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7. gyakorlat – Felderítő adatelemzés és kísérlettervezés

1. Kísérlet kiértékelése
Infrastruktúránk méretezését megnehezíti, hogy egy adott feladattípus végrehajtási ideje a körülmények függ-
vényében ingadozik, például lapozás, memória szemétgyűjtés, memória cache találatok stb. változékonysága
folytán. Ezért összeállítottunk egy valós munkaterhelést jól jellemző benchmarkot, és ennek többszöri lefutta-
tása során a futási időket átlagolva szeretnénk meghatározni a rendszer átlagos teljesítményét.

a) Az első tíz futtatás eredményei: 37 s, 34 s, 35 s, 39 s, 57 s, 41 s, 36 s, 35 s, 61 s, 35 s. Mennyi ez alapján
a rövid kísérlet alapján a tapasztalati átlag és tapasztalati szórás?

b) Nagyobb léptékben futtatva a kísérletet, a benchmark 10 000 futtatása átlagban 44,3 másodpercig tartott,
11,6 másodperc tapasztalati szórással. Mennyire lehetünk biztosak a kapott eredmény pontosságában?

2. Kísérlettervezés
Egy modellezett folyamat átbocsátóképességére szimuláció alapján szeretnénk egy közelítő értéket és hozzá
tartozó konfidencia-intervallumot meghatározni.

a) Hány szimuláció mérési eredményeiből számoljunk átlagot?
b) Az így elvégzett mérési eredmények tapasztalati közepe 500 kérés/s; a tapasztalati szórás 10%. Szeret-

nénk, hogy 95% konfidencia mellett egy legfeljebb 40 kérés/s széles intervallumba essen az átbocsátóké-
pesség. Hány mérést végezzünk még?

3. Szerver teljesítménye
Egy szerveren az alábbi teljesítményjellemzőket mértük:

Mintavétel időpontja [ms] 500 600 700 800 900
Utolsó 100ms alatt feldolgozott kérések száma [darab] 11 12 21 18 20
Utolsó 100ms átlagos kiszolgálási ideje [ms] 15 20 21 25 27
Utolsó 100ms CPU kihasználtság [%] 12 13 16 17 19
Utolsó 100ms HDD I/O kihasználtság [%] 55 63 87 61 73

a) A rendelkezésre álló adatok alapján a szerver melyik erőforrása tűnik a szűk keresztmetszetnek?
b) Az első mintavétel idején mekkora az átbocsátási ráta értéke? Az 5 mintavétel alapján mekkora az

átbocsátási ráta tapasztalati átlaga és mediánja? Mi tartozik a 40%-os kvantilisbe?
c) Ezen 5 mérés alapján milyen becslést tudunk adni az egyszerre kiszolgálás alatt lévő kérések átlagos

számára?
d) Vajon mely mért jellemzők között sejthető ok-okozati viszony?

4. Képgaléria – adatelemzés
Online képgalériánkban a felhasználók keresés alapján megjeleníthetnek a keresőkifejezésre illeszkedő képeket.

a) Az alábbi hisztogramon ábrázoltuk az albumok mé-
retének eloszlását. Mivel a tárhely hatékony szerve-
zéséhez elég azt tudnunk, hogy hány 10 alatti, 10 és
20 közötti stb. képet tartalmazó albumunk van, az
alábbihoz képest kétszeres oszlopszélességű hisztog-
ramot szeretnénk (szintén a 0 mérettől kezdve fel-
számítva az oszlopokat). Rajzoljuk meg az ábrát! 0
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b) Pont-pont diagramon (scatterploton) ábrázoltuk 5 kiválasztott album méretét illetve megtekintési számát
a megosztási számmal összehasonlításban. Igaz-e, hogy minél nagyobb az album, annál többen tekintik
meg? Válaszolja meg a kérdést egy harmadik pont-pont diagramon, amely a megtekintések számát a
méret függvényében ábrázolja!
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c) Az albumok jellemző népszerűségét szeretnénk meghatározni, emiatt a pont-pont diagram alapján ki-

számoltuk a megtekintési számok átlagát és mediánját. Általánosságban megtehető-e ez egy pont-pont
diagram alapján? Mennyivel változnak ezen középértékek, ha feltöltünk egy új albumot, amelyet 40-en
tekintenek meg?

5. Szenzorhálózat (zh)
Adott egy mezőgazdasági szenzorhálózat, amellyel a szabadföldes, üvegházi, ill. fóliasátras területeink állapotát
követjük nyomon a mért értékek (hőmérséklet, páratartalom, fényerősség, szélsebesség stb.) alapján.

Dátum Hőm.
[°C]

Pára.
[%]

Kártevők
[db]

2015. 05. 04. 08:00 18 66,00 3
2015. 05. 04. 09:00 20 65,75 6
2015. 05. 04. 10:00 20 65,75 8
2015. 05. 04. 11:00 20 65,50 9
2015. 05. 04. 12:00 20 65,50 5
2015. 05. 04. 13:00 21 65,00 12
2015. 05. 04. 14:00 21 64,70 5
2015. 05. 04. 15:00 21 64,70 6
2015. 05. 04. 16:00 21 64,60 7
2015. 05. 04. 17:00 22 64,00 2

a) Sajnos a május 4. hétfői középértékek (medián)
lemaradtak az ábráról, rajzoljuk őket be a táblá-
zatban található adatok alapján!

b) Értelmezze a diagramokat: mely változó(k) első
kvartilisei mutat(nak) szigorúan monoton válto-
zást az idő folyamán?

c) (Kiegészítő feladat.) Szeretnénk párhuzamos ko-
ordináta diagramon összevetni a hétfői hőmérsék-
leti értékeket a detektált kártevők számával.
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