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GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

109803 - BIG DATA INDUSTRIAL: SOSTENIBILITAT

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Pablo Alb. Genovese
Curs: Quart
Trimestre: Tercer
Crèdits: 4
Professorat: 

Xavier Font Aragonés  <font@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Anglès

Competències que es treballen

Específica

E17_Tenir coneixements aplicats de l'organització d'empreses

 

Bàsiques i Generals

Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

Descripció

L’objectiu del curs es entendre el rol de la industria 4.0 (I4.0) com un nou disruptor de l’espai competitiu. Els tres pilars principals de I4.0 són tecnologia de 
sensors + connectivitat,  producció + robòtica I computació + big data. Aquest últim serà cobert en profunditat. Aquesta matèria és essencial pels enginyers 
per ajudar-los a crear valor a través del coneixement que un pot extreure dels entorns Big Data.

La major part de les sessions cobriran eines de Machine Learning aplicades al context I4.0. El procés d’examinar grans quantitats de dades i de diferent 
naturalesa per descobrir patrons ocults, obtenir noves perspectives i possiblement informació rellevant i útil, serà explicat detalladament.

Resultats d'aprenentatge

A la finalització del curs els estudiants seran capaços de :

Entendre el rol de la Industria 4.0 i el Big Data per revelar nou coneixement.
Preparar dades per resoldre problemes complexos (sense una solució senzilla aparent)
Visualitzar i generar informes ben presentats
Aplicar tècniques analítiques de big data en casos pràctics de I4.0 (i.e. interpretació i entesa dels resultats)
Entendre els diferents Mètodes d’aprenentatge Supervisat i No Supervisat
Avaluar Models
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Metodologia de treball

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció dels docents impartidors, també es 
resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de 
manera individual o en grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen reflectides a la 
llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del 
docent per a prendre decisions sobre la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de 
qualificació abans indicat. Per millorar el coneixement dels aspectes teòrics es realitzaran sessions de laboratori. El projecte final integrarà tots aquells punts i 
aprenentatges desenvolupats al llarg del curs.

 

Es recomana als estudiants assistir a les classes amb un portàtil que permeti executar el software necessari pel correcte desenvolupament de l’assignatura. 
Els impartidors proporcionaran els detalls sobre com accedir i instal·lar el programari del curs.

Continguts

1.- Introducció a la Industria 4.0

                1.1.- Sensors

                1.2.- Robòtica

                1.3.- Big Data

2.- Problemes amb Grans volums de Dades. Preparació de dades

                2.1.- Adquisició, transformació i neteja de dades.

                2.2.- Detecció d’outliers (valors atípics)

                2.3.- Reducció de la dimensionalitat

3.- Mètodes d’aprenentatge Supervisat

                3.1.- GLM (Models Lineals Generals)

                3.2.- TSM (Models de Sèries Temporals)

                3.3.- Classificació: Arbres, SVM, Naive Bayes, ...

                3.4.- Avaluació de Models

4.- Mètodes d’aprenentatge No Supervisat

                4.1.- Mesures de Similitud

                4.2.- Kmeans

5.- Visualització i representació de dades

6.- Reporting

Activitats d'aprenentatge

Lab: Dades de qualitat de l’aire. Adquisició, processat i visualització de dades

Lab: Models de predicció

Lab: Clustering

Projecte Final amb sessió de presentació / poster

Sistema d'avaluació

15 % Dades de qualitat de l’aire. Adquisició, processat i visualització de dades (Lab)

15 % Models de predicció (Lab)

15 % Clustering

45 % Projecte Final amb sessió de presentació / poster

10 % Participació a Classe
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Regulació d'activitats

Per cada activitat, el docent impartidor informarà de les condicions i regles que s’apliquen.

Activitats individuals pressuposen el compromís de l’estudiant per fer-la de forma individual. Si aquesta condició no es dona s’entendrà activitat suspesa. El 
mateix procediment s’aplicarà per grups, on addicionalment es podrà individualitzar la nota a partir de la informació i coneixement de cadascun del 
components del grup.

Serà potestat del professor acceptar lliurament fora de termini, i d’aplicar en cas d’incompliment les penalitzacions que estimi oportunes.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies (MIT Press) 1st Edition

John D. Kelleher, Brian Mac Namee and Aoife D'Arcy

The MIT Press; 1 edition July - 2015

ISBN 978-0262029445

Complementaris

Bibliografies

Practical Machine Learning with H2O: Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI 1st Edition

Darren Cook

O'Reilly Media; 1 edition, December - 2016

ISBN 978-1491964606
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