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Histórico (Ano 2.000 – Dias Atuais)

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



Big Data



Big Data
Todos os dispositivos conectados
Em 2008 foram produzidos cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dia
90% dos dados no mundo foram criados nos últimos dois anos
Adesão das grandes empresas à internet, Redes sociais, dados dos GPS, dispositivos
embutidos e móveis
Utiliza também posts do facebook, vídeos, geolocalização e comportamento de clientes
Agregar, analisar e tirar conclusões a partir dos dados



Data Science X Big Data
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Data Science e Big Data
Big Data é uma coleção de conjuntos de dados,
grandes e complexos,
que não podem ser processados por bancos de
dados ou aplicações de processamento
tradicionais



Ciência de Dados - Data Science
Em geral, um cientista de dados é alguém que sabe como extrair
"significados" de dados e interpretá-los, isso requer habilidade e
conhecimento de ferramentas, métodos e técnicas oriundas da
estatística, matemática, aprendizagem de máquina, Inteligência
Artificial.
Ele passa uma boa parte do seu tempo num processo de coletar o
dado, limpá-lo e transformá-lo, pois o dado nunca vem perfeito, ou
limpo.



Data Science e Big Data

Big
Data Data Science





Os 4 Vs do Big Data



Data Science e Big Data
O que é um Dataset?
- Coleção de observações
- Cada observação é tipicamente chamada de registro
- Cada registro tem um conjunto de atributos que apontam
características, comportamentos ou resultados



Data Science e Big Data

XML, JSONBanco de Dados
Twitter, Posts do

Facebook, Fotos, Vídeos,
Música.

Tipos de Dados



Data Science e Big Data
Tipos de Dados: Estruturados



Data Science e Big Data
Tipos de Dados: Estruturados – Banco de Dados Relacionais



Data Science e Big DataTipos de Dados: Semi-Estruturados - XML
<recipe id="117" category="sobremesa">
<title> Bolo de banana </title>
<author>
<email> Miguel Furtado furtado@predialnet.com.br </email>
</author>
<date>Sunday,04 Jun 2000</date>
<description> O bolo de banana é feito com banana prata e
possui um sabor maravilhoso.
Pode ser servido quente ou frio. </description>
<ingredients> ... </ingredients>
<preparation>
Combine tudo no liquidificador e bata até misturar bem.
Leve ao forno por 20 minutos. Pronto. É só servir! </preparation>
<related url="#BoloChocolate">Bolo de Chocolate</related></recipe>



Data Science e Big Data
Tipos de Dados: Semi-Estruturados - XML



Semi-Estruturado – Arquivo .JSON (Java Script Object Notation)
{"id_str": "694877215301873666",
"text": "When Ebola performs duty in Sierra Leone,US UK "Warships" were sent 2 treat patients. Now Zica: sending 2 #Brazil???
https://t.co/wTW61kKsI0",
"id": 694877215301873666,
"source": "<a href=\"http://twitter.com\" rel=\"nofollow\">Twitter Web Client</a>",
"coordinates": 10000,20000,
"retweet_count": 0,
"followers_count": 722,
"description": "Portfolio Manager BehindtheScenes Money Maker Management.
"friends_count": 165,
"location": "ATHENS",
"screen_name": "anthonysamaha",
"lang": "en",
"favourites_count": 4963,
"name": "Anthony Samaha",
"url": "http://t.co/o6uil766Ds",
"time_zone": "Athens",
"lang": "en",
"created_at": "Wed Feb 03 13:36:52 +0000 2016",
"place": Athens,
"iso_language_code": "en“ }



Big Data – Projeto Global Pulse - ONU
Análise de mensagens e posts para prever:
Desemprego
Esfriamento econômico
Epidemias de doenças



Big Data – Projeto Global Pulse - ONU
Análise de mensagens e posts para prever:
Desemprego
Esfriamento econômico
Epidemias de doenças



Big Data – Epidemias, IBM
Superar a dengue
A IBM desenvolveu um modelo que articula dados como chuvas,
temperatura e acidez do solo para prever surtos de dengue e malária.



Big Data – Filmes, Netflix
Hoje, o Netflix já usa dados de big data para indicar filmes para os
usuários do site de acordo com suas preferências.



Big Data – Empresa SkyBoxSkyBox
Tira fotos de satélite vende a seus clientes em tempo real
Sobre a disponibilidade de vagas em estacionamento



Big Data – Terremoto do Haiti

Pesquisadores americanos perceberam antes do todo mundo a
diáspora de Porto Príncipe
Usou meio os dados de geolocalização de 2 milhões de chips
Sim de celulares
Facilitou a atuação da ajuda humanitária



Big Data – Vestas Wind

Para instalar turbinas eólicas, a empresa analisou petabytes de
dados climáticos, de nível de marés,
mapas de desmatamento, etc
O que costumava durar semanas, durou algumas horas



Big Data – Astronomia, CERN
O centro de dados do CERN, laboratório suíço que estuda a origem
do universo e outros temas, conta com 65 mil processadores que
analisam 30 petabytes de dados por ano. É big data ou não é?



Big Data – A Prefeitura de Dublin, Irlanda
A Prefeitura de Dublin fez um acordo com IBM e usou câmeras e

GPS para monitorar trânsito da cidade a fim de evitar
congestionamentos e a lotação de transportes públicos



Big Data – Escola de Medicina da Harvard e
MITDetectar Infartos
Pesquisadores do MIT, da Universidade de Michigan, do Hospital de Boston e
da Escola de Medicina da Harvard desenvolveram uma ferramenta que coleta e
analisa dados para determinar com mais precisão a possibilidade de ataques
cardíacos e até risco de morte em pacientes que já sofrem do coração.



Histórico (Ano 2.000 – Dias Atuais)

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



Banco de Dados Relacionais
 Armazena dados em tabelas
 Possuem atributo tipo chave
 implementam funcionalidades simples do tipo CRUD (doinglês Create, Read, Update e Delete)
 controla o armazenamento, recuperação, exclusão, segurança e integridade dos dados

Tabela Empregado



Os SGBD Relacionais



• Possui versões para vários sistemas operacionais
(Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac)
• É Gratuito
• É usado em muitas aplicações Web.
Ex. Como servidor de dados para comércio eletrônico
• É usado em muitos web sites como: nokia.com, google,
facebook, youtube, Wikipédia, FotoLog, etc.



Modo Texto



Ferramenta Gráfica
(DbDesigner)



Ferramenta
Gráfica
(mysql
Workbench)



Ferramenta Gráfica
(mysql Workbench)



Ferramenta Gráfica
(mysql Workbench)



Ferramenta Gráfica
(mysql Workbench)



• Um SGBD antigo (1979) e muito poderoso
• Multiplataforma/multiusuário
• Seguro
• É o principal SGBD em banco de dados corporativos
(cliente/servidor)

• Variedade de distribuições, abrangendo:
Macintosh;
PC (Windows, Unix, Linux, FreeBSD);
Computadores de grande porte

• SGBD padrão SQL





-Produzido pela microsoft
-Multiusuário
-Roda exclusivamente em Windows
-É um SGBD bastante interativo, uma ótima interface





-Um SGBD gratuito de bastante aceitação
- Inicialmente concebido para o sistema operacional Linux
-Muito utilizado em aplicações web (comércio eletrônico,
utilizando a linguagem PHP)

-Multiplataforma/multiusuário
-Em 2008 foi agraciado como o melhor produto de BD
(Developer.com)

-Clientes:
Yahoo!, MySpace, Sony, Basf, Skype, Sun





- Seu sucesso vêm da inclusão do SGBD nas ferramentas
de desenvolvimento da Borland (Delphi, C++ Builder, Jbuilder, ...)
-Outro fator para sua maior aceitação foi a liberação de uma
Versão open source (código fonte aberto)

Interbase





- Produzido pela IBM, nasceu dos ambientes de grande
porte

-Foi posteriormente portado outras plataformas
(microcomputadores)
- Um dos primeiros SGBD a usar a linguagem SQL





- O Firebird é um SGBD relacional de código aberto
-Roda em Linux, Windows, MacOS e uma gama de SO
Unix-Like

- Baseado no código do Interbase (2000), mas a partir da
versão 1.5 o código foi reescrito

-É amplamente utilizado em todo o mundo, com a maior
base de usuários no Brasil, Rússia e Europa.





• SQLite é uma biblioteca em linguagem C que implementa
um banco de dados SQL embutido.

• Programas que usam a biblioteca SQLite podem ter acesso a banco
de dados SQL sem executar um processo SGBD separado.

• o SQLite funciona como um “mini-SGBD”, capaz de criar um arquivo
em disco e ler e escrever diretamente sobre este arquivo.

• Usado em dispositivos móveis (celulares, tablets) e sistemas
embarcados (Equipamentos médicos, Automotivos, Aviônicos, etc)



Banco de Dados Relacionais
 Armazena dados em tabelas
 Possuem atributo tipo chave
 implementam funcionalidades simples do tipo CRUD (doinglês Create, Read, Update e Delete)
 controla o armazenamento, recuperação, exclusão, segurança e integridade dos dados

Tabela Empregado



Banco de Dados Não-Relacionais (NoSQL) Escalabilidade

Volume de dados crescente

Disponiblidade dos dados (tempo real)



Escalabilidade
Característica de Aumentar a capacidade do sistema
(seja processamento, armazenamento, E/S)
Há um Aumento da Performance depois da adição de
Hardware ou Serviço.



Escalabilidade Vertical
Adicionar novos componentes na máquina.
É quando você coloca mais memória, mais disco, mais
CPU no seu servidor.
Geralmente requer desligar a máquina, adicionar recursos
e ligar novamente.



Escalabilidade Horizontal
Adicionar máquinas em Paralelo
Coloca mais servidores para atender a demanda
Carga é balanceada entre os servidores
(ex. Cluster)



NoSQL - Escalabilidade



NoSQL – Não Relacionais
São Facilmente escaláveis Horizontalmente
Trabalham com quantidades maciças de dados (Big Data)
Não utilizam o modelo relacional para suas estruturas de
dados
NoSql – Not Only Sql



Banco de Dados Não-Relacionais (NoSQL)
Gerenciar os grandes volumes de dados
Buscar alto desempenho e disponibilidade
Permitem uma escalabilidade mais barata e menos trabalhosa
Características de poder trabalhar com dados semi-estruturados ou crus
vindos de diversas origens
(arquivos de log, web-sites, arquivos multimídia, JSON, etc...)

Modelos Baseados em Documentos, Colunas, Chave-Valor e Grafos.



Chave/Valor (Key/Value)

Orientados a Documentos

Orientados a Colunas

Grafos

Tipos (NoSQL)



O modelo chave-valor é o mais simples e fácil de
implementar
Usa uma tabela hash na qual há uma chave única e um
indicador de um dado ou de um item em particular

NoSQL – Chave/Valor



Cache de conteúdo
(grande quantidade de dados, carregamento massivo)

Pesquisas rápidas

Logging
(registro de eventos relevantes)

NoSQL – Chave/Valor -Aplicações:



NoSQL – Chave/Valor -uso:



Enquanto um banco de dados relacional é otimizado para
armazenar linhas de dados, geralmente para aplicativos
transacionais, um banco de dados colunar é otimizado para
recuperação rápida de colunas de dados, normalmente em
aplicativos analíticos
Armazena e processa grandes quantidades de dados distribuídos
em muitas máquinas.
Reduz expressivamente os requisitos gerais de E/S de disco e
diminui a quantidade de dados que você precisa carregar do
disco.

NoSQL – Orientados a Colunas



NoSQL –Orientados aColunas



Aplicações distribuídas com uso intensivo de dados

Ex. Facebook

NoSQL – Orientados a Colunas - Aplicação



NoSQL – Orientados a Colunas -Uso



Um documento é:
-um objeto
-tem um identificador único
- tem um conjunto de campos, que podem ser strings, listas ou
documentos aninhados

Em cada documento temos um conjunto de campos (chaves) e o
valor deste campo

NoSQL – Orientados a Documentos



{ “screen name”: “@infomagazine”
"text": “The 8 most stressful jobs in tech. Is yours one of them?”
"url": "https://t.co/qOfPJJrfcw",
“screen name”: @infomagazine
"lang": “En",
"created_at": ”Tue Feb 05 02:31:38 +0000 2019",
"place": “United States“, ...
}

NoSQL – Orientados a Documentos
Documento: arquivo .JSON



Aplicações Web
(Similar ao armazenamento chave-valor)

Tolerante a dados incompletos

NoSQL – Orientados a Documentos – Aplicação



NoSQL – Orientados a Documentos - Uso



Possuem:
os nós (são os vértices do grafo)
os relacionamentos (são as arestas)
e as propriedades (ou atributos) dos nós e
relacionamentos

NoSQL – Grafos



NoSQL – Grafos



NoSQL – Grafos



NoSQL – Grafos



Manipulação de dados estatísticos, frequentemente escritos mas
raramente lidos
(como um contador de hits na Web)

Aplicações que exigem alto desempenho em consultas com muitas
junções (Tabelas)

Redes Sociais, Recomendações (Foco em modelar a estrutura dos
dados – interconectividade)

NoSQL – Grafos - Aplicação



NoSQL – Grafos - Uso



SGBD’s NoSQL



50 GB de dados para armazenar
Mysql (Relacional)
 300 ms – Write
 350 ms – Read
Cassandra (NoSQL)
 0.12 ms – Write
 15 ms – Read
 Diferença:◦Write – 2.500 vezes mais rápido o NoSQL◦Read – 23 vezes mais rápido o NoSQL



Quando Usar?
SGDB-Relacional NoSQL

O armazenamento deve ser capaz de lidar
com carregamentos pesados

Armazenamento é esperado para
apresentar carregamento pesado também,
mas consiste principalmente na leitura de
operações

Você executa muitas operações de escrita
no armazenamento

Você prefere performance a uma
estrutura de dados sofisticada

Você quer um armazenamento que seja
escalável horizontalmente

Você precisa de uma linguagem SQL query
poderosa

Simplicidade é bom, como em uma
linguagem query bem simples (sem joins)



https://db-engines.com/en/ranking
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