
EXERCICI. DISSENY 1: Temps de càrrega  

Objectiu  

Comparar el temps de càrrega d'una pàgina web segons el navegador (IE, Mozilla, Opera) i el SO (WXP, 
Wvista, openSUSE, Ubuntu).  

Variables  

Definim el temps de càrrega de la pàgina, com el seu nom indica, pel temps que triga a carregar-se una 
pàgina web concreta.  

Pla de mostreig i realització  

Es mostrejaran 100 pàgines web. Cadascuna d'elles es carregarà amb cada un dels exploradors i SOs. Per 
a cada pàgina a mostrejar, es generaran 3 números aleatoris. A partir d'un directori de pàgines web 
d'internet ( http://www.directorio-de-paginas.com/ ), el primer número (entre 1 i 12) s'utilitzarà per 
escollir una temàtica general, el segon (entre 1 i 15) per escollir una subtemàtica i el tercer (entre 1 i 30) 
per escollir una de les pàgines llistades segons l'ordre. L'anàlisi es durà a terme, comparant els temps 
mitjans pels exploradors i pels sistemes operatius. 

 

Indicador Nota Comentaris 

Objectiu   

Variables   

Pla Viable   

Mostreig   

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.directorio-de-paginas.com/


EXERCICI. DISSENY 2: Jugar i estudiar.  

Objectiu  

Estudiar si el temps invertit a jugar a videojocs influeix en els resultats acadèmics obtinguts.  

Variables  

El temps invertit en jugar als videojocs serà aquell que el participant manifesti dedicar de mitjana 
diàriament. Mesurarem el resultat acadèmic com la mitjana de les notes finals aparegudes en les actes de 
les assignatures matriculades.  

Pla de mostreig i realització  

Volem mostrejar 100 alumnes a partir de l'últim cens disponible. Com es preveuen pèrdues durant la 
recollida seleccionarem 1000 candidats a ser mostrejats. Triarem el primer de forma aleatòria (amb un 
generador de nombres aleatoris de R). A partir d'aquí, obtindrem els 999 restants de manera que estiguin 
equidistants en la llista del cens. Trucarem per telèfon als enquestats, els preguntarem el temps diari 
dedicat a videojocs i els direm que els tornarem a trucar en quan obtinguin les qualificacions finals de la 
titulació que estiguin estudiant. 

Indicador Nota Comentaris 

Objectiu   
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Mostreig   

 



EXERCICI. DISSENY 3: Rendiment compressors  

Objectiu  

Conèixer si hi ha diferències entre els compressors WinRar i WinZip en la capacitat de compressió d'arxius 
en qualsevol format. 

Variables  

La variable principal serà el Rati de Compressió (RC), definit com el quocient entre la grandària de l'arxiu 
comprimit i la mida original.  

Pla de mostreig i realització  

Recollirem 90 arxius corresponents a 6 formats diferents (xls, ppt, doc, rtf, pdf, ps), escollint 15 arxius de 
cada format.  

Per a cada format, generarem 15 números aleatoris de l'1 al 27. Aquest número determinarà la lletra 
corresponent de l'alfabet espanyol-segons el seu ordre. Aquestes lletres s'introduiran en el cercador 
"Google" especificant en la cerca avançada quin format es desitja. El primer arxiu que aparegui en el 
cercador s'inclourà en l'estudi.  

Aplicarem tots dos compressors en ordre aleatori i després d'un període de descans perquè el sistema 
recuperi les seves condicions inicials. 

Compararem les mitjanes dels RC de dos compressors. Una anàlisi secundari estudiarà l'homogeneïtat 
d'aquesta diferència en els diferents formats analitzats. 
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EXERCICI. DISSENY 4: Eficiència d'algorismes d'ordenació.  

Objectiu  

Comparar l'eficiència temporal de dos algorismes d'ordenació.  

Variables  

La variable resposta serà el temps emprat de CPU usat en l'ordenació d'una llista. Es mesurarà amb la 
instrucció system.time del paquet estadístic R.  

Pla de mostreig i realització  

Generarem 50 vectors de mida constant igual a 1000 contenint els 1000 primers nombres enters en ordre 
aleatori -segons la funció sample del paquet estadístic R. Per a cada vector, aplicarem els dos algorismes 
en ordre altern. Farem servir la versió R v.2.11.1 amb un Intel Core 2 de 2.66GHz i 03.46 Gb de memòria 
RAM, i amb Microsoft Windows XP. Posteriorment, compararem les mitjanes.  
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