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Trabalho Prático de Metodologia Científica 
 
 
 

 
Descrição do Trabalho 
 
A medição e sumarização de dados é uma etapa essencial para um estudo científico. Neste 
trabalho você deverá aplicar vários conceitos discutidos na disciplina para realizar um estudo de 
caracterização de dados reais. Sua tarefa consiste em caracterizar a distribuição de tamanhos de 
arquivos de servidores web. 
 
Para tanto, siga os seguintes passos: 
 
1. Resenha: Faça uma resenha do artigo “Web Server Workload Characterization: The 
Search for Invariants”, disponível no site da disciplina. 
 
2. Coleta dos Dados:  
 

a. Utilize os logs da NASA, disponíveis em http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/NASA-HTTP.html 
para realizar suas análises. Os dados estão em arquivo de texto, contendo todos os 
acessos ao servidor da NASA na Flórida (NASA Kennedy Space Center WWW Server) em 
um dado período. Nesta etapa gere um arquivo contendo todos os tamanhos dos arquivos 
acessados por usuários ao longo de um mês de log. Imprima um tamanho de arquivo por 
linha. 
 

b. Utilize também os logs da Universidade de Saskatchewan, disponíveis em 
http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/Sask-HTTP.html para realizar suas análises. Os dados 
estão em arquivo de texto, contendo todos os acessos ao servidor da EPA em um período 
de 214 dias. Nesta etapa gere um arquivo contendo todos os tamanhos dos arquivos 
acessados por usuários ao longo de um mês de log. Imprima um tamanho de arquivo por 
linha. 

 
3. Sumarização dos dados: Implemente scripts para computar as métricas seguintes sobre sua 
carga. Uma sugestão é mostrar os resultados como uma tabela contendo os dados sumarizados 
dos servidores Web (uma coluna para cada conjunto de dados). Acrescente ainda na tabela a 
data do log de cada servidor Web utilizado.  
 

Ø Número de tamanhos de arquivos  
Ø Número de tamanhos únicos de arquivos  
Ø Média, variância e desvio padrão 
Ø Coeficiente de variabilidade 
Ø Mediana e quartis 

 
4. Visualização dos dados: Para cada um dos conjuntos de dados em estudo, gere histograma, 
PDFs, CDFs e CCDFs sobre os tamanhos dos arquivos. Escolha um dos quatro tipos de 
distribuições apresentados na disciplina (próxima aula) para comparar os dois conjuntos de dados. 
Interprete os dados e exemplifique suas comparações com pontos extraídos dos gráficos.  
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5. Amostragem: Desenvolva um script para gerar uma amostra aleatória contendo 5% de cada 
base de dados deste trabalho e desenvolva um script que calcule a média das amostras e o 
intervalo de confiança com 90%, 95%, 99% de confiança. Intervalos incluem o valor real da média. 
Discuta se os resultados obtidos incluem a média real do conjunto inteiro de dados. Qual o 
tamanho da amostra seria necessário para se obter um intervalo de 95% de confiança com 
apenas 1% de erro?  
 
6. Documentação e latex: Documente seus resultados utilizando latex. Utilize o formato de 
publicação de artigos da SBC, disponível no link a seguir:  
 

Ø http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=195&task=viewcategory&
catid=32 

 
 
Imposições e comentários gerais 
 
Neste trabalho, as seguintes regras devem ser seguidas: 

• O trabalho é individual. 
• Trabalhos copiados (e FONTE) terão nota zero, além de os alunos envolvidos no plágio 

perderem toda a nota atribuída a participação e pontos extras, entre outros (...) 
 
 
Como deve ser feita a entrega 
 
Entregue via moodle (www.decom.ufop.br/moodle) até as 23h55 do dia 05/04/2013 um arquivo 
.PDF com o artigo gerado e um .ZIP com todos os scripts/fontes utilizados para a geração do 
artigo (incluindo arquivos .tex). Exemplo: 

 
• nome-sobrenome.pdf – este arquivo .PDF deve conter a documentação do trabalho, ou 

seja, o artigo gerado.  
 
• nome-sobrenome.zip – este arquivo .ZIP deve conter todos os demais arquivos 

gerados/utilizados no trabalho. 
 


