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E O que são dados?
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Comparação de Medidas
Maior estádio do mundo: May Day, em Pyongyang, capital da Coréia do Norte.
Ele tem impressionantes 207.000 metros quadrados.
A arena tem capacidade para 150.000 pessoas



Switch SuperNAP (Las Vegas, Nevada) - Data Center
Occupying an area of 3.5 million square feet in Nevada is the Switch SuperNAP. The
choice of its location in Las Vegas, Nevada was strategic to protect it from natural
disasters.

The Citadel Campus sits on 2,000
acres in the Tahoe Reno Industrial
Center, adjacent to the Tesla
Gigafactory, and is totally powered by
renewable energy. As such, Switch is
the only company with a 100% Clean
Energy Index.
The Tahoe Reno Citadel Campus is
surrounded by a solid concrete wall
20 feet high, guaranteeing security
and reliability.
At a cost of $1 billion, 500 miles of
fiber optic network cables will connect
San Francisco, Reno, Los Angeles
and Las Vegas. The 50 million people
living in the four cities will be able to
access data in just 14 milliseconds.



Data Center 2020
Switch TAHOE RENO - The Citadel Campus – Nevada, USA

Switch, a globally recognized leader
in future-proof data center design,
superscale cloud, unparalleled
telecom gateways and energy
sustainability, today announced the
opening of the largest, most
advanced data center campus in the
world – also known as The Citadel
Campus.
The 2,000 acre campus, located in
the Tahoe Reno Industrial Center
next to the Tesla Gigafactory, is
powered by 100-percent renewable
energy, commitment to industry-
leading green energy.

It is designed for up to 7.2 million square feet of data center space and up to 650
megawatts (MW) of power (3 cities, 200k hab). 1 city = 260 MW



Data Center 2020
Switch TAHOE RENO - The Citadel Campus – Nevada, USA
https://youtu.be/46vGxdbOIRk
https://www.switch.com/tahoe-reno/

https://youtu.be/46vGxdbOIRk
https://www.switch.com/tahoe-reno/
https://www.switch.com/tahoe-reno/
https://www.switch.com/tahoe-reno/
https://www.switch.com/tahoe-reno/
https://www.switch.com/tahoe-reno/


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
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Big
Data Data Science



Os 4 Vs do Big Data





Os 4 Vs do Big Data



Os 4 Vs do Big Data - Velocidade
1 terabyte de informação é criado durante uma única
sessão da bolsa de valores Americana, A New York Stock
Exchange (NYSE)
Aproximadamente 100 sensores estão instalados nos carros
modernos para monitorar: nível de combustível, pressão dos
pneus, estados das peças, motor, etc;
Mais de 20 Bilhões de Conexões de rede



Os 4 Vs do Big Data - Veracidade



Fonte: DSA, 2016
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O que é um Dataset?
Conjunto de Dados
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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
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Tipos de Dados: Estruturados



Banco de Dados Relacionais
 Armazena dados em tabelas
 Possuem atributo tipo chave
 implementam funcionalidades simples do tipo CRUD (do

inglês Create, Read, Update e Delete)
 controla o armazenamento, recuperação, exclusão, segurança e

integridade dos dados
Tabela Empregado



Data Science e Big Data

Tipos de Dados: Estruturados – Banco de Dados Relacionais



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“ }



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 a
Colunas



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“, ...
}
{ “Nome”: Pedro,
“Endereco”: { “rua”: “AVenida Canal”, “numero”: 290 }
“Idade”:20}

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)







Big Data, Data Warehouse (DW) e Data Lake



Big Data







A Revolução Industrial 4 está chegando e Baseia-se principalmente em Big Data

Big Data será o componente mais importante de todas as inovações que acontecerão na RI4.

• 6 milhões de desenvolvedores e analistas estão trabalhando em Big Data em todo o
mundo

• As grandes empresas aumentaram seu orçamento e até o final do ano, US $ 57 bilhões
serão investidos em Big Data

• O mercado de inteligência de negócios e análise já atingiu a gritante $ 18,3 bilhões

• Por segundo - por pessoa na Terra gerará 1,7 megabytes de dados até 2021

• Mais de 85% das empresas estão tentando adotar tecnologias de big data, mas apenas
40% desse número confirmou que tiveram sucesso























Data Warehouse Data Lake











Data Warehouse (DW)

ETL



Data Warehouse
(DW)





Staging Area, no contexto de Data Warehouse, corresponde a área de dados
reservada para recepção de dados a partir de suas fontes.



DW Modelo Estrela - Tabelas Fato e Dimensões

Staging Area



Stagg Area





DW Modelo Estrela - Tabelas Fato e Dimensões

A TABELA “FATO”
A tabela FATO representa os dados históricos sobre
o assunto que se deseja analisar.
Exemplos de Tabela Fato:
– Itens vendidos ao longo do tempo;
– Pagamento de Salários;
– Rentabilidade de investimentos;
– Variações em valores de ações;
– Dados Cientificos;
– Informações Estatísticas.



DW Modelo Estrela - Tabelas Fato e Dimensões

CRIANDO UMA DIMENSÃO
A dimensão tem por objetivo descrever o conteúdo da
tabela fato.
Enquanto a tabela fato é composta basicamente de chaves
estrangeiras e valores, a dimensão conterá dados
detalhados sobre quem é o produto, cliente, onde ele está
localizado, etc.
Uma Dimensão de produtos, precisará conter campos
como NOME DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE,
DESCRIÇÃO DOMODELO, etc.





Operational Data Store é um repositório de dados que visa atender
consultas detalhadas e simplificar a criação de Data Warehouses.



Um data mart é um subconjunto de um data warehouse
que normalmente é usado para acessar informações
voltadas para o cliente



Data Warehouse
(DW)



Finanças
Saúde
Vendas





















Plataformas de Data Lake - kylo.io

https://kylo.io/




Big Data e Data Lake













Data Warehouse Data Lake
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O edge computing é uma tecnologia que está relacionada à internet das
coisas e se baseia em uma rede de micro data centers que processam e
armazenam os dados requisitados de forma local



O edge computing otimiza o uso dos dispositivos eletrônicos que podem ser
conectados à internet, uma vez que procura aproximar a computação da fonte dos
dados coletados.
Assim, o processamento ocorre o mais próximo possível do local do usuário ou da
fonte de dados.



Edge Computing



Big Data - Ecossistema



Big Data - Ecossistema



Big Data Stack - Ecossistema



Big Data - Ecossistema














