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Resumo
A World Wide Web (Web) tem crescido em número de utilizadores, taxa de
utilização e complexidade. É também cada vez mais frequente a adopção deste
meio como interface de acesso aos sistemas de informação existentes nas organizações, dando origem aos designados Sistemas de Informação na Web (SI Web).
À medida que aumenta a complexidade dos sı́tios web e a experiência dos utilizadores, tornam-se mais evidentes as mais valias de conhecer o comportamento
dos utilizadores e ir ao encontro das necessidades destes.
Tendo em conta que a utilização de SI Web nem sempre corresponde ao idealizado, um estudo do comportamento efectivo dos utilizadores no sistema poderá
contribuir na produção de novas versões do SI Web. Por outro lado, permitirá
analisar a necessidade de introdução e alteração de funcionalidades e até detectar evoluções no domı́nio da aplicação.
Uma das alternativas para um estudo deste tipo, baseia-se no registo e análise
de fluxos de cliques, constituı́dos por informação que caracteriza a interacção
do utilizador com os vários elementos que integram um sı́tio web. Os ficheiros de log dos servidores web são uma das principais formas de obtenção desta
informação. Em SI Web, a quantidade de dados a analisar atinge frequentemente
proporções gigantescas, o que sugere a utilização de técnicas de data warehouse
para o seu tratamento.
O armazenamento de fluxos de cliques, juntamente com outros dados contextuais, numa data warehouse, tendo em vista uma compreensão do comportamento dos utilizadores no sistema web, através de análises feitas via Web, constitui o que Kimball e Merz designaram por data webhouse. Esta é uma das várias
alternativas descritas para a monitorização da utilização de SI Web. É também
a opção seleccionada para estudar o comportamento dos utilizadores do SI Web
instalado na maioria das instituições da Universidade do Porto.
Tendo em consideração a natureza do SI e o contexto académico onde este se
insere, foi definido o modelo dimensional para a data webhouse a desenvolver.
Juntamente com a descrição do modelo (dimensões e tabelas de facto), é descrita
a metodologia utilizada na definição do modelo e é apresentado o processo de
escolha da granularidade.
Os processos envolvidos na extracção, transformação e carregamento (ETC)
dos dados na data webhouse são, depois, descritos. Aqui são também descritas
as várias fontes de dados e a arquitectura definida para o processo de ETC no
sistema de monitorização implementado.
Após a apresentação do processo de ETC, são descritas técnicas de análise de
dados de uma data warehouse. É também definido um esquema de análise dos
dados segundo vários critérios, onde se inclui a segmentação de utilizadores feita
previamente. No final deste capı́tulo, são apresentados os resultados obtidos na
análise efectuada.
Finalmente, são apresentadas linhas de trabalho futuro e conclusões sobre o
trabalho desenvolvido.
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Abstract
The World Wide Web (Web) is growing in number of users, usage rate and complexity. The use of this medium, as an access interface to organizational information systems (IS) and its applications, is also increasing, giving rise to what is
called Web Information Systems (Web IS). With the growth of Web sites complexity and user’s experience, the need to know user’s behavior and meet user’s
demands becomes clearer.
As Web IS usage isn’t always as foreseen, a study of the effective behavior
of system users, may contribute to the production of Web IS new versions. On
the other side, it will allow to detect the need of new functions, the improvement
of old functions and even to detect possible developments.
In the case of Web based IS this is usually done analyzing clickstreams,
which have information about user’s interactions with Web sites elements. The
main way to get this information is through web servers log files. On Web IS,
there is usually a huge amount of data, which calls for data warehouse techniques.
The storage of clickstreams and other contextual data in a data warehouse,
to understand user behavior, through web based analysis, is what Kimball and
Merz called a data webhouse. This is one of the several alternatives described to
Web IS monitorization. It’s also the one selected to study user’s behavior in the
Web IS used by the majority of the Universidade do Porto institutions.
The dimensional model for the data webhouse was defined having in mind
the nature of the Web IS and the academic context in which it is inserted. The
description of the model (dimensions and fact tables), the methodology followed
to define the model and the process to choose the grain of the model are then
presented.
Extraction, Transformation and Loading (ETL) processes are then described.
Here are also described the several data sources and the ETL architecture of the
developed data warehouse.
After the presentation of the ETL process, are described data analysis techniques for data webhouses. It’s also defined an analysis outline according to
several criterions, including the users segmentation done previously. In the end
of tgis chapter, the analysis main results are presented.
Finally, are presented some ideas for future work and conclusions about the
project.
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Número de Gigabytes transferidos por dia . . . . . . . . . . . . 147
Distribuição da natureza do referente nos vários tipos de utilizador148
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por dia e hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.43 Número médio de sessões por aluno e percentagem de alunos
com pelo menos uma sessão, por estado de actividade . . . . . .
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6.47 Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por departamento . . . .
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6.60 Principais páginas visualizadas pelos docentes . . . . . . . . . .

15

158
159
159

161
162
162
163
163
164
165

166
166
167
168
168
169
169
170
171
172
172
173
173
173
174
174

16

LISTA DE FIGURAS
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.70
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.80
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
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Percentagem de páginas com código de estado 503, por dia da
semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
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utilizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Percentagem de utilização das páginas de especializações por
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Capı́tulo 1
Introdução
Neste capı́tulo é apresentado o enquadramento deste trabalho, juntamente com
as principais motivações associadas à sua realização. No final, é apresentada a
estrutura e organização deste documento.

1.1

Enquadramento e motivação

O rasto digital deixado por diversas actividades é uma das consequências da
revolução tecnológica que atinge a sociedade actual. Desde a utilização de
cartões de crédito/débito às comunicações móveis, passando pelas câmaras de
vigilância ou mesmo pelo preenchimento de impressos (educação, impostos,
segurança social, bancos), tudo está associado a registos digitais susceptı́veis
de monitorização.
O controlo permitido por este rasto é uma das crı́ticas negativas apontadas
à sociedade actual por todos aqueles que a encaram de forma anti-utópica [4].
No entanto, são vários os que tiram proveito deste tipo de informação. Não
faltam exemplos de organizações com estratégias de recolha de informação que
permitem monitorizar o comportamento dos clientes (p.ex.: petroleiras, hipermercados, supermercados, retalhistas). Tome-se como exemplo o caso da venda
de combustı́veis em que, por cada litro abastecido, são oferecidos pontos que
depois podem ser trocados por prémios. Para ter acesso a estes benefı́cios, o cliente tem de possuir um cartão, para o qual tem de fornecer informação pessoal
(p.ex.: nome, idade, morada). Esta informação passa a existir na base de dados
da petroleira e é utilizada para a promoção do seu negócio.
Na World Wide Web (Web), tal como noutros tipos de serviço, a compreensão
do comportamento dos utilizadores e consequente adaptação dos sı́tios às suas
necessidades, pode fazer toda a diferença. Este meio tem crescido em termos do
número de utilizadores [5], de taxa de utilização [5] e de complexidade dos sı́tios
[6]. À medida que a experiência dos utilizadores e a complexidade dos sı́tios
web cresce, aumenta a percepção das mais valias associadas ao conhecimento e
satisfação das necessidades dos utilizadores [5, 7]. Segundo Kimball et al [2], os
sı́tios web devem incorporar ferramentas de monitorização que permitam avaliar
o impacto e eficiência dos mesmos.
A crescente adopção da Web como interface de acesso aos mais diversos
tipos de Sistemas de Informação (SI) dá origem ao que se costuma designar
por Sistema de Informação Web (SI Web). Os SI Web são, normalmente, mais
21
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complexos que outros tipos de sı́tios web. Tendo em conta que a utilização de SI
Web complexos nem sempre é aquela concebida inicialmente pelo projectista,
a produção de novas versões pode beneficiar de um estudo do comportamento
efectivo dos utilizadores do sistema. Por outro lado, este estudo pode também
ser útil para a introdução de novas funcionalidades, para o registo de sugestões e
crı́ticas e para a detecção de evoluções no domı́nio da aplicação.
Na educação, existem os Sistemas de Informação Universitários, que desempenham hoje um papel chave nas instituições académicas. Também nestes sistemas, a Web é cada vez mais utilizada como interface de acesso. O Sistema de
Informação para a Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos
(SIGARRA) da Universidade do Porto é um destes casos. É o SI Web utilizado
na maioria das instituições da Universidade do Porto.
Este trabalho pretende estudar o contexto da monitorização de Sistemas de
Informação Web, desenvolver uma ferramenta que permita monitorizar SI Web,
aplicá-la ao caso concreto do SIGARRA e efectuar análises segundo diversos
critérios.

1.2

Organização da dissertação

No Capı́tulo 2, são apresentados alguns conceitos relacionados com o funcionamento da Web e com a estruturação de recursos neste meio. São apresentados
os benefı́cios, organizados por categorias, que podem advir da monitorização
de sı́tios web. Depois, aborda-se a obtenção de dados de utilização de sı́tios
web, onde são descritas as diversas fontes de dados de utilização web e o conceito de fluxo de cliques. Segue-se a descrição de diversas metodologias de
monitorização de utilização de SI Web. No final desta secção é apresentado um
quadro sumário com as vantagens e desvantagens de cada metodologia apresentada.
No Capı́tulo 3, é abordado o problema concreto de monitorização de Sistemas de Informação Universitários com interface Web (SIU Web). É apresentado
o cenário da Universidade do Porto com o Sistema de Informação para a Gestão
Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos da Universidade do Porto
(SIGARRA) como caso de estudo. Após a descrição deste SIU Web é apresentada a metodologia aplicada na monitorização.
No Capı́tulo 4, é apresentado o modelo dimensional definido para a monitorização da utilização de um SIU Web. Após a descrição da metodologia utilizada
no processo de modelação, é feita uma caracterização do processo de escolha
da granularidade do modelo. São depois apresentadas as dimensões do modelo.
Para além da identificação dos vários atributos, estes são organizados em nı́veis,
que depois são enquadrados em hierarquias. No final do capı́tulo, são descritas
as tabelas de facto e as medidas de análise.
No Capı́tulo 5, é feita uma breve introdução aos processos de extracção,
transformação e carregamento (ETC) de dados numa data webhouse. Após
esta introdução, são descritas técnicas de preparação de dados para análise de
utilização web, nomeadamente, técnicas que permitem adicionar estado ao protocolo HTTP, técnicas para identificar utilizadores, rastrear sessões e identificar
agentes automáticos. Depois, são apresentadas as diversas fontes de dados e processos que integram o ETC do sistema que permitirá monitorizar o SIGARRA.
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No Capı́tulo 6, é introduzido o conceito de on-line analytic processing (OLAP),
é apresentada a metodologia de análise e são apresentados os resultados da análise
de dados, organizados por categorias.
No Capı́tulo 7, são apresentadas as conclusões e algumas perspectivas de
trabalho futuro.
No Anexo A, é descrito o estudo efectuado para apoiar a decisão na escolha de granularidade do modelo dimensional. Aqui é feita uma comparação do
espaço ocupado pela granularidade de pedidos, páginas e sessões, tendo por base
os acessos ao SIGARRA numa das instituições, num perı́odo de 13 semanas.
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Capı́tulo 2
Monitorização da Utilização de
Sı́tios Web
Neste capı́tulo é introduzida a Web como interface de acesso a SI organizacionais
e alguns conceitos essenciais para a compreensão do resto do documento. São,
depois, apresentados os benefı́cios que advêm da monitorização da utilização de
sı́tios web, onde estão inseridos os Sistemas de Informação (SI) na Web. Por
fim, aborda-se o conceito de fluxo de cliques e as várias fontes de dados que
permitem a monitorização de utilização de sı́tios web.

2.1

A Web como interface de acesso a SI organizacionais

É cada vez mais frequente a utilização da Web como interface de acesso aos SI
das organizações e às diversas aplicações que estas possuem. A Web assume
muitas vezes um papel integrador nas organizações, permitindo agregar numa
única interface vários subsistemas possivelmente autónomos e independentes.
Neste sentido, a Web tem frequentemente um papel pivot nas organizações, o
que justifica o seu estudo.

2.1.1

Transacções Web

Tal como outras aplicações em rede, a Web baseia-se no paradigma cliente/servidor em que o cliente pede recursos ao servidor web que aloja o sı́tio. Na base
de todas as comunicações entre cliente e servidor está o protocolo HyperText
Tranfer Protocol (HTTP).
O recurso web é o elemento mais básico e refere-se a qualquer elemento que
resida na Internet e possa ser acedido através do protocolo HTTP (p.ex.: imagens, documentos HTML, documentos multimédia, ficheiros de configuração)
[8]. Cada recurso é identificado por uma cadeia de caracteres, com um formato
especı́fico (p.ex.: http://www.up.pt:443/index.html), designada de
Uniform Resource Locator (URL). A sintaxe de um URL para localizar recursos
através do protocolo HTTP é [9]:
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“http://” servidor de alojamento [“:” porta] [caminho absoluto [ “?” interrogacao]]
A semântica do URL indica que o recurso está localizado no servidor indicado que se encontra à escuta na porta especificada. Se não for especificada
nenhuma porta é assumida a porta 80. O caminho absoluto indica o caminho
para o recurso no servidor.
O cliente web é o elemento capaz de aceder a recursos web através da emissão
de pedidos e possı́vel apresentação de respostas com manifestações de recursos
web [8]. Tanto pode ser um navegador como um agente automático (p.ex.: robots responsáveis pela indexação do sı́tio web em motores de pesquisa ou agentes responsáveis pela agregação de informação e possı́vel geração de transacções
automáticas).
Um pedido web refere-se a qualquer pedido emitido por um cliente web [8].
Um pedido pode ser simultaneamente classificado como explı́cito ou implı́cito
e como encaixado ou introduzido pelo utilizador. O pedido web explı́cito é desencadeado manualmente pelo utilizador (p.ex.: quando o utilizador clica numa
hiperligação). O pedido implı́cito é desencadeado pelo cliente web, de forma
transparente e sem intervenção do utilizador (p.ex.: pedido de uma imagem referenciada numa página pedida pelo utilizador). Por outro lado, os pedidos web
encaixados são aqueles que têm por base um URI existente numa manifestação
de um recurso web (p.ex.: uma ligação existente numa página web). Os pedidos
introduzidos pelo utilizador referem-se aos pedidos de URL fornecidos directamente pelo utilizador no cliente web (p.ex.: inserindo o endereço directamente
no campo de endereço ou escolhendo um marcador de página do navegador).
Uma transacção tı́pica é composta pelas seguintes etapas:
1. o utilizador efectua uma acção que expressa a necessidade de um recurso
identificado por um URL;
2. através do URL, o cliente web identifica o servidor a contactar;
3. o cliente web envia o pedido do recurso ao servidor web;
4. o servidor, através do URL, identifica o recurso pretendido;
5. caso o recurso exista, o servidor envia-o ao cliente;
6. o cliente web, sendo um navegador, interpreta e apresenta a resposta ao utilizador. Se durante a interpretação, forem detectadas referências a outros
recursos web (p.ex. imagens no carregamento de uma página), o cliente
web colocará novos pedidos ao servidor web até todos os recursos terem
sido obtidos.

2.1.2

Estruturação de Conteúdo Web

O conteúdo web é normalmente estruturado em duas grandes categorias: página
web e sı́tio web. Inseridos no abrangente conceito de sı́tio web, estão os designados Sistemas de Informação na Web, que serão caracterizados após a descrição
de página web e sı́tio web.
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Uma página web é um conjunto, identificado por um único URL, de um ou
mais recursos web a apresentar simultaneamente como uma unidade [8]. Consiste num recurso web com zero ou mais recursos embebidos, que deve ser
identificado pelo URL do recurso não embebido. Apesar dos componentes de
uma página web poderem residir em diferentes servidores, a localização de uma
página web é determinada pelo URL que a identifica. Por questões de simplicidade, poder-se-á utilizar o termo página em vez de página web ao longo deste
documento. Uma página web identificada por um URL em que o caminho para o
recurso no servidor seja composto por uma única ’/’ ou simplesmente não exista,
é designada por página principal do sı́tio web em que se insere [8].
Um sı́tio web é um conjunto de páginas web interligadas, incluindo uma
página principal, alojadas na mesma localização de rede [8]. Por interligadas, entende-se a possibilidade de aceder a qualquer página através de uma
sequência de referências a partir da página principal. Sendo habitual a replicação
ou multiplicação de um sı́tio web por várias máquinas fı́sicas (para balanceamento de carga, por exemplo), poderá considerar-se o conjunto dos vários sı́tios
web “fı́sicos” um sı́tio web “lógico”, se o mesmo nome de domı́nio for mapeado
para as várias máquinas. Só nestas situações, o sı́tio web “lógico” será identificado por um único nome de domı́nio. Nesta dissertação, a simples designação
de sı́tio web refere-se a sı́tio web “lógico”. O conceito de sı́tio web é muito
vasto, abrangendo sı́tios como pequenos sı́tios pessoais até complexos Sistemas
de Informação na Web.
Um Sistema de Informação (SI) pode ser definido como um conjunto de
componentes interrelacionados que reúnem, processam, armazenam e distribuem
informação para a tomada de decisão, coordenação e controlo numa organização
[10]. Neste sentido, um Sistema de Informação na Web (SI Web) será um sistema que, para além das caracterı́sticas associadas a um SI, possui uma interface
web como meio de interacção dos utilizadores com o sistema.

2.2

Benefı́cios

À medida que o número de organizações aproveita a Web para prestar serviços e
conduzir o negócio, as técnicas e estratégias utilizadas no meio tradicional têm
de ser revistas e adaptadas [11]. Torna-se necessário encontrar novas formas de
influenciar a rentabilidade do negócio cuja definição, planeamento e avaliação
deve ter em conta os resultados da monitorização da utilização de sı́tios web.
Qualquer sı́tio web tem, no mı́nimo, o objectivo de disponibilizar informação.
No entanto, nada garante que o sı́tio, ou uma página especı́fica do sı́tio, seja encontrado e consultado por quem o procure. Quando a perspectiva de quem desenvolve o sı́tio web difere da perspectiva dos visitantes, o acesso à informação
pode não ser bem sucedido [12]. Por outro lado, a crescente complexidade dos
sı́tios web dificulta o processo de navegação [6], que frequentemente se revela
complexo até em sı́tios pequenos e potencialmente simples [13].
É, assim, evidente a necessidade de monitorização da utilização de sı́tios web
para que, pelo menos, se possa saber se os objectivos do sı́tio estão a ser atingidos. A necessidade de monitorização remonta às origens da própria World Wide
Web [12] e, com o rápido crescimento do tráfego web e do comércio electrónico,
tem-se tornado cada vez mais importante [14]. De acordo com Kimball et al.
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[2], todo o sı́tio web bem estruturado e desenvolvido incorpora mecanismos de
monitorização do percurso e da acção dos seus visitantes que permita a análise
do impacto e eficácia do sı́tio.
Compreender o modo de chegada, as actividades, o percurso e os objectivos
dos utilizadores permite melhorar as suas experiências [15, 16, 17], bem como a
sua satisfação com o sı́tio e a instituição em geral [15]. Da monitorização advém
conhecimento útil ou interessante [18, 19], que se pode traduzir em vantagem
competitiva para a organização detentora do sı́tio web [15]. Em [20] chega-se
mesmo a referir que a não monitorização do SI Web equivale a ser cego e surdo
no mundo real.
Na apresentação dos benefı́cios da monitorização de SI Web, os sı́tios de
comércio electrónico são frequentemente utilizados como um exemplo tı́pico
[21]. Este facto justifica-se pela maior objectividade na análise da eficácia e
do impacto que, neste tipo de sı́tios web, pode ser feita através do volume de
vendas. Nestes sı́tios, o conhecimento do comportamento dos utilizadores pode
ser aplicado em técnicas de marketing (p.ex.: publicidade, promoções, sugestões
paralelas) e no melhoramento da estrutura do sı́tio web. A estruturação do sı́tio
equivale ao posicionamento dos produtos numa loja real e deve proporcionar
uma navegação fácil e intuitiva que oriente os clientes para os produtos mais
rentáveis. De acordo com Kohavi [21], a monitorização da utilização de sı́tios
de comércio electrónico, para além de permitir melhorar o sı́tio web, permite
também retirar aprendizagens úteis para as lojas do mundo real.
Os sı́tios de comércio electrónico são apenas um exemplo. Os benefı́cios
estendem-se a todos os tipos de sı́tios (incluindo sı́tios pessoais ou de pequenas
organizações) [22]. Alguns dos benefı́cios e modos de utilização do conhecimento que advém da monitorização da utilização de sı́tios web são apresentados
de seguida. Estes encontram-se organizados em sete categorias: personalização,
melhoramento do desempenho do sistema, modificação do sı́tio web, apoio à decisão em estratégias de marketing, detecção de oportunidades, testes de hipóteses
e segurança. Em cada categoria são também apresentadas interrogações tı́picas
a que algumas técnicas de monitorização permitem responder.

2.2.1

Personalização

A diversidade dos utilizadores web permite compreender que a adaptação de
um sı́tio web às necessidades especı́ficas de cada utilizador seja uma forma de
tornar o sı́tio mais apelativo e de enriquecer experiências futuras. O processo de
descoberta das necessidades, hábitos e preferências dos utilizadores, feito com
base na análise de comportamentos passados e consequente adequação do sı́tio
web a cada utilizador, designa-se por personalização [23, 19]. Os sı́tios web onde
se aplicam técnicas de personalização são frequentemente designados de sı́tios
adaptativos [24, 15].
A personalização tem sido um importante tópico de investigação na área web
desde meados dos anos noventa [2]. A necessidade e importância da monitorização de utilização do sı́tio web, como base de estratégias de personalização, são
também reconhecidas por vários autores [25, 15, 14, 2, 26, 21, 27, 19].
A personalização poderá resultar na:
• disponibilização de conteúdos mais relevantes [2, 27],
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• “aproximação” dos serviços mais pretendidos, o que se traduz em menos
cliques e menos tempo dispendido [27] ,
• adequação dos conteúdos ao navegador [2] e à largura de banda do utilizador [26],
• definição de preços e promoções em tempo real [19],
• apresentação de recomendações que encorajem as compras paralelas e as
compras impulsivas [2].
É importante salientar as diferenças entre personalização e configuração. Segundo Kimball et al. [2], configuração refere-se à possibilidade do próprio utilizador definir as suas preferências a partir de um conjunto de opções disponibilizadas.
Interrogações
• Que categorias de utilizadores podem ser definidas com base nos padrões
de navegação?
• Para cada categoria de utilizadores, quais são as principais formas de chegar a determinada página?
• Quais as páginas mais visitadas por categoria de utilizadores?
• Quais os principais navegadores utilizados por uma determinada categoria
de utilizadores?
• Quais os serviços mais pretendidos?
• Quais os utilizadores mais receptivos a campanhas promocionais?

2.2.2

Melhoramento do desempenho do sistema

A informação obtida a partir da monitorização pode permitir o melhoramento do
desempenho do sistema [18, 22]. Através desta informação é possı́vel analisar o
tráfego de rede, determinar as caracterı́sticas do equipamento e os mecanismos
de distribuição de dados ideais para o tráfego do sı́tio [19, 7]. Poderá também
permitir detectar páginas ou funcionalidades demasiado lentas como indicação
para procedimentos de optimização do código ou redimensionamento dos equipamentos.
Um outro exemplo é a potencialidade desta informação no desenvolvimento
ou aperfeiçoamento de mecanismos de cache. Um exemplo de uma aplicação
deste tipo é descrita em [28] onde é apresentada uma arquitectura de caching
web inteligente capaz de adaptar o seu comportamento com base nos padrões
de acesso dos utilizadores. No artigo referido, os autores apresentam algoritmos
com o objectivo de maximizar a percentagem de entidades web que são devolvidas directamente da cache, sem necessidade de efectuar o pedido ao servidor
original. Os mesmos autores referem que a utilização de sistemas de cache na
World Wide Web pode melhorar o tráfego através da redução de largura de banda
consumida, da redução da latência de rede e da redução da carga do servidor.
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O desenvolvimento de sı́tios web tem vindo a tornar-se um processo cada vez
mais criativo, com o aumento progressivo das possibilidades de implementação.
Por vezes, esquece-se que os utilizadores não possuem equipamento topo de
gama e ligações à Internet de banda larga, o que pode resultar numa inacessibilidade à informação. O conhecimento obtido através da monitorização permite
também adequar os conteúdos à largura de banda e navegadores dos utilizadores.
Interrogações
• Quais os principais fornecedores de acesso à Internet utilizados?
• Quais são as principais horas de acesso?
• Quais os perı́odos do ano com maior número de visitas?
• Quais os navegadores mais utilizados?
• Quais os sistemas operativos mais utilizados?
• Como é que a largura de banda afecta o número de clientes?
• Qual a média dos tempos de execução para determinados procedimentos?

2.2.3

Modificação do sı́tio web

A possibilidade de modificação do sı́tio para satisfação das necessidades dos
utilizadores, reveladas pelos seus comportamentos passados, é um dos benefı́cios
mais evidentes e imediatos [29]. A informação obtida a partir da análise do
comportamento dos utilizadores pode ser utilizada para aumentar a relevância
e o interesse do conteúdo apresentado [2, 17, 19, 7] ou para eliminar conteúdo
redundante ou confuso [26]. Permite, por outro lado, melhorar e tornar mais
eficiente a interface e estrutura dos sı́tios [30, 11, 6, 31, 32, 19, 22].
De acordo com Berendt et al. [12], através da comparação dos padrões tı́picos
de utilização do sı́tio com a utilização esperada, é possı́vel avaliar o grau de
adequação da estrutura do sı́tio à intuição dos visitantes e definir sugestões concretas para o seu melhoramento. A existência de percursos longos e contorcidos
ou o reduzido acesso a uma página com informação importante podem sugerir
que as hiperligações e a informação existente não estão organizadas da melhor
forma. Esta informação permite adequar a estrutura de hiperligações [11, 19],
fornecer acessos eficientes entre elementos com grande correlação [30], disponibilizando uma lista dos destinos mais populares em cada página [6, 26]. Por
outro lado, permite detectar se as hiperligações estão a funcionar de acordo com
o previsto. A partir desta informação, também é possı́vel detectar a existência de
hiperligações danificadas [7].
Interrogações
• Quais as formas de chegar a determinada página? O acesso é fácil? Quantos cliques são necessários?
• Quais as páginas de saı́da do sı́tio web?
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• Aonde é que os utilizadores mais acedem? Quais são as 10 páginas mais
visitadas?
• A maior parte dos clientes navega no sı́tio ou utiliza o motor de pesquisa?
• Qual a frequência de acesso a determinada página?
• Quais são os percursos mais comuns no sı́tio web? Quais as actividades
tı́picas?
• Quantos utilizadores tentaram aceder a ficheiros inexistentes e como obtiveram os URL que originaram o pedido errado?
• Qual o número médio de páginas visitadas por sessão?
• O conteúdo em termos textuais e de meta informação está adequado às
pesquisas que originam visitas ao sı́tio web?

2.2.4

Apoio à decisão em estratégias de marketing

O departamento de marketing ou de imagem institucional de uma organização é
um dos principais beneficiados com o conhecimento obtido na monitorização da
utilização do sı́tio web [30, 26], já que grande parte das suas estratégias se apoia
nos interesses e hábitos dos utilizadores. Este conhecimento permite:
• determinar o valor de cada cliente [11],
• classificar os vários utilizadores [30],
• encontrar locais para apresentação de promoções e publicidade [33],
• direccionar promoções e campanhas de publicidade a grupos especı́ficos
de utilizadores [11, 7],
• determinar comportamentos ou caracterı́sticas comuns de utilizadores que
executam certas acções (p.ex.: clientes que adquirirem produtos promocionais) [30, 19, 7],
• detectar e compreender a popularidade de conteúdos e produtos [7],
• desenvolver recomendações mais eficientes para compras paralelas e impulsivas [26, 21],
• identificar segmentos de utilizadores e desenvolver campanhas de marketing utilizando outros meios de comunicação [26].
Interrogações
• Quais as páginas de entrada no sı́tio web?
• Quais as principais expressões utilizadas nos motores de pesquisa que levam a uma visita ao sı́tio web?
• Qual o número de entradas directas para cada página interna do sı́tio?
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• Que padrões de navegação originam maior número de vendas?
• Produtos com imagens vendem melhor do que produtos sem imagens?
• De onde provêm os clientes que mais compras fazem no sı́tio web?
• A sugestão paralela colocada numa determinada página originou um maior
número de vendas?
• Qual a percentagem de sessões que resultou em vendas?

2.2.5

Detecção de oportunidades

A análise do comportamento dos utilizadores também permite alertar para oportunidades emergentes [21]. Referindo um exemplo deste autor, a pesquisa não
ocasional de um produto inexistente deve ser considerada um aviso para a sua
inclusão no leque de produtos oferecidos electronicamente. Pode ainda permitir
identificar potenciais clientes para uma loja de comércio electrónico [34], ou até
potenciais parceiros (reais ou virtuais) de negócio com base no tráfego gerado
ou nos lucros proporcionados [7].
Interrogações
• Quais os principais sı́tios que dão origem a visitas no sı́tio web?
• Quais são as principais expressões de pesquisa que originam resultados
vazios?
• Que utilizadores procuram um sistema que permita efectuar compras electronicamente?

2.2.6

Testes de hipóteses

A Web é considerada um laboratório experimental onde rapidamente se podem
testar hipóteses previamente formuladas e avaliar os seus resultados [26, 21].
O teste de diferentes tipos de publicidade [21], a avaliação da eficácia de campanhas promocionais [11, 7], a implementação de estudos de usabilidade que
permitam aferir a qualidade da interface do sı́tio web [19] e a avaliação de novas
funcionalidades inseridas no SI [35] são exemplos destas experiências.
Apesar de nem todos os resultados serem generalizáveis para o mundo fı́sico,
muitas das descobertas podem ser aplicadas noutros meios [21].
Interrogações
• Os utilizadores demonstram interesse no acesso a mais informação sobre
um determinado assunto?
• A colocação de publicidade num sı́tio externo originou mais visitas?
• As sugestões/campanhas de marketing têm mais sucesso nos utilizadores
femininos?
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• O volume de vendas em clientes que chegam ao sı́tio web a partir da publicidade ABC é superior ao volume de vendas dos clientes que chegam
ao sı́tio web pela publicidade XYZ?
• O produto A vende associado ao produto B ou associado ao produto C?

2.2.7

Segurança

A segurança é apontada por Cooley [19], como outro benefı́cio da monitorização
da utilização de sı́tios web. De facto, a análise dos percursos e acessos dos
utilizadores pode permitir detectar acessos “anormais” a informação privada e
de acesso controlado.
Interrogações
• Quais os utilizadores que acederam a determinado conjunto de páginas de
acesso restrito?
• Quais as horas de acesso a determinada página?
• Existe algum acesso não autenticado a uma página de acesso controlado?

2.3

Obtenção de dados de utilização de sı́tios web

A Web deu origem a um novo tipo de dados, o fluxo de cliques (clickstream),
que é constituı́do por informação que caracteriza a interacção do utilizador com
os vários elementos que integram um sı́tio web. Este tipo de dados está em
evolução, existindo boas perspectivas de enriquecimento com tecnologias como
o XML, que permitirão uma maior expressividade na descrição da estrutura e
conteúdo das páginas web. A forma básica de capturar fluxos de cliques é através
de ficheiros de log existentes nos servidores web. Para além do registo de dados
nestes ficheiros, fica também registada informação nos vários componentes que
apoiam o processo de interacção com o utilizador.
Os dados que descrevem a utilização de sistemas de informação na Web podem ser obtidos de diversas formas e a partir de diversas fontes: servidores web,
servidores aplicacionais, rede, cliente, servidores proxy ou outras entidades associadas ao sı́tio e externas à organização (ver Figura 2.1). Cada conjunto de
dados difere não só na origem e forma de obtenção, mas também no tipo de
dados disponibilizados [36]. Todos estes elementos se complementam e permitem adicionar informação acerca do comportamento dos utilizadores. De modo
a permitir uma análise mais completa, estes dados devem ser conjugados com
dados internos do SI em análise (p.ex.: informação sobre os utilizadores, logs
próprios do SI) ou mesmo de outros SI pertencentes à organização.
Nas secções seguintes serão descritos os diversos tipos de dados, de acordo
com a origem.
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Figura 2.1: Fontes de dados de utilização web

2.3.1

Dados de Servidores Web

Tendo sempre associado pelo menos um servidor web, um sı́tio pode, normalmente em situações de maior tráfego, estar associado a múltiplos servidores web
[3]. Esta multiplicidade, associada à replicação de conteúdo pelos vários servidores, permite a distribuição de pedidos HTTP, evitando a sobrecarga de um
único servidor. Desta forma, consegue-se um melhor desempenho global e uma
maior tolerância a falhas.
A partir de todos os servidores web utilizados, obtém-se a principal fonte
de dados de utilização web: os ficheiros de log. Estes ficheiros serão descritos
com algum detalhe nesta secção. Serão também apresentados os cookies e outras
fontes de dados obtidas a partir dos servidores web.
Ficheiros de Log
Todos os acessos a um sı́tio web são registados nos designados ficheiros de log,
existentes nos servidores que dão resposta aos pedidos web. Por este motivo,
estes ficheiros são a principal fonte de dados de utilização dos sı́tios web [2] e
contêm informação relevante para a caracterização das experiências dos utilizadores [37, 36].
Sı́tios web alojados em múltiplos servidores registam os dados em ficheiros
distintos, normalmente em sistemas de ficheiros separados. Conceptualmente,
a um sı́tio web corresponde um ficheiro de log. Este ficheiro, distribuı́do por
razões técnicas, tem que ser concentrado para permitir uma análise integrada.
Como as marcas temporais nos registos de log são fundamentais, é importante no
processo de concentração sequenciar devidamente os registos o que é facilitado
se os relógios dos servidores envolvidos estiverem sincronizados. A situação
torna-se mais complexa se os servidores web estiverem dispersos por zonas com
diferentes fusos horários, já que será necessário conjugar os acessos de todos os
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ficheiros num único fuso horário (normalmente o GMT) [21].
Tipicamente, os ficheiros de log usam o conjunto de caracteres ASCII e o seu
formato pode ser especı́fico de uma aplicação ou normalizado. É na configuração
do servidor web que se define o formato destes ficheiros. Os formatos de ficheiros de log normalizados mais relevantes são o NCSA Common Log Format
(CLF), o NCSA Combined Log Format ou NCSA Extended Common Log Format
(ECLF) e o W3C Extended Log File Format (ExLF). Os principais servidores
web utilizados (Figura 2.2), suportam quase sempre um formato especı́fico, um
formato normalizado (normalmente o CLF) e um formato personalizável que
permite definir os campos que se pretende registar no ficheiro de log (Tabela
2.1).

Figura 2.2: Quota de utilização dos principais servidores web, de Janeiro de 2000
a Outubro de 2004 [1]
Servidor Web
Apache HTTP Server [38]

Microsoft Internet Information Services
[39]

SunOne Web Server [40]

Formatos suportados
CLF
ECLF
Ficheiros de log personalizáveis
CLF
ExLF
IIS log file format
Binário Centralizado (a partir da
versão 6)
CLF
Flexible log format
Ficheiros de log personalizáveis

Tabela 2.1: Formatos de ficheiros de log suportados pelos principais servidores
web

NCSA Common Log Format
O primeiro formato normalizado a surgir foi o CLF [2], especificado como parte
do protocolo HTTP, criado pela Centre Européen pour la Recherche Nucleaire
(CERN) e pelo National Center for Supercomputing Applications (NCSA) [41].
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Cada registo deste ficheiro consiste numa sequência de campos predefinida, com
a seguinte estrutura:
remotehost ident authuser time "request" status
bytes
que na prática será algo semelhante a:
192.168.51.169 - - [22/Oct/2003:13:00:58 +0100]
"GET /si/img.destaque img?P id=193 HTTP/1.1" 200 11026
Cada campo deste registo é descrito de seguida.
192.168.51.169 (remotehost)
Este campo destina-se à identificação do cliente que fez o pedido HTTP ao
servidor. A identificação pode ser feita através do nome de domı́nio, caso o
servidor esteja configurado para resolver endereços IP, ou directamente através
do endereço IP. Caso exista um servidor proxy entre o cliente e o servidor, o
endereço apresentado neste campo corresponderá ao endereço do servidor proxy
e não do cliente.
- (ident)
O ‘-’ significa que os dados relativos a este campo não estavam disponı́veis. Este
elemento é um identificador arbitrário fornecido por aplicações do cliente que suportem o protocolo identid (identification daemon) [2], especificado no RFC
1413 [42]. Este esquema de autenticação é raramente utilizado pelos navegadores web [2] e é pouco fiável [38].
- (authuser)
Este campo corresponde ao nome com que o utilizador se identificou numa
autenticação HTTP. Se o recurso pedido pelo cliente web não necessitar de
autenticação HTTP, esta entrada será igual a ‘-’, tal como no exemplo apresentado.
[22/Oct/2003:13:00:58 +0100] (time)
Data e hora em que o servidor web completou o processamento do pedido com
o formato [dd/mmm/aaaa:hh:mm:ss zona]. A zona contém informação
sobre o fuso horário local (+/- hhmm), em relação ao fuso Greenwich Mean
Time (GMT).
"GET /si/img.destaque img?P id=193 HTTP/1.1"
("request")
Este campo corresponde ao pedido do cliente web envolvido em aspas. É composto pelo método (no exemplo GET), pelo URL do recurso pedido (no exemplo
/si/img.destaque img?P id=193) e pela versão do protocolo HTTP a
ser utilizado (no exemplo HTTP/1.1). Os dois métodos mais utilizados são
o GET e o POST. O GET é, normalmente, utilizado para fazer um pedido de
um recurso ao servidor web. O POST é utilizado para enviar informação para o
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servidor que é, normalmente, reencaminhada para processamento posterior. Na
Secção 9 de [9] está disponı́vel uma lista completa dos métodos do protocolo
HTTP/1.1. No recurso pedido é também possı́vel identificar a expressão de
pesquisa (no exemplo P id=193). Tudo o que se situe à direita de ‘?’ é considerado expressão de pesquisa [43].
200 (status)
Este campo é o código de estado HTTP, composto por três dı́gitos, que o servidor envia para o cliente, com o resultado do pedido. Esta informação permite
concluir se o pedido resultou numa resposta com sucesso (2xx), num redireccionamento (3xx), num erro causado pelo cliente (4xx) ou num erro do servidor
(5xx) [9].
11026 (bytes)
Este campo corresponde ao número de bytes enviados pelo servidor ao cliente.
Refere-se ao tamanho do objecto, sem os cabeçalhos de resposta. Se não for
devolvido conteúdo ao cliente, este valor será ‘-’.
NCSA Combined Log Format
O formato normalizado ECLF, para além dos campos existentes no formato
CLF, contém mais dois campos - o referrer e o user-agent. Neste formato, cada registo tem a seguinte estrutura:
remotehost ident authuser time "request" status
bytes "referrer" "user-agent"
que na prática corresponde a:
192.168.51.169 - - [22/Oct/2003:13:00:58 +0100]
"GET /index.html HTTP/1.1" 200 11026 "http://www.
up.pt/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1)"
Em seguida, são descritos os dois campos adicionais existentes neste formato.
O referrer ("http://www.up.pt/") é enviado pelo cliente e contém o URL do recurso web que originou o pedido. No exemplo apresentado, é
possı́vel verificar que foi o sı́tio web da Universidade do Porto que originou a
visita.
O user-agent ("Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0;
Windows NT 5.1)") disponibiliza informação sobre o nome (Microsoft
Internet Explorer) e a versão da aplicação (6.0) que efectuou o pedido e
sobre o sistema operativo que o cliente está a utilizar (Windows NT). O identificador Mozilla, que normalmente existe no inı́cio deste campo, é um artefacto
que começou a ser utilizado em 1995 por alguns navegadores [25, 44]. Nessa
altura, alguns sı́tios web foram desenvolvidos de forma a serem apresentados,
através de frames, a quem utilizasse o navegador Netscape 2.0 (lançado pelo
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nome de código Mozilla) e, sem frames, a quem utilizasse outro navegador.
Esta decisão era tomada com base no campo user-agent. Para não serem excluı́dos das novas potencialidades de navegação, quando os outros navegadores
(principalmente o Internet Explorer) começaram a suportar frames, foram programados para simularem ser o Netscape 2.0. A partir do momento
em que o procedimento se generalizou, foi decidido incluir entre parênteses o
nome do verdadeiro navegador.
Sublinhe-se que a aplicação cliente aqui mencionada pode corresponder a um
navegador web ou a um agente automatizado.
W3C Extended Log File Format
O formato ExLF, proposto pelo W3C [45], permite a criação de ficheiros de
log personalizáveis. A criação deste formato foi motivada pela necessidade de
controlo sobre os dados registados, pela necessidade de um formato comum de
registo e pela necessidade de armazenar dados demográficos e dados sumários
[45]. Este é o formato normalizado mais complexo e o único que permite personalização. A flexibilidade inerente à personalização permite que a sua utilização
se alargue a outras aplicações como servidores de proxy e servidores de cache
[3].
Um ficheiro neste formato define em cabeçalho, através de directivas (entradas precedidas de #), os tipos de campos que serão apresentados no resto do
ficheiro. Depois, surgem os registos, compostos pela sequência de campos especificada no cabeçalho. Um exemplo de ficheiro neste formato é o seguinte:
#Version: 1.0
#Date: 02-Jan-2004 00:00:00
#Fields: time cs-method cs-uri
00:34:23 GET /foo/bar.html
00:46:01 GET /foo/bar.html
01:00:00 GET /foo/bar.html
02:05:23 GET /foo/bar.html
No exemplo, são apresentadas 3 directivas (Version, Date e Fields) de
um conjunto de 7 directivas existentes (Tabela 2.2).
Na especificação dos campos a incluir no ficheiro na directiva Fields, alguns identificadores podem ser concatenados com prefixos. Estes prefixos permitem especificar o tipo de transferência de que se pretende obter informação.
Estão disponı́veis os seguintes prefixos:
• c - cliente
• s - servidor
• r - remoto
• cs - cliente para servidor
• sc - servidor para cliente
• sr - servidor para servidor remoto, usado pelos proxies
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Version

Fields

Software
Start-Date
End-Date
Date
Remark
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Descrição
Versão do formato ExLF utilizado. Esta directiva é obrigatória e deve preceder todos os registos.
Lista dos campos que cada registo apresenta,
delimitados por um espaço. Esta directiva é
obrigatória e deve preceder todos os registos.
Identificação da aplicação que gera o ficheiro de
log.
Data e hora de criação do log.
Data e hora em que o log ficou completo.
Data e hora de inserção do registo.
Comentários.

Tabela 2.2: Directivas do formato ExLF

• rs - servidor remoto para servidor, usado pelos proxies
• x - prefixo de aplicação especı́fica
A especificação de cada campo, na directiva Fields pode tomar uma das
formas apresentadas na Tabela 2.3.
Formas
de Descrição
especificação
Identificador É apenas especificado o identificador do campo a ser
registado. A transacção é encarada como um todo.
Existe um conjunto de identificadores que se enquadram nesta situação: date, time, time-taken,
bytes e cached.
Prefixo Antes do identificador é especificado um dos prefixos
Identificador relativo à transferência de informação. Existem vários
identificadores que necessitam de prefixo: ip, dns,
status, comment, method, uri, uri-stem,
uri-query, cookie.
Prefixo
Identifica o campo (no lugar de Header) do
(Header)
cabeçalho HTTP associado à transferência especificada no Prefixo. Por exemplo, sc(referer)
refere-se ao campo referer do cabeçalho HTTP da
resposta do servidor ao cliente (prefixo sc).
Tabela 2.3: Formas de especificação dos campos da directiva #Fields

Na seguinte directiva “#Fields: time cs-uri sc(referer)”, encontram-se as três formas de especificação: time é um exemplo da primeira
forma, cs-uri da segunda forma e sc(referer) da terceira forma.
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Para além dos formatos normalizados, os principais servidores web suportam
também formatos personalizáveis em que, de um conjunto de campos, o administrador pode definir aqueles que pretende que sejam registados em cada acesso.
Estes formatos são especialmente importantes nos servidores que não suportem
o formato ExLF, por permitirem o registo de informação que não está presente
nos formatos CLF e ECLF (p.ex. cookies).
Cookies
Um cookie corresponde a um conjunto de dados enviado pelo servidor web ao
cliente web, com o intuito de ser armazenado no cliente e enviado ao servidor
em pedidos posteriores [8]. A utilização deste mecanismo é de extrema importância por permitir compensar a inexistência de estado no protocolo HTTP
[2] (consultar Secção 5.2.1), possibilitando a simulação de sessões e o rastreio
de utilizadores [36]. O conjunto de dados enviado através de cookies, em cada
pedido web, é registado no ficheiro de log existente no servidor, caso o formato
deste ficheiro o permita.
Os cookies podem ser classificados como cookies persistentes ou cookies de
sessão, consoante o perı́odo de duração no cliente web. Os cookies persistentes são armazenados no disco duro do utilizador até à data de validade definida
na sua colocação ou até que o utilizador os elimine. Os cookies de sessão são
armazenados em memória até que o navegador seja fechado.
Descreve-se, seguidamente, uma interacção web com utilização de cookies.
Num sı́tio web que utilize cookies, sempre que o cliente envia um pedido web
sem envio de cookies, o pedido HTTP corresponde a:
GET /news/index.html HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/4.0
Depois de processar o pedido, o servidor web envia a resposta ao cliente:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 30 Dec 2003 13:31:25 GMT
Server: Netscape-Enterprise/3.6
Set-Cookie: CookieID=192.168.51.169-936106299700;
path=/; expires=Tue, 30-Dec-08 12:00:00 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html
<HTML><HEAD>
<TITLE></TITLE>
...
</HTML>
A resposta é dividida em duas secções separadas por uma linha em branco,
o cabeçalho HTTP que contém meta informação sobre o recurso e o recurso
propriamente dito. No caso apresentado, a linha em destaque origina a colocação
de um cookie no computador cliente.
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A partir deste momento, de cada vez que este cliente fizer um novo pedido
para o mesmo servidor, enviará o cookie de volta:
GET /news/index.html HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/4.0
Cookie: CookieID=192.168.51.169-936106299700
Repare-se na linha destacada que identifica a diferença entre este pedido e o
pedido inicial, relativa ao envio do cookie.
Ainda no exemplo apresentado, em termos de armazenamento, um formato
de ficheiros de log que permita o registo de cookies, incluirá o seguinte texto:
"CookieID=192.168.51.69-936106299700"
em todos os pedidos que apresentem o cookie.
Outras fontes de dados
Através dos servidores web, é ainda possı́vel obter dados web através da utilização de Application Programming Interface (API) do servidor Web e de programas Common Gateway Interface (CGI). Uma API é uma interface de programação que pode ser utilizada para desenvolver aplicações. Um programa CGI é
qualquer programa que, independentemente da linguagem em que está escrito,
troque dados com um servidor Web de acordo com a especificação CGI.
Através das API nativas do servidor Web é possı́vel integrar directamente no
servidor web plug-ins que permitem “observar” as interacções e os pedidos dos
clientes que chegam ao servidor web. Apesar de gerarem os mesmos dados que
são armazenados nos ficheiros de log, têm a vantagem de permitir o processamento dos dados antes do seu registo nos ficheiros respectivos [26].
Por outro lado, a tecnologia CGI [36] permite a execução de programas no
servidor que registem dados de utilização de um sı́tio web. Quando recebem um
pedido, os servidores verificam se o URL corresponde a um programa e, em caso
afirmativo, iniciam a sua execução. Depois deste ter terminado, o servidor web
envia para o cliente o resultado do processamento.
Para além de dados sobre a utilização do sı́tio web, o servidor web contém
informação sobre o conteúdo, estrutura e meta-informação de cada página web
(p.ex. tamanho do ficheiro e data de modificação) [36]. Para complementar estes
dados deve existir, noutro local, a identificação e descrição de todos os recursos
existentes no servidor web. Em [2, 3] são descritos dois modelos de base de
dados para este efeito.

2.3.2

Dados de Servidores Aplicacionais

Muitos SI Web utilizam aplicações que permitem o controlo lógico e o registo de
eventos predefinidos, designados por servidores aplicacionais. Estas aplicações
interagem com os servidores web e, normalmente, funcionam como intermediários entre os servidores web e as bases de dados. Em SI Web que utilizem
servidores aplicacionais, estes podem também ser uma fonte de dados sobre a
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navegação e hábitos dos utilizadores. Permitem, por exemplo, saber quais os
dados de preenchimento de um formulário web [26]. Os dados extraı́dos destes servidores auxiliam a resolução dos problemas existentes na identificação de
sessões que, normalmente, passa a ser controlada e registada a nı́vel aplicacional.
Permite também o cruzamento de informação sobre os utilizadores existente nas
bases de dados com os dados de utilização do SI Web [26].

2.3.3

Dados de Rede

O protocolo HTTP, utilizado para as comunicações na Web, tal como outros
protocolos de aplicação da Internet, baseia-se no protocolo TCP/IP. Toda a informação é dividida em pacotes que podem ser observados no seu percurso pela
rede. Para tal, existem mecanismos de ‘escuta de pacotes’ que podem observar
todo ou apenas parte do tráfego que circula numa rede.
A ‘escuta de pacotes’ é um modo alternativo para obtenção de dados de
utilização de sı́tios web [36]. Os pontos de escuta estão localizados na rede
onde está inserido o servidor web, capturam cada pacote e extraem o conteúdo e
significado com base nas especificações do protocolo TCP/IP.
Como trabalha a um nı́vel mais baixo do que os ficheiros de log, é possı́vel
aceder a mais dados (relativos à camada de rede do modelo OSI) [26, 46, 47],
como: tempo de resposta do servidor, tempo de descarregamento da página,
situações em que foi utilizado o botão de paragem do navegador web ou situações
em que o utilizador desistiu antes do carregamento da página [26].
Através da escuta de pacotes, os dados podem ser reunidos e analisados em
tempo real, enquanto que nos ficheiros de log, os dados são registados após o
acontecimento e normalmente são analisados em momentos posteriores [26, 46].
Outras vantagens deste mecanismo são a independência em relação ao servidor
web utilizado, o tratamento integrado de múltiplos servidores web dispersos geograficamente e a redução de carga nos servidores web [26].
No entanto, este método também possui desvantagens. Como os dados são
recolhidos em tempo real, se não forem registados, existe o perigo de os dados se perderem, caso ocorra algum problema com o mecanismo de escuta de
pacotes [46]. Outras desvantagens estão associadas ao custo e à dificuldade de
gestão deste método no caso de existirem múltiplos servidores web e de a sua
localização geográfica ser distinta [46].
A escuta de pacotes levanta e é afectada por questões de segurança [47].
Por operar ao nı́vel dos pacotes não consegue extrair dados de pacotes cifrados [26, 46, 47]. Por outro lado, a possibilidade deste método operar em modo
promı́scuo levanta questões de segurança pela sua utilização. A escuta de pacotes é promı́scua quando tira proveito da estrutura da rede para escutar todo o
tráfego da rede, incluindo escutas clandestinas [47].

2.3.4

Dados de Cliente

É também possı́vel obter dados de utilização de sı́tios web a partir do cliente. De
um modo geral, estes métodos, quando comparados com a análise de ficheiros
de log têm as seguintes vantagens:
• eliminar os problemas da utilização de cache [36];
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• permitir o acesso mais rápido a métricas de utilização (dados são colocados
directamente numa base de dados)[48];
• permitir o acesso a informação adicional [49, 3] como:
– endereço IP real do computador, quando está envolvida a utilização
de servidores proxy ou firewalls;
– resolução do monitor;
– tamanho (em pixeis) definido para o navegador;
– se o utilizador aceita ou não Javascript e/ou Java;
– informação sobre o processador do computador;
– a resolução do monitor em termos de cor;
– plug-ins instalados.
Uma forma de obter dados do cliente consiste na utilização de um navegador
construı́do ou modificado para obtenção de dados de utilização [36]. O principal problema associado ao navegador web modificado é conseguir a adesão dos
utilizadores ao novo navegador. A promoção da sua utilização, sugerida por Srivastava et al. [36], poderá ser feita através da utilização de incentivos similares
àqueles que recompensam os utilizadores por clicar em publicidade. Esta técnica
adequa-se preferencialmente a análises feitas em ambientes controlados.
Uma outra forma consiste na utilização de um agente remoto (em Javascript
ou Applets em Java). Este método implica também que o utilizador autorize a
utilização destas funcionalidades. As Applets em Java enviam mensagens ao servidor, sempre que o utilizador efectua uma actividade que é necessário analisar.
No entanto, a sua utilização pode causar um acréscimo no tempo de carregamento das páginas, especialmente quando a Applet é carregada pela primeira vez
[36]. A utilização de agentes remotos em Javascript consome pouco tempo de
interpretação mas não captura todos os cliques do utilizador (por exemplo, no
botão de refrescamento e no botão de retorno do navegador web) [36].
Outro mecanismo que permite a obtenção de dados de cliente consiste na
utilização de uma imagem de um pixel (1x1) transparente, incluı́da em todas
as páginas, que actua como meio de transmissão de informação [25, 48, 49].
O URL referente ao pedido desta imagem irá transportar informação sobre a
página para um programa existente no servidor que, depois de processar e registar a informação associada à página em questão, devolve a imagem ao cliente.
Normalmente a informação que é enviada no URL é obtida a partir da execução
de Javascript.
A utilização de um agente remoto permite a obtenção de dados de utilização
de todos os utilizadores e de um único sı́tio web (aquele onde o agente está
incorporado). Por outro lado, a opção do navegador web modificado permite a
obtenção de dados de utilização de um conjunto limitado de utilizadores (aqueles
que possuem o navegador) de vários sı́tios web.

2.3.5

Dados de Servidores Proxy

Um servidor proxy permite a implementação de um mecanismo de cache entre
os clientes e o servidor. A utilização de cache tem vantagens a vários nı́veis,
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desde a redução do tempo de carregamento de uma página web até à redução do
tráfego de rede ([50] citado por [36], [28]), passando pela redução da latência de
rede e redução da carga do servidor [28].
A obtenção de dados de um servidor proxy poderá ajudar a caracterizar o
comportamento de navegação de utilizadores que o partilhem [36], já que permite obter informação sobre os pedidos HTTP por ele satisfeitos. Através da
conjugação desta informação com a informação dos ficheiros de log dos servidores web, é possı́vel obter um panorama mais completo acerca do percurso
efectuado pelo utilizador.
Os tipos de dados registados nos ficheiros de log dos servidores proxy depende do formato escolhido para o ficheiro. Por exemplo, o servidor proxy Squid
gera logs de acesso no formato CLF ou num formato próprio [51]. No seu formato próprio, regista 10 campos separados por espaços:
• instante de colocação do pedido no formato Unix;
• tempo que o servidor demorou a processar o pedido;
• endereço IP (ou nome, caso a resolução de nomes esteja activa) do cliente
que colocou o pedido;
• código de estado resultante da execução do pedido;
• tamanho em bytes da resposta;
• método associado ao pedido (GET ou POST);
• URL do recurso pedido;
• identificador associado ao protocolo identid;
• descrição de como e quando foi servido o objecto e do servidor que o
serviu;
• valor da variável Content-Type, quando presente no cabeçalho da resposta.

2.3.6

Dados de fontes externas à organização

Por vezes, os sı́tios web envolvem também entidades externas à organização
que, naturalmente, se tornam em potenciais fontes de informação. Entre estas entidades, temos os fornecedores de acesso à Internet (ISP) [2], os parceiros referenciadores [2], os servidores de publicidade [26, 27] (p.ex.: Doubleclick - http://www.doubleclick.com/us/, MediaPlex - http://
www.mediaplex.com), os servidores de identificação [27], serviços web de
vigilância [2], produtos de gestão de campanhas [26] (p.ex.: Blue Martini http://www.bluemartini.com/, Prime Response - http://www.p
rimeresponse.com) e fornecedores de dados cruzados (p.ex.: Acxiom http://www.acxiom.com, Experian - http://www.experian.com)
[26].
Toda a informação obtida a partir destes elementos permite, como referido
em [27], enriquecer o “esqueleto” esboçado pelos registos dos ficheiros de log
dos servidores.

2.4. METODOLOGIAS DE MONITORIZAÇÃO
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Metodologias de monitorização

Existem diversas técnicas, mais ou menos complexas, que permitem monitorizar
SI Web. Estes mecanismos vão desde simples contadores a complexos sistemas
de data webhousing. Algumas das técnicas mais relevantes na realidade actual
são descritas nas secções que se seguem.
A realização de inquéritos aos utilizadores não será abordada devido à sua
rara utilização e às desvantagens referidas por Chi et al. [17]: intrusivos quando a
sua aplicação é frequente, ineficientes na produção de resultados e possivelmente
imprecisos pelas inconsistências associadas às respostas.
A análise de pacotes de rede é apontada por Kohavi [21] como uma alternativa à análise de ficheiros de log. No entanto, também não será abordada por
não ser uma técnica por si só. Como Kohavi [21] refere, esta é uma técnica que
permite complementar os ficheiros de log.
No final da secção é apresentado um sumário das vantagens e desvantagens
associadas a cada técnica (Tabela 2.4).

2.4.1

Ambientes controlados

Uma das formas mais evidentes de monitorizar a utilização de SI Web consiste na
observação do monitor do utilizador e dos seus movimentos nas várias páginas
que visita. Esta monitorização pode ser feita in loco ou à distância. Quando
aplicada à distância, esta técnica implica a utilização de aplicações que capturem
os movimentos do utilizador, a gravação da janela do navegador [49, 52] ou a
utilização de um navegador modificado ou criado de origem. Em Catledge et al.
[53] são apresentados os resultados de um estudo onde o navegador Xmosaic foi
modificado para registar a actividade dos utilizadores.
Embora esta forma permita a obtenção de dados de utilização reais, a sua
utilização é inviável em ambientes não controlados. A sua aplicação apenas faz
sentido em amostras de utilizadores com objectivos de inferência estatı́stica. É
frequente a utilização deste tipo de técnicas em estudos de usabilidade e acessibilidade.

2.4.2

Contadores

Um dos primeiros mecanismos de monitorização foram os designados contadores [12], ferramentas que permitem contabilizar o número de acessos a um sı́tio
e a sua distribuição pelas diversas páginas. A subscrição de um serviço deste
tipo implica a colocação de uma imagem, na página a monitorizar, com uma
ligação para o servidor web associado ao serviço. Desta forma, uma visita à
página irá automaticamente accionar um pedido HTTP da imagem. Este pedido
permite que o serviço subscrito acrescente uma unidade à contabilização das visitas daquela página. Caso o contador esteja visı́vel para o utilizador, o número
de visitas é apresentado na imagem enviada ao utilizador. Também é possı́vel
que o contador esteja invisı́vel para o utilizador (casos em que a imagem não é
mais do que uma imagem transparente). Nestes casos, os resultados são enviados
por outros meios para o administrador da página a monitorizar. Este mecanismo
tem a vantagem de ser de fácil implementação por qualquer pessoa que pretenda
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controlar o número de visitas ao seu sı́tio web, sendo normalmente gratuı́to. No
entanto, é muito limitado em termos de resultados e implica a alteração de todas
as páginas que se pretendam monitorizar.

2.4.3

Agentes remotos

De um ponto de vista funcional, os agentes remotos podem ser considerados uma
evolução dos contadores. De facto, esta técnica também se baseia na alteração
das páginas a monitorizar para obtenção de dados de utilização web. A diferença
entre estas duas técnicas reside na quantidade de dados enviados pelo cliente e
na complexidade do processo de análise, ambas superiores nos agentes remotos.
A implementação destes agentes recorre à utilização de Javascript ou Applets
em Java.
Existem alguns trabalhos de investigação e ferramentas comerciais que utilizam técnicas deste tipo. Em [54], os autores propõem descobrir percursos
de navegação web através de uma Applet em Java. Segundo os autores, esta
técnica requer apenas a modificação das páginas, o que pode ser feito de forma
automática através de um parser, que insere a Applet em cada página e altera
as hiperligações para a transmissão de mais informação. A aplicação Web Site
Statistics da Intercea [49] é um exemplo comercial. Esta aplicação recorre às
imagens transparentes (ver Secção 2.3.4) e à utilização de Javascript. Outros
exemplos comerciais que utilizam Javascript são o Web Tracker usado no Tivoli
Web Site Analyzer da IBM [48] e o SiteMeter [55].
As vantagens e desvantagens desta técnica estão intimamente ligadas às vantagens e desvantagens da obtenção de dados a partir do cliente descritas na
Secção 2.3.4. De forma resumida, necessitam que o utilizador permita utilizar
Javascript ou Java. Por outro lado, a utilização de Applets Java pode aumentar
o tempo de carregamento das páginas.

2.4.4

Analisadores estatı́sticos de ficheiros de log

Actualmente, a simples análise estatı́stica de ficheiros de log é a técnica mais utilizada para a monitorização da utilização de sı́tios web [16]. O facto de todas as
organizações com presença web possuı́rem ficheiros de log ajuda a compreender
esta realidade. Estas ferramentas processam directamente os dados existentes
nos ficheiros referidos com o objectivo de extrair informação estatı́stica [18, 22].
Dependendo da aplicação, os resultados obtidos podem incluir:
• estatı́sticas de actividade no sı́tio web (p.ex.: número total de visitas, número
médio de pedidos, pedidos bem sucedidos/falhados/redireccionados, tempo
médio de visualização, número médio de páginas do percurso);
• estatı́sticas de diagnóstico (p.ex.: erros de servidor, erros de páginas não
encontradas);
• estatı́sticas de servidor (p.ex.: principais páginas visitadas, páginas de entrada/saı́da, número de bytes transferidos);
• estatı́sticas de referenciadores (p.ex.: principais sı́tios referenciadores, motores de pesquisa e palavras chave);
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• informação demográfica de utilizadores (p.ex.: principal localização geográfica, organização);
• estatı́sticas de utilizadores (p.ex.: navegador web, sistema operativo, suporte de cookies).
Existem projectos de investigação [29] e diversos produtos deste tipo [54].
Em http://www.uu.se/Software/Analyzers/Accessanalyzers.
html é disponibilizada uma lista de aplicações deste tipo. Destacam-se quatro aplicações gratuitas com alguma popularidade: Analog - http://www.
analog.cx/, Awstats [56], Visitors - http://www.hping.org/visito
rs/ e Webalizer - http://www.mrunix.net/webalizer/.
Uma vantagem desta técnica é o facto de todos os sı́tios web produzirem ficheiros de log [26]. Outro factor positivo está relacionado com a simplicidade,
rapidez e custo associados a muitas das ferramentas referidas. Não é difı́cil encontrar ferramentas gratuitas e fáceis de instalar que produzem resultados a curto
prazo.
Por outro lado, tem várias desvantagens:
• está dependente das interferências dos mecanismos de cache e dos servidores proxy nos dados registados nos ficheiros de log.
• os resultados possuem um formato fixo, que não ajuda a análise dos dados segundo diferentes perspectivas [18]. Segundo Joshi et al. [18], a
modificação do formato dos relatórios produzidos por estas ferramentas
implica a reprogramação das mesmas.
• dificuldade em analisar tendências ao longo do tempo.
• impossibilidade de produzir análises mais complexas que envolvam informação externa aos ficheiros de log (transaccional e de outras fontes). Com
estas ferramentas é, por exemplo, muito difı́cil analisar a eficácia de uma
promoção numa determinada categoria de utilizadores.
• só permite análises com base no URL, sem ter em conta informação semântica associada a cada documento. Esta desvantagem afecta essencialmente sı́tios dinâmicos.

2.4.5

Técnicas com recurso a data warehouses: warehouses de
fluxos de cliques e webhouses

Como já foi referido, os analisadores de ficheiros de log permitem aceder a estatı́sticas sobre a utilização do sı́tio web. Apesar de serem úteis para demonstrar
tendências de utilização, estas estatı́sticas não são suficientes para conhecer e
compreender o comportamento dos utilizadores. Há quem compare a avaliação
do sucesso de um sı́tio web através do número de pedidos e de páginas visualizadas com a avaliação de um espectáculo musical pelo seu volume [57]. A
impossibilidade de conjugar os fluxos de cliques existentes nos ficheiros de log
com informação proveniente de outras fontes, impede análises mais complexas.
Por si só, estas ferramentas não permitem correlacionar dados de diferentes origens. É, por exemplo, impossı́vel determinar o número de acessos dos alunos de
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uma instituição ao seu SI Web por curso frequentado [58, 16, 27]. De acordo com
Joshi et al. [18], também não têm a capacidade de descobrir padrões de acesso
escondidos nos ficheiros de log. Para além destes problemas, estas ferramentas
não estão preparadas para efectuar análises ao longo do tempo e dificultam a
análise segundo diferentes perspectivas [18].
O recurso a uma base de dados interna à organização permite resolver alguns dos problemas indicados. Permitirá conjugar fluxos de cliques com outra
informação existente dentro ou fora da organização (p.e.: informação de utilizadores do sı́tio web, de encomendas efectuadas através do sı́tio, da estrutura e
conteúdo das páginas web do sı́tio). Por outro lado, possibilitará análises temporais. Normalmente, a base de dados toma a forma de uma data warehouse
[59, 27, 16, 18].
As diferenças existentes entre os sistemas de data warehousing e os sistemas transaccionais - conhecidos como Online Transaction Processing (OLTP)
- justificam a opção pelo primeiro tipo de sistemas. Apesar de serem ambos
importantes em qualquer organização, estes dois sistemas têm objectivos distintos. Enquanto os sistemas transaccionais pretendem assegurar as operações
quotidianas da organização, os sistemas de data warehousing visam disponibilizar uma base analı́tica que permita apoiar os processos de decisão da própria
organização e transformar dados em informação e conhecimento [60]. Uma data
warehouse deve ter uma estrutura flexı́vel, para armazenar grandes quantidades
de dados, que permita responder a questões, possivelmente não previstas na fase
de implementação, que lhe sejam colocadas.[16]. Segundo Inmon [61], uma
data warehouse é uma base de dados de apoio à decisão com as caracterı́sticas
descritas de seguida.
1. Integrada. Uma data warehouse é uma base de dados centralizada que integra e consolida dados de diversos formatos e fontes de toda a organização.
2. Orientada a domı́nios. Uma data warehouse contém dados organizados
e sumariados por domı́nios, de forma a optimizar as respostas às várias
questões que possam surgir.
3. Com dimensão temporal. Ao contrário do que acontece em muitos dos
sistemas transaccionais, uma data warehouse armazena o ciclo de vida
dos dados ao longo do tempo. No carregamento dos dados as agregações
temporais poderão ser recalculadas.
4. Não volátil. Os dados inseridos na data warehouse representam o historial
da organização e nunca são eliminados. Os dados mais recentes são sempre adicionados aos já existentes. Por esta razão, a data warehouse está
em constante crescimento.
O armazenamento de dados provenientes de fluxos de cliques, juntamente
com outros dados contextuais numa data warehouse, tendo em vista uma compreensão do comportamento dos utilizadores no sistema web, através de análises
feitas via Web, constitui o que Kimball e Merz [2] designaram por uma data
webhouse. De acordo com os criadores deste conceito, estes sistemas possuem
duas personalidades. Por um lado, uma data webhouse é uma instanciação web
de uma data warehouse. Por outro lado, para uma data warehouse de fluxos
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de cliques poder ser considerada uma data webhouse, necessita também de disponibilizar na Web os resultados que advêm da análise de dados, ou seja, deve
permitir a tomada de decisões usando a Web. Se esta última faceta não existir,
estamos apenas perante uma data warehouse de fluxos de cliques.
Segundo Philip Greenspun [25], as principais iniciativas de monitorização
da utilização web fazem uso de data warehouses. Também Sathyan [58] refere
que as data warehouses de fluxos de cliques são a chave do sucesso web por
permitirem um conhecimento profundo do público alvo.
Dois exemplos de aplicações comerciais que constituem os designados sistemas de data webhousing são o Oracle Clickstream Intelligence e o IBM Tivoli
Web Site Analyzer. Ambas as aplicações utilizam uma data warehouse de fluxos
de cliques e possibilitam o acesso web aos resultados da análise. Em termos de
investigação, vários projectos [18, 34, 59, 21, 28, 60, 16] propõem a utilização
de data warehouses para a análise de fluxos de cliques.
A arquitectura de uma data warehouse de fluxos de cliques deve ter em
consideração quatro caracterı́sticas essenciais [16], descritas de seguida.
• Performance e escalabilidade. O modelo de dados da data warehouse deve
ser suficientemente robusto para permitir a execução de interrogações que
envolvam milhares de milhões de registos. Por outro lado, o modelo de
carregamento de dados deve ser eficiente e escalável.
• Transparência. O sistema deve ser transparente para o utilizador final e
para os que desenvolvem o SI Web a partir do momento em que entra em
produção. Caso isto não se verifique, o sistema corre o risco de ser mal ou
não utilizado.
• Independente de tecnologia especı́fica. O sistema não deve ficar dependente de nenhuma tecnologia web especı́fica.
• Extensibilidade. O sistema deve suportar interrogações não previstas inicialmente sem que isso resulte num significativo decréscimo de desempenho.

2.4.6

Resumo

Apresenta-se de seguida uma tabela comparativa das diversas técnicas abordadas
neste capı́tulo (Tabela 2.4).
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Técnica
Ambientes
controlados

Vantagens
Dados reais muito pormenorizados.

Contadores

De
fácil
implementação.
Aplicações gratuitas.

Agentes remotos

Dados não sujeitos à interferência
de mecanismos de cache. Possibilidade de obtenção de maior quantidade de dados.

Analisadores Todos os sı́tios web podem produzir
de logs
ficheiros de log. Os servidores web
mais utilizados suportam formatos
de ficheiros normalizados. Simplicidade de implementação. Várias
aplicações gratuitas no mercado.
Data Wa- Orientada para os processos
rehouses
analı́ticos. Integra vários tipos de
dados e permite análises complexas
e integradas.

Desvantagens
Aplicação a pequeno número
de utilizadores. Apenas útil
para efeitos de amostragem.
Limitada em termos de resultados. Requer alterações às
páginas a monitorizar.
Requer permissões do utilizador para execução do agente.
Requer alterações das páginas
a monitorizar. O processo de
carregamento pode tornar-se
lento.
Dados sujeitos a interferências de mecanismos de
cache. Análise dependente
dos resultados previstos
(normalmente fixos) pelo
analisador.
Processo de implementação
complexo. Exigente infraestrutura técnica.

Tabela 2.4: Vantagens e desvantagens de cada técnica

Capı́tulo 3
Formulação do problema
Este capı́tulo aborda o problema concreto de monitorização da utilização de Sistemas de Informação Universitários com interface Web (SIU Web), tendo como
caso de estudo o Sistema de Informação para a Gestão Agregada dos Recursos e
dos Registos Académicos da Universidade do Porto (SIGARRA). Este SIU Web
será descrito sucintamente, tal como a metodologia aplicada no caso de estudo.

3.1

Monitorização da utilização de Sistemas de Informação Universitários

Como referido na Secção 2.2, a monitorização da utilização de sı́tios web tem benefı́cios em qualquer sı́tio web [22], desde pequenos sı́tios pessoais até SI Web.
Naturalmente, quanto maior a complexidade e o número de funcionalidades disponibilizadas pelo sı́tio web, maior a potencialidade das vantagens retiradas da
monitorização da sua utilização. Por um lado, os sı́tios mais complexos estão
associados a um investimento superior, por outro lado, estão associados a mais
pontos de falhas e também a mais pontos de evolução. Enquadrando-se neste
tipo de sı́tios, os SI Web, estando normalmente associados a alguma complexidade, apresentam-se como sı́tios web que, potencialmente, poderão beneficiar e
tirar partido da monitorização da sua utilização.
Os Sistemas de Informação Universitários com interface Web (SIU Web) são
exemplos de SI cuja utilização pode, naturalmente, ser analisada e aproveitada
para proveito da instituição universitária em que este se insere.
Tradicionalmente, são demonstradas as mais valias da monitorização da utilização através de sı́tios de comércio electrónico. Apesar da menor relevância do
proveito e lucro no contexto académico, o crescimento dos custos e da competição
a que as instituições do ensino superior estão sujeitas, aumentam o interesse destas instituições em atrair e reter alunos. Por um lado, existe um forte interesse
das instituições na compreensão e manutenção de relações pós-graduação entre a
instituição e os estudantes. Por outro lado, cada vez mais as instituições precisam
de compreender a procura e as necessidades dos alunos, para as poder satisfazer
e poder tomar decisões mais acertadas. Neste sentido, os SIU Web têm proliferado no meio universitário [62]. Eisler justifica esta tendência pela necessidade
de disponibilizar o acesso aos dados e aos processos ao pessoal da instituição,
pelo aumento da concorrência para a captação de estudantes, pela vontade de
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ligar os antigos alunos à instituição e pela importância de promover a instituição
junto do público [62].

3.2

Caso de estudo

Nesta dissertação, pretende-se descrever a implementação de um sistema de
monitorização da utilização no SIGARRA e demonstrar algumas das suas vantagens para a instituição. A metodologia adoptada envolve o estudo do SIGARRA,
a análise do contexto associado às instituições de ensino superior tendo por base a
realidade da UP, a escolha de uma técnica de monitorização, a implementação de
um protótipo utilizando a técnica seleccionada e a respectiva análise estatı́stica.

3.2.1

SIGARRA

O SIGARRA, Sistema de Informação para a Gestão Agregada dos Recursos e
dos Registos Académicos da Universidade do Porto, é um sistema de informação
universitário com interface web concebido como ferramenta central da gestão
de informação para estabelecimentos de Ensino Superior [63]. Este sistema é
utilizado pela maioria das instituições da referida universidade, tendo entrado
em produção em datas distintas (Tabela 3.1).
O sistema permite o acesso a informação de carácter pedagógico, cientı́fico,
técnico e administrativo relevante para cada instituição [64]. As suas funcionalidades encontram-se descritas em [63] e vão desde a disponibilização de
informação sobre os cursos leccionados e os registos de alunos, até à gestão de
recursos humanos e de instalações, passando pelo registo da actividade cientı́fica
e por diversos mecanismos de comunicação. As suas principais caracterı́sticas
são a integração da informação, interface web, modularidade e configurabilidade
[63]. Todas as páginas web do SIGARRA são páginas dinâmicas na medida
em que a apresentação de qualquer página depende do recurso à base de dados.
O sistema está preparado para a disponibilização das páginas em Português e
Inglês, embora por vezes os conteúdos em Inglês sejam menos detalhados do
que em Português. As páginas em Inglês são habitualmente preparadas pelos
mesmos responsáveis da versão portuguesa.
À excepção da Faculdade de Engenharia (FEUP), que possui infra-estruturas
para alojamento do SIGARRA nas suas instalações, todas as outras instituições
recorrem às infra-estruturas do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da
Universidade do Porto (IRICUP). O SIGARRA utiliza o Oracle como Sistema
de Gestão de Base de Dados (SGBD).
Na FEUP os pedidos web são distribuı́dos por dois servidores web a partir
de um Web Switch da Alteon. Nesta instituição a base de dados é executada
em cluster, utilizando a opção Oracle Real Application Clusters (RAC). Esta
tecnologia permite o acesso a todos os dados a partir de qualquer nó do cluster,
sem que os dados tenham de ser multiplicados pelas várias máquinas [65].
No IRICUP existe também um Web Switch da Alteon que faz o balanceamento de carga entre 3 servidores web. A base de dados reside numa única
máquina, distinta das máquinas associadas aos servidores web. Existe ainda uma
outra máquina onde reside uma réplica da base de dados primária, designada por
Standby Database. Esta base de dados permite que o SI continue a funcionar
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Instituição
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP)
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto (FLUP)
Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade do Porto (FPCEUP)
Faculdade de Economia da Universidade
do Porto (FEP)
Faculdade de Ciências da Nutrição e da
Alimentação (FCNAUP)
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP)
Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS)
Faculdade de Direito da Universidade do
Porto (FDUP)
Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto (FFUP)
Faculdade de Ciências do Desporto e
de Educação Fı́sica da Universidade do
Porto (FCDEF)
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP)
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP)
Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto
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URL base
http://www.fe.
up.pt/
http://sigarra.
up.pt/flup/
http://sigarra.
up.pt/fpceup/

Desde
1996
Set
2003
Set
2003

http://sigarra.
up.pt/fep/
http://sigarra.
up.pt/fcnaup/
http://sigarra.
up.pt/fmdup/
http://sigarra.
up.pt/icbas/
http://sigarra.
up.pt/fdup/
http://sigarra.
up.pt/ffup/
http://sigarra.
up.pt/fcdef/

Out
2003
Out
2003
Out
2003
Jan
2004
Jan
2004
Mar
2004
Jul
2004

http://sigarra.
up.pt/fbaup/
http://sigarra.
up.pt/faup/
http://sigarra.
up.pt/fmup ects/

Jul
2004
Set
2004
Fev
2005

Tabela 3.1: Data de inı́cio de utilização e URL base de cada instituição da UP
que utiliza o SIGARRA

quando acontecer algum problema à base de dados primária. Nestas situações,
a Standby Database passa a ser a base de dados primária [66]. Na Figura 3.1 é
apresentada a arquitectura descrita.
Quer no IRICUP, quer na FEUP, todos os servidores web e de alojamento de
base de dados, estão sincronizados com um servidor de NTP (Network Time
Protocol) da Fundação para a Computação Cientı́fica Nacional (FCCN).

3.2.2

Monitorização da utilização do SIGARRA

Em termos de monitorização da utilização do SIGARRA, no presente, apenas
são calculadas estatı́sticas relativamente à sua utilização (Figura 3.2). Estas estatı́sticas envolvem o cálculo e apresentação gráfica do número de páginas web
geradas, de visitas autenticadas e visitas não autenticadas do próprio dia, do dia
anterior, última semana, último mês e datas especı́ficas [63].
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Figura 3.1: Arquitectura básica do SIGARRA

Figura 3.2: Estatı́sticas geradas pelo SIGARRA
À excepção do cálculo de páginas web geradas, que é obtido a partir do
número de execuções de procedimentos que desencadeiam a apresentação de
páginas web e portanto é preciso, os outros dois cálculos são meramente indicativos dada a pouca precisão envolvida no seu cálculo. O número de visitas
autenticadas corresponde ao número de utilizadores autenticados por endereço
IP. Através desta forma de cálculo, se um dado utilizador se autenticar várias
vezes ao longo do dia num mesmo endereço IP será apenas contabilizada uma
sessão. O número de visitas não autenticadas são também um cálculo pessimista,
já que corresponde ao número de endereços IP diferentes que fizeram pedidos ao
SIGARRA e nunca se validaram no perı́odo em causa. Se a partir de um determinado endereço IP forem feitos vários acessos sem autenticação durante um dia
(como pode, por exemplo, acontecer nos computadores da instituição partilhados
pelos alunos), apenas será contabilizada uma visita não validada.
Pela complexidade associada ao SIGARRA, pelo elevado número de acessos existente neste SIU Web e pelas vantagens de uma técnica que recorra à
construção de uma data warehouse (Secção 2.4.5), optou-se pela construção de
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uma data webhouse para análise da utilização do SIGARRA. A existência actual
de toda uma interface de acesso via Web, justifica a utilização deste meio para
a disponibilização dos resultados que advêm da análise da utilização e consequente opção por uma data webhouse em relação às data warehouses de fluxos
de cliques. Este sistema designar-se-á de SWUM (SIGARRA Web Usage Monitoring).
Embora o SIGARRA esteja definido ao nı́vel de Faculdade, a semelhança
de estrutura nas diversas escolas e a própria natureza de uma data warehouse
aconselham a que se adopte para esta uma arquitectura centralizada, ao nı́vel
da Universidade. Neste sentido, foi definido um modelo dimensional para a
data warehouse, no contexto de aplicação escolhido. Este modelo estruturará
a webhouse [2] e possibilitará a posterior análise da utilização do sistema. É
também um modelo válido para vários SIU Web. As infra-estruturas associadas
ao SIGARRA e existentes nas instalações do IRICUP e da FEUP, justificam a
escolha do Oracle Warehouse Builder para implementação da data warehouse.
O âmbito em que se enquadra este projecto e a complexidade associada à
construção de uma data webhouse limitam a implementação a um protótipo.
Sendo um protótipo, este projecto não inclui todas as boas práticas desejáveis,
mas permitirá comprovar que o SIU Web e as instituições onde este está instalado
poderão beneficiar com a nova informação que advirá da análise feita.
O protótipo consiste na implementação do modelo dimensional definido, embora apenas parte das dimensões sejam carregadas. Será dada maior relevância
às dimensões que possibilitem uma análise mais aprofundada. Serão apenas analisados os acessos existentes no perı́odo de 1 de Novembro de 2004 a 31 de
Janeiro de 2005 da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A burocracia inerente ao processo de obtenção de alguma informação nas diversas
instituições e o tempo necessário para grande parte dos processos que integram a
fase de extracção, transformação e carregamento da data warehouse justificam a
análise dos acessos de apenas uma instituição. A opção pela Faculdade de Engenharia prende-se com a maior quantidade de acessos existente nesta instituição
e com a maior facilidade de acesso à informação necessária. O facto de ser a
Faculdade de Engenharia a instituição mais significativa em termos de acessos
deve-se a vários factores. Primeiro foi a instituição onde o SIGARRA surgiu,
sendo aquela onde o sistema está em utilização há mais tempo e onde os utilizadores mais estão habituados à sua existência. Por outro lado, é uma das
instituições com maior número de alunos na Universidade do Porto.
A análise de dados deverá permitir conhecer indicadores de utilização do
sistema e caracterizar categorias de utilizadores em termos de navegação.
A nı́vel de protótipo será apenas implementada uma data warehouse de fluxos de cliques e não uma data webhouse por limitações temporais.
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Capı́tulo 4
Modelação Dimensional
Neste capı́tulo descrevem-se os resultados de uma das fases mais importantes de
um projecto de implementação de um sistema de data webhouse: o desenho do
esquema dimensional. O resultado desta fase é a base de todas as outras etapas
de desenvolvimento [3]. Inicialmente é apresentada a metodologia adoptada para
a definição do modelo dimensional. Depois é descrito o processo de escolha da
granularidade. Finalmente são identificadas e caracterizadas as várias dimensões
e tabelas de factos existentes no modelo.

4.1

Metodologia

A modelação dimensional para uma data webhouse é análoga à modelação de
uma data warehouse. O objectivo é idêntico: definir um contexto válido, adequado e compreensı́vel em que os factos a analisar façam sentido [27]. Naturalmente, este esquema deverá permitir armazenar toda a informação necessária
para satisfazer os objectivos analı́ticos estabelecidos para a data webhouse [60].
A metodologia adoptada para a modelação dimensional foi constı́tuida por 4
passos, segundo o proposto por Kimball et al [67, 68]: seleccionar o processo
de negócio, identificar a granularidade, escolher as dimensões e identificar as
medidas de análise. Os 3 últimos passos deste processo foram executados ciclicamente até o modelo estabilizar. No final da primeira iteração, foi efectuada
uma previsão da capacidade necessária para armazenamento dos acessos correspondentes a um ano civil. Esta previsão pretendeu sustentar a opção feita na
escolha da granularidade do modelo dimensional.
A elaboração do modelo baseou-se em propostas existentes para a modelação
dimensional para fluxos de cliques. As propostas de maior relevância são a de [2]
e de [3]. Para além destas foi também analisado o modelo de dados especificado
para a aplicação Oracle 9i Clickstream Intelligence [69]. Noutros artigos [15,
60, 58, 18] são apresentadas propostas alternativas que visam atingir objectivos
especı́ficos no contexto em análise.
É de realçar que praticamente todos os modelos analisados visam a monitorização de sı́tios web de comércio electrónico. O modelo dimensional aqui
apresentado pretende auxiliar a monitorização de outro tipo de sı́tios web: os SI
Web académicos.
Para que seja possı́vel a partilha e utilização deste modelo em contextos internacionais, optou-se por utilizar a lı́ngua inglesa na definição das tabelas de
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factos, dimensões, hierarquias, nı́veis e atributos.

4.2

Escolha da granularidade

A escolha da granularidade é, habitualmente, uma das primeiras etapas na elaboração de um modelo dimensional. A granularidade identifica o que é um facto no
modelo dimensional, ou seja, define o detalhe a armazenar na data warehouse.
Consequentemente, determina também o grau de detalhe da análise possı́vel.
Na escolha da granularidade, foram consideradas as três hipóteses mais comuns em modelos dimensionais para fluxos de cliques: pedidos web, páginas
web e sessões web. No primeiro cenário, os pedidos correspondem à granularidade de maior detalhe onde cada registo da tabela de factos corresponde a
uma entrada do ficheiro de log do servidor web. A segunda hipótese corresponde a agregar num único facto todos os pedidos HTTP que irão resultar na
apresentação de uma página web no navegador. Na última hipótese, cada facto
corresponde a uma sessão no SI como definido na Secção 5.2.3.
Para auxiliar a decisão foi feita uma previsão do espaço em disco que a tabela
de factos associada a cada granularidade poderia ocupar. Neste processo, apenas
se considerou as tabelas de factos por serem as responsáveis pelo crescimento da
data warehouse ao longo dos anos e por serem os principais elementos diferenciadores entre os modelos com as três granularidades. A metodologia e descrição
deste estudo é apresentada no Apêndice A. Os resultados encontram-se na Figura
4.1.

Figura 4.1: Espaço em Gigabytes ocupado pelas tabelas de factos de pedidos,
páginas e sessões
Por um lado, deve-se optar pelo armazenamento de informação com o máximo
detalhe que se conseguir obter [67, 2]. Quanto maior o detalhe disponı́vel, mais
robusto o modelo dimensional: maior o número e detalhe das dimensões associadas, maior a flexibilidade analı́tica do modelo e mais fácil a introdução de novos
dados no modelo. Por outro lado, estando na presença de grande quantidade de
informação, o que acontece frequentemente na área web, impera optar por uma
granularidade que tenha o maior detalhe possı́vel com ganhos significativos em
termos de conhecimento para a organização [27].
Nesta situação, o maior detalhe possı́vel é obtido através dos pedidos web.
No entanto, tendo em conta que o objectivo da data warehouse é analisar o com-
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portamento dos utilizadores não se justifica armazenar informação na granularidade de pedidos. Por um lado, apenas a página e a sessão têm significado
em termos de comportamento do utilizador (o pedido HTTP nem sempre é despoletado pelo utilizador e faz mais sentido a nı́vel técnico). Por outro lado, a
diferença de espaço associado à tabela de factos de pedidos e de páginas (237GB
por ano civil) não é compensada pelos benefı́cios que se obtêm com esta granularidade em termos de análise do comportamento dos utilizadores. Por estas
razões foi decidido excluir a hipótese dos pedidos web.
Considerando as vantagens já referidas de um modelo com uma granularidade de maior detalhe, optou-se por implementar uma tabela de factos para
páginas web. Esta granularidade permite responder a questões relacionadas com
acções do utilizador dentro de cada sessão, algo impossı́vel com a tabela de
factos de sessões. No entanto, a granularidade de sessões também se revela necessária para responder de forma eficiente a questões relacionadas com sessões
de navegação que, apenas com a granularidade de páginas, só poderiam ser respondidas de forma indirecta e com processamento extra. Desta forma, não sendo
as várias hipóteses para a granularidade exclusivas [2], podendo existir, se necessário, uma ou mais tabelas de factos com diferentes granularidades, optou-se
por implementar também uma tabela de factos ao nı́vel das sessões. É habitual utilizar a granularidade de sessões como um suplemento à granularidade das
páginas [15].

4.3

Dimensões

Depois de determinar a granularidade é necessário identificar e caracterizar as
dimensões que permitirão enriquecer o contexto que envolve os factos. A identificação passa por uma análise dos processos associados a um Sistema de
Informação Universitário com interface web. É necessário compreender, por
um lado, o funcionamento das interacções web e, por outro lado, o contexto
académico subjacente a um SIU Web. Nesta análise é necessário identificar
os vários módulos de informação que caracterizam, da forma mais completa
possı́vel, um pedido HTTP de uma página ou uma sessão. A análise das questões
a que o sistema pode também ser um bom contributo na definição dos atributos de
cada dimensão [60]. Para além da identificação dos vários atributos, estes serão
também organizados em nı́veis, que depois serão enquadrados em hierarquias.
Todas as dimensões deverão possuir pelo menos um registo que permita colmatar as situações de falta de informação como desconhecimento ou não aplicabilidade a uma situação especı́fica.

4.3.1

Access Date

As dimensões temporais são talvez as mais evidentes, pela sua necessidade em
qualquer data warehouse. Também aqui é essencial a existência de uma ou mais
dimensões que armazenem informação temporal a associar aos vários eventos
desencadeados pelo utilizador. A dimensão Access Date é uma das 3 dimensões temporais definidas no modelo. Possui um registo por cada dia do calendário civil e tem apenas uma hierarquia, com quatro nı́veis, como se pode
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verificar na Figura 4.2. Todas as datas inseridas devem cumprir a norma ISO8601:2000(E) [70], ou seja, devem estar no formato AAAA-MM-DD, em que
AAAA corresponde aos quatro dı́gitos do ano, MM corresponde aos dois dı́gitos
do mês e DD aos dois dı́gitos do dia.

Figura 4.2: Hierarquias e nı́veis da dimensão Access Date
Calendar Year
No nı́vel Calendar Year é armazenada informação sobre o ano civil em que
ocorreu o acesso. Na Tabela 4.1 são apresentados os vários atributos existentes
neste nı́vel.
Atributo
CYear Begin Date
CYear End Date
CYear Time Span
CYear Number

Descrição
Primeira data do ano.
Última data do ano.
Número de dias do ano.
Número do ano.

Exemplo
2000-01-01
2000-12-31
365
2000

Tabela 4.1: Atributos do nı́vel Calendar Year da dimensão Access Date

Calendar Quarter
No nı́vel Calendar Quarter é armazenada informação sobre o trimestre em
que ocorreu o acesso. Na Tabela 4.2 são apresentados os vários atributos existentes neste nı́vel. A designação do trimestre deve ser inserida no formato AAAAQN,
em que AAAA são os quatro dı́gitos do ano, Q deve ser sempre igual à letra Q (indicativo de trimestre) e N é o número do trimestre no ano (1, 2, 3 ou 4).
Calendar Month
No nı́vel Calendar Month é armazenada informação sobre o mês em que
ocorreu o acesso. Na Tabela 4.3 são apresentados os vários atributos existentes
neste nı́vel.
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Atributo
CQuarter Begin Date
CQuarter End Date
CQuarter Time Span
CQuarter Name
CQuarter of Year
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Descrição
Primeira data do trimestre.
Última data do trimestre.
Número de dias do trimestre.
Designação do trimestre.
Número de ordem do trimestre no ano

Exemplo
2000-01-01
2000-03-31
91
2000Q1
1

Tabela 4.2: Atributos do nı́vel Calendar Quarter da dimensão Access Date

Atributo
CMonth Begin Date
CMonth End Date
CMonth Time Span
CMonth Name
CMonth Short Name
CMonth of Quarter
CMonth of Year

Descrição
Primeira data do mês.
Última data do mês.
Número de dias do mês.
Nome do mês.
Abreviatura do mês.
Número do mês no trimestre.
Número do mês no ano.

Exemplo
2000-01-01
2000-01-31
31
Janeiro
Jan
1
1

Tabela 4.3: Atributos do nı́vel Calendar Month da dimensão Access Date

Calendar Day
No nı́vel Calendar Day é armazenada informação sobre o dia em que ocorreu o acesso. Na Tabela 4.4 são apresentados os vários atributos existentes neste
nı́vel. De acordo com a norma ISO8601:2000(E) [70], o primeiro dia da semana
é a segunda-feira e o sétimo dia da semana é o domingo, pelo que o atributo
Day of Week Number deve seguir esta regra. O atributo Day Type permite distinguir datas conhecidas, consideradas normais, de datas impossı́veis de
identificar, consideradas desconhecidas.
Atributo
Day Type
Day SQL
Day of Week Name
Day of Week Number
Day of Month
Day of CYear
Day of CQuarter
Day Weekday
Day Holiday

Descrição
Tipo de data.
Formato SQL da data.
Nome dos dias da semana.
Número do dia da semana.
Número do dia no mês.
Número do dia no ano civil.
Número do dia no trimestre
civil.
É um dia útil ou de fim-desemana?
É feriado?

Exemplo
Normal
2000-01-31
Segunda-feira
1
31
31
31
Semana
Não

Tabela 4.4: Atributos do nı́vel Calendar Day da dimensão Access Date
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Time of Day

Para evitar o tamanho associado a uma dimensão que conjugue dias e horas,
decidiu-se separar estas duas entidades e criar uma outra dimensão para as horas,
minutos e segundos. A dimensão Time of Day contém um registo por cada
segundo do dia e possui apenas uma hierarquia, com 3 nı́veis (Figura 4.3).

Figura 4.3: Hierarquias e nı́veis da dimensão Time of Day
Os vários atributos da dimensão estão na Tabela 4.5. O nome de cada atributo
é composto por um prefixo igual ao nome do nı́vel a que pertence. O atributo
Second timestamp deve ser especificado no formato hh:mm:ss, de acordo
com a norma ISO8601:2000(E) [70].
Atributo
Hour of Day
Minute of Hour
Minute Since Midnight
Second of Minute
Second Since Midnight
Second Type
Second Timestamp

Descrição
Hora.
Minuto.
Número de minutos desde a
meia noite.
Segundo.
Número de segundos desde a
meia noite.
Tipo de instante temporal.
Instante temporal em formato
completo.

Exemplo
0
0
0
30
30
Normal
00:00:30

Tabela 4.5: Atributos da dimensão Time of Day

4.3.3

Academic Date

Para além da dimensão Access Date e Time of Day, foi necessário criar
uma dimensão para a definição de múltiplos calendários académicos. Esta é uma
realidade existente na UP, onde cada instituição possui um calendário académico.
Esta dimensão é especı́fica do contexto académico e importante por poder ser utilizada em data marts como uma dimensão conforme. Uma dimensão conforme
é uma dimensão referida por mais do que uma tabela de factos, que possui o
mesmo significado e conteúdo, independentemente do contexto em que cada tabela de factos se enquadra.
Cada calendário académico contempla diversos regimes que diferem no número de módulos que possuem. O regime semestral é composto por 2 módulos,
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o regime quadrimestral é composto por 3 módulos e o regime trimestral é composto por 4 módulos. Esta dimensão possui três hierarquias relativas a cada um
dos regimes e uma hierarquia para as sessões académicas (Figura 4.4).

Figura 4.4: Hierarquias e nı́veis da dimensão Academic Date
Pela similaridade existente entre os nı́veis dos módulos, perı́odos e semanas
dos vários regimes, a descrição é feita em conjunto.
Academic Year
Neste nı́vel é armazenada informação sobre o ano académico, como a data de
inı́cio e fim, o número total de dias, o número total de dias úteis (aulas ou exames)
e a designação do ano académico (Tabela 4.6).
Atributo
AYear Begin Date
AYear End Date
AYear Total Time
Span
AYear Work Time
Span
AYear Name

Descrição
Primeira data do ano lectivo.
Última data do ano lectivo.
Número total de dias do ano lectivo.

Exemplo
2003-09-01
2004-08-31
365

Número de dias úteis (aulas ou exames)
do ano lectivo.
Designação do ano lectivo.

242
2003-2004

Tabela 4.6: Atributos do nı́vel Academic Year da dimensão Academic Date

Semestral Module, Quadrimestral Module e Trimestral Module
Nestes nı́veis é armazenada informação sobre cada módulo do regime académico
(Tabela 4.7). Sobre cada módulo é armazenada informação sobre a data de inı́cio
e fim, sobre o número total de dias que contém (que pode não corresponder
necessariamente à diferença entre a data de fim e a data de inı́cio, já que que

64
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podem existir dias entre a data de inı́cio e fim que não façam parte do módulo p.ex. férias de Verão), sobre o número de dias úteis que contém (por dias úteis
considera-se dias de trabalho: aulas ou exames), nome do módulo e número do
módulo no ano académico.
Os três nı́veis possuem os mesmo atributos, cujo nome difere apenas na primeira letra (S no nı́vel Semestral Module, Q no nı́vel Quadrimestral
Module e T no nı́vel Trimestral Module). Por este motivo, serão apenas
apresentados os atributos do nı́vel Semestral Module.
Atributo
SModule Begin Date
SModule End Date
SModule Total Time Span
SModule Work Time Span
SModule Name
SModule of Year

Descrição
Primeira data do semestre.
Última data do semestre.
Número total de dias do semestre.
Número de dias úteis (aulas
ou exames) do semestre.
Nome do semestre.
Número de ordem do semestre no ano.

Exemplo
2003-09-15
2004-02-24
160
120
20032004S1
1

Tabela 4.7: Atributos do nı́vel Semestral Module da dimensão Academic Date

Semestral Period, Quadrimestral Period e Trimestral Period
Nestes três nı́veis é armazenada informação sobre o perı́odo académico de cada
regime: perı́odo lectivo, perı́odo de preparação de exames, perı́odo de exames normal, perı́odo de exames de recurso ou não aplicável (Tabela 4.8). Os
perı́odos académicos, independentemente do regime em que se integram, devem
ser sempre constituı́dos por semanas académicas completas. As férias poderão
ou não estar incluı́das nos perı́odos académicos, dependendo dos critérios de
cada instituição. Os perı́odos não têm de ser obrigatoriamente contı́nuos no
tempo. Em instituições em que exista época de exames em Setembro, dois
perı́odos são separados pelas férias de Verão que não integram nenhum perı́odo.
Estes três nı́veis possuem os mesmo atributos, cujo nome difere apenas na
primeira letra. Por este motivo, serão apenas apresentados os atributos do nı́vel
Semestral Period.
Semestral Week, Quadrimestral Week, Trimestral Week
As semanas académicas são de duração variável, correspondendo ao planeamento interno de cada instituição. O número de dias úteis corresponde aos dias
com aulas ou exames nesse perı́odo e o número de dias total corresponde à soma
dos dias úteis e não úteis do perı́odo. Pode haver semanas com 0 dias úteis como
é o caso da semana da Queima das Fitas. A numeração das semanas académicas
é definida em cada instituição, podendo uma semana académica estar associada
a mais do que uma semana civil. As semanas não necessitam de ser contı́nuas
no tempo, ou seja, a semana 14 de um calendário pode ser a semana de 13 a 19
de Dezembro e a semana 15 pode ser a semana de 03 a 09 de Janeiro. Podem
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Atributo
SPeriod Begin Date
SPeriod End Date
SPeriod Type
SPeriod
Span
SPeriod
Span

Total

Time

Work

Time

Descrição
Primeira data do perı́odo
académico semestral.
Última data do perı́odo
académico semestral.
Tipo de perı́odo académico
semestral.
Número total de dias do
perı́odo.
Número de dias úteis (aulas
ou exames) do perı́odo.

Exemplo
2003-09-20
2004-12-19
Lectivo
91
65

Tabela 4.8: Atributos do nı́vel Semestral Period da dimensão Academic Date

existir semanas civis sem correspondência a semanas académicas (esta situação
costuma acontecer com as semanas das férias de Natal). A designação das semanas deve ser composta por 12 caracteres (p.ex. 20032004SW01). Os primeiros
oito identificam o ano lectivo em que a semana se insere (20032004), o nono e
décimo caracter identificam o módulo académico (SW) e os dois últimos identificam o número da semana no módulo em que esta se insere (01).
Os três nı́veis possuem os mesmo atributos, cujo nome difere apenas na primeira letra. Por este motivo, serão apenas apresentados os atributos do nı́vel
Semestral Week (Tabela 4.9).
Atributo
SWeek Begin Date
SWeek End Date
SWeek Name
SWeek of AYear
SWeek of ASemester
SWeek of SPeriod
SWeek
Span
SWeek
Span

Total

Time

Work

Time

Descrição
Primeira data da semana.
Última data da semana.
Designação da semana.
Número da semana no ano
lectivo.
Número da semana no semestre lectivo
Número da semana no
perı́odo académico semestral
Número total de dias da semana.
Número de dias úteis (aulas
ou exames) da semana.

Exemplo
2003-09-15
2004-09-21
20032004SW01
1
1
1
7
5

Tabela 4.9: Atributos do nı́vel Semestral Week da dimensão Academic Date

Academic Session
As sessões académicas são perı́odos especı́ficos, de duração variável, existentes no calendário académico. A tı́tulo de exemplo, o Dia da Universidade é uma
sessão académica com a duração de 1 dia e a Queima das Fitas é uma sessão com
7 dias. Todas as férias serão consideradas sessões académicas. Como as sessões
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podem variar com o ciclo de ensino (p.ex. a Queima das Fitas é, normalmente,
uma sessão sem aulas nas licenciaturas e uma sessão com aulas nos mestrados
e doutoramentos), existem três atributos ( ASession First Cycle Type,
ASession Second Cycle Type e ASession Third Cycle Type).
A nomeação destes atributos têm em consideração o processo de Bolonha e permite armazenar a realidade em vigor (aulas, sem aulas e férias) em cada ciclo.Os
atributos do nı́vel Academic Session são apresentados na Tabela 4.10.
Atributo
ASession Begin Date
ASession End Date
ASession First Cycle
Type
ASession Second Cycle
Type
ASession Third Cycle
Type
ASession Name
ASession Short Name
ASession Span

Descrição
Primeira data da sessão
Última data da sessão
Tipo de sessão nos cursos do
1o ciclo.
Tipo de sessão nos cursos do
2o ciclo.
Tipo de sessão nos cursos do
3o ciclo.
Nome da sessão
Abreviatura do nome da
sessão.
Número de dias da sessão.

Exemplo
2004-12-20
2005-01-03
Férias
Férias
Férias
Férias de Natal
N
14

Tabela 4.10: Atributos do nı́vel Academic Session da dimensão Academic Date

Academic Day
O nı́vel Academic Day armazena informação sobre o dia académico em que
ocorreu o acesso (Tabela 4.11). Aqui, o dia é classificado em dia com aulas
ou dia sem aulas para os três tipos de cursos e é guardada a numeração do
dia académico nos módulos, perı́odos, semanas e sessões. Tal como na dimensão Access Date o atributo Day Type permite a existência de factos
sem conhecimento exacto do dia em questão. Este atributo poderá tomar o valor
Normal ou Desconhecido.
Para facilitar a compreensão de módulo, perı́odo, semana e sessão académica,
é apresentada de seguida uma transposição de uma parte de um calendário académico em cada um destes conceitos. O excerto do calendário académico é de
um regime semestral e compreende os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, de
forma a abranger dois semestres e várias instâncias destes conceitos. Para além
do sinalizado na Figura 4.5, interessa também conhecer as delimitações dos seguintes perı́odos do primeiro e segundo semestre:
• 1◦ Semestre
– Férias de Natal: 18 Dez 2004 a 02 Jan 2005
– Perı́odo lectivo de preparação para exames: 3 a 8 Jan 2005
– Perı́odo de exames: 10 Jan 2005 a 19 Fev 2005
– Férias de Carnaval: 7 e 8 Fev 2005
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Atributo
Day Type
Day First Cycle
Classes
Day Second Cycle Classes
Day Third Cycle
Classes
Day of AYear
Day of SModule
Day of QModule
Day of TModule
Day of SPeriod
Day of QPeriod
Day of TPeriod
Day of SWeek
Day of QWeek
Day of TWeek
Day of ASession
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Descrição
Tipo de data.
Nos cursos do 1o ciclo, o dia é com ou
sem aulas?
Nos cursos do 2o ciclo, o dia é com ou
sem aulas?
Nos cursos do 3o ciclo, o dia é com ou
sem aulas?
Número de dia no ano lectivo
Número do dia no semestre académico
Número do dia no quadrimestre
académico
Número do dia no trimestre académico.
Número do dia no perı́odo académico semestral.
Número do dia no perı́odo académico
quadrimestral.
Número do dia no periodo académico trimestral.
Número do dia na semana semestral.
Número do dia na semana quadrimestral.
Número do dia na semana trimestral.
Número do dia na sessão académica.

Exemplo
Normal
Sem aulas
Sem aulas
Sem aulas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabela 4.11: Atributos do nı́vel Academic Day da dimensão Academic Date

• 2◦ Semestre
– Inı́cio do perı́odo lectivo: 21 Fev 2005
– Dia da Universidade do Porto 22 Mar 2005
– Férias da Páscoa: 23 a 29 Mar 2005
Todo o excerto do calendário pertence ao ano lectivo 2004/2005. Sendo um
calendário de regime semestral é composto por dois módulos delimitados pelo
dia 21 de Fevereiro que já pertence ao segundo semestre (Figura 4.6). Estes três
meses contêm vários tipos de perı́odos académicos, tal como se pode verificar na
Figura 4.7. A distinção no tratamento dos dois dias que pertencem às Férias de
Natal (1 e 2 de Janeiro) e dos dias que pertencem às Férias da Páscoa está relacionada com a contagem das semanas académicas. Neste calendário académico, as
semanas das Férias de Natal não são consideradas semanas académicas, pelo que
não são consideradas parte de um perı́odo académico. O mesmo não acontece
com as Férias da Páscoa que, como podemos verificar na numeração das semanas apresentada na Figura 4.5, estão incluı́das numa semana académica com 14
dias (de 21 de Março a 3 de Abril), em que apenas 4 dias são úteis (com aulas).
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Figura 4.5: Parte de calendário académico

Figura 4.6:
académico

Módulos do calendário

Figura 4.7:
académico

Perı́odos do calendário

Em termos de sessões, existem no excerto do calendário apresentado, 4 sessões
distintas: Férias de Natal, Férias de Carnaval, Dia da Universidade do Porto e
Férias da Páscoa (Figura 4.8). O restante perı́odo não se enquadra em nenhuma
sessão académica. Repare-se nas diferentes durações de cada sessão. Enquanto o
dia da Universidade do Porto é uma sessão de apenas um dia, as férias da Páscoa
já são compostas por 7 dias.

4.3.4

User

A dimensão User é outra dimensão imperativa por armazenar informação sobre
os utilizadores que desencadeiam os eventos a rastrear. Esta dimensão é crucial para a segmentação dos utilizadores e para a consequente compreensão dos
comportamentos a analisar.
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Figura 4.8: Sessões do calendário académico
Como se pode verificar na Figura 4.9, os acessos podem ser feitos por utilizadores (anónimos ou registados) ou por agentes automáticos. Os utilizadores
registados podem ser alunos, funcionários (docentes ou não docentes) e outras
instituições que ofereçam estágios curriculares. Estes utilizadores são registados pela instituição a que estão associados, já que o SIGARRA não permite a
autenticação de pessoas sem vı́nculo à instituição. Naturalmente, é sobre estes
utilizadores que se armazena mais informação nesta dimensão. Os utilizadores
anónimos são todos aqueles que visitam o sı́tio web, sem autenticação. Nesta
dimensão os acessos não humanos (consultar a Secção 5.2.4) são apenas sinalizados para distinção dos outros tipos de acesso. É a dimensão Agent que
armazena informação sobre os agentes automáticos responsáveis pelo acesso.

Figura 4.9: Tipos de utilizador
A obtenção de informação sobre os utilizadores é um aspecto problemático,
já que os utilizadores web gostam de manter o anonimato e introduzem frequentemente informações falsas [2]. Comparativamente a outros SI Web que adquirem a informação sobre os seus utilizadores através de formulários de registo,
o SIGARRA tem a vantagem de possuir informação fidedigna sobre os utilizadores, obtida aquando a inscrição dos alunos, na contratação dos funcionários
ou no momento em que uma instituição oferece estágios. Tal como a dimensão
Academic Date, esta dimensão está adaptada ao contexto académico (Figura
4.10).
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Figura 4.10: Hierarquias e nı́veis da dimensão User

Academic Degree
Neste nı́vel é guardada informação sobre o grau académico que o utilizador possui (Tabela 4.12). Esta hierarquia não é aplicável às instituições.
Atributo
Degree Code
Degree
Short
Name
Degree Name

Descrição
Código
do
SIGARRA
da
habilitação.
Abreviatura do grau académico.

Exemplo
1

Nome do grau académico

Licenciatura

Lic

Tabela 4.12: Atributos do nı́vel Academic Degree da dimensão User

Age Group
Aqui é armazenada informação sobre o escalão etário a que o utilizador pertence:
1 (11 a 20), 2 (21 a 30), 3 (31 a 40), 4 (41 a 50), 5 (51 a 60), 6 (61 a 70), 7 (71 a
80), 8 (81 a 90), 9 (91 a 100), 10 (>100), Não Aplicável e Desconhecido (Tabela
4.13). Esta hierarquia não é aplicável às instituições.
Atributo
AgeGroup Code
AgeGroup Desc

Descrição
Código do escalão etário do
utilizador.
Descrição do escalão etário
do utilizador.

Exemplo
1
11-20

Tabela 4.13: Atributos do nı́vel Age Group da dimensão User
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Gender
Este nı́vel armazena informação sobre o género do utilizador (Tabela 4.14). Esta
hierarquia não é aplicável às instituições.
Atributo
Gender Code
Gender Desc

Descrição
Código do género do utilizador.
Género do utilizador.

Exemplo
F
Feminino

Tabela 4.14: Atributos do nı́vel Gender da dimensão User

Country, District, Council e Parish
Os nı́veis descritos nesta secção pertencem à hierarquia que pretende armazenar
informação sobre o local de nascimento do utilizador: paı́s (Tabela 4.15), distrito
(Tabela 4.16), concelho (Tabela 4.17) e freguesia (Tabela 4.18). Quando os utilizadores são instituições estes nı́veis são referentes ao seu local de actividade. O
código do paı́s deve estar em conformidade com a norma ISO 3166 [71].
Atributo
Country Code
Country Name

Descrição
Código do paı́s de nascimento do
utilizador.
Nome do paı́s de nascimento do utilizador.

Exemplo
PT
Portugal

Tabela 4.15: Atributos do nı́vel Country da dimensão User

Atributo
District Code

District Name

Descrição
Código do distrito de nascimento do utilizador existente no
SIGARRA
Nome do distrito de nascimento do
utilizador.

Exemplo
1

Porto

Tabela 4.16: Atributos do nı́vel District da dimensão User

Atributo
Council Code

Council Name

Descrição
Código do concelho de nascimento do utilizador idêntico
ao do SIGARRA.
Nome do concelho.

Exemplo
1

Porto

Tabela 4.17: Atributos do nı́vel Council da dimensão User
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Atributo
Parish Code

Parish Name

Descrição
Código da freguesia de nascimento
do utilizador idêntico ao do SIGARRA.
Nome da freguesia.

Exemplo
1

Sé

Tabela 4.18: Atributos do nı́vel Parish da dimensão User

Role, Group e Category
O papel do utilizador na instituição é armazenado na hierarquia User Role,
composta por três nı́veis: Role, Group e Category.
No nı́vel Role (Tabela 4.19), guarda-se informação de alto nı́vel, sobre o
papel desempenhado como: aluno, docente, não docente e instituição.
Atributo
Role Code
Role Desc

Descrição
Código do papel desempenhado
pelo utilizador na instituição.
Papel desempenhado.

Exemplo
DOC
Docente

Tabela 4.19: Atributos do nı́vel Role da dimensão User

Em Group (Tabela 4.20) especificam-se as funções desempenhadas: nos
alunos, guarda-se o ciclo do curso frequentado (licenciatura, pós-graduação,
mestrado ou doutoramento), nos docentes guarda-se o vı́nculo à instituição (assistente ou professor), nos não docentes guarda-se a área de colaboração (p.ex.
técnico, serralheiro) e nas instituições guarda-se o tipo de instituição (Ensino,
Empresa).
Atributo
Group Code

Group Desc

Descrição
Código do ciclo do
curso,
vı́nculo
à
instituição ou área de
colaboração.
Descrição do ciclo
do curso, vı́nculo à
instituição ou área de
colaboração.

Exemplo
1

Licenciatura

Tabela 4.20: Atributos do nı́vel Group da dimensão User

Em Category (Tabela 4.21), armazena-se informação ainda mais especı́fica:
nos alunos, guarda-se o nome do curso, nos docentes, o lugar na carreira académica
(Assistente Estagiário, Assistente, Auxiliar sem agregação, Auxiliar com agregação,
Associado sem agregação, Associado com agregação, Professor Catedrático),
nos não docentes, a categoria na carreira (p.ex. Técnico de Informática de 1◦
nı́vel, Serralheiro Principal) e nas instituições guarda-se o nome.
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Atributo
Category Code

Category
Acronym

Category Desc
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Descrição
Código do nome do curso, lugar na carreira académica ou
categoria da função desempenhada.
Sigla do nome do curso, lugar na carreira académica ou
categoria da função desempenhada.
Descrição do nome do curso,
lugar na carreira académica
ou categoria da função desempenhada.

Exemplo
1

MGI

Mestrado em Gestão de
Informação

Tabela 4.21: Atributos do nı́vel Category da dimensão User

Entity, Department e Section
Na hierarquia User Entity, mantém-se informação sobre a entidade a que o
utilizador está associado (a sua ligação principal pode ser a um dos institutos de
investigação da faculdade), o departamento ou serviço (p.ex. Departamento de
Engenharia Electrotécnica, Serviço de Documentação e Informação) e sobre a
secção/unidade (p.ex. Secção de Energia, Divisão Biblioteca) a que está associado. Esta hierarquia só se aplica quando os utilizadores são funcionários. As Tabelas 4.22, 4.23 e 4.24 apresentam os atributos dos nı́veis Entity, Department
e Section.
No que diz respeito ao nı́vel Entity, é necessário referir que é vulgar a
associação de funcionários (essencialmente docentes) à faculdade e a outra entidade, seja ela uma unidade de investigação (por exemplo: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - INESC) ou um instituto de interface (por exemplo: Instituto de Sistemas e Robótica do Porto). Independentemente da ligação
principal destes utilizadores ser ou não à faculdade, é-lhes fornecido acesso ao
SIGARRA, o que justifica a existência deste nı́vel para o armazenamento desta
informação.
Atributo
Entity
Code
Entity
Acronym
Entity
Name

Descrição
Código da entidade a que o
utilizador está afecto.
Sigla associada à entidade.
Nome da entidade.

Exemplo
4526
FEUP
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

Tabela 4.22: Atributos do nı́vel Entity da dimensão User
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Atributo
Department
Code
Department
Acronym
Department
Name

Descrição
Código do departamento ou
serviço a que o utilizador está
afecto.
Sigla associada ao departamento ou serviço.
Nome do departamento ou
serviço.

Exemplo
1

DEEC
Departamento de Engenharia
Electrotécnica

Tabela 4.23: Atributos do nı́vel Department da dimensão User

Atributo
Section
Code
Section
Acronym
Section
Name

Descrição
Código da secção ou unidade a que
o utilizador está afecto.
Sigla da secção ou unidade.

Exemplo
1

Nome da secção ou unidade.

Secção de Energia

SE

Tabela 4.24: Atributos do nı́vel Section da dimensão User

Activity Status
Neste nı́vel guarda-se informação sobre o estado de actividade do utilizador dentro da instituição: Activo ou em contratação, Activo, Não activo, Reformado
(Tabela 4.25).
Atributo
Activity Status
Code
Activity Status
Name

Descrição
Código do estado de actividade na instituição.
Nome do estado de actividade
na instituição.

Exemplo
ACT
Activo

Tabela 4.25: Atributos do nı́vel Activity Status da dimensão User

Civil Status
Guarda informação sobre estado civil do utilizador: Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo, Separado Judicialmente ou Outro (Tabela 4.26).
Atributo
Civil Status Code
Civil Status Name

Descrição
Código do estado civil.
Nome do estado civil.

Exemplo
S
Solteiro

Tabela 4.26: Atributos do nı́vel Civil Status da dimensão User
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User Type
É nesta hierarquia que se faz a distinção entre os vários tipos de utilizadores.
No nı́vel Identification Type (Tabela 4.27) o utilizador é classificado
de forma mais genérica: registado, anónimo e agente automático. O nı́vel Type
(Tabela 4.28) não é aplicável aos funcionários. Nos alunos permite classificá-los
numa de 3 categorias mais especı́ficas (Normal, Mobilidade e Extraordinário) e
nas empresas permite identificar se o utilizador tem um papel de administrador
na instituição em questão.
Atributo
User Identification
Type Code
User Identification
Type Desc

Descrição
Código do tipo de utilizador.

Exemplo
R

Descrição do tipo de utilizador.

Registado

Tabela 4.27: Atributos do nı́vel Identification Type da dimensão User

Atributo
User Type
Code
User Type
Desc

Descrição
Código do tipo de utilizador.

Exemplo
N

Descrição do tipo de utilizador.

Normal

Tabela 4.28: Atributos do nı́vel Type da dimensão User

User
Neste nı́vel é armazenada informação especı́fica sobre o utilizador (Tabela 4.29).
Os atributos User Acronym, First Name e Last Name não se aplicam às instituições.

4.3.5

User Machine

Nesta dimensão é possı́vel guardar informação sobre a máquina do utilizador
que originou o pedido. Esta dimensão possui duas hierarquias (Figura 4.11),
referentes ao local geográfico e ao domı́nio da máquina. A primeira hierarquia guarda informação sobre o paı́s (Tabela 4.30), o nome de domı́nio (Tabela
4.31) e o endereço IP de acesso (Tabela 4.32). A segunda hierarquia armazena
o domı́nio primário (p.ex.: pt - Portugal), o nome de domı́nio completo e o
endereço IP associado ao acesso. No nı́vel User Machine (Tabela 4.33) é
também armazenada informação sobre a localização associada à máquina que
origina o acesso: se é interna à instituição e se é interna à UP. Caso seja interna à instituição armazena-se também informação sobre a origem interna dentro da instituição: Rede Estruturada, Servidores, Rede sem fios, Portáteis, VPN
(PPTP), VPN(IPSec) ou Roaming e-U.
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Atributo
User Number

User Login
User Acronym
Full Name
First Name
Last Name
User First Year

User Years In Institution Category
User Years In Institution Category
Description

Descrição
Número do utilizador, concatenado com ’A’ nos alunos,
’F’ nos funcionários e ’E’ nas
empresas.
Nome de utilizador do SIGARRA.
Sigla associada ao utilizador.
Nome completo.
Primeiro nome.
Último nome.
Ano de ligação à instituição.
Nos alunos corresponde ao
ano da matrı́cula, nos funcionários à data de celebração
do contrato e nas empresas à
data de inı́cio de acesso.
Categoria do número de anos
há que o utilizador está relacionado com a instituição.
Descrição da categoria do
número de anos há que o utilizador está relacionado com
a instituição.

Exemplo
A020509007

mgi02007
ctl
Carla Alexandra Teixeira Lopes
Carla
Lopes
2002

2

Menos de 5 anos

Tabela 4.29: Atributos do nı́vel User da dimensão User

Figura 4.11: Hierarquias e nı́veis da dimensão User Machine
O código do paı́s existente no nı́vel Country deve estar em conformidade
com a norma ISO 3166 [71].
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Atributo
Country
Country Name
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Descrição
Sigla do paı́s.
Nome do paı́s

Exemplo
pt
Portugal

Tabela 4.30: Atributos do nı́vel Country da dimensão User Machine

Atributo
Primary Domain Code
Primary Domain Name

Descrição
Domı́nio primário
Descrição do tipo de domı́nio
primário

Exemplo
pt
Portugal

Tabela 4.31: Atributos do nı́vel Primary Domain da dimensão User Machine

Atributo
Domain Name

Descrição
IP resolvido em nome de domı́nio.

Exemplo
sapo.pt

Tabela 4.32: Atributos do nı́vel Domain da dimensão User Machine

Atributo
User Machine IP
User Machine In
Institution
User Machine In
UP
User
Machine
Institution
Access Type
User Machine IP
Byte1
User Machine IP
Byte2
User Machine IP
Byte3
User Machine IP
Byte4
User
Machine
IPV6

Descrição
IP como aparece nos logs.
A máquina é da própria
instituição?
A máquina é da UP?

Exemplo
198.168.1.2
Sim

Caso a máquina pertença à
instituição, qual é a sua
inserção em termos de rede?
Primeiro octeto do endereço
IP.
Segundo octeto do endereço
IP.
Terceiro octeto do endereço
IP.
Quarto octeto do endereço IP.

Rede Estruturada

Para o futuro formato IPV6

3ffe:80e8:d8:0:0:0:0:1

Sim

198
168
1
2

Tabela 4.33: Atributos do nı́vel User Machine da dimensão User Machine

4.3.6

Agent

A dimensão Agent permite guardar informação sobre o agente que permite o
acesso ao SI, seja ele um navegador utilizado por um humano, ou uma máquina
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não humana (Figura 4.12). Foram definidas duas hierarquias para esta dimensão,
uma relativa ao tipo de agente e outra relativa à plataforma de acção.

Figura 4.12: Hierarquias e nı́veis da dimensão Agent
Client Type, Client, Client Version
Na hierarquia Client, da qual fazem parte os nı́veis Client Type (Tabela
4.34), Client (Tabela 4.35) e Client Version (Tabela 4.36), é guardada
informação sobre o tipo de cliente e versão. Guarda-se, respectivamente, o tipo
de cliente (navegador gráfico, navegador de texto, agente automático), o cliente
(p.ex. Microsoft Internet Explorer) e a versão (6.0).
Atributo
Client
Type
Name
Client Type is
Agent

Descrição
Tipo de cliente de acesso.

Exemplo
Navegador gráfico

Indicador da presença de um
agente automático.

Não

Tabela 4.34: Atributos do nı́vel Client Type da dimensão Agent

Atributo
Client Acronym
Client Name

Descrição
Sigla ou identificador
do agente.
Nome do agente.

Exemplo
MSIE
Microsoft Internet Explorer

Tabela 4.35: Atributos do nı́vel Client da dimensão Agent

O nı́vel Client Version não se aplica aos agentes automáticos. Nestas
situações, todos os atributos deste nı́vel devem ser do tipo “Não Aplicável”.
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Atributo
Client
Version
Acronym
Client
Version
Full Name
Client
Version
Number
Client
Version
Major Num

79
Descrição
Sigla do agente e sua versão.

Exemplo
MSIE 7.01

Nome completo do agente.

Microsoft Internet Explorer 7.01
7.01

Número da versão do agente.
Número principal da versão
do agente.

7

Tabela 4.36: Atributos do nı́vel Client Version da dimensão Agent

Plataform, Operating System
A hierarquia Plataform permite guardar informação sobre a plataforma (Tabela 4.37) e sobre o sistema operativo da máquina que permite o acesso ao SI
(Tabela 4.38).
Atributo
Plataform Acronym
Plataform Name

Descrição
Sigla da plataforma.
Nome da plataforma.

Exemplo
WIN
Windows

Tabela 4.37: Atributos do nı́vel Plataform da dimensão Agent

O nı́vel Operating System não se aplica aos agentes automáticos. Nestas situações, todos os atributos deste nı́vel devem ser do tipo “Não Aplicável”.
Atributo
OS Full Name

Descrição
Nome completo do sistema operativo.

OS Acronym
OS Version

Sigla do sistema operativo.
Versão do sistema operativo.

Exemplo
Windows
98
WIN98
98

Tabela 4.38: Atributos do nı́vel Operating System da dimensão Agent

Agent
Este nı́vel armazena a expressão UserAgent registada nos ficheiros de log (Tabela
4.39).
Atributo
Agent Full
String

Descrição
O campo do
agente tal como
aparece nos logs.

Exemplo
Mozilla/4.0(compatible;
MSIE7.01;Windows98))

Tabela 4.39: Atributos do nı́vel Agent da dimensão Agent
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Page

Outra entidade indispensável na contextualização de eventos web é a página.
Apesar de ter sido definida tendo por base o SIGARRA, esta dimensão pode ser
facilmente adaptada às realidades de outros Sistemas de Informação na Web.
No SIGARRA, todas as páginas são geradas dinamicamente com base em
informação existente na base de dados. Apesar disto, neste sistema, as páginas
podem ser classificadas como estáticas se apenas acederem à base de dados para
obter o código HTML que dará origem à página. Todas as páginas que acedam à
base de dados para obter valores a apresentar em determinadas zonas da página,
são designadas no SIGARRA como páginas dinâmicas.
No SIGARRA, existem três conceitos associados às páginas web: aplicação,
módulo e procedimento [72]. À semelhança desta estrutura, a dimensão Page
foi definida com uma única hierarquia e 4 nı́veis (Figura 4.13).

Figura 4.13: Hierarquia e nı́veis da dimensão Page
Application
No SIGARRA, uma aplicação é um artefacto aplicacional autónomo que possui
um ou mais módulos. Este nı́vel armazena informação sobre a aplicação a que
a página acedida pertence (Tabela 4.40). Como a informação que permitirá preencher o atributo PageApp Description ainda não existe, este campo está
previsto para utilização futura.
Atributo
PageApp Code

PageApp Name
PageApp
cription

Des-

Descrição
Código da aplicação do SIGARRA a que a página pertence.
Nome da aplicação a que a
página pertence.
Descrição da aplicação a que
a página pertence.

Exemplo
2

GesSI
Para preenchimento futuro.

Tabela 4.40: Atributos do nı́vel Page Application da dimensão Page
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Module
Os módulos são unidades lógicas relativas às principais funcionalidades do SI
e possuem procedimentos. Tal como no nı́vel Application, devido à não
existência da respectiva informação, o atributo para armazenar a descrição do
módulo foi incluı́do no modelo para utilização futura. Os atributos deste nı́vel
são apresentados na Tabela 4.41.
Atributo
PageMod Code
PageMod Name
PageMod
cription

Des-

Descrição
Código do módulo do SIGARRA a
que a página pertence.
Nome do módulo a que a página
pertence.
Descrição do módulo a que a página
pertence.

Exemplo
3
Cursos
Para
preenchimento futuro.

Tabela 4.41: Atributos do nı́vel Page Module da dimensão Page

Procedure
Um procedimento é a entidade que gera páginas que, por sua vez, são a unidade
conceptual de interacção com o utilizador, possuindo cada uma o seu objectivo
especı́fico. Um mesmo procedimento pode dar origem a várias páginas diferentes, consoante os argumentos que recebe no pedido HTTP. No nı́vel do procedimento, é guardada informação sobre o nome do procedimento (presente no URL
da página), sobre o tipo de acesso (controlado ou público), sobre o idioma em
que pode ser apresentada (Português - 0, Inglês - 1 ou Português e Inglês - 2) e
sobre a sua natureza (estática ou dinâmica). Para além desta informação, caso
este procedimento possua associado um procedimento de ajuda, é também armazenado o código deste último. O armazenamento desta informação permitirá
analisar a utilização dada ao módulo de ajuda em cada um dos procedimentos.
Na Tabela 4.42 apresentam-se os atributos deste nı́vel.
Page
No último nı́vel (Page), é guardada informação sobre a instância do procedimento, ou seja, a página efectiva que é gerada e visualizada pelos utilizadores
(Tabela 4.43). É este nı́vel que permitirá analisar os argumentos passados ao
procedimento. A importância do armazenamento dos argumentos é evidente no
exemplo seguinte. Se um utilizador consultar informação sobre um curso, o procedimento utilizado é o Cursos geral apresentacao. Se apenas for armazenada informação a este nı́vel deixa de ser possı́vel saber qual o curso sobre
o qual foi visualizada informação. São os argumentos passados ao procedimento
que permitem ter acesso a esta informação.
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Atributo
PageProc Code

PageProc Name
PageProc Description
PageProc Source
PageProc Access
PageProc Language Code
PageProc Language
PageProc Help
Page

Descrição
Código do procedimento do
SIGARRA a que a página
pertence.
Nome do Procedimento a que
a página pertence.
Descrição do procedimento a
que a página pertence.
Indicador do tipo de página.
Indicador do tipo de acesso.
Código identificador dos idiomas suportados.
Idioma em que o procedimento pode ser apresentado.
Código do procedimento de
ajuda referente a este procedimento.

Exemplo
5

Cursos
Para preenchimento futuro.
Dinâmica
Acesso público
0
Português
1223

Tabela 4.42: Atributos do nı́vel Page Procedure da dimensão Page

Atributo
Page language
Page URI

Descrição
Idioma em que a página é
apresentada.
URI especı́fico da página.

Page stem

Tudo entre a ’/’ e antes do ’?’

Page port

Porta associada ao pedido da
página.
Argumentos passados ao procedimento. Todo o texto após
o caracter ’?’ até ao final ou
até o sı́mbolo ’#’.

Page URI
Query

Exemplo
Português
/si/CURSOS GERAL.
APRESENTACAO?P grau=
L
/si/CURSOS GERAL.
APRESENTACAO
80
P grau=L

Tabela 4.43: Atributos do nı́vel Page da dimensão Page

4.3.8

Referrer

A dimensão Referrer descreve o modo como o utilizador chega a uma determinada página. Esta informação é disponibilizada pelos ficheiros de log do
servidor web, que armazena o URL da página que originou o pedido. Como é
possı́vel visualizar na Figura 4.14, esta dimensão possui uma hierarquia onde se
guarda informação relativa ao tipo de domı́nio.
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Figura 4.14: Hierarquia e nı́veis da dimensão Referrer
Primary Domain e Domain
No nı́vel Primary Domain (Tabela 4.44) e Domain (Tabela 4.45) guarda-se
informação sobre a estrutura de domı́nios (primário e secundário) associada ao
referente.
Atributo
Primary Domain
Name
Primary Domain
Code

Descrição
Nome de domı́nio primário.

Exemplo
Company

Especificação
primário.

com

do

domı́nio

Tabela 4.44: Atributos do nı́vel Primary Domain da dimensão Referrer

Atributo
Domain In Same
Site
Domain In Same
Institution
Domain In UP
Domain name

Descrição
O referente pertence ao
mesmo sı́tio web do recurso
pedido.
O referente pertence a um
sı́tio web do mesmo domı́nio
do recurso pedido.
O referente pertence ao
domı́nio da UP.
Nome de domı́nio completo
do sı́tio referente.

Exemplo
Sim

Sim

Sim
www.fe.up.pt

Tabela 4.45: Atributos do nı́vel Domain da dimensão Referrer

URL
Neste nı́vel é armazenada informação especı́fica ao URL do referente como servidor, porta, caminho e parâmetros (Tabela 4.46).
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Atributo
URL Host
Port
URL Stem
URL
Procedure
URL Query

URL
Search
Engine ID
URL
Search
Engine
Desc
URL
Search
Engine
Desc
URL

Descrição
Porta associada ao referente.

Exemplo
8080

Tudo após a ’//’ e antes do ’?’
Tudo após a última ’/’ e antes
do ’?’
Parâmetros do referente.
Tudo após o ’?’ e antes do
’#’.
Sendo uma página de resultados, guarda o ID do motor de
pesquisa
Sendo uma página de resultados, guarda a designação do
motor de pesquisa

teste.html
teste.html

Sendo uma página de resultados, guarda a expressão de
pesquisa utilizada do motor
de pesquisa
URL completo.

universidade do porto

t=134&p=252

google

Google

sifeup.fe.up.pt:
8080/teste.html?t=
134&p=252

Tabela 4.46: Atributos do nı́vel URL da dimensão Referrer

4.3.9

HTTP Status Code

A dimensão HTTP Status Code (Figura 4.15) armazena informação sobre
o resultado do processamento do pedido. Este código é sempre composto por 3
dı́gitos e está definido no protocolo HTTP/1.1 [9]. Os códigos de estado HTTP
podem ser classificados em cinco categorias: Informativo (1xx), Sucesso (2xx),
Redireccionamento (3xx), Erro no cliente (4xx) e Erro no servidor (5xx). Esta
dimensão possui dois nı́veis, um que categoriza o resultado do processamento
nas categorias indicadas e outro que indica o código exacto do processamento.
Os atributos dos dois nı́veis da dimensão são apresentados nas Tabelas 4.47 e
4.48.

Figura 4.15: Dimensão HTTP Status
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Atributo
Category Status
Code
Category Status
Desc
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Descrição
Primeiro algarismo do código
de estado HTTP.
Descrição do código de estado conforme definido no
protocolo HTTP.

Exemplo
2
Sucesso

Tabela 4.47: Atributos do nı́vel Category Status da dimensão HTTP Status

Atributo
Status Code
Status Code Desc

Descrição
Código do estado HTTP devolvido.
Descrição do código de
estado HTTP conforme
especificação no protocolo
HTTP.

Exemplo
200
OK

Tabela 4.48: Atributos do nı́vel Status da dimensão HTTP Status

4.3.10

Session Type

A dimensão SessionType está prevista neste modelo para utilização futura.
Devido à falta de informação disponı́vel, não será utilizada numa primeira fase,
ficando a aguardar a análise de dados desencadeada após o carregamento desta
data warehouse.
Esta dimensão será bastante importante em futuras análises de dados pois
permitirá agrupar sessões de acordo com tipos de sessão pré-definidas. Possui apenas uma hierarquia (Figura 4.16), com vários nı́veis, onde se guarda
informação sobre o contexto derivado da trajectória principal da sessão (p.ex.
inscrição num curso), o contexto local derivado das principais páginas (p.ex.
consultar informação sobre um curso) e sobre o tipo (classificada, não classificada) e uma estimativa do estado final da sessão (se atingiu ou não o objectivo)
em termos gerais. As Tabelas 4.49, 4.50 e 4.51 apresentam os atributos dos
vários nı́veis desta dimensão.

Figura 4.16: Dimensão SessionType

86
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Atributo
Session Context
Code
Session Context
Name

Descrição
Código do objectivo geral da
sessão.
Objectivo geral da sessão.

Exemplo
1
Inscrição num curso

Tabela 4.49: Atributos do nı́vel Session Context da dimensão Session

Atributo
Local
Context
Code
Local
Context
Name

Descrição
Código do objectivo mais especı́fico.
Objectivo mais especı́fico enquadrado no objectivo geral.

Exemplo
123
Consultar informação
sobre um curso

Tabela 4.50: Atributos do nı́vel Local Context da dimensão Session Type

Atributo
Session Type
Session ID

Descrição
Tipo de sessão.
O objectivo geral foi atingido?

Exemplo
Classificada
Sim

Tabela 4.51: Atributos do nı́vel Session da dimensão Session Type

4.3.11

Event Type

Tal como a dimensão SessionType, também a dimensão EventType não
será utilizada numa primeira fase pela falta de informação disponı́vel. A dimensão EventType (Figura 4.17) descreve o que aconteceu numa determinada
página, num determinado instante (p.ex.: abrir ou actualizar uma página, clicar
numa ligação, introduzir dados). Com a utilização de tecnologias como o XML,
que ajudam a enriquecer o conteúdo semântico disponı́vel sobre cada página, é
previsı́vel um melhor aproveitamento desta dimensão. A Tabela 4.52 apresenta
os atributos do nı́vel Event Tyoe.

Figura 4.17: Dimensão EventType

Atributo
Event Type Name

Descrição
Evento que ocorreu.

Exemplo
Clique numa hiperligação

Tabela 4.52: Atributos do nı́vel Event da dimensão Event Type
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Institution

A dimensão Institution (Figura 4.18) permitirá armazenar informação sobre a instituição académica associada ao acesso web em questão. Esta dimensão
possui um registo por cada instituição que utilize o SIGARRA. A Tabela 4.53
apresenta os atributos do nı́vel Institution.

Figura 4.18: Dimensão Institution

Atributo
Inst Acronym
Inst Name

Descrição
Sigla da instituição.
Nome da instituição.

Inst URL
Inst Address

URL base associado ao
SI da instituição.
Morada da instituição.

Inst Degree Num
Inst Student Num

Número de cursos.
Número de alunos

Exemplo
FEUP
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
http://sifeup.up.pt/
Rua Dr. Roberto Frias 4200465 Porto
7
3000

Tabela 4.53: Atributos do nı́vel Institution da dimensão Institution

4.4

Tabelas de Factos

Para além da definição das hierarquias, nı́veis e atributos de cada dimensão, é
necessário identificar as tabelas de facto a incorporar no modelo. De acordo com
as granularidades escolhidas, optou-se por implementar duas tabelas de factos,
uma para as páginas web e outra para as sessões web. Foi, depois, necessário
definir as medidas de análise que também contribuirão para a caracterização de
cada facto. Estas medidas servirão de base às análises a efectuar.

4.4.1

Tabela de factos de páginas

A tabela de factos de páginas tem uma granularidade maior, ao nı́vel das páginas
web visitadas numa sessão. As dimensões associadas a esta tabela estão representadas na Figura 4.19. As dimensões temporais são relativas ao instante
de colocação do pedido da página. A utilização da dimensão Session ID,
como dimensão degenerada e sem ligação a nenhuma tabela de dimensão, permite agrupar as páginas em sessões de utilização. A ligação à dimensão HTTP
Status permite armazenar o código de estado HTTP obtido no pedido da
página em si. A dupla ligação à dimensão User é explicada pela existência de
uma funcionalidade que permite que determinados utilizadores possam efectuar
determinadas operações no sistema no lugar de outros utilizadores. Esta prática
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designa-se de “secretariado” e permite por exemplo que sejam as secretárias de
curso a inserir as notas de uma disciplina no lugar do regente. Apesar de aparentar ser uma utilização pouco significativa no total dos acessos, pode revelar-se
interessante analisar a utilização dada a esta funcionalidade.

Figura 4.19: Tabela de Factos com granularidade de páginas

Esta tabela de factos possui seis medidas de análise, descritas na Tabela
4.54. A medida page dwell é a menos evidente e aquela que merece uma
explicação mais aprofundada. O conceito de demora (dwell time) de uma página
corresponde ao intervalo de tempo em que o utilizador tem, de facto, a página
visı́vel no seu navegador (Figura 4.20).

Figura 4.20: Demora - Dwell Time (adaptado de [2])

A demora de uma página web permite-nos suspeitar de alguns eventos. Se
for muito pequena, pode suspeitar-se que a página foi carregada com erro ou
que o conteúdo foi irrelevante para o utilizador. Se for negativa, o utilizador
interrompeu o carregamento da página antes de terminar. Se for bastante grande,
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o utilizador distraiu-se, abandonou o sı́tio web por momentos ou voltou a visitar
páginas que estavam em cache, que portanto, não originaram novos pedidos ao
servidor HTTP.
Medida

Descrição

page span

Intervalo de tempo entre a colocação do pedido
desta página e a colocação da próxima página.
Corresponde ao intervalo t3-t0 na Figura 4.20.
Número total de segundos que o servidor web
demorou a processar todos os recursos associados a esta página. Corresponde ao intervalo
t2-t0 na Figura 4.20.
Número total de segundos que a página completa foi apresentada no ecrã do utilizador. Corresponde ao intervalo t3-t2 na Figura 4.20.
Número de recursos associados a esta página.

page time
to serve

page dwell

page hits
loaded
page bytes
transfered
page
sequence
number

Corresponde à soma dos bytes transferidos no
carregamento da página e de todos os recursos
associados.
Corresponde ao número desta página na
sequência da sessão.

Regra de
Agregação
Soma

Soma

Não
tivo

Adi-

Soma
Soma

Não aditivo

Tabela 4.54: Medidas da tabela de factos de páginas

O facto de existirem páginas com demora negativa torna esta medida não
aditiva. Em termos de demora, a agregação de várias páginas corresponde à
soma de todas as demoras positivas e não à soma de todas as demoras.

4.4.2

Tabela de factos de sessões

Nesta secção descreve-se a tabela de factos de sessões, em que cada facto correponde a uma sessão do SI. As dimensões associadas a esta tabela de factos são
as apresentadas na Figura 4.21.
A dupla relação da dimensão Page à tabela de factos permite, de forma
eficiente, saber qual é a página de entrada e a página de saı́da da respectiva
sessão. As dimensões temporais são relativas ao instante de colocação do pedido
da primeira página da sessão. A dimensão Referrer identifica o referente
inicial da sessão. A dimensão User permite saber qual foi o principal utilizador
da sessão (em casos de secretariando dentro da sessão, o principal utilizador é
aquele que está a secretariar, ou seja, o que primeiro se autenticou).
Foram definidas sete medidas de análise, descritas na Tabela 4.55.
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Figura 4.21: Tabela de Factos com granularidade de sessões de utilizador

Medida

Descrição

session span

Número total de segundos associados à
sessão. Uma sessão começa no instante
do primeiro pedido e termina com o carregamento do último pedido.
Número total de segundos que o servidor
levou a processar a sessão. Corresponde
à soma dos tempos de processamento do
servidor web dos vários pedidos associados à sessão.
Número total de segundos em que as
páginas associadas à sessão, estiveram
visı́veis no navegador.
Número de páginas visitadas na sessão.

session time to
serve

session dwell

session pages loaded
session procedures loaded
session pages to
authentication
session
transfered

bytes

Número de procedimentos distintos da
sessão.
Número de páginas até ao momento da
autenticação. Caso não haja autenticação,
este facto é igual ao número de páginas.
Número de bytes transferidos nesta
sessão.

Tabela 4.55: Medidas da tabela de factos de sessões

Regra de
Agregação
Soma

Soma

Não
tivo

Adi-

Soma
Soma
Não aditivo

Soma

Capı́tulo 5
Extracção, Transformação e
Carregamento
Neste capı́tulo são, inicialmente, introduzidos de forma genérica, os processos
inerentes à extracção, transformação e carregamento (ETC) de dados numa data
warehouse. Depois são apresentados conceitos relacionados com a preparação
de dados para a análise de utilização web. Aqui são abordados mecanismos
genéricos que possibilitam a obtenção de estado em transacções web e mecanismos que permitem identificar utilizadores, rastrear sessões e identificar agentes automáticos. Seguidamente apresentam-se as fontes de dados do SWUM e
descreve-se o processo de ETC para este sistema. Apesar deste processo ser
apresentado no contexto especı́fico do SIGARRA e do modelo dimensional descrito anteriormente, vários subprocessos que o integram poderão ser utilizados
noutras webhouses.

5.1

Introdução

O processo de Extracção, Transformação e Carregamento (ETC) de uma data
warehouse é o conjunto de passos que permitem a obtenção de dados dos locais
onde são criados, a transformação em algo útil para análise e a posterior inserção
na data warehouse. A simplicidade deste conceito é enganadora, implicando
que a dificuldade e morosidade associadas a este processo sejam frequentemente
subestimadas. Na realidade, o processo de ETC é um dos principais desafios
na implementação de uma data warehouse, sendo habitualmente uma das fases
mais longas [3, 58].
Normalmente, este processo requer a existência de uma área de trabalho onde
se concentram os dados e se procede à sua transformação e armazenamento até
ao momento do carregamento da data warehouse. É aqui que se armazenam
tabelas auxiliares ao processo com meta-informação, dados temporários e intermédios.
Como o próprio nome indica, este processo é composto por três grandes fases: extracção, transformação e carregamento dos dados. Como os dados têm de
ser continuamente reunidos, transformados e analisados, estas etapas prolongamse durante o perı́odo de vida da data webhouse [16].
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5.1.1

Extracção de dados

A extracção de dados das suas diversas fontes, de forma constante, é a primeira
grande etapa do processo de ETC. Os mecanismos de transferência de dados
dos sistemas de origem para o sistema de destino devem ser desenvolvidos nesta
fase. Da mesma forma, é nesta etapa que é feita a implementação de mecanismos
que permitem gerir a actualização dos dados que sofram alterações ou sejam
eliminados das suas fontes.
Duas grandes decisões se impõem nesta fase: a forma de extracção de dados (completa ou incremental) e a forma de transferência (pedido ou envio). Por
minimizar a quantidade de dados extraı́dos e processados, a extracção de dados incremental torna-se mais eficiente do que a extracção de dados completa.
No entanto, poderá ser impossı́vel implementá-la em sistemas que não mantêm
histórico das modificações ocorridas nos seus dados. De acordo com Sweiger et
al [3], o mais comum em data webhouses é a utilização de extracções incrementais, com a utilização ocasional de extracções completas, sempre que simplifique
o processo.
Relativamente ao método de transferência, se este for desencadeado pelos
sistemas onde os dados são gerados, é designado por um método de envio (push).
Neste tipo de transferências, normalmente, os dados são extraı́dos para um ficheiro de texto e são transferidos para o sistema de destino onde são processados.
Caso a transferência seja iniciada pelo sistema de destino, designa-se por método
de pedido (pull). Nestes casos, o mais natural é a inserção directa dos dados no
sistema de destino sem recorrer à criação de ficheiros de texto, transferência e
carregamento na área de trabalho do sistema de destino. O acesso do exterior aos
sistemas de origem torna esta alternativa mais limitada do que a primeira.
Além destas decisões é ainda necessário, nesta fase, escolher o momento da
extracção, de forma a que o impacto na actividade dos sistemas seja minimizado,
decidir como monitorizar a execução e como se notificarão os eventuais erros.

5.1.2

Transformação de dados

A transformação de dados é a etapa do processo de ETC onde é realizada a
maior parte do trabalho. É nesta fase que, através de processamento adequado,
se garante a qualidade dos dados (resolução de problemas de inconsistências,
dados duplicados, erros de escrita e problemas derivados da heterogeneidade das
origens dos dados como conflitos de formatos, tipos de dados e códigos). É
também aqui que se obtêm os dados necessários para a alimentação do modelo
dimensional definido previamente (cálculo de medidas de análise, geração de
chaves primárias, etc.).
Sendo difı́ceis por si só, a complexidade destas questões cresce no domı́nio
web [73]. O maior número e diversidade de fontes de dados, o grande volume de
informação gerado constantemente e o facto da maior parte das fontes ser externa
contribui para este aumento de complexidade. Krishnamurthy et al. [74] apoiam
esta ideia, referindo que o custo de processamento associado a ficheiros de log é
elevado.
De acordo com Sweiger et al. [3], as duas principais decisões desta fase são
a escolha do local e forma de processamento.
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Relativamente ao local de processamento, poder-se-á optar por agregar grande
parte do processamento de transformação com o processo de extracção no sistema de origem, por localiza-lo num ponto intermédio ou por efectuá-lo na data
warehouse. Esta decisão pode ser limitada pelo tipo e transferência de dados.
Normalmente, as transferências a pedido dificultam o processamento no sistema
de origem. O processamento num ponto intermédio ou na data warehouse simplifica o processo de extracção, mas aumenta a quantidade de dados que têm de
ser transferidos para o processamento.
No que diz respeito à forma de processamento, esta pode ser em ficheiros ou
em base de dados. É opinião de Sweiger et al. [3] que se deve fazer a maior parte
do trabalho em base de dados pela maior eficiência deste meio na manipulação
de dados. De acordo com estes autores, como os ficheiros de log são o ponto
inicial, alguns processamentos (como a determinação de expressões de pesquisa,
cookies e resolução de nomes de domı́nio) poderão ser mais eficientes se feitos
em ficheiros.

5.1.3

Carregamento de dados

O carregamento de dados na data warehouse é a última etapa do processo de
ETC. Normalmente, os dados são processados até se obter uma estrutura semelhante à da data warehouse, que deverá estar replicada na área de trabalho. Esta
opção simplificará o carregamento de dados, que se torna numa simples cópia de
dados entre as duas estruturas.

5.2

Preparação de dados para análise

Nesta subsecção pretende-se abordar algumas etapas da preparação de dados
de utilização web, nomeadamente a identificação de utilizadores, o rastreio de
sessões e a detecção de agentes automáticos. Qualquer um dos processos é essencial num projecto de monitorização da utilização web.
Começa-se por caracterizar o protocolo HTTP em termos de não manutenção
de estado. De seguida, são abordadas técnicas que contornam esta caracterı́stica
e permitem adicionar estado às transacções web. Estas técnicas poderão ser
utilizadas isoladamente ou em conjunto para a identificação de utilizadores e
o rastreio de sessões, cujas técnicas são também descritas.

5.2.1

Obtenção de estado

Antes da Web, a maioria das arquitecturas aplicacionais baseava-se no conceito de estado de aplicação [3], ou seja, mantinha informação sobre o estado e
condição dos processos desencadeados pelo utilizador.
Na Web, este conceito desaparece. O protocolo HTTP é um protocolo sem estado, ou seja, não mantém informação sobre o que aconteceu previamente. Cada
pedido web é processado sem qualquer conhecimento dos pedidos web anteriores [75]. A única informação necessária para aceder a um recurso é o URL, não
sendo necessário qualquer actividade anterior para a apresentação desse recurso.
Para contornar a inexistência de estado no protocolo HTTP, foram desenvolvidas várias técnicas de transferência de dados entre transacções que permitem
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adicionar estado à navegação na World Wide Web: expressões de interrogação,
cookies e campos de formulário escondidos.
Expressões de interrogação
Uma expressão de interrogação é uma cadeia de caracteres, concatenada no final de um URL, que se inicia com um ponto de interrogação (‘?’) e contém
parâmetros separados por ‘&’. Os parâmetros devem ser pares do tipo campo=valor. Um exemplo de um URL que inclui uma expressão de interrogação
composta por dois parâmetros, é:
http://www.up.pt/pesquisar?idioma=pt&termo=engenharia.
Em sı́tios web dinâmicos é fácil aproveitar este mecanismo e reescrever os
URLs na geração das páginas, sempre que seja necessário passar um parâmetro
de página em página. A desvantagem desta técnica é a sua susceptibilidade a
alterações por parte dos utilizadores.
Cookies
A utilização de cookies permite também colmatar a inexistência de estado no
protocolo HTTP. Esta técnica está associada a alguns inconvenientes como a
possibilidade dos utilizadores os recusarem, desactivarem a sua recepção e poderem manualmente apagar o ficheiro do disco que os permite armazenar. A
aceitação de cookies por parte dos utilizadores nem sempre é fácil por razões de
privacidade [5, 36]. Apesar das suas desvantagens, os cookies são uma norma de
facto e são suportados por quase todos os navegadores web, pelo que é previsı́vel
a utilização deste mecanismo como o método principal de manutenção de estado
nas aplicações web [2].
Campos de formulário escondidos
Uma outra técnica consiste na utilização de campos de formulário escondidos.
Este tipo de campos permite a colocação de valores em formulários que, de forma
transparente para o utilizador, são enviados para o servidor quando o utilizador
submete o formulário. Tal como a utilização de expressões de interrogação, esta
técnica tem a desvantagem de estar sujeita a alterações do utilizador. Por outro
lado, é uma técnica que só tem efeito garantido se a única acção à disposição do
utilizador for a submissão do formulário. Se a página possuir ligações alternativas ao botão de submissão, os dados existentes nos campos escondidos podem
não ser transmitidos se estas forem utilizadas.
Na utilização de expressões de interrogação e de cookies, os dados enviados
na transacção são transcritos nos ficheiros de log em cada transacção HTTP. A
utilização de campos de formulário escondidos só tem o mesmo resultado se
o método HTTP utilizado para a submissão do formulário for do tipo GET. Se
o método utilizado for do tipo POST, os parâmetros não são concatenados à
expressão de interrogação e, como tal, não são escritos no ficheiro de log.
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Identificação de utilizadores

Os utilizadores são uma das peças essenciais de qualquer sistema que tenha como
objectivo analisar e compreender a utilização de um SI Web. Por esta razão, nestes sistemas, é vital identificar de forma única cada utilizador para que todas
as visitas posteriores lhe fiquem associadas. Por outro lado, esta identificação
viabiliza a construção de perfis para cada utilizador, com base no seu comportamento no SI, com base em dados inseridos por ele no SI ou com base em dados
existentes noutros SI internos à organização que já possuam informação sobre
alguns utilizadores.
Tipos de utilizador
Antes da descrição das técnicas existentes para identificação de utilizadores, interessa definir o conceito e classificar os vários tipos de utilizador. De acordo
com o W3C [8], um utilizador é um indivı́duo que utiliza um cliente web para,
interactivamente, pedir e apresentar recursos web. Num SI Web é comum classificar os utilizadores segundo quatro grupos:
• utilizadores anónimos - utilizadores não registados que nunca foram identificados;
• utilizadores repetentes - utilizadores que já visitaram o SI, mas que nunca
se registaram;
• utilizadores registados - utilizadores que se registaram ou foram registados
no SI. É deste tipo de utilizadores que advém muita informação útil para a
monitorização da utilização do SI.
• clientes - utilizadores de sı́tios de comércio electrónico (CE). Dependendo
dos critérios do sı́tio de CE, podem corresponder a todos os utilizadores
registados no sı́tio ou ser apenas utilizadores registados que efectuaram
uma ou mais compras através do sı́tio.
O processo de identificação de utilizadores pretende associar a cada utilizador um identificador único que permita identificá-lo em futuras visitas. Neste
sentido, a identificação de utilizadores anónimos, sem qualquer associação a visitas anteriores, não se enquadra no contexto de identificação de utilizadores mas
sim no contexto do rastreio de sessões, já que o único historial reunido é relativo
à sessão actual do utilizador.
Dificuldades
Na prática, identificar utilizadores de forma única e repetida ao longo das suas
visitas é um processo bastante complexo [36]. Algumas questões que dificultam
este processo são descritas de seguida.
• Um utilizador pode aceder ao sı́tio web através de computadores diferentes, o que dificulta o rastreio de visitas repetidas do mesmo utilizador.
Nestes casos, para uma correcta identificação, torna-se necessário que o
utilizador se autentique em todos os pontos de acesso com o mesmo nome
de utilizador.
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• Nem sempre a identificação da máquina corresponde à identificação do
utilizador, já que é possı́vel que vários utilizadores distintos utilizem o
mesmo computador para acederem ao SI Web.
• Dependendo da técnica de rastreio, a utilização de navegadores diferentes,
pelo mesmo utilizador na mesma máquina, poderá dar origem à incorrecta
identificação de múltiplos utilizadores.
Técnicas de identificação
Aqui são descritas quatro formas de identificação de utilizadores: autenticação
(no SI ou no servidor web), utilização de cookies persistentes (colocados pelo
servidor web ou por um servidor de identificação), utilização de endereços IP de
acesso e utilização de informação associada ao navegador utilizado.
Autenticação
A obrigatoriedade de autenticação antes do acesso ao SI é a forma mais simples
de identificar utilizadores. Este mecanismo tem a vantagem de permitir identificar o utilizador e não o computador, o que significa que se o utilizador aceder
ao SI através de diferentes computadores continuará a ser identificado como um
único utilizador. No entanto, esta técnica pode também ser considerada um factor dissuasor pela relutância dos utilizadores em disponibilizar informação na
Web e em se registar quando imposto pelos SI. Outro problema está relacionado
com a introdução de informação falsa nos formulários de registo, o que pode dar
origem à criação de perfis desorientadores [22]
A autenticação pode ser feita a nı́vel aplicacional ou a nı́vel do servidor web.
A autenticação a nı́vel aplicacional requer a utilização de técnicas para obtenção
de estado como os cookies ou as expressões de interrogação. Por outro lado, na
autenticação a nı́vel do servidor web, o identificador do utilizador ficará automaticamente registado no ficheiro de log (campo authuser nos formatos CLF e
ECLF e campo cs-username no formato ExLF).
A autenticação a meio da sessão pode dificultar a associação dos pedidos iniciais (pré-autenticação) ao utilizador que se autentica. Note-se que no ficheiro
de log, apenas os pedidos após a autenticação ficarão associados ao utilizador.
Se a autenticação for utilizada simultaneamente com outras técnicas, é possı́vel
contornar este problema durante o processamento dos ficheiros de log.
Cookies persistentes
A utilização de cookies persistentes para armazenamento do identificador do utilizador é outra forma de identificar utilizadores ao longo das suas visitas. Segundo Kimball e Merz [2], este é o principal método de identificação de utilizadores repetentes.
Com este mecanismo, sempre que é feito um pedido ao servidor sem envio
de cookie, é colocado um cookie com um perı́odo de validade suficientemente
grande para abranger a possı́vel próxima visita. Este cookie deve conter o identificador do utilizador. Desta forma, sempre que este voltar a visitar o sı́tio web,
os seus pedidos enviarão o cookie com o mesmo identificador.
Esta técnica está sujeita a todos os problemas associados à utilização de cookies referidas na Secção 5.2.1 e será ineficaz caso o navegador de um computador
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seja utilizado por mais do que um utilizador. Nestas situações, vários utilizadores
serão encarados como um único.
Os cookies podem ser colocados pelo próprio SI ou por um servidor de identificação comum a vários sı́tios web. A utilização de um servidor de identificação
comum tem a vantagem de possibilitar analisar o comportamento dos utilizadores em vários sı́tios web. A Microsoft utiliza esta técnica para identificar os
utilizadores nos seus diversos sı́tios através de um identificador comum (Global
User ID - GUID) [3].
Endereço IP
A identificação de utilizadores com base no endereço IP de acesso, é uma alternativa a considerar quando não é possı́vel utilizar outras formas de identificação
e quando o cliente web está associado a um endereço IP fixo. São vulgares as
situações em que esta técnica não produz resultados fiáveis. Em situações em que
um endereço IP é utilizado por vários utilizadores, esta técnica produz resultados
inferiores aos reais. Exemplos destas situações são:
• utilização de servidores proxy que actuam como servidores de autenticação, mecanismos de cache ou supressores de identidade. Nestes casos, é o
endereço IP do proxy que fica associado aos vários pedidos.
• utilização de uma firewall que poderá substituir endereços IP da rede pelo
seu próprio endereço IP.
• utilização do mesmo computador por vários utilizadores.
Também existem situações em que o utilizador acede através de vários endereços IP. Neste casos, a utilização deste mecanismo com o intuito de contabilizar
os utilizadores distintos de um sı́tio produz resultados inflacionados [3]. Exemplos destas situações são:
• atribuição dinâmica de endereços IP, o que faz com que um determinado
computador, em diferentes instantes, possa estar associado a vários endereços
IP;
• envio de diferentes endereços IP, pelos fornecedores de acesso à Internet,
nos vários pedidos HTTP. Esta situação pode ocorrer quando o fornecedor de acesso possui diversos servidores proxy, cada um com uma tarefa
especı́fica.
Nas situações referidas, o endereço IP de acesso pode ser conjugado com
outras técnicas para identificação de utilizadores. A interferência dos servidores
proxy, das firewalls e dos fornecedores de acesso à Internet é eliminada se forem
utilizados dados obtidos directamente do cliente como especificado na Secção
2.3.4.
Caracterı́sticas do navegador e/ou computador de acesso
Apesar de não ser uma técnica por si só, a obtenção de informação sobre as
caracterı́sticas do navegador pode ajudar a decidir se dois utilizadores com algumas caracterı́sticas comuns são ou não, o mesmo utilizador. As caracterı́sticas
mais fáceis de obter (já que estão presentes nos formatos de log CLF e ECLF)
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são o tipo e versão de navegador utilizado e o sistema operativo do ponto de
acesso. Outras caracterı́sticas podem ser transmitidas através de variáveis, passadas no cabeçalho dos pedidos HTTP como: Accept, Accept-Charset,
Accept-Encoding, Accept-Language e User-Agent. No entanto,
esta forma de transmissão só será útil se o formato de log permitir registar estas
variáveis nos ficheiros de log. Podem ainda ser transmitidos os dados de cliente referidos na Secção 2.3.4 como resolução gráfica e resolução do monitor
em termos de cor.
Uma heurı́stica apresentada por Cooley et al. [6], em que é utilizado o
endereço IP de acesso juntamente com o navegador para identificar os utilizadores, é um exemplo da utilização conjunta deste tipo de informação com outras
formas de identificação.
Naturalmente, esta informação não permitirá distinguir utilizadores que utilizem o mesmo computador e navegador para aceder ao SI.

5.2.3

Rastreio de sessões

Em perı́odos longos é natural que os utilizadores visitem o SI mais do que uma
vez. Neste sentido, torna-se necessário dividir os acessos de um utilizador em
sessões do SI, definindo o inı́cio e fim de cada uma. Este é o objectivo do rastreio
de sessões.
Tipos de sessão
Em termos de sessão, o W3C [8] define 3 conceitos distintos:
• sessão de utilizador - conjunto de cliques, limitado no tempo, de um único
utilizador por todo o espaço web, independentemente do servidor web.
• sessão de servidor - conjunto de cliques de uma sessão de utilizador associados a um determinado servidor web.
• episódio - qualquer subconjunto de uma sessão de utilizador com significado semântico. Quando Berendt e Spiliopoulou [12] referem que uma
forma possı́vel de definir sessão é a sequência de páginas que têm em vista
o atingir de um determinado objectivo (p.ex.: comprar um produto), estão
na realidade a definir aquilo que o W3C designa por episódio.
Seguindo a mesma linha de pensamento, uma sessão no SI será um conjunto
de pedidos, limitado no tempo, de um utilizador nesse SI, independentemente do
servidor web que o sirva. Em SI servidos por vários servidores web, uma sessão
no SI corresponderá a várias sessões de servidor. Por questões de simplicidade,
sempre que ao longo deste documento for feita uma referência a sessão, trata-se
de uma sessão no SI.
Dificuldades
O rastreio de sessões é um processo difı́cil [53]. Se este for feito com base na
análise de ficheiros de log é afectado pelos mecanismos de cache ao nı́vel do
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navegador e ao nı́vel dos servidores proxy. Os recursos armazenados no navegador/servidor proxy não serão servidos pelo servidor web e os acessos correspondentes não serão registados no ficheiro de log. Consequentemente estes acessos
não serão incluı́dos nas sessões a construir. Devido a estes mecanismos, é de
esperar que muitas das métricas calculadas para caracterizar a utilização web
sejam inferiores aos valores reais. Segundo Sweiger et al., prevê-se que 20%
a 50% dos pedidos web sejam servidos por mecanismos de cache, o que equivale a subestimar algumas métricas nas mesmas percentagens [3]. Estatı́sticas
de acesso às páginas subestimadas, percursos de navegação com falhas e páginas
de entrada no sı́tio erradamente identificadas são alguns dos problemas causados
por estes mecanismos. Para os contornar poderão obter-se dados directamente do
cliente, através de agentes remotos ou navegadores modificados, como descrito
na Secção 2.3.4. Em [54], é descrita a utilização de um agente remoto, executado
do lado do cliente, que envia dados precisos e não afectados por mecanismos de
cache.
Um dos aspectos mais problemáticos no rastreio de sessões é a determinação
da última página da sessão. Por não ser possı́vel saber o momento em que o
navegador é fechado ou o momento em que o utilizador passa a visualizar outro
sı́tio web (cujo acesso é apenas registado no ficheiro de log do servidor web
do destino), é impossı́vel afirmar convictamente que um determinado recurso
corresponde ao último da sessão. Nas situações em que, para sair do sı́tio web,
se utiliza uma hiperligação, é possı́vel contornar esta dificuldade utilizando um
procedimento que, antes do redireccionamento, registe a sua saı́da (instante e
URL externo de destino).
A impossibilidade de determinação da última página da sessão torna impossı́vel o cálculo do intervalo de tempo dispendido pelo utilizador na última
página de uma sessão. Por este motivo, a duração total da sessão é normalmente
definida como o intervalo de tempo entre o instante do primeiro pedido e o instante do último pedido. Naturalmente, esta forma de cálculo produz resultados
inferiores aos valores efectivos.
Técnicas de rastreio
De acordo com Spiliopoulou et al. [76], as técnicas de rastreio de sessão podem ser classificadas em pró-activas ou reactivas. As primeiras atribuem um
identificador de sessão único a cada pedido durante a navegação do utilizador.
Exemplos deste tipo de técnicas são a utilização de cookies, de endereços IP
de acesso ou do identificador do protocolo Secure Socket Layer utilizado nas
ligações seguras. Nas técnicas reactivas, este identificador é atribuı́do à posteriori, normalmente com base na aplicação de limites temporais ou na aplicação de
técnicas de data mining.
Para evitar possı́veis falhas na atribuição pró-activa de identificadores a pedidos, é conveniente a aplicação de ambas as estratégias, começando pelas próactivas. É comum a utilização conjunta de cookies e limites temporais.
Limites temporais
O método mais simples para dividir acessos de um utilizador em sessões consiste
na aplicação de limites temporais [22, 28, 2, 14, 12, 36]. O limite temporal pode
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ser aplicado à duração total da sessão ou ao intervalo de tempo entre pedidos de
páginas.
Na aplicação de limites temporais à duração total da sessão, é definido um
valor máximo para a duração da sessão e qualquer pedido que exceda este limite
será associado a uma nova sessão. De acordo com [12], este tipo de aplicação é
mais apropriado em sı́tios web onde seja frequente a pesquisa nas páginas web
e em situações em que os utilizadores dediquem um longo perı́odo de tempo a
cada página (p.ex.: educação à distância). Este tipo de aplicação é sugerida por
Kimball et al. [2] que faz referência a um limite de 1 hora.
Na aplicação ao intervalo de tempo entre pedidos de páginas, se após o pedido de uma página já tiver decorrido um intervalo de tempo superior ao limite
estabelecido, é assumido que o utilizador abandonou o sı́tio web e que a sessão
terminou. Nesta situação, todos os pedidos de página posteriores serão afectados
a uma nova sessão. Vários autores [6, 12, 36] sugerem limites de cerca de 30 minutos para este tipo de aplicação. Estes valores apoiam-se nos resultados obtidos
por Catledge et al. [53] que estabeleceu um máximo de 25,5 minutos para este
limite.
Cookies
A utilização de cookies, colocados pelo próprio SI ou por servidores de autenticação, é outra forma de delimitar sessões. São estes que permitem armazenar
o identificador da sessão associado a cada pedido HTTP. Se os cookies forem a
única técnica de rastreio utilizada, estes devem ser cookies de sessão. Se forem
utilizados em conjunto com outra técnica (p.ex. limites de tempo), já é possı́vel
serem do tipo persistente. Repare-se que os cookies persistentes são válidos em
mais do que uma sessão, o que pode resultar na atribuição do mesmo identificador a duas sessões distintas.
Com a utilização deste mecanismo, o registo do identificador de sessão no
primeiro pedido de uma sessão fica comprometido, já que este só é enviado depois de ter sido colocado pelo servidor web (que ocorre na resposta ao primeiro
pedido). Para contornar este problema, poder-se-á, na colocação do cookie, fazer
um redireccionamento para a página que foi requisitada inicialmente e originou
a sua colocação.
Para além dos problemas associados à utilização de cookies, esta técnica pode
também ser afectada pela rejeição de cookies em determinadas páginas de uma
sessão ou a partir de determinado momento da sessão.
Expressões de interrogação
Outra alternativa para o rastreio de sessões consiste na utilização de expressões
de interrogação como modo de armazenamento do identificador de sessão. Tal
como na utilização de cookies, sempre que seja detectado um pedido sem referência ao identificador de sessão que, neste mecanismo, é transferido através
de um parâmetro da expressão de interrogação (p.ex.: sessionID=67435932),
será colocado um novo identificador. Esta técnica também se costuma designar
por reescrita de URL.
Este método tem o inconveniente de necessitar de um grande controlo na
geração das hiperligações para garantir a passagem do identificador de sessão.
Se o utilizador clicar em hiperligações em que não seja passado este identifica-
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dor, uma única sessão será identificada como várias sessões. A necessidade de
páginas dinâmicas é outra das desvantagens para a aplicação deste método.
SSL
Nas comunicações que utilizem o protocolo Secure Socket Layer (SSL), pode
ainda ser possı́vel rastrear sessões utilizando o identificador de SSL negociado
entre o navegador web e o servidor HTTP que é persistente durante a sessão.
Apesar de segura, esta alternativa apresenta algumas desvantagens. Como o
identificador SSL só é transmitido em pedidos web seguros, para rastrear uma
sessão é necessário que todas as trocas de informação sejam sobrecarregadas
com o protocolo SSL. Por outro lado, em alguns navegadores, o utilizador pode
involuntariamente rejeitar ligações seguras, devido a avisos de segurança apresentados durante a navegação, e inviabilizar um correcto rastreio da sessão. Esta
alternativa requer também que cada hospedeiro possua o seu próprio certificado
de segurança.
Técnicas de data mining
Para além dos métodos já descritos é ainda possı́vel aplicar técnicas de data
mining. Estas técnicas reactivas podem consistir na análise dos caminhos percorridos mais frequentes, na análise dos grupos de páginas visitadas numa única
sessão, na aplicação de técnicas de clustering às páginas e/ou aos utilizadores e
também em técnicas de classificação [77]. Na aplicação SpeedTracer da IBM, as
sessões de utilizador são identificadas através da reconstrução dos caminhos percorridos pelos utilizadores. Ao contrário do que normalmente acontece não são
necessários cookies nem é requerida autenticação para a identificação de sessões.
Com base em cinco campos retirados dos ficheiros de log: endereço IP, instante
de colocação do pedido, URL, referenciador e agente, esta aplicação consegue,
através de um algoritmo descrito em [77], construir sessões de utilizador.

5.2.4

Identificação de agentes automáticos

Como já foi referido na Secção 2.1.1, um pedido pode ser feito por um utilizador,
através de um navegador, ou pode ser feito sem intervenção humana, através de
um agente automático. Os agentes automáticos são programas que, utilizando o
protocolo HTTP, obtêm recursos web de forma automática, através da estrutura
hipermédia ou através de outros métodos. Estes programas são conhecidos por
diversas designações como web crawlers, web robots, web spiders, web agents,
webbots, wanderers, web ants, fishes, harvesters ou worms.
Existem agentes automáticos com diversos objectivos. Encontram-se agentes
com objectivos legı́timos como indexação de motores de pesquisa, diagnóstico
de sı́tios web (validação de páginas e hiperligações) e descarregamento automático de recursos web para consulta sem ligação à Internet. Por outro lado,
existem agentes automáticos com objectivos menos legı́timos como: recolha de
endereços de correio electrónico para envio de mensagens não solicitadas, inflaccionar o número de pedidos tendo em vista uma cobrança extra de serviços
externos que paguem ao pedido e acesso a conteúdo privado.
Naturalmente, este tipo de agentes consome largura de banda e recursos de
servidor. Segundo Kohavi et al. [78], estes agentes podem gerar entre 5% a 40%
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das visitas de um sı́tio web. A sua actuação pode ser minimizada por duas formas, nenhuma delas garantidamente impeditiva. A primeira consiste na criação
de um ficheiro designado robots.txt na raı́z do servidor web que contém
as polı́ticas de acesso do sı́tio web, ou seja, que partes do sı́tio não poderão ser
percorridas por agentes automáticos. Este mecanismo designa-se por Protocolo
de Exclusão de Robots [79]. A segunda forma consiste na utilização de marcas
HTML do tipo meta, no cabeçalho das páginas HTML, que indicam se a página
poderá ser indexada e se as suas hiperligações poderão ser percorridas. Ambas
as formas se baseiam na assumpção de que as intenções dos agentes não são
maliciosas, já que nada obriga estes programas a seguirem estas especificações.
Técnicas de identificação
Mesmo em sı́tios web em que o número de visitas de agentes automáticos seja diminuto, é importante distinguir os acessos gerados por agentes automáticos dos
que são gerados por humanos. De acordo com Kohavi [21], estes agentes podem
modificar dramaticamente os padrões de utilização de um sı́tio web. Alguns autores afirmam mesmo que a identificação de agentes automáticos é o passo mais
importante na tarefa de limpeza de dados [12]. Algumas das principais técnicas
para a detecção de acessos de agentes automáticos são descritas de seguida.
Comparação com agentes automáticos conhecidos
A primeira técnica consiste na comparação de campos registados nos ficheiros de log com uma lista de caracterı́sticas conhecidas de vários agentes automáticos. Existem algumas listas, como a disponibilizada no sı́tio http://
www.robotstxt.org, que contêm informação sobre os agentes automáticos.
A comparação pode ser feita pelo campo User-agent ou pelo endereço IP/domı́nio de origem do pedido. A comparação com o campo User-agent tem
duas desvantagens. A primeira é o facto de necessitar que o formato de ficheiro
de log registe este campo. A segunda está relacionada com a pouca fiabilidade
associada a este campo, já que é possı́vel alterar o valor transmitido pelo cliente
relativo a este campo. Esta técnica só permite detectar agentes conhecidos. Por
outro lado, os agentes que pretendam passar despercebidos, facilmente o conseguirão, alterando os dados enviados.
Pedidos do ficheiro robots.txt
Se fosse garantido o cumprimento do Protocolo de Exclusão de Robots, outra
alternativa seria analisar os acessos ao ficheiro robots.txt. A maioria dos
sı́tios web não possui hiperligações para este ficheiro, pelo que os acessos a este
ficheiro seriam na sua maioria originários de agentes automáticos. Esta técnica
tem a desvantagem de nem todos os agentes automáticos acederem a este ficheiro
e de nem todos os que acedem a este ficheiro serem agentes automáticos.
Hiperligações invisı́veis a páginas sem conteúdo
Outra estratégia será criar páginas sem conteúdo, para as quais existam apenas
hiperligações invisı́veis. Segundo Kohavi et al. [78], estamos na presença de um
agente automático se estas páginas forem pedidas consistentemente pelo mesmo
agente. Esta estratégia implica a adaptação de, pelo menos, uma página web.
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Pedidos sem referente em sessões com mais do que uma página
Tendo em conta que os agentes automáticos normalmente fazem pedidos sem
referente, a detecção também pode ser feita em sessões compostas por mais do
que uma página em que as várias páginas não possuem referente. Esta estratégia
implica que o formato de ficheiros de log registe informação sobre o referente.
Sessões de uma só página ou sessões de mais de 100 páginas
Outra forma consiste na detecção dos agentes em que, pelo menos, 20 visitas
estejam limitadas a uma única página ou, pelo contrário, sejam compostas por
mais de 100 páginas[80]. É pouco vulgar que as sessões de um humano sejam
repetidamente compostas por apenas uma página ou por mais de 100 páginas.
Grande número de sessões, sem Mozilla no nome e sem autenticação
Segundo Lourenço et al. [80], outro mecanismo de detecção consiste na identificação dos agentes que possuam mais de 200 sessões, não incluam a palavra
“Mozilla” e nunca tenham feito uma autenticação. Este mecanismo só faz sentido em sı́tios web que permitam autenticação. Este mecanismo é justificado pela
pouca probabilidade de uma sessão de um humano possuir estas caracterı́sticas.

5.3
5.3.1

Fontes de Dados do SWUM
Fluxos de cliques

Ficheiros de log dos servidores HTTP
Os ficheiros de log gerados pelos servidores HTTP são fontes de dados cruciais
em qualquer data webhouse. Antes do inı́cio deste projecto, o SIGARRA produzia ficheiros de log no formato NCSA Common Log Format. Dada a importância
de alguns campos em falta neste formato, configuraram-se os servidores HTTP
para gerar ficheiros de log num formato mais completo. Este formato é composto pelos campos do formato normalizado NCSA Combined Log Format e por
mais dois campos: processtime e cookies. A estrutura de cada registo é a
seguinte:
remotehost ident authuser time "request" status bytes
"referrer" "user-agent" processtime "cookies"
O que na prática resulta em registos semelhantes a:
192.168.53.9 - - [25/Feb/2004:12:14:30 +0000] "GET
/si/gessi personaliza.formulario HTTP/1.1" 404 342
"http://sifeup.fe.up.pt/si/alunos geral.updat?P COD=
850501016" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0;
Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.432
2)" 0 "TESTE=Teste; SI SESSION=457832; SI SECURITY=
Ciib7s|fi; SIFEUP COD=A8950501016; SIFEUP PWD=A9505010
16"
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O campo referrer permite identificar as páginas externas que deram origem a visitas ao SI, identificar as palavras chave que, utilizadas nos motores de
pesquisa, deram origem à visita, detectar a que página pertence um recurso e
aplicar mecanismos de reconstrução de sessões que eliminem problemas de cache. O campo user-agent permite distinguir acessos de agentes automáticos,
identificar sistemas operativos e navegadores utilizados no acesso. O campo
processtime é um campo que possui o tempo que o servidor web demorou
a processar a página e será útil no cálculo de medidas de análise nas tabelas de
factos. O campo cookies é dos mais importantes porque permite registar os
cookies transaccionados em cada pedido e consequentemente rastrear sessões e
identificar utilizadores. Sem este campo registado no ficheiro de log, a colocação
de cookies não teria utilidade para a data webhouse.
Como é possı́vel verificar na Figura 3.1 do Capı́tulo 3, o SIGARRA está associado a vários servidores web (3 nas instalações do IRICUP e 2 nas instalações
da FEUP). Esta multiplicação é positiva em termos de qualidade de serviço, mas
torna o processo de extracção de dados mais complexo. Todos os ficheiros de log
têm de ser extraı́dos dos respectivos servidores, uniformizados e reunidos num
único local.
A uniformização da estrutura dos ficheiros de log não se coloca no SIGARRA,
já que todos os servidores estão configurados para gerar ficheiros de log no
mesmo formato. No entanto, é necessário proceder à sincronização dos relógios
dos vários servidores. É o relógio de cada máquina que determina o instante
temporal registado em cada acesso no ficheiro de log, pelo que é necessário
que exista uma sincronização até ao décimo de segundo [2]. Caso não exista
esta sincronização, a conjugação dos vários ficheiros de log, pode desvirtuar a
sequência dos acontecimentos. No SIGARRA, o facto de todos os servidores
estarem no mesmo fuso horário não acrescenta um nı́vel extra de dificuldade.
A sincronização dos relógios dos servidores do SIGARRA é feita usando um
servidor NTP da FCCN, o que garante uma sincronização ao milisegundo [81].
Cookies
Relativamente aos cookies, foi necessário modificar o SIGARRA para o rastreio de sessões não autenticadas. Inicialmente, apenas era colocado um cookie (SI SESSION) com uma numeração sequencial, nas sessões em que existia
autenticação. Com a referida alteração, passou a ser colocado um novo cookie (HTTP SESSION) em todas as sessões, independentemente de serem ou
não sessões autenticadas. Um terceiro cookie (SIFEUP COD), colocado sempre que ocorre uma autenticação com o identificador do utilizador, é útil para a
identificação dos utilizadores. Todos os cookies colocados são cookies de sessão,
sendo eliminados sempre que se fecha a janela do navegador.

5.3.2

Dados do SIGARRA

Para o carregamento das dimensões do modelo definido é necessário recorrer à
base de dados do SIGARRA. Daqui é extraı́da a seguinte informação:
• informação sobre as várias instituições;
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• informação sobre os utilizadores (alunos, funcionários e suas categorias);
• informação sobre a organização interna de cada instituição (departamentos/serviços, secções/unidades);
• informação académica (cursos, perı́odos académicos, épocas de exame);
• informação sobre a estrutura aplicacional do SI (aplicações, módulos, procedimentos, páginas, css, imagens);
• informação variada (paı́ses, distritos, concelhos, freguesias, estados civil,
habilitações);
Existe uma tabela na base de dados do SIGARRA que armazena informação
sobre todos os acessos que derivam da execução de procedimentos do SI. Para
estes pedidos, esta tabela armazena informação que está presente nos logs do
servidor web e, nos casos aplicáveis, o identificador do utilizador que se está
a secretariar. Apesar de, inicialmente, estar previsto aceder a esta tabela para
obtenção do identificador do utilizador que está a ser secretariado, acabou por
não se revelar interessante pelo tempo associado à sua obtenção. O facto de
existirem linhas totalmente repetidas nos logs do servidor Web e nos logs do
sistema, impede a realização de uma operação de álgebra relacional para a junção
de ambos os logs. A alternativa de executar um processamento transacção a
transacção não justifica, pelo menos a nı́vel de protótipo, os ganhos obtidos com
esta informação.
Interessa também clarificar que esta tabela não tem a capacidade de substituir os ficheiros de log dos servidores web. Por um lado, os logs dos servidores
HTTP possuem uma linha por cada pedido, independentemente do tipo de recurso, enquanto que nos logs do SIGARRA nem todos os pedidos são registados
(p.ex. imagens e CSS). Apesar do modelo apresentado não ter uma granularidade
ao nı́vel do pedido, é necessário considerar este tipo de acessos para o cálculo
de algumas medidas de análise. Por outro lado, os logs dos servidores HTTP
possuem dados inexistentes nos logs do SIGARRA e que são necessários para o
modelo dimensional definido (URL completo associado ao pedido, o código de
estado HTTP, o número de bytes transferidos, o agente responsável pelo pedido
e o tempo de processamento pelo servidor HTTP).

5.3.3

Outras fontes

Gamas IP das redes da UP
Para o preenchimento de alguns campos da dimensão User Machine foi necessário recolher informação sobre as gamas de IP associadas a cada instituição
da UP e a sua origem especı́fica dentro de cada instituição (rede estruturada,
rede sem fios, servidores, portáteis, VPN (IPSec), VPN(PPTP) e roaming eU). Esta informação permite, através do endereço IP de cada acesso, obter mais
informação sobre a origem do acesso.
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Dados para identificação da área geográfica de origem de um pedido HTTP
Existem duas grandes alternativas no que diz respeito a determinar a área geográfica de proveniência de um pedido HTTP. A primeira consiste na análise do
nome de domı́nio associado à máquina que originou o pedido. Esta forma está,
no entanto, limitada aos nomes de domı́nio de topo de paı́s (p.ex.: .pt, .fr) com
exclusão daqueles que podem ser utilizados por máquinas internacionais (p.ex.:
.tv ou .ws). Os nomes de domı́nio de topo genéricos (p.ex.: .com, .org), podendo
ser utilizados por qualquer paı́s, impossibilitam a detecção do paı́s de origem.
A resolução dos endereços IP em nomes de domı́nio pode ser feita na geração
dos ficheiros de log, se estes estiverem assim configurados, ou à posteriori. A
segunda forma consiste na análise do “dono” do endereço IP através de uma
interrogação à base de dados whois que é partilhada e publicada em vários servidores disponı́veis na Internet. No entanto, as restrições no acesso a esta base
de dados têm aumentado devido ao crescente uso da sua informação para fins
ilı́citos.
Para o SWUM optou-se por utilizar uma base de dados mantida e disponibilizada gratuitamente pela empresa Maxmind [82]. Apesar da dependência da
frequência de actualização desta base de dados, a sua utilização tem vantagens
em relação às duas formas apresentadas. Por um lado, o acesso a esta base de
dados local é mais rápido do que o acesso à base de dados whois. Por outro lado,
não está limitada a alguns nomes de domı́nio como acontece na primeira alternativa descrita. Esta base de dados é disponibilizada sob a forma de um ficheiro
separado por vı́rgulas (formato CSV) em que cada linha tem a seguinte estrutura:
“ip inicial”, “ip final”, “decimal inicial”, “decimal final”, “código do paı́s”,
“nome do paı́s”
Por exemplo:
“80.247.159.0”, “80.247.159.255”, “1358405376”, “1358405631”, “NG”,
“Nigeria”
Os valores decimais existentes na estrutura apresentada são outra representação
para os endereços IP e são calculados através da seguinte fórmula:
(((((octecto1*256+octecto 2)*256)+octecto3)*256)+octeto 4)
Para carregar esta base de dados na área de trabalho foram utilizadas funções
disponibilizadas por Sascha Pfalz [83].
Tipos de domı́nios
Para descrever o nome de domı́nio nas dimensões User Machine e Referrer, foi também criada uma tabela na área de trabalho com o nome e descrição
do domı́nio. Os dados para o carregamento desta tabela foram obtidos da listagem de domı́nios de topo de paı́s [84] e da listagem de domı́nios de topo
genéricos [85] disponibilizadas pela Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
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Dados de sistemas operativos conhecidos
No processo de análise da expressão User agent para detecção do sistema
operativo que originou o pedido, foi utilizada informação obtida do analisador estatı́stico de ficheiros de logs Awstats [56]. Para cada sistema operativo,
armazena-se a expressão regular para o sistema operativo, a sigla e a descrição.
Dados de navegadores conhecidos
No processo de análise da expressão User agent, para detecção do navegador
que originou o pedido, foi utilizada informação obtida do analisador estatı́stico
de ficheiros de logs Awstats [56]. Para cada navegador, armazena-se a expressão
regular para o navegador, a sigla e a descrição.
Dados de motores de pesquisa conhecidos
No processo de análise da expressão User agent para detecção do possı́vel
motor de pesquisa que originou o pedido foi utilizada informação obtida do analisador estatı́stico de ficheiros de logs Awstats [56]. Para cada motor de pesquisa, é armazenada a expressão regular para o motor de pesquisa, a sigla, a
descrição e o atributo identificador da expressão de pesquisa no URL. Exemplificando com uma pesquisa por dois termos: SIGARRA e IRICUP no motor de pesquisa Google, o URL do resultado da pesquisa será similar a http:
//www.google.pt/search?q=SIGARRA+IRICUP, onde se pode verificar que o atributo identificador é o q, já que é este atributo que toma um valor
igual à concatenação dos termos utilizados na pesquisa.
Dados de agentes automáticos conhecidos
No processo de análise da expressão User agent para a possı́vel detecção
do agente automático que originou o pedido, foi utilizada informação obtida do
analisador estatı́stico de ficheiros de logs Awstats [56] e informação disponibilizada em robotstxt.org [86]. Esta organização reúne dados sobre diversos
agentes automáticos. Entre as diversas caracterı́sticas armazenadas sobre cada
agente automático, existem dois campos úteis no processo de identificação: o
robot-host que regista o nome de domı́nio de origem (p.ex.: googlebot.
com para o Googlebot) e o robot-useragent que regista o identificador enviado do cabeçalho do pedido HTTP (p.ex.: Googlebot/2.X (+http://
www.googlebot.com/bot.html) para o Googlebot).
Através da conjugação da informação das duas fontes é possı́vel armazenar a
expressão regular associada ao agente automático e, quando disponı́vel, o nome
de domı́nio, a sigla e a descrição.
Códigos de estado HTTP
Para o carregamento da dimensão HTTP Status Code, foi necessário recolher informação sobre todos os códigos de estado HTTP a partir da especificação
deste protocolo [9]. Após a recolha, todos os códigos de estado foram carregados
numa tabela com os seguintes atributos: código da categoria (p.ex.: 2), descrição
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da categoria (p.ex.: Successful), código de estado (p.ex.: 200) e descrição do
código de estado (p.ex.: OK).

5.4

Processo de ETC do SWUM

Na implementação do protótipo estão envolvidas 4 máquinas: as 2 máquinas dos
servidores web, uma máquina Linux onde é feito parte do processamento aos
ficheiros de log e uma máquina Windows onde existe o sistema de gestão de
base de dados Oracle, onde se localiza a área de trabalho e a data webhouse.
Tendo em conta o carácter temporário e de avaliação do protótipo é expectável que aspectos como as infra-estruturas utilizadas possam mudar na implementação final do SWUM. Neste sentido, alguns aspectos da arquitectura do
processo de ETC poderão sofrer alterações, especialmente aqueles relacionados
com a extracção e transferência de dados.
A arquitectura geral do processo de ETC do SWUM é apresentada na Figura
5.1. Aqui é possı́vel diferenciar as fontes de dados do SWUM e os processos
pelos quais os dados passam até serem carregados na data webhouse.

Figura 5.1: Arquitectura do processo de ETC - baseado em [3]
À excepção do processo 1 e 2, todos os processos foram executados em blocos de dados correspondentes a 1 dia de acessos. Apesar de, no protótipo, a
extracção de fluxos de cliques ter sido feita de uma só vez para todo o perı́odo
analisado, este processo deverá, de futuro, ser realizado diariamente. De todos
os processos apresentados na Figura 5.1, apenas o processo 1 não necessita de
ser executado com uma frequência diária.
Naturalmente, o tempo associado à execução de todos os procedimentos que
necessitam de ser executados diariamente depende da quantidade de dados a
processar. Uma análise da duração de execução dos vários processos para os
vários dias do perı́odo analisado, permite indicar que, nas máquinas utilizadas
(máquina com 1 processador Pentium III a 1 GHz, com 1 GB de memória RAM
com Windows XP Professional e máquina com 2 processadores Pentium III a
550MHz, 1GB de memória RAM com Linux), a totalidade do processo têm uma
duração de 5 a 9 horas. De realçar a importância da correcta definição de ı́ndices
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na fase de implementação da base de dados para o sucesso do processo de ETC.
Sendo fundamentais em todo o processo de ETC, são crı́ticos no processamento
de fluxos de cliques e na construção das tabelas de factos.
A numeração representa uma possı́vel ordem de execução, não sendo, no
entanto, intransigente. Os requisitos, em termos de precedências de execução,
serão referidos na descrição de cada processo.
A forma como cada um dos processos foi implementado no protótipo SWUM
será descrita nas próximas subsecções.

5.4.1

Extracção e Transferência para a área de trabalho (1)

Este processo contempla a extracção e transferência dos dados de todas as fontes
de dados à excepção dos ficheiros de log para a área de trabalho. Uma descrição
destas fontes pode ser consultada na Secção 5.3. A Tabela 5.1 apresenta, para
cada fonte de dados, a localização, o formato e a forma de extracção.
Este processo não possui precedências de execução.
Fonte de dados

Localização

Formato final

Dados do SIGARRA
Redes UP
Área
geográfica
de
endereços IP
Tipos de domı́nio
Sistemas Operativos
Navegadores
Motores de pesquisa
Agentes automáticos
Códigos de estado HTTP

Interno à UP.
Interno à UP.
Externo à UP.

Tabelas Oracle.
Tabela Oracle.
Tabela Oracle.

Forma de
extracção
Incremental.
Incremental.
Completa.

Interno à UP.
Externo à UP.
Externo à UP.
Externo à UP.
Externo à UP.
Externo à UP.

Tabela Oracle.
Ficheiro ASCII.
Ficheiro ASCII.
Ficheiro ASCII.
Ficheiros ASCII.
Tabela Oracle.

Incremental.
Completa.
Completa.
Completa.
Completa.
Completa.

Tabela 5.1: Extracção de Transferência das fontes de dados do SWUM

Dados do SIGARRA
Os dados do SIGARRA existem, inicialmente, em forma de tabelas de uma base
de dados Oracle.
Na área de trabalho foram criadas réplicas das tabelas relevantes.
No futuro, terão de ser criados triggers na base de dados original que permitam a actualização automática das réplicas da área de trabalho. O método de
transferência nestas fontes de dados será do tipo envio.
Gamas IP das redes da UP
A informação sobre as gamas de endereços IP associadas às instituições e à UP,
foi fornecida pela equipa de redes. Depois de estruturada, esta informação foi
inserida numa tabela Oracle, utilizada depois para o carregamento da dimensão
User Machine. De futuro será necessário definir uma estratégia, juntamente
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com os responsáveis da equipa de redes, para que alterações a estes dados possam
ser propagados de forma automática para a área de trabalho.
Dados para identificação da área geográfica de origem de um pedido HTTP
Como já foi referido, estes dados advêm de uma base de dados disponibilizada
em formato de ficheiro do tipo CSV, que depois são importados para uma tabela
Oracle. Esta base de dados é actualizada pela empresa Maxmind [82]. Sendo
demorado analisar as alterações sofridas, será preferı́vel recorrer a uma forma
de extracção completa, com uma frequência a definir. Será um método de transferência a pedido.
Tipos de domı́nios
Estes dados foram recolhidos de forma manual e foram depois inseridos numa
tabela Oracle. Visto não serem alvo de alterações frequentes, bastará que o administrador do SWUM proceda manualmente às alterações necessárias sempre
que tal se revele necessário.
Dados de sistemas operativos, navegadores, motores de pesquisa e agentes
automáticos conhecidos
Estas quatro fontes de dados foram obtidas a partir da aplicação Awstats sendo
também complementada, no caso dos agentes automáticos, com dados provenientes da organização robotstxt.org. À semelhança dos dados para identificação
da área geográfica de origem de um pedido HTTP, não há forma de detectar e
manter informação sobre alterações. Desta forma, a extracção terá de ser sempre
completa. A transferência deverá ser a pedido.
No protótipo, a transferência deverá ser feita para a máquina intermédia, onde
é realizado o processamento básico de fluxos de cliques.
Códigos de estado HTTP
Os dados para a construção da tabela Oracle que contém os códigos de estado
HTTP foram recolhidos manualmente. Visto não se preverem alterações a estes
dados, o processo de extracção e transferência deverá ser manual e da responsabilidade do administrador do SWUM.

5.4.2

Extracção de fluxo de cliques (2)

Após o primeiro carregamento de dados na data webhouse, em que são extraı́dos
os dados de um perı́odo com vários dias, o processo de extracção será incremental e ocorrerá diariamente. Os servidores web deverão ser configurados para
efectuarem a rotação dos ficheiros de log.
Por limitações de espaço na máquina da área de trabalho, recorreu-se a uma
máquina intermédia para o processamento básico de fluxo de cliques. Os ficheiros de log de ambos os servidores web foram comprimidos, transferidos por FTP
e reunidos na referida máquina. Não se justificou automatizar o processo de
transferência pelo carácter temporário de utilização desta máquina intermédia.
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Espera-se que, na implementação final do SWUM, este processamento seja feito
na máquina onde se localiza a área de trabalho no sentido de minimizar a transferência de dados.
Na implementação final do SWUM, os 5 servidores web (Figura 3.1) deverão
estar configurados para a rotação diária dos ficheiros de log. A transferência
deverá ser feita de forma automática com uma frequência diária. Tendo em conta
que o primeiro passo do processamento básico de fluxos de cliques consiste em
reunir por ordem temporal os acessos HTTP registados nos ficheiros de log, é
fundamental que todos os ficheiros de log com acessos do mesmo SIU Web (dois
servidores existentes nas instalações da FEUP ou três servidores existentes na
instalações do IRICUP) estejam complemente transferidos antes de se iniciar o
processamento. Esta razão, juntamente com o facto de todo o fluxo de trabalho
associado ao processo de ETC ser configurado na máquina da área de trabalho,
justificam que a transferência seja a pedido, ou seja, deverá ser a máquina da área
de trabalho a desencadear a transferência dos ficheiros de log.
Este processo não possui precedências de execução.

5.4.3

Processamento básico de fluxos de cliques (3)

O processamento básico de fluxos de cliques é feito numa máquina intermédia,
para onde são transferidos os ficheiros de log dos dois servidores web. Todo
o processo é feito através de programação em Perl pelas suas capacidades de
manipulação de texto [87]. As grandes etapas deste processamento podem ser
visualizadas na Figura 5.2.

Figura 5.2: Processamento básico de fluxos de cliques
A estrutura dos ficheiros de log antes do processamento é a indicada na
Secção 5.3.1:
remotehost ident authuser time "request" status bytes
"referrer" "user-agent" processtime "cookies"
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Para a reunião, ordenação e resolução dos endereços IP em nomes de domı́nio
dos diversos ficheiros de log, foi adaptado um programa disponibilizado pela
aplicação Awstats [56]. A prévia descompressão dos ficheiros de log é optativa,
já que o programa adaptado também pode receber como entrada um ficheiro de
log comprimido. Este programa gera um ficheiro em que, para cada pedido,
passa a ser incluı́do o nome de domı́nio:
remotehost domain ident authuser time "request" status
bytes "referrer" "user-agent" processtime "cookies"
Sendo a resolução de endereços IP em nomes de domı́nio uma das tarefas
mais demoradas, o programa adaptado tem a vantagem de poder executar esta
tarefa em processamento paralelo e de manter em cache as resoluções efectuadas
previamente. Desta forma, minimiza-se o número de vezes em que é necessário
obter esta informação da Internet. Caso não seja possı́vel efectuar esta resolução,
o campo domain terá um valor igual ao do endereço IP.
Apesar de não se ter revelado necessário no desenvolvimento do protótipo,
poderá ser útil acrescentar em cada pedido um identificador do servidor web de
origem na implementação final do SWUM. Esta funcionalidade está disponı́vel
no programa adaptado.
A última etapa foi desenvolvida de raiz, tendo por entrada um ficheiro com
a estrutura especificada anteriormente e produzindo um ficheiro separado por
tabuladores com os campos pela ordem indicada:
• endereço IP
• primeiro octecto do endereço IP
• segundo octecto do endereço IP
• terceiro octecto do endereço IP
• quarto octecto do endereço IP
• nome de domı́nio completo
• domı́nio de topo
• identificador de aplicações de cliente - campo identid
• nome associado a autenticação HTTP - campo authuser
• data de acesso
• dia do mês associado ao acesso
• mês do ano associado ao acesso
• ano associado ao acesso
• hora completa de acesso
• hora do acesso
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• minuto na hora do acesso
• segundo do minuto do acesso
• fuso horário
• método HTTP
• porta utilizada no pedido
• caminho absoluto + interrogação do URL (/si/web base.gera pagina?
p pagina=1170)
• caminho absoluto do recurso (/si/web base.gera pagina)
• segmento do URL após a última ’/’ anterior a um eventual ’?’ e o ’?’
(web base.gera pagina)
• interrogação do URL (p pagina=1170)
• código de estado HTTP
• número de bytes transferidos
• URL completo do referente (http://sifeup.fe.up.pt/si/horarios
turmas.hor turmas?p curso=LEIC)
• domı́nio de topo do referente
• servidor de alojamento do referente (sifeup.fe.up.pt)
• porta utilizada no pedido do referente
• caminho absoluto do recurso do referente (/si/horarios turmas.
hor turmas)
• segmento do URL do referente após a última ’/’ e anterior a um eventual
’?’ (horarios turmas.hor turmas)
• interrogação do referente (p curso=LEIC)
• identificador do motor de pesquisa associado ao referente nas situações
aplicáveis
• descrição do motor de pesquisa associado ao referente nas situações aplicáveis
• palavras chave utilizadas na pesquisa que originaram este pedido, caso
aplicável
• campo User Agent
• nome do navegador
• sigla do navegador
• versão do navegador
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• identificador do agente automático, caso o acesso seja feito por este tipo
de utilizador
• descrição do agente automático, caso o acesso seja feito por este tipo de
utilizador
• nome do sistema operativo
• sigla do sistema operativo
• tempo de processamento do servidor HTTP em segundos
• Cookies
• valor do cookie HTTP SESSION
• valor do cookie SI SESSION
• valor do cookie SIFEUP COD
• linguagem associada a este pedido
A detecção do navegador, do agente automático, do sistema operativo e do
motor de pesquisa, utiliza informação de 4 ficheiros distintos. Esta dependência
implica que este processo necessite de ser executado após a extracção e transferência destes dados (parte do processo 1). Naturalmente, este processo só poderá ser executado após a extracção do fluxo de cliques (processo 2).
Após a conclusão do processamento, foram comprimidos os ficheiros, tendo
em vista a sua transferência para a máquina da área de trabalho.

5.4.4

Transferência de fluxos de cliques (4)

A transferência de fluxos de cliques só faz sentido no protótipo porque o processamento básico de fluxos de cliques é feito numa máquina intermédia. A
execução deste processamento na máquina da área de trabalho evitaria a necessidade desta etapa na arquitectura geral do processo de ETC. A transferência
foi feita de forma automática entre as duas máquinas sendo desencadeada pela
máquina da área de trabalho (do tipo pedido).
A inserção dos ficheiros que resultam do processamento básico de fluxo de
cliques numa tabela é feita imediatamente após a descompressão do ficheiro de
log. Esta inserção foi efectuada em bloco, recorrendo à funcionalidade SQL*Loader disponı́vel no Oracle para inserir dados em bases de dados a partir de ficheiros externos. A estrutura da tabela criada na área de trabalho foi definida tendo
por base os campos do ficheiro que deriva do processamento básico de fluxos de
cliques.
Para a execução deste processo é necessário que o processamento básico de
fluxo de cliques (3) já tenha sido realizado.

5.4. PROCESSO DE ETC DO SWUM

5.4.5

115

Processamento de fluxos de cliques (5)

Esta é uma das etapas mais pesadas do processo de ETC. Será a este nı́vel que
se irá desencadear o mapeamento de pedidos em sessões, a identificação dos
utilizadores e algum processamento associado às páginas. Para além de SQL foi
também utilizado PL/SQL.
São utilizadas duas tabelas e uma sequência do SGBD Oracle para a gestão
dos identificadores de sessão. Uma das tabelas possui um atributo por cada
campo do ficheiro que resulta do processamento básico de fluxo de cliques. Para
além dos atributos que, no inı́cio deste processamento, já possuem informação,
existem ainda 6 atributos extra, que só estarão preenchidos no final desta fase:
• identificador da sessão a que o pedido pertence;
• identificador do procedimento a que este pedido está associado (nas páginas
é o próprio procedimento e nos outros recursos é o procedimento das
páginas onde estes estão inseridos);
• atributo que permite distinguir páginas de outro tipo de recursos. As páginas
têm um valor diferente de 0;
• atributo que toma o valor 1, no caso de ser o último pedido da sessão e 0
nos outros casos;
• data de inı́cio do processamento deste recurso;
• data de fim do processamento deste recurso.
A segunda tabela irá, no final do processamento, armazenar informação associada a cada sessão identificada, nomeadamente:
• identificador definitivo da sessão.
• atributo que toma o valor 1 se a sessão ainda está aberta (ou seja, se ainda
pode ter associados mais pedidos) e 0 em caso contrário.
• data de colocação do último pedido desta sessão.
• identificador temporário da sessão (valor do cookie HTTP SESSION), nos
casos aplicáveis.
• identificador do utilizador associado a esta sessão.
• número de pedidos associados a esta sessão.
• número de pedidos associados a esta sessão que são páginas.
• número de sequência da página em que ocorreu a autenticação na sessão.
Caso não ocorra autenticação, este atributo toma o valor 0.
• atributo que toma o valor 1 se a sessão possui páginas repetidas ou 0 nos
outros casos.
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O processamento de fluxo de cliques divide-se em 13 etapas, executadas em
sequência, descritas de seguida. À frente da designação de cada etapa é apresentado o número de sequência na execução. À excepção das etapas de processamento de pedidos sem e com identificador temporário de sessão, todas as
etapas são efectuadas, através de uma única instrução SQL, em bloco, a todos os
pedidos, o que justifica a execução em sequência.
Elimina pedidos não pertencentes ao SIGARRA (1)
Uma vez que, nos ficheiros de log extraı́dos existem acessos que não pertencem
ao SIGARRA, é necessário começar por eliminar estes acessos antes de iniciar o
processamento.
Actualiza campos URL para minúsculas (2)
De seguida, é feita uma conversão de todos os campos que sejam componentes de um URL para letras minúsculas. Se tal não acontecesse, dois URL como
http://www.fe.up.pt e http://WWW.FE.UP.PT iriam ser considerados diferentes.
Calcula instante de colocação do pedido (3)
A próxima etapa consiste em calcular o instante de inı́cio de processamento do
pedido com base nos valores numéricos das horas, minutos e segundos e preencher o respectivo atributo na tabela correspondente.
Calcula instante de finalização de processamento (4)
De seguida é feito o mesmo para o instante de finalização de processamento do
pedido.
Marca tipo de recurso (5)
O atributo que permite distinguir páginas de outros tipos de recurso é depois
preenchido com base em informação operacional do SIGARRA.
Atribui identificador temporário de sessão a alguns pedidos (6)
Após estes passos, é executada uma das tarefas mais demoradas do processamento de fluxos de cliques: a atribuição de um identificador temporário a alguns
pedidos que não o têm. Os pedidos que não possuem identificador temporário de
sessão (cookie HTTP SESSION) podem ser relativos a:
• pedidos de agentes automáticos,
• pedidos de utilizadores que não aceitem cookies,
• primeiros pedidos de uma sessão.
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A atribuição aqui realizada permite resolver o problema de os cookies não
ficarem associados ao primeiro pedido de uma sessão e a situação em que os
utilizadores bloqueiem os cookies a meio da sessão.
No primeiro problema, para cada pedido sem cookies (pedido1) que não
fosse de um agente automático, foi pesquisado outro pedido, com cookies (pedido2), que:
• possuı́sse o mesmo endereço IP;
• possuı́sse o mesmo Useragent;
• fosse colocado no máximo até 30 minutos após a colocação do pedido1;
• possuı́sse como referente o URL do pedido1.
A última condição tem em conta que as situações mais relevantes são sessões
em que o primeiro pedido é relativo a uma página. As sessões em que o primeiro pedido não é uma página são, por um lado, menos frequentes. Por outro
lado, este tipo de sessões não são propensas a possuı́rem mais pedidos, já que
a navegação (utilização de hiperligações) é feita a partir de páginas web. Não
sendo o primeiro pedido uma página (p.ex. imagem) não estarão disponı́veis
ligações que permitam navegação posterior. Considerando que o pedido sem cookies é uma página, existem duas situações possı́veis: uma em que o pedido2
é uma página e outra em que o pedido2 não é uma página. Em ambas as
situações, o referente do pedido2 deve ser igual ao URL do pedido1 para
que ambos os pedidos possam ser considerados da mesma sessão. Exemplos
destas situações são retratados nas Tabelas 5.2 e 5.3 onde, para simplificar, os
dados são fictı́cios. Os recursos pa e pb são páginas. O campo UA refere-se
ao User Agent, o campo REF refere-se ao referente e o campo CK ao cookie
HTTP SESSION.
IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
pa
pb

REF
pa

CK
1

Tabela 5.2: Sessão em que pedido1 é página (pa) e pedido2 é página (pb)

IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
pa
b

REF
pa

CK
1

Tabela 5.3: Sessão em que pedido1 é página (pa) e pedido2 não é página (b)

Se for considerada a interferência da cache, poderão surgir situações em que,
aparentemente, o primeiro pedido não é uma página e na realidade, a primeira
página é servida pela cache. Estas situações poderão justificar a consideração
de sessões em que, na análise dos ficheiros de log, os primeiros pedidos não são
páginas. Nestes casos, devem-se procurar pedidos com o mesmo endereço IP e
o mesmo Useragent que:
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• se o pedido1 for uma página:
– possuam um referente igual ao URL do pedido1,
• se o pedido1 não for uma página:
– possuam um referente igual ao referente do pedido1.
Nas Tabelas 5.4 e 5.5 são apresentados exemplos destas situações.
IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
b
pb

REF
pa
pa

CK
1

Tabela 5.4: Sessão em que pedido1 não é página (b) e pedido2 é página (pb)

IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
b
c

REF
pa
pa

CK
1

Tabela 5.5: Sessão em que pedido1 não é página (b) e pedido2 não é página
(c)

O problema dos utilizadores que bloqueiam cookies a meio da sessão é resolvido utilizando uma estratégia similar à do primeiro problema. A diferença
está em se procurar nos 30 minutos anteriores à colocação do próprio pedido
(pedido2), um pedido com o mesmo endereço IP e o mesmo UserAgent
que:
• se pedido1 é página (Tabelas 5.6 e 5.7):
– possua como URL o referente do pedido2,
• se pedido1 não é página (Tabelas 5.8 e 5.9):
– possua como referente o referente do pedido2.
IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
pa
pb

REF
pa

CK
1
-

Tabela 5.6: Sessão em que pedido1 é página (pa) e pedido2 é página (pb)

IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:00
18:20:01

URL
pa
b

REF
pa

CK
1
-

Tabela 5.7: Sessão em que pedido1 é página (pa) e pedido2 não é página (b)
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IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005
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Hora
18:20:02
18:20:03

URL
c
pb

REF
pa
pa

CK
1
-

Tabela 5.8: Sessão em que pedido1 não é página (c) e pedido2 é página (pb)

IP
10.10.10.10
10.10.10.10

UA
WIN
WIN

Dia
16-06-2005
16-06-2005

Hora
18:20:01
18:20:02

URL
b
c

REF
pa
pa

CK
1
-

Tabela 5.9: Sessão em que pedido1 não é página (b) e pedido2 não é página
(c)

Apesar de apresentada para facilitar a compreensão, a situação retratada pela
Tabela 5.2 nunca existirá na realidade. Isto porque os pedidos relativos aos recursos de uma página (referente é página) são pedidos automaticamente após o
pedido da página e, como tal, o utilizador não controla a passagem individual de
cookies nestes pedidos.
Determina procedimento associado (7)
Após a atribuição de identificadores temporários de sessão, é identificado o procedimento que está associado a determinado pedido. Se o pedido for uma página,
o identificador é obtido analisando o URL do pedido. Se não for, é obtido analisando o referente respectivo.
Processa pedidos sem (8) e com (9) identificador temporário de sessão
A atribuição de identificadores definitivos e a identificação de utilizadores é feita
nas duas etapas que se seguem: processamento de pedidos sem e com identificador temporário de sessão. A lógica subjacente a cada uma destas etapas é
apresentada nas Figuras 5.3 e 5.4.
A atribuição de identificadores definitivos é feita tendo em conta duas questões
relacionadas com a colocação de cookies no SIGARRA, descritas de seguida.
• Os cookies colocados pelo SIGARRA são cookies de sessão, ou seja, válidos
enquanto o navegador não for fechado. Assim, caso o utilizador esteja com
o navegador ligado durante um dia inteiro e só aceda ao SIGARRA nos primeiros e últimos minutos do dia, será criada apenas uma sessão com estes
acessos, independentemente do intervalo de tempo entre eles.
• Caso um utilizador se autentique, se desligue do sistema e deixe o navegador aberto, é possı́vel que outro utilizador também se autentique e todos
os acessos de ambos os utilizadores sejam associados à mesma sessão.
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Figura 5.3: Diagrama de estados para o processamento de pedidos sem identificador temporário de sessão
A primeira questão está relacionada com não haver limite de tempo estabelecido entre dois pedidos, ou seja, dois pedidos que, por exemplo, sejam colocados com 5 horas de intervalo, pertencerão à mesma sessão se o navegador estiver
continuamente aberto entre os dois pedidos. Tendo em conta que uma sessão é
definida como sendo limitada no tempo e que o limite temporal obtido em estudos realizados ronda os 30 minutos, esta questão tem de ser resolvida. Para tal,
decidiu-se fechar (colocando o atributo correspondente na tabela de sessões a 0)
todas as sessões que não tenham pedidos há mais de 30 minutos.
A segunda questão relaciona-se com poderem existir sessões com dois utilizadores associados, o que não é contemplado pela noção de sessão no SI apresentada previamente. Para a resolver, sempre que num conjunto de pedidos com
o mesmo identificador de sessão, o identificador do utilizador muda, a sessão é
fechada e é aberta uma nova sessão.
A identificação dos utilizadores registados é feita com recurso ao cookie
SIFEUP COD, que contém o identificador do utilizador no SIGARRA precedido de um A no caso de se tratar de um aluno, um F no caso de se tratar de
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um funcionário e E no caso de se tratar de uma empresa. Para além deste tipo
de utilizadores, são ainda detectados os utilizadores anónimos e identificados os
agentes automáticos.

Figura 5.4: Diagrama de estados para o processamento de pedidos com identificador temporário de sessão
Sendo pedidos com identificador temporário de sessões, os pedidos de utilizadores registados são processados de acordo com a lógica apresentada na Figura
5.4. Os pedidos de agentes automáticos são processados de acordo com a Figura
5.3.
Inicialmente, no processamento de pedidos sem identificador temporário de
sessão, também era feito o rastreio de sessões sem cookies que não pertencessem
a um agente automático. No entanto, o tempo associado a este processamento e
a relevância deste tipo de acessos na caracterização da utilização do SIGARRA
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(com base na análise dos acessos de 1 semana, estimou-se que a média de pedidos deste tipo é apenas 0,3 % do total) levaram, a nı́vel de protótipo, à eliminação
desta componente de processamento.
Calcula número de pedidos (10) e páginas (11) da sessão
Após o processamento dos pedidos com e sem identificador temporário, são
feitas 4 tarefas mais simples. As três primeiras têm por objectivo caracterizar melhor cada sessão, ou seja, irão actualizar atributos da tabela auxiliar de
sessões. Primeiro é calculado o número de pedidos (independentemente do tipo)
e o número de páginas de cada sessão.
Fecha sessões (12) e marca últimos pedidos (13)
Depois são fechadas todas as sessões cujo último pedido seja anterior às 23h30.
De realçar que o processamento é feito dia a dia (das 00:00:00 às 23:59:59) e
que as sessões que têm pedidos após as 23h30 poderão ainda ser completadas
com pedidos do dia seguinte. Finalmente, são actualizados todos os pedidos que
sejam os últimos da sessão.
A análise do tipo de recurso e a determinação do procedimento associado
implicam que já tenham sido extraı́dos e transferidos alguns dados operacionais
do SIGARRA, nomeadamente os dados sobre a estrutura aplicacional.
No futuro, esta etapa poderá ser optimizada em termos de fiabilidade e desempenho. A existência de um mecanismo de obtenção de estado, alternativo aos
cookies, permitirá, por um lado, rastrear com maior precisão sessões e utilizadores em situações sem cookies e melhorar o desempenho desta etapa (por permitir
eliminar algum processamento). Por outro lado, o completo assegurar de que
todos recursos não-página sejam obtidos por chamada directa e não através de
procedimentos, permitirá aumentar a fiabilidade deste processamento. Na realidade, de acordo com o garantido inicialmente, a forma utilizada para diferenciar
uma página de outro tipo de recursos baseia-se na verificação de existência de
um procedimento associado ao URL do pedido HTTP. No entanto, nos testes
efectuados durante esta etapa foram detectadas algumas situações em que este
pressuposto não se verificava.
O desempenho pode também ser melhorado através de uma utilização total de
processamento por álgebra relacional que aproveite todas as potencialidades do
SGBD. Na presença de uma grande quantidade de dados, esta estratégia possui
melhor desempenho que o processamento feito transacção a transacção. Por
outro lado, a melhoria das infra-estruturas utilizadas para este processamento
também terá um impacto significativo nesta etapa do processo de ETC.

5.4.6

Construção das dimensões (6)

Nesta fase do processo de ETC pretende-se conciliar os dados das diversas fontes
e alimentar as réplicas das dimensões existentes na área de trabalho. Para além
de SQL foi também utilizado PL/SQL.
Esta etapa foi dificultada por vários problemas de inconsistências, dados duplicados, erros de escrita e problemas derivados da heterogeneidade dos dados
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(conflitos de formatos e tipos de dados). Sem a sua resolução, a qualidade dos
dados ficaria comprometida.
Por ainda não existir informação para as dimensões Event Type e Session Type, nenhuma delas foi construı́da nesta primeira fase, ficando a aguardar resultados provenientes da primeira análise de dados. Uma vez que o protótipo
apenas envolve uma instituição, a construção da dimensão Institution ficou também para uma segunda fase. A Tabela 5.10 apresenta as fontes de
alimentação de cada uma das dimensões e as dependências de construção de outras etapas do processo de ETC. Por questões de legibilidade, usaram-se siglas
para representar as fontes de alimentação: Fluxos de Cliques (FC), SIGARRA
(SG) e Outras Fontes (OF).
Dimensão
Academic
Date
Access Date
Agent
HTTP Status
Code
Institution
Page
Referrer

FC SG OF Processos ETC
N S
N Processo 1 (informação académica do SIGARRA)
N N N S
N S
Processo 5
N N S
Processo 1 (códigos de estado HTTP)
N
S
S

S
S
N

N
N
S

Time of Day
User

N
N

N
S

N
N

User Machine

S

N

S

Processo 1 (informação das instituições)
Processo 5
Processo 1 (tipos de domı́nio,
identificação de área geográfica)
Processo 5
Processo 1 (informação de utilizadores do
SIGARRA)
Processo 5
Processo 1 (gamas ip, tipos de domı́nio,
identificação de área geográfica)
Processo 5

Tabela 5.10: Dependências das diversas fontes de dados no carregamento das
dimensões
Durante a criação das diversas dimensões são atribuı́das as designadas chaves
artificiais no contexto das data warehouses, ou seja, valores numéricos desprovidos de qualquer significado semântico, que são apenas uma forma de relacionar
as dimensões com as tabelas de factos. No ETC do SIGARRA, as chaves de
artificiais foram sendo atribuı́das de forma sequencial.
As polı́ticas em termos de actualização das dimensões são descritas após a
apresentação da forma de construção de cada dimensão. Todas as dimensões que
não dependem do fluxo de cliques têm um conteúdo aproximadamente estático,
sendo a dimensão User aquela que tem um conteúdo mais sujeito a modificações.
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Academic Date
Esta dimensão é carregada com base no calendário académico definido na instituição
para os vários graus de ensino, pelo que depende de dados do SIGARRA. Nesta
dimensão pode ser feito um carregamento para um novo perı́odo temporal, de
forma semelhante ao carregamento inicial, quando o perı́odo que esta abrange
estiver a terminar. Os registos relativos ao perı́odo antigo não serão alvo de
alterações.
Access Date e Time of Day
Apenas as dimensões Access Date e Time of Day são geradas de forma
automática. Tal como todas as outras dimensões que não dependem do fluxo de
cliques, são dimensões que podem ser construı́das no momento em que a data
webhouse é criada.
Na dimensão Access Date pode ser feito um carregamento para um novo
perı́odo temporal, de forma semelhante ao carregamento inicial, quando o perı́odo
que esta abrange estiver a terminar. Os registos relativos ao perı́odo antigo não
serão alvo de alterações. A dimensão Time of Day tem um conteúdo puramente estático pelo que não sofrerá alterações.
Agent
A dimensão Agent resulta do processamento dos registos derivados do processamento básico de fluxo de cliques (que já se baseou em fontes externas). O carregamento desta dimensão vai sendo feito ao longo das sucessivas importações,
sendo inseridos novos registos sempre que surjam novos agentes. Não se prevê
alterações nas designações dos agentes já existentes no campo User Agent.
Apenas se prevê a criação de novas designações que contemplem os agentes mais
recentes, pelo que não será necessário fazer alterações aos registos já existentes.
Apenas serão inseridos novos agentes.
HTTP Status Code
A dimensão Time of Day tem um conteúdo puramente estático e dimensão
HTTP Status Code só será alterada se o protocolo HTTP também, pelo que
não sofrerão alterações.
Institution
A dimensão Instituition terá um conteúdo pouco sujeito a alterações. Eventuais alterações devem ser do tipo 1, segundo a classificação definida por Kimball et al [67], ou seja, deverão ser feitas no mesmo registo, alterando os antigos
valores.
Page
Os três primeiros nı́veis da dimensão Page (Application, Module e Procedure), são preenchidos com informação proveniente do SIGARRA, enquanto
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que o nı́vel Page é preenchido com informação proveniente de fluxo de cliques. Para diminuir o tempo associado à construção desta dimensão, foi construı́da uma tabela auxiliar que, para cada procedimento existente, conjuga toda a
informação necessária para a alimentação dos três primeiros nı́veis. Após o processamento de fluxo de cliques, cada pedido está associado a um procedimento
e basta, então, inserir a informação obtida desta tabela para o procedimento e a
informação obtida dos fluxos de cliques para o preenchimento dos campos relativos à instância da página. Não se prevêem muitas alterações aos registos desta
dimensão, pelo que as eventuais alterações deverão ser do tipo 1.
Referrer
A construção da dimensão Referrer é feita com base em informação obtida
dos fluxos de cliques, de informação sobre os tipos de nomes de domı́nio e de
informação de motores de pesquisa que é integrada no processamento básico
de fluxo de cliques. Na construção desta dimensão, apenas é necessário determinar alguns atributos do nı́vel Domain, mais especificamente, identificar se
o domı́nio pertence ao mesmo SIU Web do recurso pedido, ao domı́nio do SIU
Web do recurso pedido ou se pertence à UP. A informação que é armazenada para
cada referente prevê-se estável, pelo que nesta dimensão serão apenas inseridos
novos registos, não se efectuando alterações aos registos existentes.
User
Como já foi referido anteriormente, a dimensão User é construı́da na criação da
data webhouse com base em informação proveniente do SIGARRA para os utilizadores registados. Caso os pedidos sejam de utilizadores anónimos ou de agentes automáticos, é apenas feita a associação à respectiva categoria. A inserção de
um novo utilizador no SIU Web deverá desencadear a inserção de um novo registo nesta dimensão. Relativamente às alterações efectuadas, estas deverão ser
do tipo 1 segundo a classificação definida em [67]. Se, no entanto, se pretender
manter um historial temporal do utilizador, poderão ser adicionados dois campos
à dimensão: um com a data da última alteração e outro com a razão da última
alteração.
User Machine
A dimensão User Machine é construı́da com base em informação obtida de
fluxos de cliques, em informação da base de dados whois para a resolução dos
endereços IP, em dados para identificação da área geográfica de origem de um
endereço IP, em dados sobre tipos de nomes de domı́nio e em dados sobre as
gamas IP das redes da UP. É na construção da dimensão que se procede à análise
da área geográfica, do tipo de nome de domı́nio e da origem em termos de redes
da UP. A actualização desta dimensão deverá ser do tipo 2 [67], ou seja, se a
informação associada a um endereço IP for diferente da já existente, será inserido um novo registo na dimensão.
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5.4.7

Construção das tabelas de factos (7)

Após a construção das dimensões é necessário construir as tabelas de factos definidas no modelo dimensional: tabela de factos de páginas e tabela de factos de
sessões. A construção destas tabelas envolve a associação ao registo correcto de
cada dimensão e o cálculo das medidas de análise definidas. Para além de SQL
foi também utilizado PL/SQL.
O primeiro passo deste processo envolve a construção de uma tabela com a
informação reunida para cada pedido na forma de uma tabela de factos de pedidos, ou seja, com ligação às dimensões correspondentes (Figura 5.5). A chave
primária desta tabela é composta pelo conjunto das chaves estrangeiras, pelo
identificador de sessao e pelo atributo hit id. Este atributo é, juntamente com
a data de colocação do pedido, a chave primária da tabela que deriva do processamento de fluxos de cliques e será útil na ordenação dos pedidos pela ordem
de colocação do pedido. Por outro lado, é importante porque se este campo
não integrasse a chave primária, nem todos os pedidos poderiam ser inseridos
nesta tabela. De facto, é possı́vel existir mais do que um pedido idêntico, na
mesma sessão, com o mesmo instante de colocação, pelo que a inserção do segundo pedido iria violar a chave primária (caso fosse apenas definida pelas chaves estrangeiras das dimensões e pelo identificador de sessão). Estas situações
associam-se, normalmente, a pedidos feitos, de forma automática, no arranque
de computadores das instituições.

Figura 5.5: Tabela auxiliar de pedidos com ligação às dimensões criadas
Depois de determinadas as chaves primárias das várias dimensões a que cada
recurso deverá estar associado, é inserida informação sobre o número de bytes, o
tempo de processamento, o instante em que o pedido foi colocado, o instante em
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que o pedido foi acabado de processar, um indicador do tipo de recurso (página
ou não-página) e o número de sequência da página a que o recurso está associado (no caso de o recurso ser uma página é o número de sequência da própria
página e no caso de não ser uma página é o número de sequência da página a que
pertence). Este atributo tem o valor 0 por omissão, que só é alterado na criação
da tabela de factos de páginas.
O segundo passo envolve a construção da tabela de factos de páginas e o
terceiro passo a construção da tabela de factos de sessões.
A construção das tabelas de factos necessita que o processamento de fluxos
de cliques (5) e a construção das dimensões (6) já tenham sido realizadas.
Tabela de factos de páginas
O processo de criação da tabela de factos de páginas apoia-se na tabela de sessões
gerada durante o processamento de fluxos de cliques e na tabela de pedidos apresentada na Figura 5.5. Por outro lado, apoia-se também numa tabela, criada durante o processo, para cálculo de algumas medidas. Esta tabela possui uma linha
por cada página que pertença a uma sessão fechada, com os seguintes atributos:
• identificador definitivo da sessão;
• número de sequência da página na sessão;
• instante de colocação do pedido (t0 na Figura 4.20);
• instante de finalização do processamento do pedido pelo servidor web (t2
na Figura 4.20);
A construção desta tabela de factos envolve 6 etapas executadas em sequência,
descritas de seguida. À frente da designação de cada etapa é apresentado o seu
número de sequência de execução no processo.
Determina tipo de sessão (1)
Na construção da tabela de factos de páginas começa-se por analisar cada sessão
já identificada em termos de repetição de páginas. Para todas as sessões que
possuam pelo menos 2 páginas iguais (com o mesmo URL), é colocado um 1 no
atributo indicador de páginas repetidas na tabela auxiliar de sessões. Este procedimento permite optimizar a criação da tabela de factos de páginas, uma vez que
permitirá processar as páginas de sessões sem páginas repetidas de forma mais
eficiente. Na realidade, o procedimento que é aplicado às páginas de sessões
com páginas repetidas poderia ser aplicado às páginas do outro tipo de sessões,
mas tal resultaria num processo mais demorado.
Esta distinção deve-se à necessidade de associar recursos não-páginas a páginas. Nas sessões sem páginas repetidas, este processo limita-se a analisar o
referente dos pedidos que não são páginas. Nas sessões com páginas repetidas,
o problema torna-se mais complexo, por existirem recursos com o mesmo referente e ser necessário detectar, com exactidão, a página a que pertencem.
Processa sessões sem páginas repetidas (2)
O processamento de sessões sem páginas repetidas consiste na inserção de factos
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na tabela de factos sem as medidas page dwell e page span.
Processa sessões sem páginas repetidas (3)
O processamento de sessões com páginas repetidas envolve, inicialmente, a atribuição de número de sequência na sessão aos pedidos que são páginas na tabela
auxiliar de pedidos. De seguida, para cada pedido não-página é determinado qual
é o número de sequência da página a que pertencem e é actualizado o respectivo
campo na tabela auxiliar de pedidos. No final são inseridos registos na tabela de
factos sem o cálculo das medidas page dwell e page span.
Insere dados na tabela de páginas auxiliar (4), calcula medidas page dwell (5)
e page span (6)
Após a inserção das páginas dos dois tipos de sessão na tabela de factos, são
inseridos registos na tabela auxiliar de páginas cujos atributos foram indicados
acima. Só depois desta tabela estar preenchida é que são calculadas as medidas
page dwell e page span e actualizados os registos na tabela de factos. Na
impossibilidade de calcular a medida page dwell para a última página de
uma sessão (se existir, o próximo pedido já não pertence ao SI), optou-se por
defini-la como a média da medida page dwell de todas as páginas da sessão.
Tabela de factos de sessões
O processo de criação da tabela de factos de sessões apoia-se na tabela de sessões
gerada durante o processamento de fluxos de cliques, na tabela de factos de
páginas e na dimensão Page. Neste processo é necessário identificar as chaves estrangeiras e calcular as medidas de análise. A determinação das chaves
estrangeiras baseia-se unicamente na tabela de factos de páginas,
A maioria das medidas da tabela de factos de sessões são calculadas através
de agregações das medidas da tabela de factos de páginas. As excepções são:
• session dwell, em que são agregados apenas os tempos de demora
positivos das páginas da sessão,
• session procedures loaded, em que, com informação da dimensão
Page, se contabiliza o número de procedimentos distintos associados às
páginas da sessão,
• session pages to authentication, que se baseia na tabela auxiliar de sessões onde existe um atributo com este valor.

5.4.8

Carregamento da webhouse (8)

O carregamento da webhouse é simples e feito com uma cópia em bloco a partir
da réplica da estrutura que existe na área de trabalho (dimensões e tabelas de
factos).
Durante o carregamento, deverá ser desactivada a funcionalidade de criação
de logs para reduzir o tempo associado ao processo. Como os dados continuam a
existir na área de trabalho, qualquer falha no carregamento poderá ser corrigida
através de um novo carregamento.
Esta fase só poderá ser realizada após a construção das tabelas de factos (7).
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Eliminação de dados (9)

Após as etapas já descritas, é feita a filtragem dos dados que já não são necessários. A filtragem envolve a eliminação da área de trabalho da informação
descrita de seguida.
• Todos os pedidos da tabela de logs do servidor web que não tenham sido
atribuı́dos a nenhuma sessão (a nı́vel de protótipo é necessário por não se
processarem os pedidos que não pertençam a agentes automáticos e não
possuam cookies).
• Todos os pedidos da tabela de logs do servidor web que pertençam a
sessões fechadas.
• Todas as sessões fechadas da tabela auxiliar de sessões.
• Todos os registos da tabela auxiliar de pedidos.
• Todos os registos da tabela auxiliar de páginas.
• Todos os registos da tabela com estrutura semelhante à tabela de factos de
páginas existente na área de trabalho.
• Todos os registos da tabela com estrutura semelhante à tabela de factos de
sessões existente na área de trabalho.
As últimas quatro eliminações foram feitas truncando as tabelas respectivas.
Apesar da tabela auxiliar de pedidos ter pedidos relativos a sessões não fechadas,
que na próxima execução do processo de ETC terão de voltar a ser inseridos
com base na tabela de logs do servidor web, optou-se por truncar esta tabela por
questões de desempenho. De facto, a diferença temporal entre as duas formas
de eliminação de dados (apagar os registos da tabela auxiliar de pedidos que
cumpram uma determinada condição e truncar a tabela) é superior ao tempo
associado à nova inserção dos registos de sessões não fechadas nesta tabela.
Esta fase do processo de ETC só poderá ser feita após o carregamento da
data webhouse (8).

5.5

Espaço em disco utilizado no SWUM

Se for feita uma comparação entre o espaço em disco ocupado pelos ficheiros
de log relativos ao perı́odo analisado (15,68 GB) e o espaço em disco ocupado
pela data warehouse (2,57 GB) verificamos que houve uma significativa redução
(83,6% do espaço inicial) do espaço necessário. Apesar de a data warehouse não
armazenar informação tão detalhada como os ficheiros de log que têm um nı́vel
de granularidade de pedidos, é necessário ter em consideração toda a informação
de contexto (p.ex. caracterização dos utilizadores) que está presente na data warehouse e não nos ficheiros de log. Esta redução é também explicada pela estrutura de uma data warehouse, em que as tabelas de factos, principais “consumidoras” de espaço, são compostas essencialmente por números (chaves estrangeiras
e medidas de análise), que são o tipo de dados que, normalmente, menos espaço
ocupa.
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Com base no espaço final ocupado pela data warehouse é possı́vel fazer uma
breve avaliação do estudo de apoio à granularidade apresentado no Anexo A.
Comparando o número de linhas existente na tabela de factos de páginas (8 607
961) e de sessões (984 848) é possı́vel verificar que a estimativa originou resultados inferiores à realidade. Esta diferença causa também que o espaço total
previsto no modelo em relação ao perı́odo de 3 meses numa instituição seja inferior ao espaço da data warehouse. Uma comparação entre o espaço nominal (1
GB) e o espaço total ocupado pela data warehouse permite também verificar que
a relação espaço total/espaço nominal utilizado no estudo para prever o espaço
total com base no espaço nominal (3) não se afasta muito da realidade.
Foi também feito um cálculo do espaço em disco necessário na área de trabalho para o processo de ETC. Na área onde é realizado o processamento básico de
fluxos de cliques é necessário cerca de 1,5 GB para armazenar o ficheiro de log
original, o ficheiro de log pós processamento e os ficheiros ASCII necessários
nesta etapa. Na área onde é realizado o restante processamento existem 28 tabelas cujo conteúdo é aproximadamente constante, não sendo afectadas pelos dados
presentes no ficheiro de log a ser processado. Estas tabelas são essencialmente
réplicas de tabelas do SI que são utilizadas para carregamento das dimensões. O
seu espaço total é cerca de 75 MB. Para além destas tabelas existem 8 tabelas
que apoiam o processamento especı́fico de fluxos de cliques e a construção das
tabelas de factos. Destas tabelas, a tabela que armazena o conteúdo do ficheiro
gerado no processamento básico de fluxos de cliques é aquela que ocupa mais
espaço. No total é necessário cerca de 3 GB para este processamento.

5.6

Utilização do processo de ETC do SWUM noutras webhouses

É importante realçar a aplicabilidade de muitas das componentes do processo de
ETC do SWUM noutras webhouses.
É expectável que a principal fonte de dados, os fluxos de cliques, permaneça
mais ou menos constante em qualquer webhouse. Desta forma, os procedimentos
que processam estes dados podem ser utilizados sem grandes alterações. Naturalmente, a extracção dos fluxos de cliques requer a configuração do(s) servidor(es) web respectivo(s), mas o método aplicado pode ser semelhante ao do
SWUM.
Se os ficheiros de log possuı́rem uma estrutura idêntica à dos logs do SIGARRA, o processamento básico de fluxos de cliques (3) pode ser efectuado
em qualquer máquina que possua Perl apenas com alterações ao nı́vel do nomes dos cookies. Se houver alguma alteração à estrutura dos ficheiros de log,
será apenas necessário proceder à alteração da expressão regular que é aplicada
a cada linha do ficheiro de log e efectuar o processamento ao(s) campo(s) adicional(is) ou remover o processamento ao(s) campo(s) removido(s). De realçar
que a informação de sistemas operativos, navegadores, motores de pesquisa e
agentes automáticos pode facilmente ser transferida através de uma cópia de um
ficheiro de texto.
O processamento de fluxo de cliques poderá, também, ser facilmente adaptado para outra data webhouse. Mesmo que o sistema de gestão de base de dados
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não seja Oracle e não suporte PL/SQL, a lógica subjacente a este processo facilmente se aplica a outros tipos de linguagens procedimentais. Se a metodologia de
colocação de cookies diferir da aplicada no SIGARRA, poderão ser necessárias
alterações deste procedimento. Algumas alterações poderão também ocorrer na
distinção dos tipos de recursos (página ou não-página) que deverá ser feita com
base na estrutura aplicacional do SI Web em questão.
Se o sistema de gestão de base de dados for Oracle, a inserção dos fluxos de
cliques numa tabela poderá também aproveitar o mecanismo SQL Loader e a
configuração realizada no SWUM.
Tendo em vista o objectivo de uma webhouse, é de esperar que grande parte
do modelo dimensional definido permaneça constante, pelo que a construção
de muitas das dimensões (Access Date, Agent, HTTP Status Code,
Referrer, Time of Day e User Machine) poderá aproveitar os processos implementados no SWUM. Apenas a construção da dimensão User Machine sofrerá alterações a nı́vel das redes IP para detecção do tipo de acesso.
Poderá ter de haver uma rescrita dos vários processos noutra linguagem procedimental caso não seja suportado PL/SQL.
Caso o modelo dimensional possua as tabelas de facto definidas no modelo
dimensional do SWUM, a construção das tabelas de factos é outro processo
que poderá ser aproveitado sem alterações. O carregamento da webhouse e a
eliminação de dados são outros processos válidos.
Os poucos processos que não poderão ser reutilizados estão relacionados com
dados operacionais do SIGARRA, ou seja, são a extracção e transferência de dados operacionais do SI Web e a construção de algumas dimensões (Academic
Date, Institution, Page e User), que dependem dos dados referidos.
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Capı́tulo 6
Análise de Dados
Neste capı́tulo é, inicialmente, feita uma introdução ao processo de análise de
dados de uma data warehouse e aos dois tipos de análise principais: o OLAP
(On-Line Analytic Processing) e data mining. De seguida apresenta-se a metodologia utilizada para a análise de dados do SWUM. No final são apresentados
os resultados da análise de dados de acordo com várias categorias de análise.

6.1

Introdução

Após o carregamento da data webhouse, da validação e verificação da qualidade
dos dados, segue-se o processamento analı́tico que permite à organização obter
mais valias em tempo útil. A grande quantidade de dados normalmente existente nas data webhouses vem, no entanto dificultar e colocar alguns desafios ao
processamento analı́tico.
Em ambientes de data warehouses podem existir vários tipos de análises.
Para além de interrogações SQL (Structured Query Language), é possı́vel aplicar
operações com maior capacidade analı́tica aos dados. Dois grandes tipos de
análises deste tipo são o OLAP (On-Line Analytic Processing) e data mining.
Tendo potencialidades analı́ticas muito superiores às do SQL, as técnicas
OLAP representam o próximo passo nos sistemas de apoio à decisão [2]. A
maior diferença entre o OLAP e o SQL está na capacidade do primeiro efectuar
operações e comparações em mais do que uma dimensão. Apesar de Kimball et
al. [2] apontarem alguns entraves ao OLAP, existem autores como Sweiger et
al [3] que o indicam como o principal mecanismo para satisfazer os requisitos
analı́ticos das data webhouses.
Ao conjunto de técnicas de análise que extraem conhecimento a partir de
grandes conjuntos de dados atribui-se a designação de data mining [2]. Estas
técnicas devem ser usadas de forma combinada no sentido de se conseguir extrair o máximo possı́vel. Na prática as aplicações de data mining são clientes
da data warehouse e estão localizadas, normalmente, em máquinas separadas.
Ocasionalmente, podem também recorrer à data warehouse para armazenar os
resultados obtidos. Segundo Kimball et al. [2], o objectivo da data webhouse
é reunir, armazenar e fornecer dados à ferramenta de data mining e não realizar
técnicas de data mining.
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Desempenho

Uma das consequências da utilização de um modelo dimensional em estrela é a
simplicidade das interrogações. De facto, a maioria das interrogações são simples junções de uma tabela de factos com uma ou mais dimensões (junções em
estrela). No entanto, o desempenho destas interrogações é influenciado pelos
planos de execução delineados pelo optimizador da base de dados.
No caso do SGBD Oracle, para que o seu optimizador execute planos de
execução em estrela é necessário que [3]:
• tenham sido calculadas estatı́sticas para as tabelas envolvidas nas interrogações,
• a tabela de factos possua um ı́ndice com as colunas que estarão envolvidas
na junção com as dimensões,
• as colunas envolvidas na junção têm de ser as primeiras colunas do ı́ndice
referido.
O SGBD Oracle permite também que se force determinados planos de execução através de mecanismos especı́ficos designados de sugestões (hints). A sugestão /*+ STAR */ permite indicar ao optimizador que utilize planos de execução
que utilizem convenientemente o modelo em estrela. Verificou-se que em algumas interrogações, a utilização da sugestão referida, tem impacto no plano de
execução definido e no consequente desempenho da interrogação. Uma destas
situações ocorreu com a interrogação que permite fazer a contagem de sessões
por escalão etário. Se for executada a seguinte interrogação:
SELECT agegroup desc, count(*)
FROM session fact table, dim accessuser
WHERE user key=user id AND user ident code=’I’
GROUP BY agegroup desc
o tempo de execução e o plano de execução respectivo são:
Elapsed: 00:00:20.01
Execution Plan
----------------------------------------------------0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
1 0 SORT (GROUP BY)
2 1 NESTED LOOPS
3 2 TABLE ACCESS (FULL) OF ’SESSION FACT TABLE’
4 2 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF ’DIM ACCESSUSER’
5 4 INDEX (UNIQUE SCAN) OF ’SYS C0013424’ (UNIQUE)
Se for adicionada a sugestão /*+ STAR */ :
SELECT /*+ STAR */ agegroup desc, count(*)
FROM session fact table, dim accessuser
WHERE user key=user id AND user ident code=’I’
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GROUP BY agegroup desc
o tempo de execução diminui para cerca de 1/3 do tempo de execução inicial
devido à mudança do plano de execução que passa a incorporar uma junção de
hash.
Elapsed: 00:00:07.07
Execution Plan
----------------------------------------------------0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=282
Card=7454 Bytes=409970)
1 0 SORT (GROUP BY) (Cost=282 Card=7454 Bytes=409970)
2 1 HASH JOIN (Cost=232 Card=7454 Bytes=409970)
3 2 TABLE ACCESS (FULL) OF ’DIM ACCESSUSER’ (Cost=158
Card=1331 Bytes=55902)
4 2 INDEX (FAST FULL SCAN) OF ’SYS C0013594’ (UNIQUE)
(Cost=4 Card=745412 Bytes=9690356)
As transformações em estrela são outra técnica de optimização que se baseia
na reescrita ou transformação da interrogação original.
Uma outra forma de optimizar o desempenho das interrogações envolve a
utilização de transformações em estrela. Esta transformação, em vez de calcular o produto cartesiano das dimensões envolvidas na interrogação, baseia-se
na combinação de ı́ndices bitmap definidos nas chaves estrangeiras da tabela de
factos. Para poderem ser executadas, a Oracle recomenda a [88]:
• construção de um ı́ndice bitmap em todas as chaves estrangeiras das tabelas de factos
• inicializar o parâmetro STAR TRANSFORMATION ENABLED a TRUE
• utilizar o optimizador de interrogações do Oracle
Segundo a Oracle [88], sempre que se verificam estas condições, a maioria das interrogações em estrela usará a estratégia de execução associada à
transformação em estrela. A sugestão /*+ STAR TRANSFORMATION */ permite indicar ao optimizador que utilize o melhor plano de execução em que a
transformação tenha sido usada. No entanto esta sugestão não obriga à existência
de transformação, que só é feita se tal for razoável. Por exemplo, nos casos em
que não há subinterrogações, não há interrogações transformadas.
Apesar de ser uma técnica de optimização que permite a execução mais eficiente das interrogações, nem sempre o ganho em termos de desempenho permitirá
justificar os custos associados à construção e manutenção dos ı́ndices necessários
à sua execução.

6.3

Metodologia

Pelas limitações temporais associadas a este trabalho e por se considerarem as
capacidades do OLAP suficientes para satisfazer os requisitos analı́ticos deste
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caso de estudo, optou-se pela utilização desta técnica para a análise de dados
do SWUM. A metodologia adoptada envolve quatro grandes passos, executados
ciclicamente (ver Figura 6.1), até que se atinjam os objectivos estabelecidos em
termos de análise.

Figura 6.1: Metodologia de análise
A primeira etapa envolve a construção de interrogações que permitam obter
os resultados desejados. As interrogações são construı́das tendo em conta o modelo dimensional definido, a sua aplicabilidade noutros contextos e a optimização
do tempo de execução.
Na próxima etapa, as interrogações definidas são incluı́das num script que
permita que os resultados obtidos após a execução sejam inseridos num ficheiro.
Cada linha de resultado da interrogação corresponderá a uma linha do ficheiro
em que os diversos campos estão separados por vı́rgulas. Para que a vı́rgula
exista como separador dos diversos campos, é necessário alterar ligeiramente as
interrogações elaboradas no passo anterior.
A terceira etapa envolve a execução do script na consola do Oracle SQL
Plus. É gerado um ficheiro por cada interrogação existente no script. Estes ficheiros são depois lidos pelo Microsoft Excel, onde será realizada
a análise dos dados.
Após cada iteração é frequente surgirem novos requisitos analı́ticos devido
aos dados obtidos em análises anteriores. Surge então a necessidade de elaborar
novas interrogações que podem ser refinamentos de interrogações já realizadas
ou interrogações especı́ficas que permitam averiguar explicações para resultados inesperados/anómalos. Por exemplo, na análise de dados do SWUM foram
detectadas sessões de utilizadores actualmente falecidos, o que desencadeou a
necessidade de execução de interrogações que permitissem identificar os utilizadores associados, para se poder comparar a data do falecimento com as datas das
sessões.
À excepção das interrogações que visam averiguar as causas de situações
inesperadas e das interrogações associadas à análise de páginas especı́ficas, todas as interrogações são genéricas e independentes dos dados especı́ficos do SIGARRA. Deste modo, todas estas interrogações podem ser utilizadas em qualquer data webhouse que implemente o modelo dimensional definido. Mesmo as
interrogações associadas à análise de páginas especı́ficas podem ser facilmente
adaptadas a outra realidade. No fundo a única especificidade destas interrogações
prende-se aos termos que permitem identificar as páginas analisadas.

6.4

Resultados

De seguida, são apresentados os resultados da análise de dados efectuada, organizados por várias categorias de análise. Para simplificar a apresentação dos
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resultados em gráficos e tabelas, foi adoptada a seguinte terminologia para as
categorias de utilizadores referidas nas frequentemente: Todos os utilizadores
(TD), Utilizadores Registados (UR), Utilizadores Anónimos (UA), Agentes Automáticos (AU), Alunos (ALU), Docentes (DOC) e Não Docentes (NDOC).

6.4.1

Caracterização temporal de sessões

Número de sessões
Por dia
O número de sessões em cada dia do perı́odo analisado está representado no
gráfico da Figura 6.2. Como é possı́vel verificar, não existe nenhum dia que se
destaque significativamente dos outros em termos de número de sessões. O dia
em que se verifica haver maior número de sessões é o dia 22 de Novembro com
18 329 sessões. O dia em que existiram menos sessões foi o Dia de Natal. De
notar também a diminuição de sessões aos fins-de-semana e na segunda quinzena
de Dezembro, perı́odo que coincide com as férias de Natal.

Figura 6.2: Número de sessões em cada dia do perı́odo analisado
O número médio de sessões por dia é de 10 942,75. A distribuição destas
sessões pelos vários grupos de utilizadores está representada no gráfico da Figura 6.3.

Figura 6.3: Distribuição das sessões pelos vários tipos de utilizador
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Por dia de semana
O número médio de sessões por utilizador é superior nos dias úteis, tendo o
sábado 5,63% das sessões de uma semana e o Domingo 6,65%. A percentagem
de sessões nos restantes dias da semana são: sexta-feira (14,43%), quarta-feira
(16,00%), quinta-feira (18,40%), terça-feira (19,13%) e segunda-feira (19,76%).
O gráfico da Figura 6.4 apresenta a distribuição das sessões pelos dias da semana
nos vários grupos de utilizadores.

Figura 6.4: Distribuição das sessões pelos dias da semana nos vários grupos de
utilizadores
Os utilizadores anónimos e os alunos têm uma distribuição muito semelhante
à existente na totalidade dos utilizadores, o que não é de estranhar já que são estes dois grupos de utilizadores os responsáveis pelo maior número de sessões
(gráfico da Figura 6.3). Esta diferença não se verifica nos agentes automáticos,
cujo número de sessões é equilibrado ao longo dos vários dias da semana. Nos
docentes e não docentes, a ordenação dos dias da semana pelo número de sessões
é similar, com a diferença de que ao domingo existem menos sessões do que ao
sábado. De realçar também que nestes dois grupos de utilizadores a diferença
entre os dias úteis e os dias de fim-de-semana é mais significativa devido ao reduzido número de sessões existentes ao fim-de-semana.
Por dia útil/dia de fim-de-semana
Como é possı́vel verificar no gráfico da Figura 6.4, o número de sessões ao
sábado e ao domingo é inferior. Tipicamente, ao fim-de-semana, existem 35,06%
das sessões de um dia útil. Se tivermos em consideração os diversos tipos de utilizador (gráfico da Figura 6.5), esta diferença é mais acentuada nos não docentes
em que num dia de fim-de-semana ocorrem 2,95% das sessões de um dia útil, seguidos dos docentes que, em dias de fim-de-semana, possuem 11,08% do número
de sessões dos dias úteis. Nas sessões de alunos este valor sobe para 33,84% e,
nos utilizadores anónimos, para 38,38%.
Por dia com/sem aulas
Uma análise às sessões existentes em dias com e sem aulas, permite verificar que
em todos os tipos de utilizador (excluindo os agentes automáticos) o número de
sessões é superior nos dias com aulas (ver gráfico da Figura 6.5). De facto, tipicamente, num dia sem aulas, existem 59,21% das sessões de um dia sem aulas. É
nos não docentes que a diferença é mais acentuada, sendo que num dia sem aulas
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Figura 6.5: Número médio de sessões por dia nos vários tipos de utilizador e
tipos de dia
ocorrem 45,33% do número de sessões de um dia com aulas. Nos docentes, este
valor sobe para 51,67%, nos alunos para 57,85% e nos utilizadores anónimos
para 60,90%.
Por dia de/sem férias
O gráfico da Figura 6.5 apresenta o número médio de sessões por dia de/sem
férias nos vários grupos de utilizadores. Como é possı́vel verificar, o número
médio de sessões em dias de férias é menor do que nos dias sem férias, sendo
que o número de sessões num dia de férias corresponde a 59,53% do número
de sessões num dia sem férias. É nos não docentes que a diferença é maior
(o número de sessões num dia de férias corresponde a 37,95% do número de
sessões de um dia sem férias). Nos docentes este valor é de 47,78%, nos alunos
de 56,31% e nos utilizadores anónimos de 63,12%.
Por perı́odo académico
Verificou-se existir pouca diferença no número de sessões existentes em dias do
perı́odo lectivo, do perı́odo de preparação de exames e do perı́odo de exames
(gráfico da Figura 6.6). Nos utilizadores anónimos e nos não docentes, verifica-se existir, em média, mais sessões em dias do perı́odo de exames, seguidos dos
dias do perı́odo de preparação de exames e só então do perı́odo lectivo. Nos
docentes e alunos, existem mais sessões no perı́odo de preparação de exames,
seguindo-se o perı́odo de exames e depois o perı́odo lectivo.

Figura 6.6: Número médio de sessões por dia nos vários perı́odos académicos
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Por semana académica
O gráfico da Figura 6.7 apresenta o número médio de sessões por dia nas várias
semanas académicas e tipos de utilizador. De realçar que, da semana 8 à 14 se
trata do perı́odo lectivo, a semana 15 e 19 são semanas de preparação de exames
e as semanas 16, 17 e 18 são semanas do perı́odo de exames. Nos docentes e
nos alunos é a semana 15 aquela que possui maior número de sessões. Nos não
docentes, a semana com maior número de sessões é a semana 17, cujo acréscimo
se poderá dever ao lançamento das notas. Nos utilizadores anónimos a semana
académica com mais acessos é a semana 19.

Figura 6.7: Número médio de sessões por dia nas várias semanas académicas
por tipo de utilizador
Por hora
O número médio de sessões iniciadas por hora pode ser analisado no gráfico da
Figura 6.8. O número mı́nimo de sessões ocorre às 6h com a média de 28,91
sessões iniciadas. As horas com maior número médio de sessões são as 11h
(834,92 sessões) e as 15h (929,20 sessões). Os principais contribuintes para esta
distribuição são os utilizadores anónimos e os alunos. Da mesma forma que a
totalidade dos utilizadores, é às 6h que os utilizadores anónimos iniciam menos
sessões (11,96) e às 11h (494,33) e às 15h (556,72) que geram maior número
de sessões. O número de sessões destes utilizadores atinge o mı́nimo também
às 6h (3,01 sessões) e atinge os valores mais elevados às 11h (213,97) e às 14h
(262,33). Os docentes e os não docentes possuem uma distribuição semelhante,
com a maioria das sessões a realizar-se entre as 8h e as 19h, com uma quebra
às 13h devido à hora de almoço. O número máximo de sessões geradas pelos
agentes automáticos localiza-se pelas 3h, sendo no restante perı́odo do dia muito
constante.
Duração da sessão
Duração média da sessão
Se forem excluı́das as sessões dos agentes automáticos, responsáveis por sessões
muito mais longas (com uma média de 118,73 minutos) que as dos restantes
utilizadores, a duração média de uma sessão é de 10,89 minutos.
Nos utilizadores registados são os não docentes aqueles que possuem sessões
mais longas, com uma média de 18,18 minutos. Seguem-se os docentes, com
12,35 minutos, e os alunos, com 9,82 minutos. Os utilizadores anónimos pos-
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Figura 6.8: Número médio de sessões iniciadas por hora do dia
suem sessões bastante mais curtas, com uma média de 2,79 minutos.
Por dia da semana
Analisando a duração das sessões nos vários dias da semana, é possı́vel verificar que as sessões mais longas ocorrem em dias de fim-de-semana (ver gráfico
da Figura 6.9). Esta diferença é mais visı́vel nos utilizadores registados, sendo
que nos não docentes é o sábado que, em média, tem a sessão mais longa com
22,82 minutos, nos docentes é ao domingo com 16,40, nos alunos ao sábado
com 12,15 minutos e nos utilizadores anónimos é ao sábado com 3,37 minutos.
Nos não docentes, a sessão mais curta em média ocorre ao domingo com 12,69
minutos, nos docentes e nos alunos é à quarta-feira com 10,52 e 9,33 minutos,
respectivamente. Nos utilizadores anónimos, a duração da sessão é aproximadamente constante ao longo dos dias de semana.

Figura 6.9: Duração média das sessões em minutos por dia da semana e tipo de
utilizador
Por dia útil/ fim-de-semana
Como é visı́vel no gráfico da Figura 6.9, a duração de sessões é em geral superior aos fins-de-semana. A excepção ocorre nos não docentes que, em virtude
de ao domingo terem uma duração inferior à dos dias úteis, acabam por ter uma
duração média de sessão superior nos dias úteis (mais 0,70% da duração média
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ao fim-de-semana). Nos docentes, alunos e utilizadores anónimos, as sessões
num dia de fim-de-semana duram mais, respectivamente, 34,13%, 32,61% e
20,68% da duração média das sessões em dias úteis. Uma possı́vel explicação
para as sessões mais longas dos utilizadores registados em dias de fim-de-semana
(excepto os não docentes ao domingo) poderá ser explicada pela maior disponibilidade de tempo existente nestes dias.
Por dia com e sem aulas
Nos docentes e nos alunos, as sessões em dias sem aulas são mais longas do
que as sessões em dias com aulas (mais 2,84% e 20,70%, respectivamente, da
duração média dos dias com aulas). Nos não docentes e utilizadores anónimos,
acontece a situação oposta, possuindo as os dias sem aulas menos 5,31% e
8,74%, respectivamente, da duração média dos dias com aulas.
Por dia de/sem férias
À excepção dos utilizadores anónimos que, nos dias sem férias têm sessões mais
longas 41,95% do que a duração média de uma sessão num dia de férias, em
todos os utilizadores registados acontece o contrário. Os não docentes possuem
sessões 9,85% (da duração média de uma sessão em dia sem férias) mais longas
durante as férias, os docentes apresentam uma diferença pouco significativa de
0,91% e os alunos apresentam uma diferença mais elevada (33,44%).
Por perı́odo académico
O gráfico da Figura 6.10 apresenta a duração média das sessões em minutos
por perı́odo académico e tipo de utilizador. Como é possı́vel verificar, os não
docentes e os utilizadores anónimos apresentam sessões mais longas no perı́odo
lectivo, seguidas das sessões no perı́odo de preparação de exames e do perı́odo
de exames. A diferença mais significativa ocorre nos docentes onde a razão
entre a sessão média mais longa e a sessão média menos longa é de 1,15. Nos
utilizadores anónimos é onde esta razão é menor (1,11). Nos docentes e nos
alunos, o perı́odo com sessões mais longas é o perı́odo de preparação de exames,
seguido do perı́odo lectivo e finalmente do perı́odo de exames. A razão entre a
duração média das sessões no perı́odo de preparação de exames e no perı́odo de
exames é de 1,12, nos não docentes, e 1,13, nos alunos.

Figura 6.10: Duração média das sessões em minutos perı́odo académico e tipo
de utilizador
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Tempo de demora da sessão
Como explicado na Secção 4.4, o conceito de demora (dwell time) de uma página
corresponde ao intervalo de tempo em que o utilizador tem, de facto, a página
visı́vel no seu navegador.
O tempo de demora médio de uma sessão é de 7,03 minutos, o que corresponde a 65% de uma sessão com a duração média de 10,89 minutos.
A relação do tempo de demora por duração da sessão não varia muito por
tipo de utilizador. Os docentes são os que apresentam maior tempo de demora
por tempo de sessão (67,13% da duração da sessão), seguidos dos não docentes
com 66,22% da duração da sessão, dos alunos com 61,73% e dos utilizadores
anónimos com 61,22% da duração da sessão.
Uma análise ao tempo de demora nos vários dias da semana permite concluir
que é ao domingo que o tempo de demora é maior, com 72,54% da duração total
da sessão. Por outro lado, é ao sábado que o tempo de demora é inferior com
56,66% da duração da sessão. Nos vários dias da semana o tempo de demora é
aproximadamente igual, variando entre 62,66% e 68,49% da duração da sessão.
Uma análise da variação do tempo de demora por dia útil/dia de fim-desemana, dia com/sem aulas, dia de/sem férias, perı́odo e semana académica permite verificar que esta medida não é significativamente influenciada por estes factores. A diferença mais significativa está nos dias de/sem férias em que os dias de
férias possuem tempo de demora com mais 2,55% de duração da sessão do que os
dias sem férias. O perı́odo de exames também apresenta sessões com um tempo
de demora ligeiramente superior às sessões dos outros perı́odos académicos.
Número de páginas por sessão
Número médio de páginas por sessão
A análise do número (mı́nimo, médio e máximo) de páginas por sessão, permitiu
detectar sessões de utilizadores anónimos com um número de páginas extremamente grande (172 556). Esta detecção desencadeou uma análise às respectivas
sessões, que permitiu descobrir que estas sessões estavam associadas a uma única
máquina pertencente à instituição. Apesar de se conseguir averiguar o papel da
máquina dentro da instituição, não foi encontrada uma causa para a existência de
sessões tão longas a partir dessa máquina. Para além da máquina, foi analisado
o perı́odo especı́fico de actividade das sessões (uma chegou a durar mais de 39
horas) e o número médio de páginas por segundo (1,23), que pressupõe a acção
de um agente automático. Uma hipótese colocada consiste na utilização não autorizada do nome desta máquina para colocação de sessões, possivelmente mal
intencionadas. Será interessante analisar se esta situação ainda se verifica actualmente para se poder verificar a validade da hipótese colocada (caso ainda se
verifique esta situação, poder-se-á desligar a máquina com o nome encontrado, e
verificar a permanência destas sessões).
Excluindo as sessões dos agentes automáticos, que possuem um número de
páginas bastante maior, em média, cada sessão possui 7,70 páginas. As sessões
dos agentes automáticos possuem em média 48,33 páginas. Dentre os outros utilizadores, os não docentes são aqueles que possuem sessões com mais páginas
(19,70). Seguem-se os docentes com 15,05 páginas por sessão, os alunos com
10,72 páginas e, finalmente, os utilizadores anónimos com 5,98 páginas por
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sessão.
Por dia da semana
Uma análise ao número de páginas das sessões dos vários dias da semana permite verificar que o sábado é o dia em que as sessões têm mais páginas (15,74),
seguido da quinta-feira (13,06), da segunda-feira (12,97), da terça-feira (12,60),
da quarta-feira (12,46), do domingo (11,72) e da sexta-feira (11,18).
Por hora
No gráfico da Figura 6.11 é possı́vel analisar a média de páginas de sessões iniciadas nas várias horas do dia. Na totalidade dos utilizadores, a média de páginas
por hora situa-se sempre abaixo das 20, excepto nas sessões iniciadas entre as 3
e 6 horas da manhã. Os valores médios obtidos nestas sessões são muito influenciados pelas sessões dos agentes automáticos. É possı́vel verificar que estes,
em relação aos utilizadores registados e anónimos, são responsáveis por sessões
com uma média de páginas mais elevada ao longo de todo o dia. É no perı́odo
compreendido entre a 1 e as 4 horas da manhã que os agentes automáticos geram
sessões com maior número de páginas. A média de páginas das sessões geradas pelos utilizadores registados é geralmente superiore à média de páginas das
sessões dos utilizadores anónimos. A excepção ocorre entre as 19h e 20h, em
que o número médio de páginas gerado pelos utilizadores anónimos ultrapassa
ligeiramente o dos utilizadores registados.

Figura 6.11: Número médio de páginas das sessões iniciadas às várias horas do
dia

Tempo de processamento de sessão
Uma análise ao tempo de processamento associado a cada sessão permite concluir que a média de tempo de processamento de uma sessão é de 3,86 minutos,
um valor significativo que corresponde a 35% do tempo médio de uma sessão.
Será interessante comparar o esta média de tempo de processamento com a média
do tempo de processamento actual, já que entretanto foram alocadas máquinas
com caracterı́sticas técnicas superiores ao SI.
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Analisando o tempo de processamento nos vários dias da semana, concluise que este é aproximadamente igual em todos os dias da semana à excepção
do sábado, em que o tempo de processamento é praticamente o dobro dos restantes dias. Pela análise ao número de páginas, verifica-se que este é superior
nas sessões do sábado, pelo que se optou por calcular a razão entre o tempo de
processamento e o número de páginas da sessão. Esta relação permitiu verificar que, de facto, o tempo de processamento por página é superior nos sábados
em relação aos restantes dias da semana. Na análise do número de sessões e
páginas servidas por dia, detectaram-se valores anormais nos dias 4, 18 e 19 de
Dezembro, dias em que se suspeita ter havido problemas com o servidor web.
Estando envolvidos dois sábados neste perı́odo, o tempo de processamento elevado poderá ajudar a confirmar as suspeitas iniciais. Uma análise ao tempo de
processamento associado à página principal do SI por dia (ver gráfico da Figura
6.22) vem também corroborar a suspeita de terem existido problemas no dia 4 de
Dezembro.

6.4.2

Caracterização temporal de páginas

Número de páginas
Por dia
O número de páginas servidas em cada dia do perı́odo analisado está representado no gráfico da Figura 6.12. Destaca-se o dia 14 Dezembro com um número
de páginas servidas maior do que os restantes dias (228 288 páginas). O dia 1 de
Janeiro é aquele em que foi servido um menor número de páginas.

Figura 6.12: Número de páginas servidas em cada dia do perı́odo analisado
O número médio de páginas servidas por dia é de 95 575,12. A distribuição
das páginas servidas pelos vários tipos de utilizadores é apresentada no gráfico
da Figura 6.13. Repare-se nas diferenças existentes entre esta distribuição e a
distribuição relativa ao número de sessões (Figura 6.3). À excepção dos utilizadores anónimos, todas as percentagens dos outros utilizadores aumentaram, o
que indica que as sessões dos utilizadores registados e dos agentes automáticos
possuem um maior número de páginas do que as sessões dos utilizadores anónimos.
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Figura 6.13: Distribuição do número de páginas pedidas pelos vários tipos de
utilizador
Por dia da semana
Tal como acontece com o número de sessões, se não forem considerados os agentes automáticos, o número médio de páginas por dia é superior em dias úteis
em todos os tipos de utilizador (Figura 6.14). O dia com mais páginas servidas é a segunda-feira com 19,83% das páginas servidas. O próximo dia com
mais páginas é a terça-feira (18,72%), a quinta-feira (17,79%), a quarta-feira
(16,48%), a sexta-feira (12,20%), o sábado (7,28%) e o domingo (7,71%). A
ordenação dos dias da semana por número de páginas servidas é igual nos alunos
e docentes. A grande parte dos pedidos de páginas nos não docentes ocorre durante os dias úteis. Nestes utilizadores o sábado possui mais pedidos de páginas
do que o domingo. Nos utilizadores anónimos, a ordenação é diferente, sendo a
terça-feira o dia com mais páginas (21,31% das sessões de uma semana), seguida
de segunda-feira (17,53%), quinta-feira (17,39%), sexta-feira (16,22%), quartafeira (14,39%), sábado (7,93%) e domingo (5,23%). Nos agentes automáticos o
número de páginas é aproximadamente constante, sendo a terça-feira o dia com
mais páginas (16,19% das páginas servidas numa semana) e o sábado com menos páginas (12,98%).

Figura 6.14: Distribuição das páginas servidas por dia de semana e grupo de
utilizadores
Por dia útil/fim-de-semana
Como é possı́vel ver no gráfico da Figura 6.14, o número de páginas pedidas em
dias de fim-de-semana é inferior ao número de páginas pedidas em dias úteis. De
facto, em média, excluindo os agentes automáticos, num dia de fim-de-semana
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pedem-se 32,28% das páginas pedidas num dia útil. O gráfico da Figura 6.15
apresenta o número médio de páginas por dia nos diversos tipos de utilizadores.
Como se pode verificar, a diferença no número médio de páginas servidas em
dias úteis e dias de fim-de-semana é mais significativa nos não docentes, que
num dia de fim-de-semana pedem, em média, 3,89% das páginas que pedem
num dia útil. Os docentes pedem num dia de fim-de-semana apenas 13.44% das
páginas que pedem num dia útil. Nos alunos este valor sobe para 34,72% e nos
utilizadores anónimos para 38,01%.

Figura 6.15: Número médio de páginas por dia nos vários tipos de utilizador e
tipos de dia
Por dia com/sem aulas
A diferença no número de páginas servidas que se verifica entre dias com e sem
aulas é inferior à dos dias úteis e dias de fim-de-semana (ver gráfico da Figura
6.15). Tipicamente, num dia sem aulas, o número de páginas pedidas é 55,04%
do número de páginas pedidas num dia com aulas. Nos não docentes, este valor
desce para 44,03% e nos docentes, para 49,43%; nos alunos, sobe para 58,76%
e, nos utilizadores anónimos, desce para 54,50%.
Por dia de/sem férias
Em média, num dia de férias pedem-se apenas 45,04% das páginas que se pedem
num dia comum. O gráfico da Figura 6.15 apresenta o número médio de páginas
nos diversos tipos de utilizadores. Nos não docentes e nos utilizadores anónimos,
esta diferença é mais significativa, com 34,15% nos primeiros e 36,67% no segundo tipo de utilizadores. Nos docentes, este valor sobe para 48,65% e nos
alunos para 53,73%.
Por perı́odo académico
As maiores diferenças no número de páginas pedidas nos três perı́odos académicos verificam-se nos utilizadores anónimos e nos alunos (Figura 6.16). À
excepção dos docentes, em que o perı́odo de preparação de exames é aquele que
tem maior número de páginas, o perı́odo de exames é aquele que possui mais
páginas servidas.
Por semana académica
No gráfico da Figura 6.17 está representado o número médio de páginas por dia
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Figura 6.16: Número médio de páginas por dia nos vários perı́odos académicos
e tipos de utilizador
nas várias semanas académicas por tipo de utilizador. O perı́odo compreendido
entre a semana 8 a semana 14 é perı́odo lectivo, a semana 15 e 19 são semanas de
preparação de exames e as semanas 16, 17 e 18 são semanas do perı́odo de exames. Desta análise realça-se um maior número de páginas pedidas na semana 19
pelos não docentes, docentes e alunos, valores que podem não retratar correctamente a realidade porque se baseiam em apenas um dia da semana 19. Também
de realçar é o número de páginas pedidas pelos utilizadores anónimos na semana
11.

Figura 6.17: Número médio de páginas por dia nas várias semanas académicas
por tipo de utilizador
Por hora
O número médio de páginas servidas ao longo de um dia pode ser visualizado
no gráfico da Figura 6.18. Na parte da manhã, é às 11h que são servidas mais
páginas (média de 7 081). O máximo número médio de páginas servido da parte
da tarde (e também ao longo de todo o dia) ocorre às 15h com 7 506,09. É
às 02h que são servidas menos páginas (1291,22). À excepção dos agentes automáticos que indexam maior número de páginas entre as 4h e às 10h, em todos
os utilizadores é visı́vel a influência do horário de trabalho no número de páginas
servidas. A distribuição do número médio de páginas servidas ao longo do dia é
semelhante nos utilizadores registados e nos utilizadores anónimos, produzindo

6.4. RESULTADOS

149

os primeiros mais pedidos de páginas das 08h às 19h e os segundos das 0h às
07h. Tendo em consideração apenas os utilizadores registados, verifica-se que
os docentes e não docentes fazem pedidos de páginas essencialmente entre as 8h
e as 19h.

Figura 6.18: Número médio de páginas por hora do dia
Tempo de demora de páginas
Tempo de demora médio
Se forem excluı́das as páginas pedidas pelos agentes automáticos, em que o
tempo de demora é bastante superior ao dos restantes utilizadores (147,59 segundos de média), o tempo de demora médio de uma página é de 37,44 segundos.
Os não docentes são aqueles que mais tempo visualizam cada página com
uma média de 39,55 segundos. Seguem-se os alunos (39,36), os docentes (35,34)
e os utilizadores anónimos (27,44).
Por dia da semana
Analisando o tempo de demora ao longo da semana, verifica-se que, excluindo
as páginas pedidas por agentes automáticos, o dia em que este é mais elevado
é ao domingo com 56,20 segundos (Figura 6.19). Segue-se a quarta-feira com
37,88 segundos, a terça-feira com 35,79 segundos, a segunda-feira com 34,22
segundos, o sábado com 33,20 segundos, a quinta-feira com 32,70 segundos e a
sexta-feira com 32,07 segundos.
Se considerarmos os diversos tipos de utilizador, verifica-se que nos não docentes o tempo de demora é inferior ao fim-de-semana, atingindo o valor máximo
à sexta-feira com 43,63 segundos. Os docentes são o grupo de utilizadores em
que o tempo de demora varia menos ao longo dos dias da semana com uma
diferença de 9 segundos entre o mı́nimo que ocorre ao sábado (30,28 segundos)
e o máximo que ocorre ao domingo (40,16 segundos). Os alunos possuem um
maior tempo de demora ao fim-de-semana, sendo no domingo que atingem o
máximo com 50,76 segundos. É à quinta-feira que atingem o seu mı́nimo com
35,16 segundos. Os utilizadores anónimos são aqueles em que o tempo de demora mais varia ao longo da semana. O valor mais elevado de tempo de demora
ocorre ao domingo com 41,74 segundos e o mı́nimo ocorre ao sábado com 19,31
segundos.
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Figura 6.19: Tempo de demora médio por tipo de utilizador e dia da semana
Por dia útil/ fim-de-semana
Comparando o tempo de demora em dias úteis e dias de fim-de-semana (Figura
6.20), verifica-se que o tempo de demora tem, em média, menos 6,65 segundos
do que à semana, que tem um valor médio de 34,66 segundos. Os não docentes
são o único grupo de utilizadores onde isto não acontece, sendo que à semana, em
média, o tempo de demora é superior em 11,62 segundos ao do fim-de-semana
(30,61 segundos). Nos docentes, existe um grande equilı́brio sendo o tempo de
demora, em dias úteis de 35,84 segundos e ao fim-de-semana de 35,85 segundos.
Nos alunos regista-se a maior diferença, com um tempo de demora em dias úteis
de 35,84 segundos e ao fim-de-semana de 48,65. Nos utilizadores anónimos, ao
fim-de-semana, o tempo de demora é 1,59 segundos superior ao dos dias úteis
em que este valor é de 26,01 segundos.
Por dia com/sem aulas
A diferença existente no tempo de demora de dias com e sem aulas é menor
do que a verificada nos dias úteis e dias de fim-de-semana (ver gráfico da Figura 6.20). Excluindo as páginas pedidas por agentes automáticos, em média,
a diferença é de 2,84 segundos a mais nos dias sem aulas, onde o tempo de demora é de 36,79 segundos. A superioridade do tempo de demora em dias sem
aulas é verificada em todos os grupos de utilizadores. A diferença é mı́nima nos
não docentes que nos dias sem aulas têm um tempo de demora com mais 1,22
segundos a mais nos dias sem aulas (42,71 segundos de tempo de demora). Os
utilizadores anónimos são aqueles que se seguem com a menor diferença com
1,51 segundos a mais nos dias sem aulas que têm um tempo de demora de 26,97
segundos. Nos docentes, o tempo de demora nos dias sem aulas é de 37,52, que
possuem mais 3,98 segundos em média que os dias com aulas. É nos alunos que
se verifica a maior diferença em que os dias sem aulas têm 40,80 segundos de
tempo de demora e os dias com aulas têm 33,67 segundos.
Por dia de/sem férias
Comparando o tempo de demora em dias sem férias e dias de férias (ver gráfico
da Figura 6.20) verifica-se que, em média, nas férias o tempo de demora é superior em 12,51 segundos em relação ao tempo de demora em dias sem férias
(34,17 segundos). A maior diferença verifica-se nos alunos que, em férias, têm
um tempo de demora de 49,81 segundos e em dias sem férias 36,01 segundos. Os
próximos são os utilizadores anónimos com 37,07 segundos em dias de férias e
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25,44 em dias sem férias. Nos não docentes, o tempo de demora em dias de férias
é de 45,87 e nos dias sem férias é de 41,77 segundos. Apesar de a diferença ser
mı́nima, os docentes são os únicos que possuem um tempo de demora superior
em dias sem férias (35,05 segundos) do que em dias de férias (35,52 segundos).

Figura 6.20: Tempo de demora médio por tipo de utilizador e tipo de dia
Por perı́odo académico
O tempo de demora nos vários perı́odos académicos, de acordo com os vários
tipos de utilizador, é apresentado no gráfico da Figura 6.21. Em geral, o tempo
de demora é superior no perı́odo de preparação de exames com 38,11 segundos,
seguido do perı́odo de lectivo (36,19 segundos) e do perı́odo de exames (34,19
segundos).

Figura 6.21: Tempo de demora médio por tipo de utilizador e perı́odo académico
Número de recursos por página
O número médio de recursos associados a cada página é 4,22. Este valor denuncia a interferência da cache porque o número de recursos existente na estrutura
base das páginas do SIGARRA (associada a todas as páginas) é superior.
Tempo de processamento das páginas
Por dia
Uma análise ao tempo de processamento das páginas servidas pelo SI permitiu
verificar que a dispersão associada a esta medida é elevada pelo que se irá utilizar
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a mediana e não a média como medida de tendência central. Para ser possı́vel
efectuar uma comparação em vários dias, a análise foi efectuada à página principal do SI (uma análise à mediana do tempo de processamento de todas as páginas
seria afectada pelo tipo de páginas visualizadas em cada dia). O gráfico que possui a mediana do tempo de processamento da página principal encontra-se na
Figura 6.22.

Figura 6.22: Mediana do tempo de processamento da página principal por dia do
perı́odo analisado
Uma rápida análise ao gráfico apresentado permite detectar facilmente que
no dia 4 de Dezembro a mediana do tempo de processamento é muito superior à
dos restantes dias, o que permite suspeitar que neste dia ocorreram problemas no
SI. Uma análise mais detalhada permite verificar que, ao contrário do esperado,
a mediana do tempo de processamento é superior nos dias onde existem menos
acessos (dias de fim de semana, feriados, véspera de Natal e véspera de passagem de ano). A procura de explicação para estes valores inesperados levanta a
hipótese do tempo de processamento poder ser influenciado pelo tipo de acesso
(interno ou externo à instituição), já que nos dias referidos a taxa de acessos
externos é maioritária (ronda os 80%, enquanto nos outros dias ronda os 20%).
Uma análise ao tempo de processamento dos pedidos da página principal por
tipo de acesso fortalece a suspeita, uma vez que os pedidos da página inicial de
acessos internos à instituição possuem de mediana 1 segundo e os pedidos externos possuem de mediana 6 segundos. Excluindo os dias referidos, a mediana é
praticamente constante aproximando-se sempre de 2 segundos.
Por hora
Uma análise ao tempo de processamento médio da página principal, ao longo das
várias horas do dia, não permite detectar nenhum padrão significativo. A grande
variabilidade a que o tempo de processamento está sujeito (detectada através
da análise do mı́nimo, máximo e desvio padrão) sugere o cálculo da mediana
como medida de tendência central e não da média. O gráfico da Figura 6.23
permite visualizar a mediana do tempo de processamento da página principal
ao longo dia. Como é possı́vel verificar, o número de páginas servidas pelos
servidores não afecta o tempo de processamento, verificando-se, ao contrário do
esperado, nas horas de maior afluência, um tempo de processamento inferior às
horas da noite e madrugada. Esta diferença está, provavelmente, relacionada com
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os mecanismos cache do Oracle: Oracle Database Cache e Oracle Web Cache,
utilizados para servir mais pedidos nos perı́odos de maior afluência.

Figura 6.23: Mediana do tempo de processamento da página principal por hora
do dia
Bytes transferidos nas páginas
Por dia
O número de bytes transferidos por dia está directamente relacionado com o
número de páginas servidas por dia, como se pode verificar pela semelhança das
curvas dos gráficos das Figuras 6.12 e 6.24. O gráfico da Figura 6.24 apresenta
o número de Gigabytes transferido por dia no SIGARRA. O mês de Novembro é
claramente o mês em que se transferiu mais informação com uma média de 5,17
GB por dia. No mês de Janeiro transferiu-se em média 3,12 GB por dia e em
Dezembro 2,75 GB. O valor inferior deste mês deve-se às férias de Natal, já que
se se calcular a média de dados transferidos na primeira quinzena, obtém-se 3,50
GB e na segunda quinzena obtém-se 2,05 GB. O dia em que se transferiu mais
informação foi o dia 18 de Novembro com 7,41 GB. O mı́nimo foi atingido no
dia de Natal com 0,64 GB.

Figura 6.24: Número de Gigabytes transferidos por dia
Por hora
A distribuição do número médio de bytes transferido por hora é muito semelhante

154
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ao número de pedidos servido ao longo do dia. É também às 11h que é transferida
mais informação (300,31 MB) na parte da manhã e às 15h que é transferida
mais informação em todo o dia (313,37 MB). É às 04h que é transferida menos
informação (24,33 MB).

6.4.3

Caracterização dos referentes de sessões

Número de sessões com entradas directas
Uma análise ao referente das sessões detectadas permite verificar que 79,23%
das sessões são originadas por entradas directas no SIU Web, quer seja pela
utilização dos marcadores de página no navegador, pela escrita directa do URL
ou pela configuração do navegador para abrir, por omissão, uma página do SIGARRA. Os não docentes são aqueles que mais o fazem (99,15% das vezes), seguidos dos docentes (98,39%) e dos alunos (94,20%). Os utilizadores anónimos
são aqueles que mais vezes utilizam ligações noutras páginas para chegarem ao
SI, o que acontece 30,37% das vezes, o que significa que a maioria das suas
entradas (69,63%) continuam a ser directas.
Natureza do referente em relação à instituição
Para as sessões com referente, o gráfico da Figura 6.25 apresenta, para cada tipo
de utilizador, a distribuição pela natureza do referente em relação à instituição.
Como é possı́vel verificar nos utilizadores registados, as sessões com referente
provêm essencialmente de páginas pertencentes ao domı́nio da instituição (p.ex.
páginas pessoais). Nos utilizadores anónimos a situação inverte-se, sendo a origem maioritariamente externa (93,57%). A origem a partir da UP (excluindo
o domı́nio da própria instituição) é bastante reduzida, sendo os não docentes
aqueles mais a utilizam (em 0,45% das sessões com referente) e os utilizadores
anónimos (em 0,34% das sessões com referente).

Figura 6.25: Distribuição da natureza do referente nos vários tipos de utilizador
Natureza do referente em relação ao SI
Principais referentes internos à instituição e externos ao SI
Nos utilizadores anónimos e na totalidade dos utilizadores, os principais referentes internos à instituição são páginas do domı́nio paginas.fe.up.pt de
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alunos, docentes e não docentes. Entre os principais referentes encontram-se
também páginas do sistema de e-learning Moodle e Luvit.
Nos alunos para além dos referentes indicados acima, são também frequentes
aqueles associados ao sistema de webmail da instituição. Nos docentes a realidade é semelhante. Nos não docentes os principais referentes são dos domı́nios
intranetcica.fe.up.pt e linserv.fe.up.pt.
Principais referentes internos à UP e externos à instituição
No que diz respeito aos referentes internos à UP e externos à própria instituição,
os principais referentes são as instâncias do SIGARRA de outras instituições da
UP e sı́tios web de institutos de investigação pertencentes à universidade. Esta
realidade é semelhante nos diversos grupos de utilizadores.
Principais referentes externos à UP
Uma análise aos 20 principais referentes externos permitiu concluir que, em
relação à totalidade dos utilizadores, os principais referentes são relativos a motores de pesquisa (Google, Sapo e Clix). Nos 20 principais referentes existem
ainda acessos provenientes do webmail do IOL e do URL http://theopencd
.sunsite.dk/mirrors.php. Uma realidade idêntica à descrita ocorre nos
utilizadores anónimos.
Nos alunos, a realidade muda um pouco, sendo os principais referentes páginas relacionadas com sistemas de webmail, páginas pessoais (a maioria de alunos
da própria instituição) e em menor quantidade do Google.
As sessões dos docentes possuem como principais referentes páginas de resultados do Google e páginas associadas ao sistema de webmail do Yahoo. Nos
não docentes os referentes são essencialmente páginas do Google.
Caracterização da utilização de motores de pesquisa
Acessos ao SI através de motores de pesquisa
Considerando a totalidade das sessões, sabe-se que 15,50% destas sessões tiveram origem numa página de resultados de um motor de pesquisa. Nos utilizadores anónimos, esta percentagem é superior, correspondendo a 25,49% de todas
as suas sessões.
Se forem consideradas apenas as sessões com referente, 78,06% advêm de
motores de pesquisa. Nos utilizadores anónimos, este valor sobe para 83,91%;
nos docentes, desce para 9,09%; nos não docentes, para 4,52% e, nos alunos,
para 4,05%.
Motores de pesquisa mais utilizados
Uma análise aos motores de pesquisa cujos resultados deram origem a sessões
no SI permite detectar uma diversidade de 26 motores de pesquisa. Esta diversidade deve-se essencialmente aos utilizadores anónimos que utilizaram o mesmo
número de motores de pesquisa distintos. Nos docentes e não docentes, o único
motor de pesquisa que deu origem a sessões foi o Google; nos alunos, foram o
Google e o Google Images.
O Google é o motor de pesquisa mais utilizado por todos os utilizadores. Nas
sessões que advêm de motores de pesquisa, este é utilizado 99,47% das vezes nos
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utilizadores anónimos, 99,84% das vezes nos alunos e 100% das vezes nos docentes e não docentes. Nos utilizadores anónimos, o segundo motor de pesquisa
mais utilizado é o Altavista (0,31% das sessões) e o Google Images (0,07%).
Nos alunos, o Google Images é utilizado 0,16% das vezes.
Expressões de pesquisa mais utilizadas
Uma análise às expressões de pesquisa utilizadas poderá permitir também detectar interesses que possam passar despercebidos e eventualmente facilitar o acesso
a páginas relacionadas.
Nos três meses analisados, as principais expressões de pesquisa que originaram visitas ao SI foram ‘postais de natal’ (11 601) e ‘postais natal’ (867).
Ambas foram maioritariamente utilizadas no mês de Dezembro e foram usadas
por utilizadores anónimos.
Seguiu-se a palavra ‘sida’ (612 vezes), 295 vezes em Novembro, 219 em
Dezembro e 98 em Janeiro. As visitas originadas por esta palavra devem-se a
uma notı́cia sobre um ciclo de colóquios com o nome “SIDA: 20 anos depois,
um olhar sobre a epidemia”. São também os utilizadores anónimos os principais
responsáveis por estas visitas.
A próxima palavra que deu origem a mais sessões foi ‘sismos’ o que aconteceu 308 vezes, das quais 307 vezes foram em Janeiro. Esta pesquisa deve-se
provavelmente à ocorrência do tsunami asiático na última semana de Dezembro.
Todas as ocorrências estão associadas a utilizadores anónimos.
A expressão ‘materiais de construção’ ocorreu 243 vezes, sendo uma das 20
principais pesquisas nos três meses (63 em Novembro, 74 em Dezembro e 106
em Janeiro). 240 ocorrências estão associadas a utilizadores anónimos.
As outras expressões que completam as 15 expressões com maior ocorrência
são: ‘biodiesel’, ‘ana afonso’, ‘exames adoc’, ‘matrizes’, ‘matlab’, ‘telnet’, ‘motores de pesquisa nacionais’, ‘energia termica’, ‘direito empresarial’ e ‘maquinas termicas’. Todas elas deram, quase sempre, origem a sessões de utilizadores
anónimos.
Nas pesquisas que deram origem a sessões de alunos, as principais expressões
foram: ‘feup’ (9 ocorrências), ‘vpn feup’ (5), ‘postais de natal’ (5), ‘matlab’ (3),
‘aefeup’ (4), ‘sifeup’ (3), ‘materiais de construção’ (3) e ‘circuitos rc’ (3).
Nos docentes foi encontrado uma totalidade de 34 expressões diferentes. De
notar que, juntamente com os não docentes, são os únicos grupos de utilizadores que utilizam a funcionalidade disponibilizada por alguns motores de pesquisa para limitar o domı́nio onde se pretende efectuar a pesquisa (p.ex.: ‘carmen lima site:fe.up.pt’). Muitas das expressões de pesquisa são referentes ao
nome de pessoas pertencentes à instituição, o que acontece com 17 pessoas diferentes. As outras expressões de pesquisa com mais relevância são: ‘feup’ (2
ocorrências), ‘feup webmail’, ‘laboratório associado’, ‘eu universidade portáteis
feup site:.pt’, ‘feup requerimento director feup mestrado’, ‘how to change passsword sifeup’, ‘feup centros de custos’ e ‘centro de estudos da construção’, todas
com 1 ocorrência.
Para as pesquisas que originaram sessões de não docentes foram encontradas
10 expressões: ‘feupcriativa04’, ‘prémio ferry borges’, ‘associação portuguesa
das tecnologias de conformação plástica’, ‘laboratório produção e automação industrial site:.pt’, ‘acta do conselho consultivo da biblioteca’, ‘qualidade de bibli-
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otecas’, ‘fernando jorge monteiro’, ‘calendario escolar feup’, ‘postais de natal’ e
‘sofia torrão’, todas com uma ocorrência.
Uma análise mês a mês permite detectar que a pesquisa do calendário escolar é uma das principais 15 principais nos meses de Dezembro e Janeiro. São
também claras as pesquisas alusivas ao Natal no mês de Dezembro (‘postais de
natal’, ‘postais natal’, ‘natal 2004’, ‘natal postais’, ‘natal’ são algumas das expressões com mais ocorrências). Outros dos principais termos pesquisados no
mês de Janeiro são ‘erasmus’ e ‘cursos’.
O número de ocorrências de cada expressão de pesquisa e é conveniente voltar a repetir a análise num perı́odo de tempo mais alargado. No entanto, há
indı́cios que permitem sugerir a aproximação de algumas páginas como: Webmail, Erasmus, AEFEUP, Calendário Escolar, Laboratórios/Centros de Estudos,
e-U, Requerimentos, Actas (só para utilizadores registados). Nos 3 meses do
perı́odo analisado, apenas as duas primeiras ligações existiam na página principal. No momento actual, para além das ligações ao Webmail e Erasmus, já
existem ligações na página principal para a AEFEUP e para o Calendário Escolar.

6.4.4

Caracterização das máquinas de acesso

Paı́s de Acesso
Uma análise às caracterı́sticas das máquinas de acesso permitiu identificar 155
paı́ses de acesso distintos. São os utilizadores anónimos os responsáveis por esta
diversidade por contarem com 155 paı́ses no seu leque de paı́ses de acesso. Os
utilizadores registados acederam a partir de 42 paı́ses, sendo os alunos aqueles
que geram acessos de mais paı́ses (38), o que constitui um valor bastante significativo. Os docentes possuem apenas 14 paı́ses de acesso e os não docentes 4
paı́ses. Os agentes automáticos actuam a partir de 21 paı́ses distintos.
Se se tiver em linha de conta a totalidade dos acessos, 88,49% são feitos a
partir de Portugal, seguido do Brasil (5,53%), dos Estados Unidos da América
(3,41%), de Espanha (0,32%), da Alemanha (0,25%), da Holanda (0,19%), de
França (0,19% ) e do Reino Unido (0,16%). Considerando apenas os utilizadores anónimos, os principais paı́ses de acesso são: Portugal (86,60%), Brasil (9,12%), Estados Unidos da América (0,58%), Espanha (0,48%), Alemanha (0,33%), França (0,27%), Reino Unido (0,23%) e Holanda (0,23%). Nos
utilizadores registados, os acessos dos alunos advêm essencialmente de Portugal (99,04%), da Alemanha (0,16%), de Espanha (0,11%), de França (0,08%),
do Brasil (0,08%) e da Suı́ça (0,07%). Nos docentes, os paı́ses com mais de
duas sessões são: Portugal (99,60%), Reino Unido (0,20%), Estados Unidos da
América (0,06%), França (0,04%), Holanda (0,04%) e Espanha (0,02%). Nos
não docentes, apenas foram detectados 4 paı́ses: Portugal (99,93%), Estados
Unidos da América (0,05%), Brasil (0,02%) e Dinamarca (0,004%). Os agentes
automáticos são os únicos que não têm Portugal como principal paı́s de acesso.
Os seus acesso advêm essencialmente dos Estados Unidos da América (98,39%),
da Holanda (0,80%), de Portugal (0,36%), Suécia (0,18%), China (0,07%), Brasil (0,04%) e Canadá (0,04%).
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Domı́nio de topo
Uma análise aos domı́nios de topo das máquinas de acesso ao SIGARRA permite
verificar que existe uma grande variedade de domı́nios. Na totalidade dos acessos foram encontrados 107 domı́nios de topo de paı́s (DTP) em 248 possı́veis
e 11 domı́nios de topo genéricos (DTG) em 17 possı́veis. São essencialmente
os utilizadores anónimos os responsáveis por esta diversidade, contribuindo com
106 DTP e com 11 DTG distintos. Seguem-se os alunos com 30 DTP e 6 DTG,
os agentes automáticos com 13 DTP e 4 DTG, os docentes com 10 DTP e 4
DTG e, finalmente, os não docentes que apenas estão associados a 2 DTP (.pt
e .br).
Em 14,40% dos acessos não foi possı́vel determinar o nome de domı́nio,
81,26% correspondem a domı́nios DTP e 4,33% a domı́nios DTG. À excepção
dos agentes automáticos, predominam os DTP nos acessos de todos os utilizadores. Estando os DTP, quase sempre, associados ao paı́s de acesso, é possı́vel,
através de uma análise à secção anterior, conhecer a origem dos principais DTP.
Dentro dos DTG, o principal domı́nio é o .com com 73,53% dos acessos,
.net com 23,08%, .arpa com 1,49%, .edu com 1,19%, .org com 0,41%,
.int com 0,14%, .gov e .mil com 0,08%, .aero com 0,005% e .biz
com 0,002%. São os agentes automáticos os que mais contribuem nos acessos
originados em domı́nios .com. Em todos os outros domı́nios, são os utilizadores
anónimos os que têm maior proporção de sessões.
Natureza do acesso em relação à instituição
A natureza do acesso em relação à instituição (interno à instituição, externo à
instituição e interno à UP, externo à instituição e à UP) é descrita no gráfico
da Figura 6.26. Se considerarmos todos os utilizadores do SIU Web, a maioria
dos acessos é feita de fora da instituição e da UP (53,04%), 45,81% dos acessos
são internos e apenas 1,15% pertencem à UP mas não à instituição. Os não docentes acedem praticamente apenas de dentro da instituição (96,8%). O mesmo
acontece com os docentes em que 89,50% está associado a acessos internos à
instituição. Nos alunos, a situação é mais equilibrada, sendo 55,27% dos acessos internos à instituição e 44,07% externos à UP. Os agentes automáticos são
os únicos a não possuı́rem nenhum acesso externo à instituição e interno à UP.
Neste caso, praticamente todos os acessos são externos à UP (99,88%), sendo
apenas 0,12% pertencentes à instituição. Fora da instituição e dentro da UP, os
acessos são essencialmente de utilizadores anónimos (80,29%).
Origem dos acessos dentro da instituição
Considerando apenas os acessos que advêm do interior da instituição, é ainda
possı́vel analisar mais pormenorizadamente a sua origem. O gráfico da Figura
6.27 apresenta, no tipo de acessos referido, para cada grupo de utilizadores, a
distribuição de acordo com a origem especı́fica. Em qualquer grupo de utilizadores, é a rede estruturada a principal origem dos dados (92,12% na totalidade
dos utilizadores, 98,29% nos não docentes, 94,62% nos docentes, 92,06% nos
alunos, 90,57% nos anónimos e 51,43% nos agentes automáticos). O acesso por
roaming e-U apenas ocorreu em 14 sessões de utilizadores anónimos. Na re-
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Figura 6.26: Distribuição da natureza de acesso nos vários tipos de utilizador
duzida actividade interna à instituição de agentes automáticos existem acessos
pela rede estruturada, VPN (PPTP), portáteis e rede sem fios. As percentagens
especı́ficas de acessos em cada grupo de utilizadores está expressa na Tabela 6.1.

Figura 6.27: Distribuição da natureza de acesso dentro da instituição nos vários
tipos de utilizador

Origem
TCP/Gate
Rede sem
fios
Portáteis
Servidores
VPN(PPTP)
VPN(IPSec)
Rede Estruturada
Rede NAT
Roaming

TD
0,47
2,91

NDOC DOC
0,05
0,40
0,40
0,69

ALU
0,29
3,12

UA
0,69
3,56

UR
0,26
2,43

AU
0,00
28,57

2,47
0,16
1,29
0,57
92,12

0,53
0,09
0,17
0,47
98,29

0,11
0,72
1,70
1,75
94,62

2,80
0,04
1,23
0,44
92,06

2,88
0,20
1,52
0,54
90,57

2,14
0,12
1,13
0,59
93,32

2,86
0,00
17,14
0,00
51,43

0,01
0,00

0,01
0,00

0,02
0,00

0,01
0,00

0,02
0,01

0,01
0,00

0,00
0,00

Tabela 6.1: Percentagens de acessos internos pelas várias origens e tipos de utilizador
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Caracterização dos agentes de acesso

Plataforma e sistema operativo
A plataforma Windows é utilizada na grande maioria (97,86%) das sessões no
SIU Web, como se pode verificar no gráfico da Figura 6.28. O Unix é a segunda
plataforma mais utilizada com 1,48% das sessões, seguida da plataforma Macintosh (0,66%). Outras plataformas originam 0,01% das sessões. A realidade não
muda muito em cada tipo de utilizador, sendo os docentes os que mais utilizam
Unix (2,45%) e Macintosh (4,36%).

Figura 6.28: Plataformas utilizadas por tipo de utilizador
No perı́odo analisado, foram detectados 22 sistemas operativos (SO) distintos. Destes, apenas 7 SO podem ser considerados relevantes em termos de
número de sessões: Windows XP (54,27 %), Windows 2000 (36,33%), Windows
98 (5,11 %), Linux (1,46 %), Windows Me (1,26 %), Windows NT (0,48 %) e
Mac OS X (0,47 %). As percentagens apresentadas são relativas à totalidade das
sessões não associadas a agentes automáticos.
Navegador
O desenvolvimento web não pode ser dissociado dos navegadores onde o conteúdo é apresentado. Torna-se assim importante conhecer os navegadores existentes
e as suas taxas de utilização. Este conhecimento poderá interferir na escolha de
tecnologias e na definição de um plano de acção que garanta a máxima compatibilidade com os navegadores que possuam taxas de utilização significativas.
Sem considerar a versão do navegador, são 8 os principais navegadores com
utilização superior a 0,01% (Figura 6.29). O Microsoft Internet Explorer é o
principal navegador com 88,10 % das sessões, seguido do Firefox com 7,16%.
Tendo em consideração os vários tipos de utilizadores, constata-se que os
alunos e os utilizadores anónimos utilizam principalmente o Internet Explorer
e o Firefox e que os docentes e não docentes utilizam uma maior diversidade
de navegadores (Figura 6.30). A taxa de utilização do Firefox é semelhante
nos utilizadores registados, sendo o segundo navegador mais utilizado pelos não
docentes e o terceiro navegador mais utilizado pelos docentes. Nos utilizadores
anónimos a taxa de utilização do Firefox diminui um pouco. O Netscape é o
segundo navegador mais utilizado pelos docentes. O Safari e o Konqueror são
praticamente só utilizados pelos docentes e o Firebird (nome da primeira versão
do Firefox) só é praticamente utilizado pelos não docentes.
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Figura 6.29: Principais navegadores sem versão e sua utilização

Figura 6.30: Percentagem de utilização dos principais navegadores sem versão
por tipo de utilizador
Sendo as taxas de utilização dos vários navegadores pouco constantes, é
também interessante analisar a evolução da taxa de utilização dos principais navegadores identificados ao longo dos 3 meses do perı́odo analisado. No gráfico
da Figura 6.31, é possı́vel verificar uma tendência de crescimento de utilização
do Firefox (+3,07% nos 3 meses) e uma diminuição da utilização do Internet
Explorer (-2,79% nos 3 meses).

Figura 6.31: Percentagem de utilização dos principais navegadores em 3 meses
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Considerando as várias versões dos navegadores Microsoft Internet Explorer
e Netscape, a grande maioria das sessões (84,06%) não geradas por agentes automáticos são desencadeadas pelo Microsoft Internet Explorer 6.0. A próxima
versão do Microsoft Internet Explorer mais utilizada é a 5.01 e 5.0. No Netscape
a versão mais utilizada é a 7.1.
Agentes automáticos
Tal como pode ser visualizado no gráfico da Figura 6.3, os agentes automáticos
são responsáveis por 3% de todas as sessões existentes no SI. Tendo em conta a
actividade de todos os agentes automáticos, é possı́vel afirmar que, no perı́odo
analisado, o número de sessões gerado foi constante, independentemente do dia
ser útil ou ser dia de fim-de-semana (Figura 6.4).
Agentes externos à instituição com mais sessões
No perı́odo analisado, houve actividade de 28 agentes automáticos distintos. Os
6 agentes automáticos com maior número de sessões no perı́odo analisado são o
Googlebot (responsável pela indexação para o motor de pesquisa Google) com
47,86% das sessões, o Inktomi Slurp (responsável pela indexação para o motor de pesquisa HotBot) com 41,98%, MSNBot (responsável pela indexação
para o MSN Search) com 4,32%, AskJeeves (responsável pela indexação para
o motor de pesquisa Ask Jeeves) com 1,04%, WISENutbot (responsável pela
indexação para o motor de pesquisa WiseNut) com 0,79% e Alexa - IA Archiver
(responsável pela indexação para o Internet Archive, uma organização sem fins
lucrativos que tem por objectivo preservar sı́tios Web através de cópias em diversos instantes) com 0,77%.
Agentes externos à instituição com mais páginas
Em termos de número de páginas consultadas, os 6 principais agentes automáticos
são: Googlebot (86,89%), MSNBot (8,8 %), Alexa - IA Archive (1,73%), Inktomi Slurp (0,93%), MSIECrawler - utilizado sempre que um utilizador configura o navegador Microsoft Internet Explorer para manter um marcador de
página disponı́vel quando não existe ligação à Internet - com 0,83% e FastWebcrawler (responsável pela indexação para o motor de pesquisa Fast Search
and Transfer) com 0,5%.
Agentes internos à instituição com mais sessões
A agir internamente (em máquinas da instituição), o principal agente automático
é o MSIECrawler com 28 sessões (o que não é de estranhar pelo facto de ser
desencadeado pelo Microsoft Internet Explorer), seguido do agente Web Core
/ Roots (agente automático desenvolvido na Universidade do Minho para catalogar e apoiar a navegação) com 6 sessões e do HKU WWW Octopus (agente
desenvolvido por três alunos de pré-graduação para descoberta de recursos nos
domı́nios Web de Hong Kong e China) com 1 sessão.
Número médio de páginas por sessão por agente
Se considerarmos a totalidade dos agentes, o número médio de páginas de uma
sessão é de 48,48, um valor bastante superior ao número de páginas de sessões
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de utilizadores humanos.
Procedendo à análise por agentes automático (gráfico da Figura 6.32) concluise que é o MSIECrawler que lidera possuindo 128,81 páginas por sessão. O
Alexa - IA Archive (108,42) e o MSNBot (98,43) são os próximos agentes com
mais páginas por sessão. O Googlebot e o Fast-Webcrawler possuem respectivamente uma média de 87,73 e 79,59 páginas por sessão.

Figura 6.32: Número médio de páginas por sessão dos principais agentes
Duração da sessão por agente
São os agentes automáticos os responsáveis pelas sessões mais longas no SI com
uma duração média de 118,73 minutos.
O Googlebot é, de longe, o agente automático que possui, em média, uma
maior duração de sessão com 235,76 minutos (Figura 6.33). O Fast-WebCrawler
e o MSNBot seguem-se com 104,7 e 94,91 minutos de duração média da sessão.
As sessões do Alexa-IA Archive duram, em média, 66,63 minutos.
Desta análise realça-se o facto de o MSIECrawler ser um dos agentes automáticos com sessões menos longas e ser aquele que, em média, mais páginas
possui por sessão. A razão para tal acontecer está, provavelmente, relacionada
com o facto deste agente automático actuar bastante dentro da própria instituição.
Por outro lado, o GoogleBot ser o agente automático com sessões mais longas
e possuir, em média, menos páginas por sessão do que o MSIECrawler, o Alexa
- IA Archive e o MSNBot. Este facto pode ser explicado pelas diferenças no
processo de indexação ou pela distância dos servidores deste agente automático
que poderá terá efeito na velocidade da comunicação.

Figura 6.33: Duração média (em minutos) da sessão dos principais agentes
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Quantidade de dados transferida por agente
O gráfico da Figura 6.34 apresenta a média de dados transferidos pelos principais
agentes em KB. A ordenação dos agentes automáticos de acordo com a quantidade de dados transferida é idêntica à ordenação dos agentes automáticos pelo
número de páginas por sessão. O MSIECrawler é o que tem as sessões mais pesadas com 2 425,37 Kbytes de média, seguido do Alexa - IA Archive (1 419,26
KB), do MSNBot (1 374,89 KB) e do GoogleBot (1 099,82 KB).

Figura 6.34: Número médio de KBytes por sessão dos principais agentes
Número de sessões iniciadas por hora e agente
Se for considerada a actividade de todos os agentes automáticos, é possı́vel verificar que, ao longo do dia, o número de sessões dos agentes é aproximadamente
constante, sendo quase sempre superior a 1 000 (excluindo as 18h, 20h e 21h).
É às 03h que a actividade é máxima, com 3 631 sessões.
O número médio de sessões dos principais agentes automáticos, ao longo do
dia, é descrita pelo gráfico da Figura 6.35. À excepção do Googlebot, que às 03h
da manhã inicia mais sessões que nas outras horas do dia, todos os principais
agentes automáticos possuem um número de sessões constantes.

Figura 6.35: Número médio de sessões dos principais agentes automáticos por
dia e hora
Número de páginas por hora e agente
A média de páginas pedidas pelos principais agentes automáticos é, à excepção
do Googlebot, constante ao longo do dia (Figura 6.36). O Googlebot tem sempre
uma média de páginas superior aos outros agentes automáticos, sendo o perı́odo
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das 02h às 13h aquele em que este indexa mais páginas. É às 05h que possui
uma maior média de páginas pedidas e às 00h que indexa uma menor quantidade
de páginas.

Figura 6.36: Número médio de páginas dos principais agentes automáticos por
dia e hora
Número de sessões por dia e por agente
O gráfico da Figura 6.37 apresenta a média de sessões dos principais agentes
automáticos ao longo dos 90 dias analisados. Apenas o Googlebot, o Inktomi
Slurp e o AskJeeves possuem sessões todos os dias. O MSNBot apenas não
possui sessões em 3 dias de Novembro, sendo o seu número de sessões mais
significativo no mês de Desembro e Janeiro. O Googlebot e o Inktomi Slurp são
aqueles que geram maior número médio de sessões por dia. O número de sessões
do Googlebot desce ligeiramente nos dias de fim-de-semana, enquanto que o
Inktomi Slurp é mais constante. O Fast-Webcrawler e o WISENutBot são os que
actuam em menos dias do mês, sendo a actuação do último mais significativa na
segunda quinzena de Janeiro. De realçar também que a maior percentagem de
sessões nos dias 13 de Novembro e 30 de Janeiro do agente Inktomi Slurp se
deve ao menor número de sessões do Googlebot que, neste dia, iniciou apenas
34 e 39 sessões, contra as 160, de média, que costuma iniciar.

Figura 6.37: Distribuição de sessões em cada dia analisado pelos principais agentes automáticos
Principais páginas indexadas
As principais páginas indexadas pelos agentes automáticos são: página inicial
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dos Webforos com 0,21% de todas as indexações de todo o perı́odo, página inicial (0,16%), pesquisa de ocorrências (0,14%), notı́cia com o tı́tulo E-books na
FEUP (0,10%) e notı́cia com o tı́tulo 6◦ Congresso Nacional de Mecânica Experimental (0,07%). De realçar que, das 20 páginas mais indexadas pelos agentes automáticos, praticamente todas têm uma ligação na página principal (não é
possı́vel ter a certeza se algumas notı́cias terão surgido com ligação directa na
página principal no perı́odo analisado).
Pela análise às principais páginas indexadas, é possı́vel verificar que a segunda página mais vista é uma página que contém um formulário para a pesquisa
de ocorrências. Um estudo ao comportamento dos agentes nesta página poderá
ajudar a compreender o seu comportamento em páginas com formulários. Foi
possı́vel verificar que esta página é a segunda principal página de entrada no SI
pelos agentes automáticos e que também é a segunda página que mais é considerada página de saı́da. Uma análise às páginas que são indexadas após esta página,
permitiu verificar que, na maioria das vezes (98,48%), os agentes automáticos
finalizam a indexação em páginas com formulários. Nas restantes 1,52% das vezes, os agentes automáticos seguem a acção estabelecida no formulário, sem o
preenchimento do mesmo.
Principais procedimentos indexados
Os principais procedimentos com páginas indexadas pelos agentes automáticos
são: o procedimento que apresenta informação sobre salas (26,29% de todas as
páginas indexadas), o procedimento que permite consultar mensagens do fórum
(11,63%) e o procedimento que permite consultar notı́cias (7,68%).

6.4.6

Número de utilizadores distintos

Em todo o perı́odo analisado foram detectados 8 004 utilizadores registados distintos, dos quais 7 169 são alunos, 416 docentes e 252 não docentes.
Não se detectaram grandes diferenças nos três meses analisados, sendo que
em Novembro existiram 7 163 utilizadores distintos, em Dezembro 7 062 e em
Janeiro 7 134. Também não existem diferenças assinaláveis no número de alunos, docentes e não docentes distintos a aceder ao SIGARRA em cada mês analisado.
Fazendo uma análise similar por dia da semana, detecta-se que ao fim-desemana o número de utilizadores distintos é inferior do que à semana. Em média,
à semana o número de utilizadores distintos é de 6 558 e ao fim-de-semana de
4 177,5. Esta diferença é mais significativa nos não docentes, em que o número
de utilizadores distintos que se autentica ao fim-de-semana é 20,13% do número
de utilizadores distintos que se autentica em dias úteis. Nos docentes, este valor
sobe para 40,41%, e nos alunos, sobre para 67,62%.

6.4.7

Número de sessões por caracterı́sticas de utilizador

Escalão etário
Como se pode verificar pelo gráfico da Figura 6.38, são os utilizadores com
idade inferior ou igual a 20 anos que possuem um maior número de sessões por
utilizador (51,78), nos 90 dias do perı́odo analisado. Excluindo os utilizadores
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cuja idade está entre os 75 e os 85 anos inclusive, a que não está associada
nenhuma sessão, o escalão etário que menos sessões por utilizador possui é o
dos 30 aos 35 anos inclusive.
Uma análise à percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão no
perı́odo analisado (Figura 6.38), em cada escalão etário, permite verificar que
todos os utilizadores com mais de 85 anos acederam ao SIGARRA no perı́odo
analisado. Para esta realidade contribui o facto deste grupo ser composto por
apenas um utilizador. O segundo grupo com maior percentagem de utilizadores
com pelo menos uma sessão é composto pelos utilizadores com menos que 20
anos, com 92,68%, o que significa que a grande maioria dos alunos dos primeiros anos dos cursos de licenciatura se autenticou no SIGARRA no perı́odo em
questão. Seguem-se os utilizadores com idades entre os 20 e 25 anos, em que
76,24% dos quais teve pelo menos uma sessão no SIU Web. O escalão etário
dos 30 aos 35 anos é aquele que tem menos percentagem de utilizadores a se
autenticar no SIGARRA no perı́odo analisado (11,30%).

Figura 6.38: Número médio de sessões por utilizador e percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão, por escalão etário (apenas as idades com * se
encontram incluı́das no escalão etário respectivo)
Grau académico
O gráfico da Figura 6.39 retrata a realidade em termos de número de sessões por
utilizador no perı́odo analisado de acordo com o grau académico que possuem.
Pelo gráfico, verifica-se que são os utilizadores pós-graduados que possuem um
maior número de sessões por utilizador. Este grupo de utilizadores é apenas
composto por 2 utilizadores, tendo um deles contribuı́do largamente para este
número médio de sessões, já que nos 3 meses analisados este utilizador gerou
254 sessões.
Em termos de percentagem de utilizadores distintos em cada grau académico
(Figura 6.39), é possı́vel verificar que apenas os utilizadores pós-graduados se
autenticaram todos no SI no perı́odo analisado. É também importante realçar
que, excluindo os utilizadores com grau de escolaridade inferior ao 9◦ ano, esta
percentagem é sempre superior a 80%.

168
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Figura 6.39: Número médio de sessões por utilizador e percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão, por grau académico
Estado civil
O gráfico da Figura 6.40 apresenta o número médio de sessões por utilizador a
percentagem de utilizadores distintos em cada estado civil. Apesar da maioria
das sessões no perı́odo analisado ser de utilizadores solteiros (o que não é de
estranhar por serem os alunos os responsáveis pelo maior número de sessões em
todo o perı́odo), são os utilizadores com estado civil diferente de casado, divorciado, solteiro e viúvo, que possuem mais sessões (34,19). No entanto, este é
também o grupo com menor número de utilizadores (62). Dos grupos com mais
utilizadores (casados e solteiros), são os utilizadores solteiros os responsáveis
por mais sessões (16,75 sessões por utilizador) contra 15,86 sessões por utilizador dos casados.
A distribuição da percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão
em cada estado civil aproxima-se da anterior. A categoria designada por Outros
é a que tem maior percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão
(91,94%), seguido dos utilizadores viúvos, em que em 14 utilizadores, 6 tiveram
pelo menos uma sessão. Os utilizadores casados possuem a menor percentagem
(31,74%).

Figura 6.40: Número médio de sessões por utilizador e percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão, por estado civil
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Género
Em média, no perı́odo analisado, cada utilizador do sexo feminino iniciou mais
sessões (16,19) do que cada utilizador do sexo masculino (14,80). No entanto,
apenas 34,60% dos utilizadores femininos iniciaram pelo menos uma sessão contra 38,66% dos utilizadores do sexo masculino.
Estado de actividade
Os gráficos das Figuras 6.41, 6.42 e 6.43 retratam o número médio de sessões por
utilizador e a percentagem de utilizadores com mais de uma sessão, por estado
de actividade. Os não docentes activos são os utilizadores que, em média, mais
sessões por utilizador iniciaram no perı́odo analisado (89,34). Seguem-se os
docentes activos, com 56,45 sessões por utilizador; os docentes em contratação,
com 56 sessões por utilizador e os alunos a frequentar um curso, com 36,02
sessões por utilizador em todo o perı́odo.

Figura 6.41: Número médio de sessões
por docente e percentagem de docentes
com pelo menos uma sessão, por estado
de actividade

Figura 6.42: Número médio de sessões
por não docente e percentagem de não
docentes com pelo menos uma sessão,
por estado de actividade

Estes quatro grupos são também os que contêm maior percentagem de utilizadores com pelo menos uma sessão. Os docentes em contratação, composto por
apenas um utilizador, possui 100% dos utilizadores com sessões no SI. Seguese o grupo dos docentes activos (92,12%), os alunos a frequentar (86,09%) e
os não docentes activos com 85,52% dos utilizadores a ter iniciado pelo menos
uma sessão. Note-se que o grupo dos alunos falecidos possui uma média de 3
sessões por utilizador devido aos acessos de 2 utilizadores que faleceram no final
do perı́odo analisado.
Distrito de nascimento
Foram detectados 25 distritos de nascimento distintos dos vários utilizadores
que se autenticaram no SIGARRA no perı́odo analisado. O número de sessões
por utilizador, por distrito de nascimento, apresenta uma distribuição moderadamente equilibrada nos vários distritos de nascimento. Os distritos com maior
número de sessões por utilizadores possuem um número reduzido de utilizadores: Ilhas das Flores (que possui 1 utilizador) com 66 sessões, Ilha do Faial
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Figura 6.43: Número médio de sessões por aluno e percentagem de alunos com
pelo menos uma sessão, por estado de actividade
(6 utilizadores) com 44,33 sessões por utilizador e a Ilha da Terceira (22 utilizadores) com 27,45 sessões por utilizador. Segue-se Viana do Castelo com uma
média de 21,19 sessões por utilizador, Ilha de São Miguel (19,40), Braga (17,70),
Aveiro (17,19) e Porto (17,14).
Em termos de percentagem de utilizadores distintos em cada distrito com
sessões no SI, são também os distritos com menor número de utilizadores que
possuem a maior percentagem. Lidera a Ilha das Flores com 100%, seguida pela
Ilha do Faial e da Ilha de São Jorge com 66,67%, de Setúbal com 54,17% e da
Ilha de São Miguel com 53,42% dos utilizadores com pelo menos uma sessão.
Dos principais distritos é Viana do Castelo que possui uma maior percentagem de
utilizadores distintos com sessões no SI (48,29%). Os outros três (Porto, Aveiro
e Braga) rondam os 42% de utilizadores.
Tipo de Utilizador
Apesar de serem os alunos aqueles que, no total e em relação aos docentes e não
docentes, mais sessões geram no perı́odo analisado, são também eles que possuem um menor número de sessões por utilizador (13,31). Os docentes possuem
em média 46,27 sessões por utilizador e os não docentes são aqueles que geram
mais sessões por utilizador (61,56 sessões).
Em termos de percentagem de utilizadores distintos, em cada grupo com
acessos no SIGARRA, são os docentes que possuem maior diversidade com
75,91%, seguidos dos não docentes com 59,43% e dos alunos com 36,20%.
Ciclo de ensino nos alunos
Como é possı́vel verificar no gráfico da Figura 6.44, são os alunos de licenciatura
que mais sessões possuem no perı́odo analisado (16,5 sessões por utilizador),
seguidos dos alunos de especialização, de doutoramento e de mestrado.
Em termos de diversidade de utilizadores, é também o grupo dos alunos de
licenciatura que possui uma maior percentagem de utilizadores com pelo menos
um acesso (41,54 %). A diferença verificada entre este valor e a percentagem
de utilizadores distintos com menos de 20 anos e pelo menos um acesso ao
SIGARRA (92,68% - ver Secção 6.4.7), despertou o interesse em conhecer as
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percentagens de alunos de licenciatura com um ou mais acessos ao SIGARRA
por escalão etário. Uma análise neste sentido permitiu verificar que esta percentagem diminui à medida que aumenta a idade. Nos alunos de licenciatura com
idade inferior a 20 anos, como já foi referido, esta percentagem é de 92,68%, nos
alunos de licenciatura com idade igual ou superior a 20 anos e inferior a 25 esta
percentagem desce para 78,10%, nos alunos de licenciatura com idade igual ou
superior a 25 e inferior a 30 desce para 28,43%, nos alunos de licenciatura com
idade igual ou superior a 30 anos desce para 5,96%.
Os alunos de doutoramento são os que obtiveram uma menor percentagem,
com apenas 16,99% dos alunos a autenticar-se pelo menos uma vez no perı́odo
analisado.

Figura 6.44: Número médio de sessões por aluno e percentagem de alunos com
pelo menos uma sessão, por ciclo de ensino
Curso nos alunos de licenciatura
O curso que mais se diferencia em termos de número de sessões por utilizador é
a Licenciatura em Engenharia e Gestão do Ambiente (LGEI) com 72,49 acessos
por utilizador no perı́odo analisado (Figura 6.45). Segue-se a Licenciatura em
Engenharia Informática e Computação (LEIC) com 33,14 acessos por utilizador
e a Licenciatura em Engenharia Civil (LEC) com 20,69 acessos por utilizador.
A Licenciatura em Engenharia de Minas (LEMI) é a que possui uma menor taxa
de sessões por utilizador.
Em termos de diversidade, também é na LGEI que uma maior percentagem
de utilizadores distintos têm sessões no SI no perı́odo analisado (91,84%), o que
demonstra a grande adesão ao SIGARRA pelos alunos deste curso. Na LEIC
existe também bastante diversidade de utilizadores distintos (68,06%), tal como
na Licenciatuta em Ciências da Informação - LCI (63,31%). A LEMI é também
o curso com menos utilizadores distintos a gerar sessões no SIGARRA, com
apenas 2,43% dos seus alunos com sessões neste perı́odo.
Lugar na carreira académica nos docentes
Como é possı́vel verificar no gráfico da Figura 6.46, é o Vice-Presidente do
Conselho Directivo aquele que mais sessões possui por utilizador (101 sessões
por utilizador no perı́odo analisado). Seguem-se os Professores Auxiliares e
os Professores Associados. É também visı́vel em todos os lugares da carreira

172
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Figura 6.45: Número médio de sessões por aluno de licenciatura e percentagem
de alunos de licenciatura com pelo menos uma sessão, por curso
académica a diferença no número de sessões que ocorre nos docentes convidados e nos docentes da instituição.
Na distribuição da percentagens de utilizadores com pelo menos um acesso
nos vários lugares da carreira académica verifica-se que existem cinco grupos
com 100% dos utilizadores. Estas percentagem de utilizadores é uma situação
excepcional já que, à excepção do grupo dos Professores Catedráticos Convidados, composto por 2 utilizadores, todos os outros grupos com 100% são compostos por apenas 1 utilizador. Realça-se a elevada percentagem de utilizadores com
pelo menos uma sessão nos Professores Auxiliares e nos Professores Associados.

Figura 6.46: Número médio de sessões por docente e percentagem de docentes
com pelo menos uma sessão, por lugar na carreira académica

Departamento nos funcionários
O gráfico da Figura 6.47 apresenta o número médio de sessões por utilizador, em
cada departamento, durante o perı́odo analisado. Como é possı́vel verificar, é o
Departamento de Fı́sica (DF) o responsável por maior número de sessões por utilizador (87,29), seguido do Departamento de Engenharia de Minas (DEM) com
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38,39 sessões por utilizador e do Departamento de Engenharia Electrotécnica e
de Computadores (DEEC) com 28,60 sessões por utilizador. O Departamento
de Quı́mica (DEQ) é aquele que possui menor número de sessões por utilizador
(17,75).
Analisando a percentagem de utilizadores de cada departamento que se autenticou no SI no perı́odo analisado (Figura 6.47), verifica-se que é o DF aquele
que tem maior diversidade de utilizadores a autenticar-se no SIGARRA, seguido
do DEM. De notar também que estes são os departamentos compostos pelo menor número de pessoas, 11 e 19, respectivamente. O DEQ é aquele que possui uma menor percentagem de utilizadores com pelo menos um acesso ao SIGARRA.

Figura 6.47: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por departamento
Serviço nos funcionários
Pelo gráfico da Figura 6.48, é possı́vel verificar que é a Unidade de Apoio à
Direcção (UAD) o serviço responsável pelo maior número de sessões por utilizador (218,14), o que, em média, equivale a 2,42 sessões por dia por utilizador.
Segue-se o Centro de Informática Correia Araújo (CICA), com 140,91 sessões
por utilizador, e os Serviços Económico-Financeiros (SEF), com 106,89 sessões
por utilizador. Os Serviços Técnicos e de Manutenção (STM) são os que menos
sessões por utilizador possuem no perı́odo analisado (27,33).
O Serviço de Documentação e Informação (SDI) é aquele que possui maior
percentagem de utilizadores a autenticar-se no SIGARRA (93,33%), seguido do
CICA e da UAD, ambos com 71,43%. É, novamente, o STM que possui uma
menor percentagem de utilizadores a autenticar-se no SI (39,39%).
Secção nos funcionários
O número médio de sessões por funcionário e a percentagem de utilizadores com
uma ou mais sessões, por secção do DEC, podem ser visualizados no gráfico da
Figura 6.49. É a Secção de Matemática e Fı́sica aquela que possui um maior
número de sessões por utilizador (52,43). À excepção da Secção de Planeamento
do Território e Ambiente (que possui 48,15%), todas as secções do departamento
possuem mais de 50% dos utilizadores com uma ou mais sessões no SI, sendo a
Secção de Construções Civis aquela onde a variedade é mais elevada.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISE DE DADOS

Figura 6.48: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por serviço

Figura 6.49: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por secção do DEC
No DEEC (Figura 6.50), é a Secção de Informática que possui maior número
de sessões por utilizador (91,37), o que, em média, resulta em mais de 1 sessão
por dia por utilizador. De realçar a grande percentagem de utilizadores em cada
secção com pelo menos uma sessão no SI (2 secções com 100%, 2 secções
com mais de 90%, 1 secção com 80% e 1 secção com 66,67%). Na Secção de
Electrónica e Sistemas Digitais e na Secção de Informática, todos os utilizadores
acederam ao SIGARRA pelo menos uma vez.
No DEMEGI (Figura 6.51), à excepção da Secção de Fluı́dos e Calor e da
Secção de Materiais e Processos Tecnológicos, todas as outras secções possuem
mais de 30 sessões por utilizador. Na Secção de Automação, Instrumentação
e Controlo, na Secção de Materiais e Processos Tecnológicos e na Secção de
Mecânica Aplicada a percentagem de utilizadores que se autenticou pelo menos
uma vez ao SIGARRA ronda os 80%.
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Figura 6.50: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por secção do DEEC

Figura 6.51: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por secção do DEMEGI
No DEMM (Figura 6.52), é a Secção de Metalurgia que possui um maior
número de sessões por utilizador (52,75). Em termos de diversidade de utilizadores a autenticarem-se no SI, a percentagem ronda os 80% em ambas as
secções.
Unidade nos funcionários
Centro de Informática Correia Araújo
Nas unidades do CICA, é a Unidade de Sistemas de Informação que mais sessões
possui por utilizador (335,27), o que não é de estranhar visto ser a unidade responsável pelo desenvolvimento e manutenção do SI. Segue-se a Unidade de
Microinformática e Suporte ao Utilizador com 233,05 sessões por utilizador,
a Unidade de Infra-Estruturas e Redes de Comunicação (78,50), a Unidade de
Administração e Sistemas (64,71) e finalmente a Qualidade e Segurança com 8
sessões por utilizador. À excepção da Unidade de Sistemas de Informação, que
possui 90,91% dos seus utilizadores com pelo menos uma autenticação e da unidade de Microinformática e Suporte ao Utilizador (95%), nas outras unidades do
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Figura 6.52: Número médio de sessões por funcionário e percentagem de funcionários com pelo menos uma sessão, por secção do DEMM
CICA todos os utilizadores se autenticaram no SIFEUP no perı́odo analisado.
Serviços Académicos
Nos Serviços Académicos, é de realçar que a Unidade de Orientação e Integração não possui nenhuma sessão no perı́odo analisado. Nas restantes unidades,
o número de sessões por utilizador ronda as 50 e a percentagem de utilizadores
com pelo menos uma sessão ronda os 60%.
Serviços de Documentação e Informação
Nos Serviços de Documentação e Informação à excepção da Biblioteca que não
possui nenhuma sessão, em todas as outras unidades, todos os utilizadores se autenticaram pelo menos uma vez no SI. O número médio de sessões por utilizador
é de 90 na Unidade FEUPEdições e ronda as 26 nas outras unidades.
Serviços Económico-Financeiros
Nos Serviços Económico-Financeiros, à excepção da Unidade de Economato e
Património em que 3 dos seus 4 utilizadores se autenticaram no SI, em todas as
outras unidades todos os utilizadores se autenticaram pelo menos uma vez. A
Tesouraria é a unidade que mais sessões possui por utilizador (275,50), seguida
da Divisão de Contabilidade e Orçamento (204,71), da Divisão de Prestação de
Contas de Projectos (139,50) e da Unidade de Economato e Património com
72,25 sessões por utilizador.
Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação
Nos Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação é a Divisão de Cooperação que mais sessões por utilizador possui (114). É também aquela onde a
percentagem de utilizadores com pelo menos uma autenticação atinge os 100%.
A Unidade de Tecnologias de Informação e Comunicação Multimédia é aquela
com um menor número de sessões por utilizador (16,46).
Serviços Técnicos e de Manutenção
Nos Serviços Técnicos e de Manutenção é a Unidade de Equipamentos e Sistemas que mais sessões possui por utilizador (70,6), seguida da Unidade de
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Segurança, Higiene, Saúde e Ambiente (47). A Unidade de Edifı́cios e Exteriores e a Unidade de Serviço Gerais possui um número muito reduzido de sessões
por utilizador: 4 e 3,33 respectivamente. Na Unidade de Serviços Gerais apenas
3 dos seus 15 funcionários procederam à autenticação no SI.
Unidade de Apoio à Direcção
Na Unidade de Apoio à Direcção, nem o Gabinete de Estudos e Projectos, nem o
Gabinete de Gestão, nem o Gabinete de Qualidade possuem sessões no perı́odo
em questão. É o Secretariado da Direcção e dos Gabinetes a unidade responsável
por maior número de sessões por utilizador (292) com apenas um (em cinco) utilizador sem se ter autenticado no perı́odo analisado. O Gabinete Jurı́dico possui
33,50 sessões por utilizador.

6.4.8

Caracterização da navegação

Aplicações com mais acessos
Uma análise às principais aplicações utilizadas permite verificar que a aplicação
mais utilizada é a que está directamente relacionada com o Sistema de Informação (Figura 6.53). Com uma percentagem de páginas muito inferior, a aplicação
GesSI e a aplicação Webforos são as seguintes aplicações mais utilizadas, sendo
a primeira relativa às páginas de configuração e manutenção do SI e a segunda
relativa às páginas pertencentes ao Webforos.

Figura 6.53: Aplicações mais utilizadas
Módulos com mais acessos
No perı́odo analisado foi detectada a utilização de 55 módulos distintos. O
gráfico da Figura 6.54 apresenta a percentagem de utilização dos vários tipos de
utilizadores nos 10 módulos com mais visitas em todos os utilizadores. Nos alunos, os módulos mais utilizados são: Cursos, Alunos, Instituição e Teste; nos docentes, são Sumários, Alunos, Instituição e Cursos; nos não docentes, são Teste,
Instituição e Pessoal; e, nos utilizadores anónimos, são Alunos, Instituição, Cursos e Teste.
De realçar que é nos não docentes, que existe um maior número de módulos
(20) com mais de 1% de páginas visualizadas, o que pode ser interpretado como
uma utilização mais abrangente do SI. Seguem-se os docentes, com 16 módulos;
os alunos, com 14; e os utilizadores anónimos, com 12 módulos.
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Figura 6.54: Percentagem de utilização dos principais módulos pelos vários tipos
de utilizadores
Existem alguns módulos que são utilizados essencialmente por grupos especı́ficos de utilizadores como: Inquéritos (Alunos), Lançamento de Resultados
(Docentes), WebForos (Utilizadores Anónimos), PAD (Não docentes), Workflow (Não docentes), Gestão de Formação Interna (Não docentes), Contabilidade
(Não docentes), Recursos Humanos (Não docentes), Propinas (Não docentes) e
Legislação (Docentes e Não docentes).
Procedimentos com mais acessos
Uma análise aos 10 procedimentos com mais páginas servidas por tipo de utilizador permite detectar os principais interesses. Nos alunos, os 10 procedimentos com mais páginas servidas são apresentados no gráfico da Figura 6.55. De
realçar que 3 dos 10 procedimentos pertencem ao módulo Cursos, o que revela o
interesse dos alunos por informação associada aos cursos.

Figura 6.55: Principais procedimentos utilizados pelos alunos
Nos docentes, os 10 procedimentos com mais páginas servidas são apresentados no gráfico da Figura 6.56. De realçar que 3 dos 10 procedimentos são do
módulo de Alunos e 2 do módulo de Sumários.
Nos não docentes, os 10 procedimentos com mais páginas servidas são apresentados no gráfico da Figura 6.57. De realçar que 4 dos 10 procedimentos são
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Figura 6.56: Principais procedimentos utilizados pelos docentes
do módulo Teste, que está associado a procedimentos genéricos, e 3 ao módulo
Pessoal.

Figura 6.57: Principais procedimentos utilizados pelos não docentes
Nos utilizadores anónimos, os 10 procedimentos com mais páginas servidas
são apresentados no gráfico da Figura 6.58. De realçar a semelhança existente
nas preferências em termos de procedimentos pedidos por alunos e por utilizadores anónimos. De facto, os principais procedimentos são praticamente os mesmos e a ordenação também não difere muito. Dos 10 principais procedimentos
nos utilizadores anónimos, 3 são do módulo Cursos e 2 do módulo Alunos.

Figura 6.58: Principais procedimentos utilizados pelos utilizadores anónimos
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Páginas com mais acessos
Os gráficos das Figuras 6.59, 6.60, 6.61 e 6.62 apresentam as 20 páginas com
maior percentagem de visualizações nos alunos, docentes, não docentes e utilizadores anónimos, respectivamente.

Figura 6.59: Principais páginas visualizadas pelos alunos

Figura 6.60: Principais páginas visualizadas pelos docentes
A página inicial do SI Web é a página mais visualizada, estando associada a
9,89% de todas as visualizações de páginas. Esta realidade verifica-se também
nos alunos, docentes, não docentes e utilizadores anónimos, como pode ser verificado nos gráficos respectivos.
A página de autenticação é a segunda mais visitada por todos os utilizadores
(3,18%). Tanto esta página como a de saı́da do SI são consideradas páginas
por serem instanciações de procedimentos, não podendo ser visualizadas num
navegador (são procedimentos sem argumentos que são executados em segundo
plano). Apenas nos utilizadores anónimos é que esta página já não é uma das 10
mais visualizadas.
É de realçar uma presença significativa de páginas relacionadas com a pesquisa nas principais páginas dos quatro grupos de utilizadores. A lista de atalhos
é também uma das 10 páginas mais vistas nos alunos e docentes o que reflecte a
utilidade desta funcionalidade no SI.
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Figura 6.61: Principais páginas visualizadas pelos não docentes

Figura 6.62: Principais páginas visualizadas pelos utilizadores anónimos
Principais páginas e procedimentos de entrada
As páginas e procedimentos de entrada permitem conhecer os principais pontos
de entrada no SI, onde pode ser necessária uma manutenção mais cuidada.
Como esperado, a página inicial do SI Web é a página de entrada mais frequente, ocorrendo em 59,06% das sessões. As restantes 9 das 10 páginas que
mais frequentemente são páginas de entrada são apresentadas no gráfico da Figura 6.63.

Figura 6.63: Principais páginas de entrada (excluindo a página inicial)
Não é de estranhar a presença da página de acesso aos ficheiros do email
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dinâmico, já que todas as mensagens de correio electrónico dinâmico que contêm
ficheiros contêm uma ligação para esta página. De acordo com a análise às principais expressões de pesquisa em motores de pesquisa que originam sessões no
SI, também é normal que a notı́cia relativa aos Postais de Natal de 2004 seja
uma das principais páginas de entrada. Sendo a página inicial das salas de informática carregada como fundo do ambiente de trabalho dos vários computadores das salas de informática, também era previsı́vel que esta aparecesse nas
principais páginas.
Fazendo uma análise semelhante para os procedimentos de entrada mais frequente detectou-se que o procedimento de entrada mais frequente é aquele associado à página principal do SI Web (em 59,10% das sessões). Os restantes 9
dos 10 procedimentos que mais frequentemente são portas de entrada são apresentados no gráfico da Figura 6.64. O procedimento responsável pela geração de
páginas genéricas gera páginas como a lista de cursos e a página do CICA.

Figura 6.64: Principais procedimentos de entrada (excluindo a página inicial)
Principais páginas e procedimentos de saı́da
Uma análise às páginas e procedimentos de saı́da permitirá detectar quais as
últimas páginas das sessões. Estas páginas poderão significar que o utilizador
atingiu o seu objectivo ou que, por outro lado, não o conseguiu atingir e tenha
desistido. Esta análise poderá ajudar a definir objectivos de sessão que depois
podem inseridos na dimensão Session.
Para além de ser a página de entrada mais frequente, a página principal do SI
é também página de saı́da mais frequente, o que acontece em 27,90% das sessões.
A frequente configuração dos navegadores dos computadores da instituição com
a página inicial do SI poderá ajudar a compreender esta realidade. As restantes
9 das 10 páginas que mais frequentemente são páginas de saı́da são apresentadas
no gráfico da Figura 6.65.
A segunda página de saı́da mais frequente é a página da Notı́cia dos Postais
de Natal (1,70%), o que permite verificar que muitos utilizadores que chegaram
ao SI apenas procuravam os postais de natal. A página inicial das salas de informática é outra das mais frequentes (1,38%). Também não é de estranhar que
a utilização desta página nos ambientes de trabalho não desencadeie a visita a
mais páginas naquela sessão, que na prática ficam com apenas uma página. A
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Figura 6.65: Principais páginas de saı́da (excluindo a página inicial)
página de acesso aos ficheiros do mail dinâmico (0,70%) permite verificar que
muitas das visitas tinham este exacto objectivo.
Para além da página inicial, que é página de saı́da em 28,01% das sessões, os
outros principais procedimentos de saı́da são apresentados no gráfico da Figura
6.66.

Figura 6.66: Principais procedimentos de saı́da (excluindo a página inicial)
Páginas com mais autenticações
Uma análise aos referentes da página de autenticação permite verificar que esta
é, maioritariamente, realizada na área existente para o efeito na página principal do SI, o que acontece em 64,59% das autenticações. A página que se segue, em termos de autenticações geradas, é a página de acesso aos ficheiros de
mail dinâmico que é de acesso controlado e requer autenticação para acesso aos
conteúdos.
É também de realçar a reduzida utilização da ligação existente na parte superior de todas as páginas representada através de um aloquete. De todas as
autenticações apenas 1,3% foram feitas através desta ligação.
Outras motivações para a autenticação são o acesso à legislação (0,73% de
todas as autenticações), o acesso aos sumários (0,48%) e a visualização de conteúdos de disciplinas (0,33%). É possı́vel também verificar que 7,43% das autenticações foram mal sucedidas, resultando no erro “Conjunto utilizador / password
não é válido!”.
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Tempo de demora dos procedimentos com mais acessos
Uma análise ao desvio padrão do tempo de demora dos principais procedimentos permite verificar que esta medida possui uma elevada dispersão pelo que é
preferı́vel utilizar a mediana como medida de tendência central da distribuição.
Uma análise ao percentil 50 do tempo de demora dos principais procedimentos
permite concluir que os procedimentos com maior demora são o procedimento
associado à página de mensagem do Webforos (38 segundos), à página das salas
(37 segundos), à página de notı́cias (28 segundos), às páginas de departamentos
ou serviços (11 segundos) e à página do funcionário (10 segundos).
Entre as páginas com menor mediana de tempo de demora estão os procedimentos associados à ficha do aluno (1 segundo), ao mapa de exames (2 segundos), à lista de cursos (3 segundos) e à página de resultado de pesquisa de alunos
(3 segundos).
Número de páginas para atingir os procedimentos com mais acessos
Através da medida número de sequência de página na sessão da tabela de factos
de páginas é possı́vel analisar a distância média a que cada procedimento está
do inı́cio da sessão. Esta medida, tal como o tempo de demora, possui uma
dispersão muito elevada pelo que é preferı́vel analisar a mediana como estatı́stica
de tendência central desta medida.
De acordo com os valores obtidos para a mediana verificou-se que, como
esperado, a página inicial é a aquela que costuma estar no inı́cio da sessão (mediana=1). Seguem-se:
• autenticação (mediana=2),
• lista de cursos (mediana=5),
• gerador de páginas diversas (mediana=5),
• página de curso (mediana=7),
• plano de estudos de curso (mediana=8) e
• página da disciplina (mediana=9).
Como é possı́vel verificar, os procedimentos que costumam surgir no inı́cio
da sessão estão bastante relacionados com informação sobre os cursos e suas disciplinas. Também é de realçar a sequência: lista de cursos (mediana=5), página
de curso (mediana=7), plano de estudos de curso (mediana=8) e página da disciplina (mediana=9), o que sugere que este é um percurso bastante utilizado para
atingir a página da disciplina e que esta página está um pouco distante da página
inicial (9 cliques). Desta forma, sugere-se a aproximação desta página, possivelmente através de um acesso mais directo ao plano de estudos de curso que
poderá passar a estar acessı́vel a partir da lista de cursos e não apenas da página
de curso.
Nos procedimentos com mais páginas visualizadas, aqueles que se situam
mais “longe” na sessão são os associados à página de mensagem do Webforos
(130 de mediana), à página de sala (125 de mediana) e ao mapa de exames (60
de mediana).
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Visualizações por tipo de pagina
De todas as páginas visualizadas, 17,23% são páginas de acesso controlado.
A utilização da versão inglesa do SIU Web correspondeu a 5,27% de todas as
páginas servidas.
Utilização de páginas de ajuda
Uma análise à utilização do módulo de ajuda poderá, por um lado, permitir identificar os locais onde os utilizadores sentem mais dificuldades e, por outro lado,
permitirá comparar a taxa de utilização deste módulo com outros meios de obter
ajuda e planear formas de impulsionar a utilização do módulo de ajuda incorporado no SI.
Uma análise por utilizador permite verificar que são os utilizadores anónimos
aqueles que mais utilizam o módulo de ajuda (Figura 6.67). De realçar a reduzida
consulta às páginas de ajuda por parte dos docentes. De acordo com informação
obtida por outros meios, este é também o grupo que mais recorre à utilização do
telefone para esclarecimento de questões, o que pode ajudar a explicar a reduzida
utilização deste módulo. São também os utilizadores anónimos que mais páginas
de ajuda distintas visitam.

Figura 6.67: Percentagem de páginas de ajuda e número de páginas de ajuda
distintas visualizadas em cada grupo de utilizadores
Das 119 páginas de ajuda disponı́veis foram consultadas 62 páginas distintas. Sendo os utilizadores anónimos aqueles que mais utilizam este módulo, são
também eles que mais influenciam a ordenação das páginas de ajuda mais visitadas. Nestes utilizadores (tal como nos alunos e não docentes), é a página inicial
da ajuda que é consultada mais frequentemente (Figuras 6.68, 6.70 e 6.71). O
facto da ligação para esta página estar situada na página principal (que é também
a página mais visualizada) poderá ajudar a compreender a grande diferença no
número de visualizações desta página de ajuda em relação às restantes.
O gráfico da Figura 6.68 apresenta as 10 páginas de ajuda mais visualizadas
pelos alunos. A percentagem é relativa ao número de total de páginas de ajuda
visualizadas pelos alunos.
Nos docentes, por existirem várias páginas com o mesmo número de visualizações,
é necessário apresentar mais do que 10 páginas no conjunto das 10 principais
páginas de ajuda. O gráfico da Figura 6.69 apresenta todas as páginas de ajuda
visualizadas pelos docentes no perı́odo analisado.
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Figura 6.68: Principais páginas de ajuda visualizadas pelos alunos

Figura 6.69: Páginas de ajuda visualizadas pelos docentes
O gráficos da Figura 6.70 e 6.71 apresentam as 10 páginas de ajuda mais
visualizadas pelos não docentes e pelos utilizadores anónimos, respectivamente.

Figura 6.70: Principais páginas de ajuda visualizadas pelos não docentes
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Figura 6.71:
anónimos
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Principais páginas de ajuda visualizadas pelos utilizadores

Caracterização de códigos de estado HTTP
A qualidade do serviço prestado pode, em parte, ser avaliada pelos códigos de estado HTTP devolvidos. Uma análise a estes códigos permite verificar que 99,4%
das páginas foram devolvidas com sucesso (com código de estado 200 - OK). Os
restantes 0,6 % das páginas estão associadas a erros de cliente (0,5%) e a erros
de servidor (0,1%). Foram apenas encontrados 4 tipos de erros distintos: dois
tipos de erro de cliente (400 e 404) e dois tipos de erro de servidor (500 e 503).
O gráfico da Figura 6.72 retrata a distribuição do número de ocorrências de erros
por categoria.

Figura 6.72: Códigos de estado HTTP devolvidos relativos a erros
Caracterização da ocorrência do erro 404
Como é possı́vel verificar, 60% dos erros são do tipo 404 (Not Found). Este tipo
de erro é devolvido sempre que o servidor não encontra o recurso identificado
pelo URL pedido. Uma análise a estes erros pode permitir detectar ligações
erradas. De acordo com Fieldings [9], este código de estado é frequentemente
devolvido quando o servidor não pretende indicar o motivo exacto da recusa ou
quando nenhum outro código de estado é aplicável.
No gráfico da Figura 6.73, é apresentado o número de páginas com código
de estado 404, em cada dia do perı́odo analisado. É clara a existência de alguns
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dias com um número acrescido deste tipo de erros (26 e 27 de Novembro, 6 e 13
de Dezembro e 3 de Janeiro). Estes picos poderão ser resultado de alterações no
SIU Web.

Figura 6.73: Número de páginas com códigos de estado 404 nos vários dias
analisados
Uma análise aos domı́nios dos principais referentes de páginas com erro
404, permite verificar que 79,12 % são entradas directas nas páginas com erro,
19,01% dos referentes são do domı́nio www.fe.up.pt, 0,76% de paginas.
fe.up.pt, 0,35% de sifeup.fe.up.pt, 0,21% de www.google.pt,
0,18% de www.google.com.br, 0,12% de webmail.fe.up.pt e 0,09%
de gnomo.fe.up.pt.
A partir destes valores, é possı́vel concluir que a principal causa para este
tipo de erro poderá ser a alteração dos URL associados às páginas do SIU Web.
Esta suspeita baseia-se na elevada percentagem de acessos directos (80%), o
que depreende a utilização de marcadores de página de navegadores web com
ligações quebradas. A utilização de URL independentes da tecnologia subjacente
ao SIU Web poderá ser uma boa estratégia para evitar este tipo de erros.
Os próprios domı́nio associados ao SIU Web (www.fe.up.pt e sifeup.
fe.up.pt) evidenciam a existência, possivelmente temporária, de ligações
quebradas no próprio SIU. Uma análise aos principais pares (referente, página
com erro 404), não permitiu detectar nenhuma ligação quebrada ainda existente
no SI. Como os dados analisados são relativos a um perı́odo já distante, a maioria
dos referentes são de páginas que já não têm dados (p.ex. muitos dos referentes
são fichas de disciplina da edição de 2004/2005).
Os domı́nios www.google.pt e www.google.com.br evidenciam indexações de páginas em que o URL já não é válido no momento da pesquisa.
Caracterização da ocorrência do erro 400
O segundo erro mais comum é outro erro de cliente, identificado pelo código de
estado 400 (Bad Request). Este código é devolvido sempre que o servidor não
consegue interpretar o pedido devido a falhas sintácticas.
Uma análise ao domı́nio dos referentes das páginas com erro 400 permite
verificar que 98,72% são acessos directos à página em questão. Desta forma, é
provável que o utilizador tenha utilizado marcadores de página não válidos ou
tenha introduzido directamente o URL com falhas. 0,80% advêm de páginas do
domı́nio paginas.fe.up.pt e 0,42% de páginas de www.fe.up.pt.
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As principais falhas sintácticas encontradas nos URL das páginas com maior
número deste tipo de erro são: utilização de mais do que um ’?’ (p.ex. /si/
sumarios adm.lista?p ano lectivo=2004/img.edi img peque
na?p edi=&amp;p bloco=), utilização de pares de valores com falhas (p.ex.
/si/atalhos.pre adiciona?p id=1828&p para=p pagina=1828
&p nome=centros%20de%20investiga?o%20&%20desenvolvimen
to), utilização de entidades especiais de HTML na expressão de pesquisa do
URL (p.ex.: /si/foros geral.mensagem?pi id msg=2537&amp;pi
vista=1) e utilização do caracter de separação de pares de valores sem esse
intuito (p.ex. /si/web util.download file?p name=f178561561/
apresentacoesfinaissio-turmas1&2.pdf).
Caracterização da ocorrência do erro 503
19% dos erros são do tipo 503 (Service Unavailable). Este código de estado é
devolvido quando o servidor não consegue dar resposta ao pedido por razões de
sobrecarga ou manutenção. Este erro está associado a 0,114% da totalidade das
páginas carregadas no perı́odo em análise.
Uma contabilização deste erro, nos três meses analisados, permite verificar
que a sua ocorrência aumentou ao longo do perı́odo. Em Novembro, foram detectadas 469 páginas com este erro; em Dezembro, 3159 páginas e, em Janeiro,
3891 páginas. Esta tendência pode ser indicativa de um excesso de carga nos
servidores. Este suspeita é acentuada pela análise aos gráficos 6.74 e 6.75, que
apresentam a percentagem de páginas com erro 503 em relação ao número de
páginas transferidas por dia da semana e hora, respectivamente. Pela análise dos
gráficos verifica-se que a maioria dos erros ocorre em dias úteis entre as 10h e as
20h.

Figura 6.74: Percentagem de páginas com código de estado 503, por dia da
semana
Caracterização da ocorrência do erro 500
O código de estado 500 (Internal Server Error) é apenas devolvido em 0,001%
das páginas. Este erro significa que o servidor foi impedido de dar resposta ao
pedido por razões inesperadas.
29,47% deste tipo de erro ocorreu no procedimento associado à submissão
de anexos no mail dinâmico, 14,74% no procedimento que gera a página de
resultado de pesquisa de alunos e 10,53% no procedimento que gera página de
resultado de pesquisa de ocorrências.

190
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Figura 6.75: Percentagem de páginas com código de estado 503, por hora

6.4.9

Caracterização da utilização de páginas especı́ficas

Página principal
Uma análise à utilização das ligações disponibilizadas na página principal permite verificar que a opção mais utilizada é a autenticação directa através da opção
Autenticação. As outras duas ligações mais utilizadas pertencem ao Menu Principal e são a Pesquisa e os Cursos. Na Figura 6.76, estão representadas as percentagens de utilização de cada ligação em relação ao número total de páginas
que têm como referente a página principal. Não são apresentados valores para a
Bolsa de Emprego, Webforos e Webmail porque são ligações para páginas que
não pertencem ao SI. Só é apresentada uma percentagem única para as Últimas
Notı́cias, pelo carácter temporário das notı́cias apresentadas na imagem. As percentagens apresentadas não totalizam em 100% porque as ligações existentes na
página principal dependem do tipo de utilizador (anónimo, docente, não docente
e aluno). A página apresentada na imagem é a que é apresentada aos utilizadores
anónimos.

Figura 6.76: Percentagem de utilização das ligações da página principal
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Página de curso
As 10 páginas de curso mais vistas são páginas de licenciaturas. Apenas a licenciatura em Engenharia de Minas (LEMI) não se encontra neste grupo de cursos
mais vistos. De realçar que este curso foi substituı́do pela Licenciatura em Engenharia de Minas e Geoambiente (LEMG). O gráfico da Figura 6.77 apresenta
as percentagens de acesso de cada página de curso em relação a todas as páginas
de curso visualizadas por grupo de utilizador. As licenciaturas de Engenharia
Electrotécnica e de Computadores (LEEC), Engenharia Civil (LEC), Engenharia
Informática e Computação (LEIC) e Engenharia Mecânica (LEM) são aquelas
que têm mais visualizações da página de curso. A LEMI é a licenciatura com
menos visualizações. As restantes licenciaturas apresentadas são em: Gestão
e Engenharia Industrial (LGEI), Engenharia Quı́mica (LEQ), Engenharia Metalúrgica e de Materiais (LEMM), Engenharia e Gestão do Ambiente (LEGA) e
Ciência da Informação (LCI).

Figura 6.77: Percentagem de utilização das páginas de licenciaturas por tipo de
utilizador
Os mestrados são os cursos mais vistos após as páginas de todas as licenciaturas excepto a LEMI. O gráfico 6.78 apresenta a percentagem de utilização
das 10 páginas de mestrado com mais visualizações (que também são os 10 cursos com mais visualizações após as licenciaturas referidas). Os mestrados com
mais visualizações são: Mestrado em Engenharia Informática (MEI), Mestrado
em Gestão de Informação (MGI) e Mestrado em Engenharia Biomédica (MEB).
Os restantes mestrados são em: Engenharia Electrotécnica e de Computadores
(MEEC), Engenharia do Ambiente (MEA), Tecnologia Multimédia (MTM), Redes e Serviços de Comunicação (MRSC), Automação, Instrumentação e Controlo (MAIC), Estruturas de Engenharia Civil (MEST) e Design Industrial (MDI).
As especializações cuja página foi mais vezes visualizada estão representadas na Figura 6.79. A Especialização em Engenharia do Ambiente (CPGEA) é
a que tem mais visualizações, seguida da Especialização em Redes e Sistemas
de Comunicação (ERSC) e da Especialização em Engenharia Electrotécnica e
de Computadores (CPGEE). As restantes especializações são em: Construção
de Edifı́cios (CPGCE), Estruturas de Engenharia Civil (CPGES), Gestão de Informação (CPGGI), Engenharia Biomédica (EEB), Engenharia Mecânica (CPGEM), Reabilitação e Património Edificado (ERPE) e Planeamento e Projecto
do Ambiente Urbano (EPPAU).
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Figura 6.78: Percentagem de utilização das páginas de mestrados por tipo de
utilizador

Figura 6.79: Percentagem de utilização das páginas de especializações por tipo
de utilizador
O gráfico 6.80 apresenta as percentagens de visualizações das páginas de
doutoramento com mais visualizações, por grupo de utilizador. O Doutoramento
em Engenharia Electrotécnica e de Computadores e o Doutoramento em Engenharia Civil são aqueles que possuem mais visualizações de página de curso. Os
restantes doutoramentos são em Engenharia Quı́mica (DEQ), Ciências de Engenharia (DCE), Engenharia Mecânica (DEM), Engenharia (DE) e Engenharia de
Minas (DEMI).

Figura 6.80: Percentagem de utilização das páginas de doutoramentos por tipo
de utilizador
O gráfico da Figura 6.81 apresenta os principais referentes por grupo de utilizador para a página de curso. Realça-se a grande utilização da lista de cursos
para aceder à página de curso e o facto de as entradas directas serem o segundo
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modo de acesso mais utilizado nos funcionários e utilizadores anónimos. Nos
alunos, a segunda forma mais frequente de chegar a esta página é através da
página de aluno.

Figura 6.81: Principais referentes da página de curso por grupo de utilizador
Ficha da disciplina
Uma análise às principais formas de chegar à ficha de uma disciplina permite verificar que existem bastantes acessos directos (22,34% de todos os acessos) o que
indicia a utilização de marcadores de página no navegador. A principal página
referente da ficha da disciplina é o plano de estudos do curso com 18,31%, seguida das páginas de horários (16,51%) e da pesquisa de disciplinas (12,85%).
Nos alunos, as páginas que antecedem a ficha da disciplina são similares, mas
a ordem altera-se. A principal forma de chegar a esta página é pela página de
horários (28,56%), seguida do plano de estudos (20,71%). Os atalhos são utilizados 7,37% das vezes.
Nos docentes, a utilização dos atalhos é bastante mais evidente, sendo a listagem de atalhos referente da ficha da disciplina 16,95% das vezes. Realce-se que
os docentes possuem uma funcionalidade de geração automática de atalhos que
adiciona como atalhos as disciplinas presentes na distribuição de serviço docente
associada ao docente. Este facto pode ajudar a explicar a grande utilização dos
atalhos por este grupo de utilizadores. Nos docentes, a principal forma de chegar
à ficha da disciplina é através do plano de estudos em que se integra.
É nos não docentes que a utilização dos atalhos é mais reduzida (1,87%), o
que não é de estranhar pela ligação menos directa a disciplinas. De realçar que
neste grupo de utilizadores a percentagem de entradas nesta página pelo plano
de estudos é bastante elevada (52,34%).
Página de departamentos/serviços
Uma análise ao número de visualizações de páginas de departamentos, serviços,
unidades e secções permite verificar que, em todos os utilizadores, os 5 com
maior percentagem de todas as visualizações de páginas deste tipo são:
• Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores - 5,96%,
• Departamento de Engenharia Civil - 5,95%,
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• Departamento de Mecânica e Gestão Industrial - 3,96%,
• Centro de Informática Correia Araújo - 3,74% e
• Serviço de Documentação e Informação - 3,66%.
Nos alunos, as 5 páginas mais visualizadas são:
• Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores - 10,18%,
• Centro de Informática Correia Araújo - 7,63%,
• Departamento de Engenharia Civil - 7,11%,
• Serviço de Documentação e Informação - 5,93% e
• Serviços Académicos - 5,53%.
Nos docentes, as 5 páginas deste tipo mais visualizadas são:
• Centro de Informática Correia Araújo - 6,88%,
• Serviços Económico-Financeiros - 6,00%,
• Divisão de Recursos Humanos - 5,57%,
• Serviço de Documentação e Informação - 5,30% e
• Departamento de Mecânica e Gestão Industrial - 5,30%.
Nos não docentes as 5 páginas mais visualizadas são:
• Serviços Económico-Financeiros - 10,12%,
• Divisão de Recursos Humanos - 9,65%,
• Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação - 7,18%,
• Tesouraria - 5,51% e
• Centro de Informática Correia Araújo - 4,99%.
Nos utilizadores anónimos, as 5 páginas mais visualizadas são:
• Departamento de Engenharia Civil - 8,69%,
• Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores - 7,90%,
• Departamento de Engenharia Quı́mica - 4,74%,
• Departamento de Mecânica e Gestão Industrial - 3,45% e
• Serviço de Documentação e Informação - 2,90%.
De realçar a presença da página do Centro de Informática Correia Araújo nas
principais páginas deste tipo visualizadas por utilizadores registados.

6.4. RESULTADOS

195

Página inicial de alunos
A página inicial do módulo de alunos possui ligações para informações potencialmente úteis para os alunos. Esta é a sexta página mais visualizada em todo
o SI (0,93% de todas as páginas visualizadas), sendo os utilizadores anónimos
(1,29% de todas as páginas visualizadas por este grupo de utilizadores) e os alunos (1,09% de todas as páginas visualizadas pelos alunos) aqueles que mais a
visualizam.
Em termos de percentagem de sessões que contêm esta página, são os não
docentes que possuem um maior valor (11,16%), seguidos dos alunos (7.98%),
dos docentes (7,93%) e dos utilizadores anónimos (5,14%).
Esta página é utilizada pelos alunos essencialmente para pesquisas (33,03%
das vezes), para inscrição nas turmas (21,64% das vezes) e para consulta dos
horários das turmas (14,59%). Os docentes, por sua vez, utilizam-na quase apenas para efectuar pesquisas (88,89%) e algumas vezes para consultar informação
sobre os antigos alunos (3,77%). Os não docentes, também praticamente só utilizam esta página para pesquisas (78,26%) e consultar informação sobre certidões
(4,68%). Os utilizadores anónimos também utilizam, em 55,22% das vezes, esta
página para efectuar pesquisas. Para além da pesquisa utilizam esta página para
os horários (9,57%), consultar informação sobre os antigos alunos (8,85%), consultar a ementa (5,47%) e inscrições nas turmas (3,77%).
Página do aluno
A página do aluno é a terceira página mais vista por todos os utilizadores no SI,
sendo os utilizadores anónimos (50,20% das visualizações desta página) e os alunos (45,43%) aqueles que mais a visualizam. Esta página contém informação sobre o aluno e ligações para outra informação relevante sobre o aluno. As ligações
disponı́veis dependem do tipo de utilizador que visualiza a página. Nos alunos
e utilizadores anónimos, esta é a terceira página mais visualizada com, respectivamente, 10,23% e 10,42% de todas as páginas vistas por cada grupo. Nos
docentes, esta é a quarta página mais visualizada (4,63%) e, nos não docentes, é
a décima terceira página mais visualizada com 1,97%.
Os alunos, em 27,29% de todas as visualizações da página principal, optam
pela visualização da sua página de aluno, o que leva a suspeitar que esta página
poderá ser usada como base de navegação para este grupo de utilizadores. Desta
forma, sugere-se o aproveitamento desta página para inserção de mais ligações
para informação relevante para os alunos (p.ex.: notı́cias).
Os alunos utilizam esta página para consultar o horário (32,72%), a ficha
do aluno (12,74%), os exames (10,96%), as impressões (7,81%) e as propinas
(7,00%). Os docentes utilizam esta página essencialmente para ver a ficha do
aluno (71,33%) e verem informação sobre a tese do aluno (6,72%). É também
possı́vel verificar que é frequente os docentes autenticarem-se para terem acesso
a opções não disponı́veis como utilizadores anónimos. Os não docentes utilizam
esta página essencialmente para consultar a ficha do aluno (29,67%) e o horário
do aluno (10%).
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Página do funcionário
A página do funcionário, de forma semelhante à página dos alunos, contém
informação sobre os docentes e não docentes da instituição. As ligações apresentadas são geradas tendo em consideração o utilizador que está a visualizar a
página. Este é também um dos procedimentos mais visualizados, sendo o sétimo
mais visto por todos os utilizadores, o décimo mais visto pelos alunos (1,87% de
todas as páginas vistas pelos alunos), o quinto mais visto pelos docentes (4,61%),
o segundo mais visto pelos não docentes (5,46%) e o oitavo mais visto pelos utilizadores anónimos (3,36%). Em 10,19% das vezes que os funcionários passam
pela página principal, é escolhida a página do funcionário como próxima página.
Na utilização desta página, os docentes acedem essencialmente à distribuição
de serviço (em 24,79% das utilizações de ligações desta página) e ao horário
(17,05%). Os não docentes, acedem principalmente à página de Pesquisa de
Informação de Pessoal (13,68%). Este facto leva a suspeitar que o interesse
principal dos não docentes está no conteúdo apresentado directamente na página
do funcionário. A próxima utilização dos não docentes, é a consulta de dados
pessoais (10,31%), Lista de problemas colocados nos Trouble Tickets (9,65%),
Horário (8,20%) e Notificações (6,04%). Os alunos acedem a esta página essencialmente para visualizar o horário (34,94%) e a distribuição de serviço (10,46%).
Nos utilizadores anónimos, as principais utilizações são: consulta de horários
(36,37%), página do funcionário associado (12,49%) e publicações (10,67%).
O gráfico da Figura 6.82 apresenta a utilização dos principais referentes desta
página por grupo de utilizador. Nos alunos, o principal referente da página de
funcionário é a página de disciplina sendo-a 54,70% das vezes, seguida dos
horários (12,02%), da pesquisa de funcionários (11,16%) e de entradas directas (9,52%). Nos docentes, a diversidade dos referentes com um número de
acessos significativo é maior. Nestes utilizadores, a principal forma de chegar à
página do funcionário é através de entradas directas (27,40%), seguida da pesquisa de funcionários (22,18%), da página inicial (pela utilização da ligação no
seu próprio nome associado à autenticação) com 16,09%, da página de disciplina (7,55%) e dos atalhos (3,90%). Nos não docentes, são também as entradas
directas a forma principal de chegar a esta página com 29,77%, seguidas da pesquisa de funcionários (25,97%) e da página inicial (12,49%). Nos utilizadores
anónimos, a principal forma de chegar a esta página é também através de entradas directas (35,66%), da pesquisa de funcionários (23,84%) e da página de
disciplina (20,10%). De realçar que a página inicial só é referente nos docentes
e não docentes porque apenas quando um funcionário está autenticado aparece a
ligação na página principal para a página do funcionário autenticado.
Horários
O procedimento que gera as páginas de horários é um dos mais utilizados pelos
alunos (sexto mais visualizado com 4,93% de todas as páginas visualizadas pelos
alunos) e pelos utilizadores anónimos (sexto mais visualizado com 4,97%).
O gráfico da Figura 6.83 apresenta a taxa de utilização por tipo de horário
e utilizador. Como é possı́vel verificar, nos alunos e nos utilizadores anónimos
os horários mais vistos são dos alunos. Nestes utilizadores, a visualização de
horários de salas é praticamente inexistente, sendo este tipo de horários visua-
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Figura 6.82: Principais referentes da página de funcionário por grupo de utilizador
lizados essencialmente por não docentes e docentes. Nos docentes, os horários
mais vistos são os dos docentes.

Figura 6.83: Consulta dos diversos tipos de horário por grupo de utilizador
O gráfico da Figura 6.84 apresenta as principais ligações utilizadas nas páginas de horários por tipo de utilizador. Como é possı́vel verificar, a principal
página consultada após os horários é a página da disciplina, o que acontece em
todos os grupos de utilizadores excepto nos não docentes. A visualização do
horário semanal e de horários de outros anos lectivos e perı́odos académicos são
também opções bastante consultadas. A consulta de informação sobre salas é
muito pouco efectuada pelos alunos.
Pesquisa
Como foi possı́vel verificar na análise dos procedimentos e páginas mais visualizadas, a funcionalidade de pesquisa é uma das funcionalidades do SI mais
utilizadas. Em 12,80% das sessões dos alunos, está incluı́da a página que lista as
possı́veis pesquisas a efectuar. Nos docentes, esta percentagem desce para 9,96%
e, nos não docentes, para 6,70%. Este valor aumentaria se se considerasse não
apenas a página de listagem de pesquisas, mas todas as páginas de pesquisa, já
que existe mais do que uma forma de atingir as diversas pesquisas e esta página
pode por vezes ser carregada a partir da cache.
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Figura 6.84: Principais ligações utilizadas na página de horários por grupo de
utilizador
O gráfico da Figura 6.85 apresenta a proporção de cada tipo de pesquisa nos
vários tipos de utilizadores. Como é possı́vel verificar, a principal pesquisa é
feita às disciplinas, seguida da pesquisa dos alunos e do pessoal. Nos docentes
e não docentes, a pesquisa de pessoal e de notı́cias é superior à efectuada nos
outros grupos de utilizador. A pesquisa de salas é mais significativa nos não
docentes.

Figura 6.85: Proporções de tipos de pesquisas por tipo de utilizador
Projectos de investigação em I&D
São os utilizadores anónimos aqueles que mais visitam esta página, o que acontece em 71,14% das vezes. Seguem-se os alunos com 15,62%, os não docentes
com 10,44% e os docentes com 2,81%. No entanto, se esta análise for feita, tendo
em consideração o número de páginas visualizada por cada grupo de utilizadores,
a ordem alterea-se. Os utilizadores anónimos continuam com a maior percentagem (0,058%), seguidos dos não docentes (0,051%), dos docentes (0,018%) e
dos alunos (1,014%).

6.4. RESULTADOS

199

Atalhos
A análise aos procedimentos e páginas mais utilizados permite verificar que,
quer nos alunos, quer nos docentes, a página de listagem de atalhos é uma das
20 páginas que é mais visualizada. Uma análise às páginas que possuem como
referente a página de listagem de atalhos permite comprovar que são os alunos
quem mais a utiliza (1,55% das páginas servidas para os alunos advêm da listagem de atalhos), seguidos dos docentes (1,51%) e dos não docentes, com apenas
0,46%. A comparação, em cada grupo de utilizadores, do número de páginas que
advêm da listagem de atalhos com o número de vezes que páginas de listagem
de atalhos foi visualizada (ver Secção 6.4.8), evidencia a interferência de cache
no carregamento da listagem de atalhos (o número de visualizações desta página
é inferior ao número de vezes que esta página é utilizada como referente).
Uma análise ao número de sessões que utilizam atalhos permite verificar que
são os docentes que o fazem em mais sessões (em 11,41% das suas sessões),
seguidos dos alunos que o fazem em 7,47% das sessões e dos não docentes com
3,92%.
Personalização do SI
A personalização do SI envolve a definição de três parâmetros (modo de apresentação, número de colunas em modo portal e ordem de visualização) na lista de
atalhos e a definição do número de linhas por omissão nas páginas de resultados.
Esta funcionalidade é utilizada poucas vezes. De facto, em termos de número
de páginas visualizadas, os alunos são aqueles que utilizam esta funcionalidade
mais vezes (0,0091% de todas as páginas visualizadas pelos alunos). Nos docentes, esta percentagem desce para 0,0071% e nos, não docentes, desce para
0,0070%.
Em termos de números de sessões em que é utilizada esta funcionalidade,
nos alunos o número de sessões corresponde a 0,08% de todas as suas sessões;
nos docentes, é de 0,07% e, nos não docentes, é de 0,06%.
Legislação
São os utilizadores não docentes quem mais consulta a legislação, fazendo-o em
0,47% de todas as páginas visualizadas. Seguem-se os docentes com 0,37% e os
alunos com 0,11%.
Relativamente ao número de consultas por módulo de legislação, o principal
módulo é o de Regulamentos com 17,39% de todas as consultas de legislação, seguido das Actas (14,80%), Geral (10,22%), Formulários FEUP (8,04%), Ensino
Pré-Graduação (6,65%), Finanças (5,98%), Minutas (5,72%), Ensino (5,38%),
Ensino Pós-Graduação (4,75%), Pessoal Docente e Investigador (4,03%), Pessoal Não Docente (3,98%), Bolseiros (3,96%), Pessoal (3,06%), Órgãos de Gestão
(2,75%), deliberações do Senado (2,01%) e Assembleia da Universidade (1,28%).
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Capı́tulo 7
Conclusões
Neste capı́tulo, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho desenvolvido
e são indicadas algumas perspectivas de trabalho futuro.

7.1

Conclusões Gerais

Descrição do projecto
Neste trabalho, desenvolveu-se uma investigação sobre a monitorização da utilização de Sistemas de Informação na Web. No decorrer do trabalho, foram
identificados e categorizados os benefı́cios que podem advir da monitorização,
foram descritas e categorizadas formas de obtenção de dados que caracterizam
a interacção Web, foram caracterizadas metodologias de monitorização e foram
descritas formas de ultrapassar a inexistência de estado no protocolo HTTP, identificar sessões, utilizadores e agentes automáticos.
A metodologia adoptada foi a de estudo de caso de um SI de média dimensão, o SIGARRA, Sistema de Informação Universitário com interface web
(SIU Web), utilizado na maioria da instituições da Universidade do Porto (UP).
O estudo de caso envolveu a análise da organização onde se insere o SIU Web,
a definição de um modelo dimensional para analisar a utilização de SIU Web,
a construção de um protótipo de uma data warehouse de fluxos de cliques para
monitorizar 3 meses de utilização da instância do SIGARRA da Faculdade de
Engenharia e a respectiva análise estatı́stica, à luz de uma segmentação de utilizadores definida previamente.
Balanço do desenvolvimento do projecto
A construção de uma data warehouse de fluxos de cliques é bastante diferente da
construção de data warehouses noutras áreas como a financeira ou comercial [3].
Por um lado, envolve tecnologias e infra-estruturas relacionadas com a Web que
são pouco familiares em muitas organizações. Por outro lado, possui fontes de
dados mais diversas, o que adiciona alguns desafios na modelação e extracção de
dados. Finalmente, é muito exigente em termos de infra-estrutura tecnológica, a
nı́vel de software e hardware, pela quantidade de dados a que normalmente está
associada. O desenvolvimento do protótipo desta dissertação (SWUM) não foge
à regra, estando associado aos mesmos desafios.
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No caso concreto da instituição monitorizada pelo SWUM, um dia de semana gera um ficheiro de log com cerca de 800 000 linhas e cerca de 400 MB.
Esta é uma quantidade de dados significativa que é exigente em termos de infraestruturas necessárias, não apenas em termos de espaço em disco, mas também
em termos de caracterı́sticas técnicas da máquina da área de trabalho do processo de ETC. Esta exigência manifestou-se na dependência de infra-estruturas
da própria instituição que, inevitavelmente, esteve associada a burocracias de
acesso, configuração e atribuição de permissões adequadas. O facto de a máquina
disponı́vel ter caracterı́sticas inferiores ao recomendado [2] e ao utilizado noutros projectos similares [89], dificultou ainda mais o processo de ETC.
Os desafios associados às fontes de dados também se fizeram sentir na implementação do protótipo. Por um lado, o desconhecimento e a necessidade
de acesso aos dados do SIGARRA causou uma grande dependência da ajuda e
esclarecimentos da equipa técnica associada ao SI Web. Apesar de ter sido necessária ajuda durante toda a implementação, a necessidade de esclarecimentos
foi crı́tica durante o processo de ETC. Por outro lado, a qualidade dos dados nem
sempre foi a desejável, existindo problemas de inconsistências, dados duplicados, erros de escrita e inexistência de dados. Apesar de ser bastante referido na
literatura, apenas o envolvimento directo num processo de ETC permite constatar a dimensão da dificuldade e morosidade associada a este processo.
Contribuições para a área em estudo
As principais contribuições desta dissertação para a área em estudo podem ser
sintetizadas da forma descrita de seguida.
• Proposta de especificação de um modelo dimensional para monitorização
da utilização de SI Universitários. A grande maioria dos exemplos e casos
de estudo de data webhouses ou data warehouses de fluxos de cliques
têm por base sı́tios de comércio electrónico. Uma das mais valias desta
dissertação está relacionada com a proposta de um modelo dimensional
adaptado ao contexto especı́fico de Sistemas de Informação Universitários.
• Proposta de uma arquitectura de ETC genérica. É apresentada uma arquitectura para o processo de Extracção, Transformação e Carregamento
adaptada ao modelo dimensional definido. Excluindo os processos dependentes de dados operacionais do SIU Web em análise, que têm de ser adaptados a cada realidade, a lógica subjacente à arquitectura geral e aos outros
procedimentos pode ser utilizada numa data webhouse que implemente o
modelo dimensional definido.
• Proposta de um conjunto de análises genéricas. Com base no modelo dimensional definido, foram elaboradas várias interrogações de acordo com
várias categorias de análise. A maioria destas interrogações estão apenas dependentes do modelo dimensional, sendo aplicáveis a todas as data
webhouses que o implementem.
• Categorização e caracterização dos benefı́cios e metodologias de monitorização da utilização de sı́tios web. São identificados, descritos e categorizados os benefı́cios que podem advir da monitorização da utilização de
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qualquer sı́tio web. Alguns destes benefı́cios puderam depois ser validados com as conclusões da análise de dados. É também feita uma revisão
sistemática das principais metodologias de monitorização da utilização de
sı́tios web.
Contribuição pessoal
A nı́vel pessoal, a elaboração desta dissertação proporcionou uma aquisição de
conhecimentos em áreas muito diversas. Por um lado, como um trabalho de
ı́ndole cientifica, permitiu aprofundar aspectos relacionados com a elaboração
de trabalhos deste tipo. Por outro lado, permitiu aprofundar conhecimentos em
áreas relacionadas com a actividade web (fontes de dados, técnicas de monitorização, identificação de sessões, utilizadores e agentes automáticos), data warehouses (modelação e implementação dimensional, planeamento e implementação do processo de ETC), análise de dados (desempenho e optimização de interrogações, técnicas de análise de grandes quantidades de dados) e tecnologias
especı́ficas (Oracle Database, Oracle Warehouse Builder, Oracle Bulk Loader,
Oracle SQL Plus, PL/SQL, SQL e Perl).
Relevância do protótipo
O protótipo permitiu, por um lado, constatar os benefı́cios de monitorizar a
utilização web. Por outro lado, permitiu demonstrar as vantagens de uma data
warehouse de fluxos de cliques relativamente aos analisadores de log na monitorização da utilização do SIGARRA. Esta metodologia de análise permite, por
um lado, que dados operacionais do SI Web sejam envolvidos na análise (p.ex.:
análise por tipos de utilizadores). Por outro lado, não está limitada a uma análise
pré-definida, permitindo efectuar interrogações não previstas inicialmente (p.ex.:
para a detecção das causas de uma situação anómala).
Para a Universidade do Porto, o protótipo desenvolvido permitiu:
• adquirir conhecimento em relação à utilização dada à instância da FEUP
nos 3 meses analisados,
• detectar situações anómalas como:
– sessões de utilizadores anónimos muito longas utilizando de forma
não autorizada o nome de uma máquina da instituição,
– tempo de processamento superior ao normal no dia 4 de Dezembro
de 2004,
• produzir algumas recomendações, das quais se destacam:
– disponibilizar uma ligação directa para o plano de estudos de cada
curso na página de listagem de cursos,
– aproveitar a página inicial do módulo de alunos para disponibilizar
mais informação relevante para este grupo de utilizadores,
– fomentar a utilização do módulo de ajuda nos docentes
– analisar a complexidade e usabilidade das páginas onde mais vezes
foi consultado o módulo de ajuda,
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– promover os cursos que possuam menos visualizações de páginas,
– utilizar URL independentes da tecnologia subjacente, de forma a minimizar alterações aos URL e consequentemente minimizar a ocorrência de erros do tipo 404 (Not Found),
– analisar o procedimento associado aos anexos do Mail Dinâmico,
que está associado a alguns erros do tipo 500 (Internal Server
Error),

• ter percepção do conhecimento que pode advir de uma data warehouse de
fluxos de cliques que analise todas as instâncias do SIGARRA,
• prever com maior exactidão o espaço em disco necessário para um sistema
deste tipo que monitorize a utilização de todas as instâncias do SIGARRA,
• possuir uma avançada base de trabalho que, com as infra-estruturas adequadas, facilmente poderá ser utilizada para monitorizar de forma contı́nua
a utilização de outras instâncias do SIGARRA e de outros Sistemas de
Informação Universitários com interface web. A adaptação à globalidade
das instâncias do SIGARRA é simplificada pelo facto de, à excepção da
FEUP, todas as infra-estruturas estarem centralizadas no IRICUP.

7.2

Perspectivas de trabalho futuro

São indicados, de seguida, alguns tópicos que podem ser explorados em trabalhos futuros:
• Disponibilizar acesso via Web à análise de dados. O protótipo apresentado
não é o que se costuma designar por data webhouse, por não disponibilizar acesso via Web aos resultados da análise de dados. As caracterı́sticas
da Web (p.ex.: facilidade de acesso, disponibilidade contı́nua), tornam desejável a evolução do protótipo para uma data webhouse, em que a análise
de dados seja apresentada via Web, de forma sı́ncrona, a pedido do utilizador, com base nos dados existentes na data warehouse. É necessário não
descurar a optimização das interrogações, principalmente aquelas que são
executadas mais frequentemente, de forma a minimizar o tempo de espera
dos utilizadores. Para proceder a esta evolução, será interessante analisar aplicações existentes no mercado que permitam apresentar, de forma
gráfica ou tabular, os resultados de interrogações especı́ficas. Um exemplo
de uma aplicação deste tipo é o Oracle Discovery.
• Aperfeiçoar o rastreio de sessões, identificação de utilizadores e agentes
automáticos. Poderão ser estudados e analisados mecanismos de rastreio
de sessões que complementem os que estão implementados no protótipo.
Poderão, por exemplo, ser implementados mecanismos que permitam detectar páginas servidas através de cache, para que a reconstrução das sessões seja mais precisa. A análise de dados efectuada, permitiu constatar
que a cache interferiu, pelo menos, no carregamento dos recursos associados às páginas. Existem vários artigos cientı́ficos que propõem soluções
para a resolução dos problemas causados pela interferência de cache (p.ex.
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[6]). É também desejável identificar, de forma única e repetida, cada utilizador anónimo. Finalmente, também se poderão implementar algumas
das metodologias descritas na Secção 5.2.4 para a detecção dos agentes
automáticos.
• Automatização do processo de ETC. Outra linha de trabalho futuro passa
pela implementação de um mecanismo de workflow onde seja programada
a sequência de processos a executar e esteja prevista a recuperação de erros
que possam surgir durante a execução do processo. Poderá ser interessante
programar o sistema de workflow para enviar notificações ao administrador
do sistema em caso de erro.
• Garantir a segurança da data warehouse ou data webhouse. Aspectos
relacionados com a segurança nos acessos à data warehouse não foram
contemplados no protótipo. Desta forma, e dado o carácter da informação
existente numa data warehouse de fluxos de cliques, é imperativo que estes
aspectos não sejam descurados na implementação real de um sistema deste
tipo.
• Alargar o protótipo à monitorização de todas as instâncias do SIGARRA.
O conhecimento obtido através de uma data warehouse de fluxos de cliques para todas as instâncias do SIGARRA e os custos associados às infraestruturas necessárias, sugerem a adopção de um sistema deste tipo pela
UP. No caso especı́fico do SIGARRA, o processo de adopção do protótipo
implementado, poderá ser melhorado com as seguintes sugestões:
– Analisar, com a equipa técnica do SIGARRA, a viabilidade de utilizar o método GET na submissão dos formulários idempotentes existentes. Esta alteração iria permitir analisar os tipos de campos e os
valores introduzidos mais utilizados nestes formulários.
– Estimular a utilização das expressões de interrogação dos URL para
distinção de tipos de ligação (p.ex. poderá ser interessante distinguir as ligações para notı́cias associadas a banners das ligações para
notı́cias em texto, para se poder comparar a utilização dos dois tipos
de ligação) e para distinção de tipos de recurso (para distinguir, com
mais exactidão, pedidos de páginas de outros tipos de pedidos).
– Fazer esforços no sentido de ser disponibilizado acesso à informação
sobre o utilizador a ser secretariado, alternativo à tabela de logs do
sistema.
– Pedir a colocação de um cookie permanente que permita a identificação de sessões repetidas de um utilizador anónimo. Actualmente
apenas é colocado um cookie de sessão.
– Integrar no próprio SIGARRA, a interface web que permite aceder à
análise de dados da data warehouse.
– Desenvolver mecanismos de personalização no SIGARRA que, com
base no acesso à informação da data warehouse consigam adaptar
o SIU Web às preferências de cada utilizador (por exemplo: inserir atalhos para as 5 páginas mais vistas por cada utilizador que se
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autentica). Estes mecanismos podem depois ser melhorados com a
aplicação de técnicas de data mining, como se propões no ponto seguinte.

• Análise de dados através de técnicas de data mining. Será extremamente
interessante aplicar, no futuro, técnicas de data mining, que contribuam
para a obtenção de mais conhecimento sobre a utilização do SIU Web. Estas técnicas permitirão, entre outras análises, proceder a uma segmentação
dos utilizadores com base nos seus percursos de navegação ou preferências,
detectar padrões nos percursos de navegação, detectar que páginas têm
maior probabilidade de serem visualizadas em conjunto na mesma sessão
(por exemplo: quando se vê a página de disciplina, vê-se a página do
docente da disciplina), detectar alterações em relação aos valores esperados de forma automática (por exemplo: detectar uma sessão de um humano com um número de páginas excessivamente elevado para este tipo
de utilizador) e classificar os utilizadores do SI com base em determinados
parâmetros (por exemplo: com base no número de páginas nas sessões).
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Apêndice A
Estudo de apoio à escolha da
granularidade
Este estudo teve como objectivo prever o espaço em disco necessário, durante
um ano civil, nas três granularidades colocadas em hipótese (pedidos, páginas
e sessões). Esta previsão baseou-se nos acessos do SIGARRA existentes no
perı́odo de 26 de Fevereiro a 28 de Março, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Este perı́odo é composto por 22 dias úteis (segunda-feira a
sexta-feira) e 10 dias não úteis (sábado e domingo). Este processo foi constituı́do
por várias etapas, descritas nas secções seguintes:
1. Determinação do número de pedidos, páginas e sessões para cada dia do
perı́odo em estudo.
2. Cálculo do número médio de pedidos, páginas e sessões em dias úteis e
em dias de fim-de-semana.
3. Estimativa do número de pedidos, páginas e sessões de todas as instituições
durante um ano civil.
4. Cálculo da largura de cada tabela de factos.
5. Cálculo do espaço nominal e total de cada tabela de factos.

A.1

Determinação do número de pedidos, páginas
e sessões para cada dia do perı́odo em estudo

Para cada dia do perı́odo referido, foram calculados os número de pedidos,
páginas e sessões. O número de pedidos foi obtido directamente dos ficheiros
de log através de comandos Unix e o número de páginas e sessões foi obtido das
estatı́sticas geradas pelo SIGARRA.
As estatı́sticas do SIGARRA relativas ao número de sessões são pouco realistas. O SI contabiliza uma sessão autenticada por cada endereço IP de acesso
e código do utilizador validado, das 00h00 às 23h59. Assim, se um determinado
utilizador aceder e se autenticar no SI várias vezes durante um dia, apenas será
contabilizada uma sessão. A forma de cálculo aplicada às sessões não autenticadas gera também valores inferiores aos reais. O número deste tipo de sessões
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corresponde ao número de endereços IP distintos que acederam ao SI sem nunca
se terem autenticado das 00h00 às 23h59. Desta forma, a partilha de um computador por vários utilizadores, sem que estes se autentiquem, dará origem a apenas
uma sessão. Tendo em conta que o rastreio de sessões não será feito desta forma,
os valores obtidos neste modelo são inferiores aos que poderão existir.

A.2

Cálculo do número médio de pedidos, páginas
e sessões em dias úteis e em dias de fim-desemana

Com base nos valores diários obtidos, surgiram três possibilidades para o cálculo
da estimativa:
1. Calcular estatı́sticas para os pedidos, páginas e sessões, considerando que
todos os dias são iguais em termos de acessos.
2. Calcular estatı́sticas para os pedidos, páginas e sessões, agrupando os dias
em duas classes distintas: com aulas e sem aulas.
3. Calcular estatı́sticas para os pedidos, páginas e sessões, agrupando os dias
em duas classes: dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e dias de fim-desemana (sábado e domingo).
Tendo em conta a diferença de tráfego existente nos dias sem aulas e nos dias
com aulas (Figura A.1), explicada pela natureza académica do SI, a primeira
possibilidade foi colocada de parte.

Figura A.1: Pedidos, páginas e sessões em cada dia do perı́odo analisado
Através de uma comparação do número médio de pedidos, páginas e sessões
em dias de fim-de-semana (fds), dias úteis com aulas (sca) e dias úteis sem aulas
(ssa) - Figura A.2 - verificou-se que o número de acessos em dias úteis sem
aulas (como o Dia da Universidade do Porto), aproxima-se mais do número de
acessos dos dias úteis com aulas, do que do número de acessos dos dias de fimde-semana.
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Figura A.2: Número médio de pedidos, páginas e sessões por dias de fim-desemana (fds), dias úteis com aulas (sca) e dias úteis sem aulas (ssa)
Tendo em consideração esta realidade e o facto de ser preferı́vel obter uma
estimativa inflaccionada a uma estimativa inferior à realidade, optou-se pela
terceira alternativa, ou seja, pela classificação em dias úteis e dias de fim-desemana. Realce-se que o número de dias úteis com ou sem aulas num ano civil
varia com a instituição em análise, o que torna complicado considerar as três
categorias: fim-de-semana, dias úteis com aulas e dias úteis sem aulas.
Na Tabela A.3 é apresentada a média do número de acessos em cada uma das
categorias do perı́odo em análise.

Figura A.3: Número de pedidos, páginas e sessões por dia de acordo com o tipo
de dia - útil (se) e fim-de-semana (fds)

A.3

Estimativa do número médio de pedidos, páginas
e sessões

Nesta etapa faz-se uma estimativa do número médio de pedidos, páginas e sessões
de todas as instituições durante um ano civil. A partir dos valores obtidos na
secção anterior, pode-se inferir os acessos existentes num ano civil, em todas as
instituições da UP (11), a partir de:
pe = (pe s * n s anocivil + pe f ds * n fds anocivil) * 11
pa = ( pa s * n s anocivil + pa f ds * n fds anocivil) * 11
se = (se s * n s anocivil + se f ds * n fds anocivil) * 11
sendo:
• pe - número de pedidos num ano civil.
• pa - número de páginas num ano civil.
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• se - número de sessões num ano civil.
• pe s - número médio de pedidos em dias úteis.
• pe f ds - número médio de pedidos em dias de fim-de-semana.
• pa s - número médio de páginas em dias úteis.
• pa f ds - número médio de páginas em dias de fim-de-semana.
• se s - número médio de sessões em dias úteis.
• se f ds - número médio de sessões em dias de fim-de-semana.
• n s anocivil - número de dias úteis num ano civil.
• n fds anocivil - número de dias de fim-de-semana num ano civil.
O número de dias úteis num ano civil foi obtido a partir do produto do número
médio de semanas de 1 ano civil (52) por 5 e o número de dias de fim-de-semana
foi obtido pela multiplicação daquele número por 2.
Com base nestes cálculos prevê-se que num ano civil: pe = 1 490 496 093,
pa = 296 286 762 e se = 19 433 185.

A.4

Cálculo da largura de cada tabela de factos

A largura de cada tabela é o tamanho em bytes ocupado por todos os atributos da
tabela. Segundo Sweiger et al ([3]):
• dados do tipo inteiro ocupam pelo menos 4 bytes.
• dados do tipo data ocupam pelo menos 8 bytes.
• dados do tipo texto ocupam pelo menos 1 byte por caracter se não forem
utilizados caracteres especiais. Este situação é pessimista já que a maior
parte deste tipo de dados é armazenado num formato de tamanho variável.
De acordo com os princı́pios referidos e com a estrutura de cada dimensão e
tabela de factos, determinam-se as larguras expressas na Tabela A.1.
Nome da
tabela
Pedidos
Páginas
Sessões

Inteiros

Data

Texto

Largura

18
20
18

0
0
0

0
0
0

72 bytes
80 bytes
72 bytes

Tabela A.1: Largura de cada tabela de factos
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A.5

Cálculo do espaço nominal e total das tabelas
de factos

O espaço nominal de cada tabela é dado pelo produto da largura da tabela pelo
número de linhas previstas para a tabela [3]. Os tamanhos nominais das várias
tabelas é referido na Tabela A.2.
De acordo com [3, 2] o espaço total ocupado por cada tabela é dado dado pelo
triplo do espaço nominal. O tamanho total tem em consideração o tamanho da
tabela, os indı́ces e o espaço extra necessário para armazenamento das estruturas
de dados. Na Tabela A.2 é possı́vel consultar o tamanho total de cada tabela.
Tabela

Larg N. de linhas

pedidos 72
páginas 80
sessões 72

1 490 496 093
296 286 762
19 433 185

E. Nominal

E. Total (bytes)

107 315 718 696
23 702 940 960
1 399 189 320

321 974 000 000
71 108 822 880
4 197 567 960

E. Total
(GB)
300
66,2
3,9

Tabela A.2: Tamanho nominal e total de cada tabela de factos do modelo dimensional

