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Identificació de l'assignatura

Nom 11652 - Aplicacions amb Xarxes Complexes
Crèdits 1,44 de presencials (36 hores) 4,56 de no presencials (114 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Joan Carles Pons Mayol
joancarles.pons@uib.es

12:00 13:00 Dilluns 01/09/2017 30/06/2018 136

08:30 10:00 Dijous 01/09/2017 31/01/2018 Son Espases
08:00 09:00 Dimecres 01/02/2018 31/07/2018 Despatx 145,

Anselm Turmeda
Francesc Andreu Rosselló

Llompart
cesc.rossello@uib.es 08:00 09:00 Dimarts 01/02/2018 31/07/2018 145, Anselm

Turmeda

Contextualització

Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura obligatòria"Xarxes econòmiques i socials". L'objectiu
és aprofundir en alguns desenvolupaments recents d'una sèrie detemes introduïts en aquella assignatura i
veure'n algunes aplicacions recents.

Requisits

Essencials
Se pressuposarà que s'han assolit els coneixements i competències de l'assignatura "Xarxes socials i
econòmiques".

Recomanables
És convenient cursar simultàniament l'assignatura "Aplicacions per a xarxes socials".

Competències

Els resultats de l'aprenentatge es materialitzen en el desenvolupament de les competències
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específiques i generals que llistam tot seguit,i amb l'adquisició delsconeixements relacionats amb els
continguts que es detallaran a la secció següent.

Específiques
* CE3 Capacidad para identificar actores centrales, relaciones de influencia y de poder, así como para

identificar patrones de intercambio, en redes sociales..
* CE8 Capacidad para analizar un conjunto dado de variables mediante técnicas de clasificación

interpretando los resultados obtenidos..
* CE13 Adquirir la capacidad de seleccionar las tecnologías de análisis de datos adecuadas en los campos

de la economía, la empresa y el turismo, adquiriendo conocimientos avanzados para establecer sistemas
de control y evolución de la actividad de interés..

Genèriques
* CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación..
* CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio..

* CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades..

* CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo..

* CG1 Saber recuperar datos y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos mediante la aplicación
eficiente de técnicas de análisis de datos en diferentes dominios. Adoptar los modos de interacción
adecuados según las tareas de usuario que se estén apoyando, en especial en aquellos casos en los que
interviene el razonamiento analítico..

* CG3 Conocer aplicaciones avanzadas de la ciencia de datos y de sus tecnologías a la economía, empresa
y turismo..

* CG4 Comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas asociadas al análisis de datos para modelizar y
resolver problemas complejos, reconociendo y valorando las situaciones y problemas susceptibles de ser
tratados utilizando dichas herramientas y las técnicas asociadas..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Difusió i presa de decisions en xarxes socials

* Llindars lineals
* El problema de l'inici minimal
* Cascades
* Maximització de la influència
* Aplicacions: Difusió en xarxes reals

Tema 2. Classificació dins xarxes
* Clustering dins xarxes
* Tècniques avançades de cerca de comunitats i dominis

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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* Aplicacions a xarxes reals
Tema 3. Predicció d'enllaços

* Tècniques de predicció d'enllaços
* Aplicacions a xarxes reals

Tema 4. Xarxes multi-estratificades
* Estructura
* Models
* Dinàmica
* Difusió
* Sincronització
* Organització de xarxes d'ordre superior
* Aplicacions a xarxes reals

Metodologia docent

El gruix del contingut teòric de l'assignatura s'impartirà a les classes a les classes teòriques, mentre que les
classes pràctiques i seminaris serviran per treballar en exercicis i casos pràctics els continguts teòrics.

Gran part de l'activitat no presencial de l'assignatura es realitzarà a través de les eines telemàtiques que aporti
Campus Extens. En la pàgina de l'assignatura a Campus Extens els estudiants hi trobaran els materials de
l'assignatura, activitats que hi hauran de portar a terme, i fòrums on podran contactar amb els professors,
demanar ajuda als companys i discutir els dubtes que sorgeixin durant el treball autònom.

La llengua vehicular de l'assignatura serà el català. Les classes teòriques s'impartiran en català. El material de
lectura i estudi que es repartirà durant el curs estarà principalment en anglès.

Volum de treball

La quantitat d'hores de treball presencial indicades en aquesta guia docent són les previstes al pla d'estudis, i
no tenen per què correspondre a les programades a l'agenda del curs.

La distribució de volum de treball presencial proposada és orientativa, i només representa la planificació que
de l'assignatura n'han fet els professors, però sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir durant
el curs. Pel que fa a la distribució de treball no presencial, és també orientativa i representa la distribució ideal
planejada pels professors, però cada estudiant ha de trobar la distribució que més li convengui.

El pla de treball detallat s'especificarà a Campus Extens, a través del Tauler d'Anuncis i el Calendari.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Classes magistrals on es presentaran els conceptes, tècniques
i resultats principals de l'assignatura

16

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Seminaris on els estudiants exposaran treballs sobre articles
publicats en la literatura científicaon s'analitzen xarxes reals
amb les tècniques explicades a les classes de teoria.

10

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Classes pràctiques on els estudiants treballaran sobre
projectes proposats per realitzar a classe

8
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Avaluació Examen final Grup gran (G) Un examen final sobre els continguts bàsics del curs 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual Estudi tant del material explicat a classes de teoria com del material
complementari proposat pels professors. Aquí s'hi inclou la preparació dels
seminaris i la realització del projecte individual de final de curs

74

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Realització d'exercicis i
projectes

Ralització d'exercicis i projectes proposats pels professors per ser presentats
a seminaris.

40

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Seminaris on els estudiants exposaran treballs sobre articles publicats en la literatura científicaon s'analitzen

xarxes reals amb les tècniques explicades a les classes de teoria.
Criteris d'avaluació Exposicions orals i debat sobre articles publicats en la literatura relacionats amb el contingut de l'assignatura

Percentatge de la qualificació final: 20%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Classes pràctiques on els estudiants treballaran sobre projectes proposats per realitzar a classe
Criteris d'avaluació Presentacióo entrega per escritdels treballs i projectes realitzats de manera autònoma o a la classe.

Percentatge de la qualificació final: 20%
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Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Un examen final sobre els continguts bàsics del curs
Criteris d'avaluació Examen final

Percentatge de la qualificació final: 40%

Realització d'exercicis i projectes

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Ralització d'exercicis i projectes proposats pels professors per ser presentats a seminaris.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

* U. Brandes, Th. Erlebach (eds), "Network Analysis". LNCS 3418 (Springer, 2005)
* S. Boccalletti et al, "The structure and dynamics of multilayer networks". Physics Reports 544 (2014) 1–122
* S. N. Dorogovstev, J. F. F. Mendez, "Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and

WWW".Oxford University Press (2003)
* P Shakarian et al, "Diffusion in social networks". Springer Briefs in Computer Science (2015)
* V. Srinivas, P. Mitra, "Link Prediction in Social Networks". Springer Briefs in Computer Science (2016)

Altres recursos

Transparències i altre material produït pels professors
Material d'estudi i complementari que els professors subministraran quan correspongui.


