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Contexto
Numa sociedade que produz cada vez maiores quantidades de dados, a análise
desses dados de forma a deles retirar conhecimento útil é crucial. A análise de
grandes quantidades de dados exige grande capacidade de processamento, sendo a
programação paralela uma via óbvia para acelerar o processo.

Objetivos
Pretende-se explorar mecanismos de programação paralela numa linguagem
tradicionalmente usada para análise de dados, como por exemplo Python, e explorar
frameworks de programação distribuída como o Apache Spark.
Usando dados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) [1] do Brasil, com cerca
de 8 milhões de registos, pretende-se calcular várias estatísticas usando o método
bootstrap [2], [3]. O bootstrap consiste numa abordagem de simulação intensiva em
que amostras – réplicas são extraídas de uma amostra original com a finalidade de
obter a distribuição que permita a inferência populacional.

Tarefas
T1 – Estudar a linguagem Python e respectivos mecanismos de paralelismo.
T2 – Estudar a framework Apache Spark.
T3 – Estudar o método de bootstrap e variantes para grandes quantidades de dados.
T4 – Implementação de algoritmos paralelos de bootstrap para algumas estatísticas
simples.
T5 – Testes com amostras de dados de grande dimensão (Dados do ENEM)
T6 – Escrever a dissertação.
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