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1 Objetivos 

 

O Apache Spark [1] é uma framework para processamento paralelo de dados. 
Permite distribuir um conjunto de dados por várias máquinas e processar 
esses dados em simultâneo.  
Pretende-se com esta ferramenta calcular várias estatísticas em grandes 
quantidades de dados usando o método bootstrap [2] [3]. O bootstrap 
consiste numa abordagem de simulação intensiva em que amostras – réplica 
são extraídas de uma amostra original com a finalidade de obter a 
distribuição que permita a inferência populacional. O método foi 
desenvolvido para processamento sequencial e com este trabalho pretende-
se explorar implementações paralelas estudando a sua eficiência. Para 
efeito de aplicação, consideram-se a média, desvio padrão e intervalo de 
confiança. 
 

 

2 Tarefas a Realizar 

T1 - Estudo da framework Spark. 

T2 – Estudo do método de Bootstrap e variantes para grandes quantidades 

de dados.    

T3 – Implementação de algoritmos paralelos de bootstrap para algumas 

estatísticas simples. 

T4 – Testes com amostras de dados de grande dimensão.   

T5 - Escrita do relatório. 

 

3  Cronograma 

T1 – 0,5 mês  

T2 – 0,5 mês  

T3 - 1 mês  

T4 – 1 mês 

T5 – 1 mês 
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4 Requisitos Técnicos/Académicos 

Competências de sistemas operativos, programação, e bases de dados. 
 

5 Elementos de avaliação a entregar 

Relatório de projeto que deve incluir um manual de instalação e código da 
aplicação.  
 

6 Resultados esperados 

 Uma aplicação para processamento de dados em Spark. 

 Um relatório de projeto. 
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