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Resumo. O processamento de grandes volumes de dados (Big Data) e seu ar-
mazenamento distribuı́do vem aumentando gradualmente o uso da rede. Nesse
contexto, diferentes empresas e instituições passaram a estudar formas de como
armazenar e processar estes grandes volume de dados, obtendo valor e conheci-
mento a partir deles. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo introdutório
sobre as tecnologias e ferramentas que auxiliam desenvolvedores na solução de
problemas e uso de Big Data.

1. Introdução
A quantidade de dados que os sistemas e usuários geram vem crescendo de forma expo-
nencial. Em 2012 foram gerados cerca de 2, 5 Exabytes de dados por dia. Este volume
de dados é tão elevado, fazendo com que a quantidade de dados que trafegam na internet
atualmente é maior do que se tinha armazenado no mundo inteiro cerca de 20 anos atrás
[McAfee et al. 2012]. Nesse sentido, um desafio dos atuais sistemas de informações é
como armazenar e processar estes volumes de dados.

Este grande conjunto de dados é atualmente denominado de BIGDATA, podendo
armazendar e processar dados gerados a partir de diversas fontes, como computado-
res, celulares, câmeras, sensores e diversos outros dispositivos que acessam a internet
[Deighton 2019]. Partindo desta premissa, este artigo pretende promover um embasa-
mento teórico acerca de BIGDATA, bem como comparar as ferramentas e soluções utiliza-
dos atualmente. Assim, inicialmente apresentamos uma conceituação e um comparativo
das tecnologias disponı́veis para BIGDATA. Na sequência, na Sessão 2 são apresenta-
dos os conceitos e desafios envolvidos neste contexto, bem como o framework Hadoop.
Na Sessão 3 são destacadas algumas tecnologias e ferramentas de BIGDATA. A Sessão 4
destacam-se os trabalhos relacionados. O trabalho é finalizando na Sessão 5 com algumas
propostas de trabalhos futuros.

2. Big Data
BIGDATA pode ser definido como uma nova geração de tecnologias e arquiteturas pen-
sadas a partir do conceito 5V . Foram projetadas para extrair valor de grandes volumes
de dados, que possuem uma variedade de fontes, uma alta velocidade de geração além
da sua veracidade [Gandomi and Haider 2015]. Atualmente, existem amplas discussões
sobre quando uma quantidade de dados começa a ser considerada BIGDATA. No entanto,
ainda não existe um amplo consenso sobre estas medidas. Por outro lado, para processar
estes grandes volumes de dados necessita-se de abordagens diferentes para processamento
e armazenamento, uma vez que os sistemas de bancos de dados tradicionais, denomina-
dos de relacionais, não apresentam boa eficiência quando utilizados neste novo ambiente.



Por conta disto, diferentes frameworks começam ganhar mercado almejando auxiliar nas
tarefa de processamento e armazenamento de BIGDATA, dentre os quais destaca-se o
Apache Hadoop.

O Hadoop é um framework desenvolvido na linguagem Java para processamento e
armazenamento de dados de forma distribuı́da. Sua principal premissa é a escalabilidade
horizontal, que, em caso de aumento da demanda, prevê um aumento da quantidade de
servidores ou nodos conectados no cluster, diferentemente das metodologias tradicionais
que preveem um escalabilidade vertical, onde o poder de processamento dos servidores
em questão é incrementado [Lam 2010].

O framework Hadoop foi conceitualmente planejado para utilizar o sistema de
arquivos distribuı́dos Hadoop Distributed File System (HDFS) para o armazenamento de
dados e o framework MapReduce para o processamento de dados.

O HDFS é um sistema de arquivos tolerante a falhas projetado para executar em
hardware de baixo custo. Sua estrutura é organizada em forma de clusters, sendo estes
divididos em dois grupos de nós. Os nós NameNodes que possuem a função de gerenciar
o sistema de arquivos e nós DataNodes que possuem a função de armazenar os dados
salvos [White 2012]. Assim, almejando garantir a integridade e disponibilidade dos da-
dos, o HDFS implementa um nı́vel de replicação que define a quantidade de vezes que os
mesmos são replicados entre os nós do cluster. Deste modo, caso um nó apresente falhas,
o HDFS consegue acessar os dados de outro nodo ativo e continua o seu funcionamento.

Por outro lado, para o processamento dos dados em BIGDATA, o Hadoop utiliza
a tecnologia de MapReduce. Este framework tem como função fornecer um modelo de
programação para tratamento dos dados. As tarefas são executadas baseadas nas funções
de sumarizar e reduzir os dados afim de obter um resultado sobre os dados processa-
dos [Chu et al. 2007].

Assim, todo o processo do MapReduce é dividido em duas fases. Na primeira
fase - Map - os dados são mapeados, tratados e agrupados por uma chave que permita
a indexação das informações. Nesta fase, formam-se tuplas contendo uma chave e um
conjunto de valores. Na segunda fase - Reduce - é realizado o processamento nos dados
agrupados a fim de torná-los úteis, como por exemplo, realizar uma soma dos valores das
chaves mapeadas [Venner 2009].

3. Tecnologias de BIGDATA

Diferentes ferramentas e frameworks tem sido desenvolvido para processamento e arma-
zenamento de dados no contexto de BIGDATA. Dentre as quais destacam-se:

3.1. Tecnologias para Processamento

• Hadoop Yarn - Foi implementado a partir da versão 2.0 do Hadoop. Esta ferra-
menta tem como função separar as funcionalidades de gerenciamento de recursos
e agendamento de tarefas dentro do framework [Kulkarni and Khandewal 2014];

• Hadoop Pig - É uma linguagem de alto nı́vel para análise de grandes quantidades
de dados [Lam 2010]. É uma ferramenta empregada para auxiliar desenvolvedores
na solução de problemas envolvendo BIGDATA; e



• Hadoop Spark - É uma interface de programação para tratamento e processa-
mento de dados. A ferramenta Spark tem sido bastante utilizada dado o seu desem-
penho na execução de aplicações, alcançando eficiências de até 40 vezes maiores
que o Hadoop, isto devido a sua caracterı́stica de manter os dados armazenados
em memória [Zaharia et al. 2010].

3.2. Tecnologias para Armazenamento

• HBase - É um framework para Hadoop que disponibiliza diversas ferramentas
para auxiliar no armazenamento dos dados. Dentre elas destaca-se a função de
proporcionar um data warehouse para que as aplicações possam armazenar seus
dados de forma não estruturada (NoSql) [Lam 2010].

• Hive - É uma ferramenta Hadoop que permite um armazenamento de dados
no formato estruturado. Com ela é possı́vel a criação de tabelas relacionais
através da linguagem Hive Query, esta que se assemelha bastante a linguagem
SQL [Lam 2010].

• MongoDB - É um banco de dados não relacional (NoSQL) orientado a do-
cumentos. Sua principal diferença com os bancos de dados relacionais é que
nele não existe o conceito de linhas e tabelas, assim os dados são inseridos no
banco em forma de documentos. assim como não existe relacionamentos pois as
informações referentes a um objeto são salvas em apenas um documento.

4. Trabalhos Relacionados
No artigo de [Qureshi and Koubaa 2019] é apresentado um estudo sobre a eficiência
energética no uso do Hadoop em computadores de placa única (SBC), onde foi veri-
ficado que as arquiteturas de computadores SBC’s baseadas em ARM apresentam um
baixo custo no gasto de energia, tornando-os assim altamente eficientes na utilização de
recursos computacionais.

Em [Dadheech et al. 2018] os autores desenvolveram uma aplicação de
otimização de consultas para reduzir o tempo na busca de dados no ambiente de BIG-
DATA. Após o desenvolvimento os autores realizaram testes de desempenho da nova
metodologia com as técnicas de agendamento FIFO, HFS e HCS para verificar se a nova
tecnologia apresenta um melhor desempenho.

Com a premissa de melhorar a performance no gerenciamento de recursos do
Hadoop Yarn os autores do artigo [Yao et al. 2019] desenvolveram dois novos algoritmos
de agendamento para o Hadoop Yarn, sendo eles o HaSTE e HaSTE-A, onde ambos os
algoritmos tiveram uma melhora no tempo total de execução de processos MapReduce.

No estudo de [Óskarsdóttir et al. 2019] os autores demonstram como incluir a
grande quantidade de dados provenientes de chamadas telefônicas e dados de redes soci-
ais no ranqueamento de crédito. Ao fim do estudo é apontado que o uso destes recursos
pode amplificar o mercado de empréstimos, pois a falta de conhecimento sobre o perfil de
consumo das pessoas gera um alto custo para iniciantes no mercado de crédito.

5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
Tendo analisado os frameworks e as ferramentas disponı́veis, percebe-se que a larga
utilização do framework Apache Hadoop sendo que o emprego ela é fundamental para



geração de valor a partir de BIGDATA. Os sistemas em execução precisam atuar em uma
enorme quantidade de dados fazendo com que novas metodologias de armazenamento e
processamento sejam necessárias.

Um tecnologia que tem apresentado aumento em sua utilização é o Hadoop. Isto
também, devido ao número de ferramentas que facilitam a resolução de problemas envol-
vendo neste novo contexto de dados. Tais ferramentas diferem das ferramentas tradicio-
nais tanto em armazenamento quanto em processamento.

Como futuros trabalhos, pretende-se realizar a instalação destas ferramentas e re-
alizar uma comparação de desempenho e eficiência tanto no armazenamento quanto no
processamento de dados não estruturados. Nesse contexto, pretende-se verificar qual das
tecnologias apresenta melhor desempenho em diferentes configurações de BIGDATA.
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