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OBJECTIUS
- Proporcionar els fonaments per entendre el concepte de intel·ligència artificial, el procés de la
representació del coneixement i la seva transcripció sota una forma simbòlica que pugui ser
explotada mitjançant un sistema de raonament
- Aprendre les característiques d'un sistema expert
- Mostrar l'aplicació de tecnologies intel·ligents per la recuperació d’informació a Internet
- Mostrar l'aplicació de sistemes experts en l'àmbit dels serveis d'informació
- Mostrar l'aplicació de sistemes experts per a la representació i recuperació de continguts
textuals, audiovisuals i sonors
- Introduir a l'alumne en el coneixement de sistemes experts aplicats a l’àmbit de la empresa,
orientats a la presa de decisions, workflow i datamining, aplicables a la direcció i gestió d'unitats
d'informació

TEMARI
1. La intel·ligència artificial
Definició. Els camps de la IA. Història de la IA
2. Els sistemes experts
Definició. Components bàsics. Categories. Desenvolupament. Limitacions
3. Tecnologies intel·ligents i aplicacions de sistemes experts en els serveis
d'informació
Catalogació descriptiva. Indexació de la matèria. Adquisicions i desenvolupament de
col·leccions. Serveis de consulta: sistemes de referència, seleccions de bases de dades,
recuperació de la informació. Conclusions
4. Sistemes intel·ligents per la recuperació d’informació a Internet
La mineria de Web. Posicionament en cercadors. Agents intel·ligents. Sindicació de
continguts. El llenguatge XML. La Web semàntica.
5. Sistemes de comprensió del llenguatge natural
Problemes en la comprensió del llenguatge natural. Tècniques de comprensió. Història de
l’enteniment del llenguatge natural. Aplicacions: sistemes de traducció automàtica,
sistemes de resum automàtic. Text mining.
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6. Aplicació de sistemes a la representació i recuperació automatitzada de
continguts audiovisuals i sonors.
Visió per ordinador: etapes. La indexació automàtica d’imatges digitalitzades: aplicacions.
Sistemes de classificació i indexació automàtica d’imatges en moviment. Sistemes de
classificació i indexació automàtica d’àudio. Principals productes.
7. Aplicació de sistemes en l’empresa aplicats a la direcció i gestió d'unitats
d'informació.
Programes de workflow. Programes de mineria de dades (datamining). Sistemes DAM
(Digital Asset Management)

8. Tipologia de sistemes de representació del coneixement
Introducció. Les representacions lògiques. Les xarxes semàntiques. Les representacions
mitjançant objectes estructurats (frames, guions). Sistemes de producció. Tècniques
recents de representació: l'aprenentatge automàtic, xarxes neurals, sistemes cooperatius i
multiagents (Blackboard)

METODOLOGIA DOCENT
El seguiment de l’assignatura es troba estructurat en dues parts clarament
diferenciades,:
-

part teòrica, en què es desenvoluparan els temes especificats al temari
part pràctica. Al llarg de les pràctiques es veuran varies tecnologies relacionades amb
l’automatització de la recuperació d’informació.

AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació tindrà en compte:
o La nota de pràctiques (50%)
o Prova escrita (50%)
Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar tant el treball de pràctiques com la prova escrita.

Treball de Pràctiques
OBJECTIU DE LES PRÀCTIQUES: Conèixer vàries tecnologies relacionades
amb l’automatització de la recuperació de la informació.
La nota del treball de pràctiques estarà composta per:
-

un 20 %: activitats desenvolupades a les classes de pràctiques
un 30 %: treball sobre un tema de l’assignatura

Treball
OBJECTIU DEL TREBALL: Aprofundir en un tema relacionat amb l’assignatura, és a dir,
buscar, valorar, seleccionar, descriure i presentar de forma organitzada la informació sobre
aquest tema triat
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El treball estarà fet per una o dues persones com a màxim i tractarà sobre un tema específic de
la llista següent (o de qualsevol altre tema amb el vist-i-plau previ del professor):


Aplicació de sistemes experts en els serveis d’informació



Sistemes d'indexació automàtica de textos



La mineria de Web.



Posicionament web



Agents intel·ligents.



El llenguatge XML.



La Web semàntica.



Sistemes de resum automàtic de documents



Sistemes de traducció automàtica a la WEB



Mineria de text



Sistemes de classificació e indexació automàtica d’imatges



Sistemes de classificació e indexació automàtica d’imatges en moviment



Sistemes de classificació e indexació automàtica d’àudio



Programes de workflow



Programes de mineria de dades



Sistemes DAM

El treball consistirà en:
-

Cerca i lectura de dos articles sobre el tema triat

-

Cerca en internet d’adreces relacionades amb el tema

-

Comentari sobre dues o tres de les adreces trobades

-

Conclusions finals

Entregues
Es farà un seguiment del treball mitjançant 3 entregues obligatòries que es realitzaran al llarg
del
curs.
Totes
les
entregues
es
faran
mitjançant
email
a
l’adreça
FranciscoJavier.Vega@uab.es
Tot seguit s’indica el que cada grup haurà de presentar en cadascuna de les entregues:
Entrega 1: Presentació de la memòria del treball.
•

Presentació de la memòria: el grup haurà de presentar un document on consti:
•
•
•

Nom dels membres del grup
Tema triat
Subtemes a desenvolupar

Aquest document serà revisat pel professor, que atorgarà el vist i plau o
suggerirà modificacions.
Entrega 2: Presentació de
•

Còpia (escanejada si cal) dels articles triats pel comentari i explicació de com s’ha trobat
l’article i raó per la qual s’ha escollit, tot consignant-t’hi amb colors diferents dos aspectes
fonamentals:
5

o
o

•

Els termes especialitzats desconeguts (sense límit) per l’alumna/e i per la
comprensió dels quals ha calgut l’ús dels diccionari especialitzat;
Les paraules clau que condensen el contingut temàtic del document a criteri de
l’alumna/e (mínim 11 i màxim 30), i més enllà de les consignades pel propi
article abans o després del resum.

Relació de les pàgines Web cercades (mínim de 10) amb indicació expressa de nom,
adreça web, data d’actualització i autor. Les pàgines es citaran bibliogràficament seguint la
norma ISO 690-2 i s’organitzaran per tipologies, acompanyades d’un petit resum
cadascuna.

•

Comparativa i comentaris dels resultats de les cerques fetes amb els diferents cercadors
(cercador, descripció de la cerca, etc…)

Entrega 3 : Presentació del treball complert.
El treball estarà composat per un document WORD, PDF o HTML, entregat en format digital
que constarà obligatòriament dels següents apartats:


Portada amb el nom dels autors i títol del treball



Índex de continguts.



Introducció (Breu presentació del tema, objectius del treball, metodologia)



Resum dels articles triats, posant especial interés en :
o
o
o

o


Objectius de l’article;
Temàtiques tractades en l’article;
Exposició de Conclusions;
Comentari de la Bibliografia, Fonts i recursos.

Relació de les pàgines Web consultades i emprades amb indicació expressa de nom,
adreça web, data d’actualització i autor. Les pàgines se citaran bibliogràficament
seguint la norma ISO 690-2 i s’organitzaran per tipologies, acompanyades d’un petit
resum cadascuna i una valoració general del seu contingut.



Comparativa i comentaris dels resultats de les cerques fetes amb els diferents
cercadors (cercadors utilitzats, descripció de la cerca, etc…)



Comentari personal i detallat sobre dues o tres de les adreces trobades que es
considerin més importants, especificant la seva relació amb l’asignatura



Conclusions finals



Bibliografia

En la qualificació dels treballs es valorarà


Adecuada presentació i correcció en la redacció



la correcció de la cerca en funció del tema de treball



la correcció en el comentari de l’article i de les pàgines web seleccionades



la exposició de l’aportació personal que li ha comportat la lectura de l’article/s i de les
pàgines web consultades.



Presentació oral (no obligatoria) en l’aula.
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Prova escrita
La prova escrita de l’assignatura valdrà un 50 % de la nota final i tractarà sobre els temes
tractats a les classes teòriques i sobre els articles comentats a classe
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