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Data Science e Big Data

E O que são dados? 
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Big Data - Marketing 
Instagram
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Comparção 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
opHc network cables will connect San
Francisco, Reno, Los Angeles and Las
Vegas. The 50 million people living in the
four ciHes 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

h"ps://youtu.be/46vGxdbOIRk

https://www.switch.com/tahoe-reno/

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


Fonte:



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 Amerciana, A New York Stock 
Exchange (NYSE)

Aproximadamente 100 sensors 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



Fonte: DSA, 2016



Data Science e Big Data

O que é um Dataset?
Conjunto de Dados



Data Science e Big Data

O que é um Dataset?

- Coleção de observações

- Cada observação é :picamente chamada de registro

- Cada registro tem um conjunto de atributos que apontam 
caracterís:cas, comportamentos ou resultados



Data Science e Big Data

XML, JSONBanco de Dados
Twi6er, Posts do 

Facebook, Fotos, Vídeos, 
Música.

Tipos de Dados



Data Science e Big Data

Tipos de Dados: Estruturados



Banco de Dados Relacionais

u Armazena dados em tabelas

u Possuem  atributo tipo chave
u implementam funcionalidades simples do tipo CRUD (do 

inglês Create, Read, Update e Delete)

u 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 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“, ...
}

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)
u 300 ms – Write
u 350 ms – Read
Cassandra (NoSQL)
u 0.12 ms – Write      
u 15 ms – Read
u Diferença: 

uWrite – 2.500 vezes mais rápido o NoSQL
uRead – 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)



Panorama de uso - SGBD Fonte: DB-Engines Ranking, solid IT



Data Science e Big Data

Tipos de Dados: Estruturados – Banco de Dados Relacionais
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Tipos 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 NotaFon)
{"id_str": "694877215301873666",  
"text": "When Ebola performs duty in Sierra Leone,US UK "Warships" were sent 2 treat paients. Now Zica: sending 2 #Brazil??? 

h6ps://t.co/wTW61kKsI0", 
"id": 694877215301873666, 
"source": "<a href=\"h6p://twi6er.com\" rel=\"nofollow\">Twi6er Web Client</a>", 

"coordinates": 10000,20000, 
"retweet_count": 0, 

"followers_count": 722, 
"descripion": "Poroolio Manager BehindtheScenes Money Maker Management.
"friends_count": 165, 
"locaion": "ATHENS",  
"screen_name": "anthonysamaha", 
"lang": "en", 
"favourites_count": 4963, 
"name": "Anthony Samaha", 
"url": "h6p://t.co/o6uil766Ds",  
"ime_zone": "Athens",  
"lang": "en", 
"created_at": "Wed Feb 03 13:36:52 +0000 2016", 
"place": Athens, 
"iso_language_code": "en“ }



Data Science e Big Data

Tipos de Dados: Semi-Estruturados

TODOS OS DIAS: 

Tem Twitter sozinho gera mais de 12 terabytes de dados

Facebook: 500TB

Fonte: Canaltech, 2017
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E o Big Data?
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E o Big Data?







Data Lake é um componente importante no universo da análise de dados e 
do Big Data. 

A ideia é ter um único repositório dentro da empresa, para que todos os dados 
brutos estejam disponíveis a qualquer pessoa que precise fazer análise sobre
eles. 

Comumente utiliza-se o Hadoop para trabalhar com os Data Lakes, mas o 
conceito é bem mais amplo do que apenas Hadoop.





Big Data e Data Lake
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Big Data - Importância



Big Data - Importância
É ideal:

Analisar dados semi-estruturados e não-estruturados de uma variedade de fontes

Quando todos os dados ou quase todos devem ser Analisados

Para analises interativas e exploratórias

Big Data releva as formalidades e restrições do Data Warehouse

Preserva a fidelidade dos dados



Big Data

E Você acha que já temos muitos
Dados atualmente? 



Big Data

Espere para ver o que a Internet 
das Coisas vai fazer com o volume 
atual de dados!












