Intel·ligència Artificial I Dades Massives (Big Data)
Curs acadèmic 2019-20
Resum:
El curs aborda la revolució cientificotècnica-social causada per la disponibilitat
massiva de dades i les noves tècniques d'intel·ligència artificial. Planteja el
desafiament d'extreure informació d'aquestes dades i crear coneixement des
d'aquesta informació. Una part del curs es dedica a les fonts de dades i les seves
aplicacions, i una altra al camí recorregut des de la nostra comprensió del cervell a la
realització de màquines d'aprenentatge.
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Objectius:
Comprensió bàsica de conceptes, mètodes i aplicacions de la Intel·ligència Artificial i
Big Data. Preparació per a afrontar i aprofitar les implicacions d'aquestes tecnologies
en la vida diària.
Continguts:
− Data Science: el quart paradigma científic.
− Big Data: De les dades a la informació i al coneixement.
− Fonts de dades: Internet, telefonia mòbil, transaccions bancàries i targetes de
crèdit.
− Aplicacions Big Data: Urbanisme, llengües i cultura, migracions, turisme.
− Descobrint el cervell.
− Dels circuits neuronals reals a les xarxes neuronals artificials.
− Màquines d’aprenentatge i aprenentatge profund.
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− La intel·ligència artificial a les nostres vides.
Criteris d’avaluació:
Realització d'una prova de respostes breus sobre el contingut dels temes del curs.
Sobre la base de la resposta de l0’alumne a unes preguntes breus sobre el contingut
dels mateixos.
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