traves de l'ús d'eines informàtiques que emprin les metodologies exposades.

En acabar el curs, els estudiants hauran de ser capaços de modelitzar situacions de presa de decisions a
l'entorn de les empreses i les organitzacions i identificar els mètodes de decisió que puguin ser d'utilitat. Així
mateix, hauran de ser capaços de resoldre aquest problemes mitjançant l'ús d'eines computacionals adients i
de presentar de forma convenient les recomanacions que es desprenguin de l'anàlisi quantitativa realitzada.
En particular, podran valorar críticament la utilització de models, algorismes i programaris de presa de
decisions en les situacions estudiades, tenint en compte la complexitat i incertesa en el món d'avui en dia.

Competències

Empresa i Tecnologia
Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova
anàlisi i una posició diferent.
Demostrar creativitat i iniciativa
Demostrar que coneix i comprèn l'impacte que poden tenir els sistemes d'informació en els processos

de presa de decisions en els diferents nivells de les organitzacions, cercant i dissenyant solucions per a
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4.  

5.  

6.  

de presa de decisions en els diferents nivells de les organitzacions, cercant i dissenyant solucions per a
problemes específics.
Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves
tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació,
el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Resultats d´aprenentatge

Avaluar solucions específiques de sistemes d'informació que tinguin com a objectiu ajudar a prendre
decisions respecte dels problemes clàssics de gestió que requereixin sistemes de decisió
semiestructurats.
Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova
anàlisi i una posició diferent.
Demostrar creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
Demostrar que coneix i comprèn l'impacte que poden tenir els sistemes d'informació en els processos
de presa de decisions en els diferents nivells de les organitzacions, cercant i dissenyant solucions per a
problemes específics.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Continguts

L'assignatura es desenvoluparà a partir de 7 temes, un d'ells transversal a tota la durada del curs
(tema 0), i la resta que s'aniran introduint de forma més lineal. Són els següents:

Tema 0. El procés metodològic de la presa de decisions a l'Empresa Tecnològica

En aquest tema s'introduiran els passos fonamentals de la presa de decisions a l'empresa,
emfasitzant el cas particular de l'empresa tecnològica. Es recordaran els algorismes clàssics de
pressa de decisions (alguns ja coneguts d'altres cursos) i s'introduiran alguns programes software
que serveixen com a eines d'ajut a la presa de decisions. En aquest sentit, el curs està
especialment orientat al coneixement d'eines computacionals que ens ajudin a la presa de
decisions i la solució de casos d'estudi d'interès empresarial amb l'ajut d'aquestes eines. Així
mateix, s'analitzarà la complexitat en el procés de presa de decisions i el paper dels models
formals en aquest procés. La preparació i presentació de projectes i resultats, tant en forma oral
com escrita, forma també una part important d'aquesta metodologia general de presa de decisions.

Tema 1. Recopilació de dades en presa de decisions: Google Analytics

La recopilació inicial de dades és, sens dubte, el primer pas en el procés de presa de decisions.
Aquestes dades poden ser, en general, de característiques molt diferents segons el tipus de decisió
a prendre i van des de dades financeres fins a dades de personal, de vendes, etc. No obstant això,
en el món de l'empresa tecnològica moltes de les dades d'interès sorgeixen de l'ús de les diferents
pàgines web i de les seves opcions. En aquest tema s'introduirà el software de  anomenat Google

 que serveix per recopilar dades de l´ús de llocs web i per fer la seva anàlisi.Analytics

Tema 2. Presa de decisions amb certesa: Visual Interactive Sensitivity Analysis, VISA

S'introdueix el procés i algorismes de presa de decisions en situació de certesa. Aquest tipus
decisions es troben quan el decisor té informació completa de com es comportaran tots els
elements que formen part del problema i dels resultats que reportaran les seves decisions.

S'introdueix el programari  per solucionar aquest tipus de problemes en alguns casosVISA
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S'introdueix el programari  per solucionar aquest tipus de problemes en alguns casosVISA
d'estudi.

Tema 3. Presa de decisions amb incertesa: Logical Decisions for Windows

S'analitzen situacions en què el subjecte decisor pren decisions sense conèixer del tot el medi o la
situació ni els resultats que es poden esperar de cada decisió. En aquest cas, s'introduirà el
programari  per analitzar alguns casos d'estudi que poden ser representatsLogical Decisions
d'acord a aquest model.

Tema 4. Models de presa de decisions: DecisionProgramming Language, DPL

Aquest tema presenta alguns dels models clàssics de presa de decisions com els arbres i les taules
de decisió. Així mateix, presenta l'entorn de programació  que està especialment dissenyatDPL
per a la presa de decisions complexes.

Tema 5. Programaris de presa de decisions

En aquest tema es demanarà a l'alumne la realització de una anàlisi dels diferents programaris
introduïts a l'assignatura així com l'avaluació personal d'un programari addicional triat d'un llistat
de programaris que proporcionarà el professor. L'alumne realitzarà un informe de l'ús d'aquest
programari ressaltant les seves característiques principals així com el seu àmbit d'aplicació
principal.

Tema 6. Decisions de grup

Aquest darrer tema introdueix el procés de presa de decisions en què la decisió no es presa per un individu
només sinó per un conjunt de persones que s'han de tenir en compte mútuament per prendre una decisió
col·lectiva.

Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura es centra principalment en l'aprenentatge basat en
, motivant l'aprenentatge de l'estudiant a partir de la presentació i anàlisi de diferentsproblemes

projectes o casos d'estudi connectats amb la realitat de la presa de decisions. En particular, es
faran servir, entre d'altres, els diversos programaris que s'aniran introduint durant l'assignatura.

Aquest enfocament requereix d'una implicació especial dels estudiants en el desenvolupament de
les sessions presencials ( ) del curs, ja que són les seves iniciatives les queactivitat dirigida
impulsen el desenvolupament de l'assignatura. És també per això que l'ordre dels temes del
programa, i en particular el tema 0, no es seguirà de forma estricta, ja que el camí triat per a
l'aprenentatge dependrà, en part, de les iniciatives dels propis estudiants.

Durant el curs s'introduiran diversos programaris per a la presa de decisions. L'objectiu d'aquest
fet és doble: per una banda es vol que l'estudiant conegui diverses eines computacionals que es
puguin utilitzar en el procés de presa de decisions i per l'altra banda, es vol que l'estudiant prengui
elements que després pugui fer servir per a triar una eina adient de presa de decisions durant la
seva feina professional.

Durant el curs es fomentarà el treball en equip i l'intercanvi col·laboratiu d'informació i d'eines per a la
modelització i resolució del casos d'estudi. No obstant, el procés final d'aprenentatge ha de ser individual,
posat de relleu per  de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treballl'activitat autònoma
iniciat a les sessions dirigides del curs. , al voltant de tutories reglades i consultesL'activitat supervisada
esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l'adquisició dels
coneixements que proporciona l'assignatura.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teoria 22 0,88

Presentació de Treballs 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6

Pràctiques a l'aula 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 2, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Lectura i Estudi de Material de Curs i de Casos d'Estudi 52 2,08

Treball de Casos d'Estudi i Redacció d'Informes 25 1 1, 2, 4, 5

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà de forma progressiva i continuada durant tot el semestre. El
sistema d'avaluació es basa en les següents evidències d'aprenentatge:

o  efectuades a les sessions presencials del curs,Aportacions individuals i en petit grup
incentivant així la participació activa dels estudiants en el seu propi procés d'aprenentatge.
o La , relatius a determinats problemes opresentació d'informes, per escrit i oralment
casos d'estudi treballats durant el curs, amb l'objectiu de seguir l'evolució de cada estudiant
en la comprensió i ús de les eines treballades a l'assignatura, i de potenciar al mateix temps
l'adquisició de competències transversals.
o Un , en les darreres setmanes del semestre, per afavorir la consolidació delexamen final
conjunt del material treballat durant el curs.

Criteris d'avaluació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de la suma ponderada de les valoracions
de les diferents evidències, tenint en compte que cada una de les tres components citades té un
pes específic diferent:

15% (aportacions) + 50% (presentació informes) + 35% (examen final)

Serà condició necessària per a poder efectuar aquesta suma ponderada que cadascuna de les
components tingui una puntuació positiva, i que la qualificació obtinguda a l'examen final sigui
igual o superior a 4,5.

Re-avaluació

Aquells estudiants que al final del procés d'avaluació hagin obtingut una qualificació igual o
superior a 4, però inferior a 5, hi haurà una re-avaluació. Consistirà en la realització, en la data
prevista per la Facultat i programada en la darrera setmana del semestre, d'un examen
representatiu de les situacions treballades durant el curs. L'estudiant que s'hi presenti podrà
obtenir com a màxim la qualificació final de 5 si supera adequadament l'examen que se li
plantejarà.

No presentat

Es considera que un estudiant que realitzi almenys una de les components de l'avaluació

continuada ja no pot optar a un NO PRESENTAT com a qualificació final de l'assignatura.
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continuada ja no pot optar a un NO PRESENTAT com a qualificació final de l'assignatura.

Publicació i revisió de qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia iel mitjà en que es publicaran les qualificacions finals, Així
mateix, s'informarà del procediment, lloc, data i hora previstos per a la revisió i consulta de la dita qualificació,
d'acord amb la normativa de la Universitat.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

1. Aportacions a les sessions presencials del curs 15% 0 0 2, 3, 4, 5

2. Presentació d'informes (orals/escrits) 50% 6 0,24 1, 4, 5, 6

3. Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 4
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