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Histórico – Banco de Dados
A necessidade de registrar informações(32.000 a.C)

O uso de Inscrições rupestres, barro, etc



Histórico – Banco de Dados
Registros Rupestres (17.000a.C. )



Histórico – Banco de Dados
Uma escrita sistematizada 3500 a.C.

Escrita cuneiforme na Mesopotâmia
(Sumérios - Iraque e o Kuwait.)



Histórico – Banco de Dados
Uso de Pinturas

Esculturas



Histórico – Banco de Dados
Nos últimos séculos, o papel tem sido otipo de registro mais comum
Gutemberg – Criador do livro impressoem escala (1430)

180 Bíblias impressas



Histórico – Banco de Dados
Recentemente uma boa parte do papel estásendo substituída por armazenamento emmídias (HD, fitas, CD, etc)

Os Leitores de livros digitais (e-Readers),Smartphones, tablets, têm estimulado
também ao uso das mídias ao invés de

utilizar o papel.







Histórico – (Década de 50 e início de 60)
Os programas de banco de dados foram osprogramas pioneiros na computação (1950-60)
Surgiram para atender para atenderequipamentos de grande porte



Histórico (Década de 50 e início de 60)

Tarefas de processamento de dados, como folha de pagamento,eram automatizadas com dados armazenados em fitas.
As fitas podiam ser lidas apenas sequencialmente

O processamento consistia em ler os dados e armazenar emuma nova fita (Fita Mestre).

 Fitas magnéticas foram desenvolvidas para o armazenamento de dados



Histórico – Arquitetura nos primórdios
-Não havia controle de acesso concorrente
-Não era possível executar mais de um processo ao mesmo tempo num
arquivo de dados
-A estrutura do arquivo estava inserida no próprio código do aplicativo

Ruim para manutenção
-O programas controlavam o acesso ao banco de dados
-Inconsistência, redundância, dificuldade de acesso, isolamento dos dados
-Problemas com Segurança



Histórico – Arquitetura nos primórdios

Definição de estrutura

Rotinas gerais do
aplicativo

Arquivo de dados



Histórico – Arquitetura nos primórdios

Arquivo de
Dados

O acesso ao Arquivo era feito de forma direta



• Cenário mudou drasticamente com o uso dos discos rígidos
• Acesso direto ao dados em qualquer lugar do disco
• Os bancos de dados poderiam armazenar estruturas de dados mais

complexas (como Listas e Árvores)
• Um documento revolucionário de Codd (1970) definiu o modelo

relacional e os métodos procedurais para consultar os dados
 Origem os Bancos de Dados Relacionais

Histórico (Década de 60 e inícios de 70)



Histórico (Década de 80)
Os bancos de dados Relacionais não podiam se igualar aos banco de dados
de Rede e Hierárquico, devido as suas desvantagens de desempenho.
Um projeto inovador da IBM (System R), levou ao primeiro produto de banco
de dados relacional da IBM, o SQL/DS.
Os primeiros SGBD´s relacionais comerciais, como o System R, Oracle, Ingres
e DEC RDB, desempenharam papéis fundamentais no melhoramento da
performance.
O SGBD´s relacionais, por sua facilidade de manipular, começaram a reinar.



Histórico – Arquitetura dos SGBD (Década de 80 e início de 70)

Arquivo de
dados

- Os aplicativos não tem conhecimento sobre os métodos de Gravação e
Leitura física dos dados
- Eles recuperam ou armazenam registro

Sistema
Gerenciador
De Banco de

Dados
(SGBD)



Histórico (Início da década de 90)
• A linguagem SQL foi projetada para aplicações de suporte à decisão

(concentradas na consulta)
• Os bancos de dados da década de 1980 tinham foco nas aplicações de

processamento de transação (atualização de dados)
• As ferramentas para analisar grandes quantidades de dados tiveram

um elevado crescimento de uso
• Os fornecedores acrescentarem suporte relacional de objeto a seus

banco de dados



Histórico (Final da década de 90)
• Com a explosão de Web, os SGBD´s foram mais exigidos:
1. Propiciar altas taxas de processamento de transação
2. Alta confiabilidade
3. Disponibilidade 24x7 (24 horas, 7 dias por semana)
• Também precisavam aceitar interfaces da Web para Dados
• A amazon.com foi uma das primeiras empresas que

começou a usar comércio eletrônico para vender livros na
internet (1998)  usando SGBD´s 24x7



Sistemas deRecomendação



Histórico (Ano 2.000 – Dias Atuais)
• Machine Learning – Deep Learning
• Big Data
• Data Science
• NoSQL (SGBD não Relacionais)
• Engenharia de Dados (Hadoop, Spark)



Era do Big Data - Aprendizado de Máquina

•Grande Volume de Dados•Evolução das Técnicas Analíticas•Análise de Dados em Real Time•Desenvolvimento de AplicaçõesInteligentes



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)
Tecnologia Atual:
• O avanço da automação
• Avanço do conjunto de tecnologias que chamamos de ”Machine

Learning” e “Deep Learning”
• Impacto da Robotização
• Dispositivos vestíveis
• Carros Autônomos
• Visão Computacional (Reconhecimento de objetos, pessoas)
• Tradução automática, Reconhecimento de voz e de texto



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)
Usamos algoritmos de aprendizado de máquina
várias vezes por dia sem saber
- Busca em sites como o google.com, e a sua razão

de funcionarem tão bem está fundamentada em
algoritmos de aprendizado de máquina

- Sites de serviços como amazon.com e Netflix usam
sistemas de recomendação e aprendem suas
preferências a cada clique ou compra que fizermos



 Quando o filtro de spam do seu email filtra automaticamentetoneladas de mensagens indesejadas, isso também é um algoritmode machine learning.

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



 Quando você usa o aplicativo para ”marcar” pessoas nas fotos, doFacebook ou Instagram, ele reconhece as fotos de seus amigos,utilizando técnicas de Machine Learning.

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



Machine Learning



 É um subcampo da Inteligência Artificial que permite dar aoscomputadores a habilidade de aprender sem que sejamexplicitamente programados para isso

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)
Machine Learning é a utilização de algoritmos para extrair
informações de dados brutos e representá-los através de
algum tipo de modelo matemático.
Usamos então este modelo para fazer inferências a partir de
outros conjuntos de dados.



 é uma sub-área da Aprendizagem de Máquina, que emprega
algoritmos para processar dados e imitar o processamento feito
pelo cérebro humano

Aprendizado Profundo (Deep Learning)

Deep Learning usa camadas de neurônios matemáticos para
processar dados, compreender a fala humana e reconhecer
objetos visualmente.
A informação é passada através de cada camada, com a saída
da camada anterior fornecendo entrada para a próxima
camada.



Aprendizado Profundo (Deep Learning)



Aprendizado Profundo (Deep Learning)
A aprendizagem profunda é responsável por avanços recentes em visão
computacional, reconhecimento de fala, processamento de linguagem
natural e reconhecimento de áudio.
O aprendizado profundo é baseado no conceito de redes neurais
artificiais, ou sistemas computacionais que imitam a maneira como o
cérebro humano funciona.
A extração de recursos é outro aspecto da Aprendizagem Profunda. A
extração de recursos usa um algoritmo para construir automaticamente
“recursos” significativos dos dados para fins de treinamento,
aprendizado e compreensão. Normalmente, o Cientista de Dados, ou
Engenheiro de IA, é responsável pela extração de recursos.



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning





Machine Learning







Machine Learning / Deep Learning
Detecc ̧ão de Anomalias
Resultados de pesquisa na Web
Previsão de falhas em equipamento
Anúncios em tempo real em páginas da web e dispositivos móveis
Análise de produtos através de mídias sociais



Machine Learning / Deep Learning
Análise de sentimento baseada em texto
Filtragem de spams no e-mail
Detecc ̧ão de invasão na rede
Pontuac ̧ão de crédito e próximas melhores ofertas



Machine Learning / Deep Learning
Reconhecimento de Padrões,
Processamento de Linguagem Natural,
Tradução automática, ...



Visão Computacional

Machine Learning / Deep Learning



Clusterização-Determinação deagrupamentos
Influencidadores Digitais



Determinação de agrupamentos
Segmentação de Clientes



Machine Learning - Algoritmos
Regressão Linear
Árvores de Decisão
Naive Bayes
KNN
K-Means
Random Forest
SVM
Redes Neurais
Deep Learning



Histórico (Ano 2.000 – Dias Atuais)
• Machine Learning – Deep Learning
• Big Data
• Data Science
• NoSQL (SGBD não Relacionais)
• Engenharia de Dados (Hadoop, Spark)


