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Abstract.b Thisb articleb presentsb theb analysisb ofb theb Bigb Datab conceptb andb theb
evaluationb ofb theb toolsb thatb workb withb largeb volumeb datab management.b Theb
workb wasb developedb withb theb creationbofbtwobclustersbinbdistinctbenvironments,b
beingb theyb Amazonb Webb Serviceb andb Googleb Cloudb Platform,b installedb inb theb
platform Hadoopb withb useb ofb toolb Hive.b Theb practicalb testsb wereb carriedb outb
fromb abmeteorologicalbdatabasebofbthebCentrobdebPrevisãobdebTempobebEstudosb
Climáticosb /b Institutob NacionalbdebPesquisasbEspaciais.bAtbthebendbofbthebwork,b
withb theb completionb ofb theb tests,b theb Amazonb Webb Serviceb clusterb performedb
better.b
Resumo.b Esteb artigob apresentab ab análiseb dob conceitob Bigb Datab eb ab avaliaçãob
dasb ferramentasb queb trabalhamb comb gerenciamentob deb grandeb volumeb deb
dados.b Ob trabalhob foib desenvolvidob comb ab criaçãob deb doisb clustersb emb
ambientesbdistintos,bsendobelesbAmazonbWebbServicebebGooglebCloudbPlatform,b
instaladob nab plataformab Hadoopb comb usob dab ferramentab Hive.b Osb testesb
práticosb foramb realizadosb ab partirb deb umab baseb deb dadosb meteorológicosb dob
Centrob deb Previsãob deb Tempob eb Estudosb Climáticosb /b Institutob Nacionalb deb
Pesquisasb Espaciais.b Aob finalb dob trabalho,b comb ab finalizaçãob dosb testesb ob
cluster da Amazon Web Service obteve melhor desempenho.b

1. Introduçãob
Desdeb ab invençãob dab escrita,b ab sociedadeb sempreb buscoub maneirasb deb gravarb asb
informaçõesb deb formab queb pudessemb serb recuperadasb posteriormente.b Masb foib apenasb
comb ob surgimentob dob bancob deb dadosb queb issob seb tornoub maisb fácilb eb organizado.b
Entretanto,b comb ob surgimentob eb ab popularizaçãob dasb mídiasb sociais,b ab quantidadeb deb
informaçõesb queb transitamb pelab redeb cresceub deb formab exponencial,b principalmenteb emb
arquivosb comob fotos,b mensagens,b vídeos,b músicasb eb texto,b sendob estes,b gravadosb deb
forma semi estruturada ou não estruturada.b
Emborab ob empenhob parab organizarb esteb númerob excessivob deb dadosb sejab
considerável,b ob grandeb desafiob impostob atualmenteb éb abgrandebdificuldadebdebarmazenarb
estesb arquivosb deb formab padronizada,b vistob quebmaisbdeb70%bdosbdadosbquebcirculambnab
internetb estãob dispostosb deb formab nãob estruturadab [SALESb 2016]b ebabtendênciabébdebqueb
elesb aumentemb aob longob dosb anos.b Comb asb redesb sociaisb crescendob gradativamenteb eb ob
númerob deb usuáriosb aumentando,b torna-seb cadab vezb maisb intensob ob armazenamentob deb
dadosb estruturados,b semib estruturadosb eb nãob estruturados.b Contudob tambémb háb ob
paradigmab deb Internetb dasb Coisasb (Internetb ofb Thingsb –b IoT)b ondeb alémb dosb
computadores,b outrosb eletrônicosb fazemb parteb dab infraestruturab globalb deb internet,b
gerando,b consumindob eb interagindob comb outrasb pessoasb eb objetos,b nob mundob físicob eb

b

virtual.b Temosb comob exemplob dessesb objetosb asb etiquetasb RFID,b osb sensores,b osb
vestíveis e os smartphones [MARQUESONE 2016].b
Háb umab projeçãob feitab pelabCiscobquebobnúmerobdebobjetosbinseridosbnobcontextob
deb IoTb seráb emb tornob deb 50b bilhõesb atéb ob anob deb 2020.b Dadab essab quantidade,b umb
relatóriob dab InternationalbDatabCorporationb(IDC)bprevêbque,bemb2020,bosbdadosbgeradosb
porb máquinasb representarãob 42%b deb todosb osbdadosbexistentesb[MARQUESONEb2016].b
Comb ob grandeb volumeb deb dadosb surgeb ab possibilidadeb deb análiseb eb gerenciamento,b parab
gerarb informaçõesb úteisb àb tomadab deb decisão.b Ob conceitob Bigb Datab éb utilizadob parab
caracterizarb osb dadosbquebexcedembabcapacidadebdebprocessamentobdebsistemasbdebbancob
de dados convencionais [SCHNEIDER 2012].b
Segundob Schneiderb (2012),b ob primeirob pontob ab serb esclarecidob éb queb Bigb Datab nãob temb
umab únicab definição.b Nab verdade,b éb umb termob queb descreveb pelob menosb trêsb distintas,b
mas interligadas, tendências:b
● Captar e gerenciar grandes lotes de informação.b
● Trabalhar com muitos tipos de dados.b
● Explorarb asb massasb deb informaçõesb eb novosb tiposb debdadosbcombnovosbestilosbdeb
aplicativos.b
Entenderb comob tratarb osb desafiosb deb Bigb Datab éb maisb difícilb dob queb entenderb ob
queb significab ob termob eb quandob empregá-lo.b Ob desafiob dob processamentob dosb grandesb
volumesb deb dadosb estáb relacionadob ab aspectosb comob ob armazenamentob dosb dadosb nab
memóriab principal,b ab grandeb quantidadeb deb iteraçõesb sobreb osb dadosb eb asb frequentesb
falhas,b sendob queb ob processamentob intensivob eb iterativob dosb dadosb excedeb ab capacidadeb
individualb deb umab máquinab convencional.b Sendob queb quantob maisb dadosb asb empresasb
tiveremb maisb complexab seráb ab tarefab deb geri-los.b Umab dasb dificuldadesb deb fazerb
consultasb sobreb essesb dadosb éb deb queb nemb sempreb trazemb aquilob queb seb estavab
procurando.bb
Parab melhorb armazenamentob eb gerenciamentob dosb dados,b surgiramb ferramentasb
comob ob Hadoopb eb ob Spark.b Ferramentasb queb buscambserbcapazesbdebarmazenarbarquivosb
de formas padronizadas, além de registrar o maior número de informações possíveis.b
Esteb trabalhob temb comob objetivob instalar,b avaliarb eb compararb característicasb eb
diferençasb deb performanceb entreb ferramentasb parab manipulaçãob deb grandesb volumesb deb
dados, exibindo essas informações de forma clara e sucinta.b

2. Revisão Bibliográficab
Nestab seçãob serãob apresentadasb àsb ferramentasb eb conceitosb queb serãob necessáriosbparabob
desenvolvimento deste trabalho.b
2.1. Hadoopb
Ob Hadoopb éb umab plataformab openb sourceb escritab nab linguagemb deb programaçãob Javab
parab armazenamentob eb processamentob distribuído,b podendob armazenarb qualquerb tipob deb
dado,b ab umb custob baixob eb emb grandeb escala,b oub podendob realizarb análisesb deb dadosb
complexos rapidamente.b
Ab estruturab dob Hadoopb éb constituídab porb doisb componentesbprincipaisbobHDFSbeb
ob YARN.b Ob HDFSb éb ob Hadoopb Distributedb Fileb Systemb (Sistemab deb Arquivosb
Distribuídosb dob Hadoop),b responsávelb porb gerenciarb osb dadosbarmazenadosbembdiscobnob
cluster.b Ob YARNb (Yetb Anotherb Resourceb Negotiator)b atuab comob umb gerenciadorb deb

b

recursosb dob cluster,b alocandob recursosb computacionaisb parab aplicaçõesb queb precisamb
realizar um processamento distribuído [BENGFORT 2016].b
Diferenteb dasb plataformasb tradicionais,bobHadoopbébcapazbdebarmazenarbqualquerb
tipob deb dadob nob seub formatob nativob eb realizarb emb escala,b umab variedadeb deb análisesb eb
transformaçõesb sobreb essesb dados.b Comb umab grandeb vantagemb deb baixob custo,b jáb queb éb
umb softwareb deb códigob abertob queb rodab emb hardwareb comumb [IDGb NEWSbSERVICESb
2016].b
2.2. Sparkb
Porb outrob lado,b ob Sparkb éb umb frameworkb queb implementab ob conceitob dosb RDDsb
(Resilientb Distributedb Datasets),b permitindob ob reusob deb dadosb distribuídosb emb umab
variedadeb deb aplicações,b provendob umb mecanismob eficienteb parab recuperaçãob deb falhasb
emb clusters,b porémb nãob fazbarmazenamentobdistribuídob[IDGbNEWSbSERVICESb2016].b
Sparkb combinab SQL,b streamingb eb análisesb complexasb deb formab integradab nab mesmab
aplicaçãobparablidarbcombumabgrandebvariedadebdebsituaçõesbdebprocessamentobdebdados.b
Sparkb rodab emb cimab deb Hadoop,b Apacheb Mesos,b Kubernetes,b standaloneb oub nab nuvem.b
Podeb acessarbdiversasbfontesbdebdadosbcomobHDFS,bCassandra,bHBaseboubS3b[APACHEb
SPARK 2017].b
2.3. Hiveb
Ob Apacheb Hiveb éb umb frameworkb deb “armazémb deb dados”b (datab warehousing)b
desenvolvidob sobreb ob Hadoop.b Ob Hiveb ofereceb umab interfaceb baseadab emb SQL,b queb
permiteb associarb esquemasb estruturadosb ab dadosb nob HDFS.b Ob Hiveb ofereceb umb dialetob
próprio de SQL chamado HQL (Hive Query Language).bb
Osb comandosb dob Hiveb eb àsb consultasb HQLb sãob compiladosb emb umb planob deb
execuçãob oub umab sérieb deb operaçõesb deb HDFSb e/oub jobsb deb MapReduce,b queb éb entãob
executado em um cluster Hadoop.b
Ob ladob positivob dobHivebéboferecerbabaltabescalabilidadebebporbissobpodebtrabalharb
comb grandeb quantidadeb deb dados,b emb escalab deb terabytesb eb petabytesb [BENGFORTb
2016].b

3. Trabalhos Relacionadosb
Nestab seçãob serãob apresentadosb algunsb trabalhosb relacionadosb àb Análiseb deb Bigb Datab eb
debsuasbferramentasbdebgerenciamento.bAtravésbdebestudosbcombasbferramentasbHadoopbeb
Spark.b
Nob artigob Usob dob Frameworkb Hadoopb eb suab integraçãob comb ab linguagemb Rb
[Donida,b Hölbigb 2015].b Ab ferramentab Hadoopb éb voltadab parab clustersb eb parab ab
manipulaçãob deb grandeb quantidadeb deb dados.b Atualmenteb éb muitob utilizadab porbgrandesb
empresas,b comob ob Facebookb eb ob Yahoo,b porb exemplo.b Ob artigob visa,b também,b mostrarb
suab arquiteturab eb comob éb realizadob ob trabalhob desteb framework,b obdeixandobinteressanteb
nob campobdabBigbDatabsendob utilizadobporbinúmerasbempresas.bNestebtrabalhobfoibfeitabab
integraçãobdobframeworkbcombablinguagembRbporbmeiobdebalgunsbexemplosbpráticos,bqueb
pelob usob deb pacotesb eb serviçosb dab Linguagemb Rb possibilitamb ab integraçãob comb ob
Hadoop. Com alguns estudos de casos esta integração com o R é explicitada e analisada.b

b

Segundob Zahariab etb al.b (2010)b nobartigobClusterbComputingbwithbWorkingbSetsbéb
apresentadab ab ferramentab Sparkb eb tambémb éb realizadab umab comparaçãob entreb Sparkb eb
Hadoop.b Parab estab comparaçãob foib utilizadob ob algoritmob deb regressãob logísticab eb deb
alternarb osb quadradosb mínimos.b Foib utilizadob ob tempob deb execuçãob comob parâmetrob deb
comparação.b Ob resultadob obtidob mostrab umab diferençab deb tempob deb execuçãob deb atéb10b
vezesb parab ob regressãob logísticab eb deb aproximadamenteb 2.8b vezesb parab ob algoritmob deb
alternar os quadrados mínimos.b

4. Aplicação: Estudo de Casob
Parab esteb trabalhob foramb preparadosb doisb clustersb comb 4b máquinasbparabosbtestes,bsendob
estes:b Amazonb Webb Servicesb (AWS)b eb Googleb Cloudb Platform,b apósb ab preparaçãob dosb
mesmos,b foramb realizadosb osb testesb parab verificarb qualb ob ambienteb obteriab ob melhorb
desempenho.b
4.1. Configuração do Ambienteb
Parab esteb trabalhob foramb preparadosb doisb ambientesb parab teste:b Amazonb Webb Servicesb
(AWS)b eb Googleb Cloudb Platform.b Estesb ambientesb foramb selecionadob devidob aosb
mesmosb seremb muitob utilizadosbparabcomputaçãobembnuvem.bAlémbdisso,bobprimeirobfoib
escolhidob porbserbflexívelbebporbpermitirbabcriaçãobdebumbclusterbtotalmentebcustomizado.b
Porb outrob lado,bobsegundobfoibescolhidobporbpossibilitarbmaiorbfacilidadebparabtrabalharbeb
também por já ter um ambiente pronto.b
4.1.1. Amazon Web Services (AWS)b
Parab ab realizaçãob dob trabalhob foib criadob umb ambienteb distribuídob comb 4b instâncias,b
conformeb apresentab ab figurab 1,b nab plataformab ec2b dab AWSb (Amazonb Webb Services),b
seguindob ob tutorialb “Installb Hadoopb onb Amazonb AWSb EC2b Instances”b [DYCKb 2018].b
Asb instânciasb criadasb possuemb àsb respectivasb configuraçõesb 2b vCPUs,b 2,5bGHz,bfamíliab
IntelbXeon,bmemóriabdeb4bGiBb(GibiByte).bNasbmáquinasbcriadas,bfoibinstaladobobsistemab
operacional Ubuntu Server 16.04.bb

b
Figura 1. Instâncias na AWSb

Parab ob funcionamentob dasb trocasb deb informaçõesb entreb asb instânciasb eb entreb ob
computadorb pessoalb foramb necessáriasb ab geraçãob dosb paresb deb chavesb públicasb eb
privadas.b Esteb processob foib executadob nab própriab plataformab dab Amazon.bCombasbchaveb
configuradas é possível ter acesso às máquinas através do protocolo Secure Shell.b
Apósb terb acessob aosb servidoresb éb necessáriob fazerb ab instalaçãob dob JDKb (Javab
Developmentb Kit),b queb podeb serb obtidob atravésb dob comandob “sudob apt-getb installb
default-jdk”.b

b

Parab facilitarb ab instalaçãob dab ferramentab foib criadob ob scriptb “bigdata.sh”b dentrob
dob diretóriob “/etc/profile.d/”.b Esteb éb umb diretóriob quebcontémbarquivosbdebscriptbdebshellb
queb sãob executadosb duranteb osb recursosb deb inicializaçãob ebinstalaçãobgeralbparabtodosbosb
usuários.b Esteb scriptb criab algumasb variáveisb deb ambienteb úteisb parab instalação,b
configuração e execução do ecossistema Hadoop, como é visto na figura 2.b

b
Figura 2. Script para a configuração das variáveis de ambienteb

Parab ob funcionamentob dab comunicaçãob entreb osb 4b nodosb dob clusterb éb necessáriob
configurarb ob arquivob “/etc/hosts”,b queb éb ondeb ficab indexadob ob ipb deb cadab máquinab comb
seu respectivo nome. Essa configuração pode ser vista na figura 3.b

b

b
Figura 3. Indexação dos IPs dos nodosb

Apósb ab instalaçãob dosb programasb necessários,b deve-seb baixarb ob Hadoop,b
descompactá-lob eb moverb ob seub conteúdob parab ob diretóriob ondeb ob mesmob seráb mantido.b
Os comandos para fazer este processo estão na figura 4.b

b
Figura 4. Comandos para download e instalação do Hadoopb

Ob penúltimob passob parab configurarb ob Hadoopb éb editarb osb arquivosb deb
configuraçãob parab ob ambiente,b ob siteb dob MapReduce,b HDFSb eb dob YARN.b Osb arquivosb
são apresentados na figura 5.b

b
Figura 5. Arquivos de Configuração do Hadoopb

Depoisb deb todab ab configuração,b usa-seb ob comandob “hadoopb namenodeb -format”b
parab formatarb ob sistemab deb arquivob dob Hadoop,b parab depoisb iniciá-lob comb ob seguinteb
comando:b

b
Figura 6. Comandos para inicialização do Hadoopb

b

4.1.2. Google Cloud Platformb
Ob Googleb Cloudb Platformb éb umab plataformab deb computaçãob emb nuvemb oferecidab pelob
Google,b queb ofereceb umab sérieb deb serviçosb incluindo,b computação,b armazenamentob deb
dados, análise de dados e aprendizagem de máquina.b
Inicialmenteb foib criadabumabcontabnabplataformabgooglebcloud,bapósbacessou-sebob
consoleb ondeb existemb todasb asb ferramentasb dab plataforma.b Nob menub deb navegaçãob dob
painelb Bigb Datab foib selecionadab ab opçãob ob “Dataproc”b eb dentrob delab “Clusters”.b Comb
isso,b podemosb visualizarb umb painelb deb gerenciamentob deb clusters.b Dentrob desteb painelb
existeb ab opçãob deb criarb clustersb ab qualb foib acessada,b apósbabre-sebumbpainelbparabcriaçãob
eb configuraçãob deb umb cluster.b Nesteb painelb éb possívelb escolherb ab regiãob ondeb serãob
criadasb àsb máquinasb virtuais,b sendob possívelb escolherb ab quantidadeb deb máquinas,b deb
memóriab RAMb eb deb armazenamento.b Parab ab criaçãob dob clusterb foib selecionadab ab opçãob
comb 4b máquinas,b sendob 1b máquinab principalb eb 3b workers,b comob podemosb conferirb nab
figura 7 a seguir:b

b

b
Figura 7. Interface de configuração do Cluster na Google Cloud Platformb

Asb demaisbopçõesbforambmantidasbnobformatobpadrãobdobpainelbparababcriaçãobdob
clusterb eb emb seguidab foib selecionadab ab opçãob criar.b Assimb ob clusterb éb geradob deb formab

b

automáticab pelabplataforma.bApósbabcriaçãobdobclusterbébacessadobnobmenubdebnavegaçãob
dob painelb ab opçãob “Computeb Engine”b eb dentrob deleb ab opçãob “Instânciasb deb VMs”b ondeb
são listadas as máquinas virtuais criadas como podemos observar na figura 8:b

b
Figura 8. Painel onde são listadas as máquinas virtuaisb

Posteriormenteb parab acessarb ab máquinab virtualbquebfoibcriadabvamosbembconectarb
viab SSHb eb selecionamosb ab opçãob abrirb nab janelab dob navegadorb parab poderb terb acessob ab
linha de comando da máquina, como podemos ver na figura 9 a seguir:b

b
Figura 9. Ambiente para acesso SSHb

Éb interessanteb ressaltarb queb nestab plataformab nãob foib necessáriab ab instalaçãob dasb
ferramentasb Hadoopb eb Hive,b sendob queb ab própriab plataformab jáb possuib asb mesmasb
instaladas e configuradas, facilitando o desenvolvimento do trabalho.b
4.2. Testesb
Osb dadosb queb foramb utilizadosb nosb testesb realizadosb nesteb trabalho,b sãob dadosb
meteorológicosb obtidosb atravésb dob CPTEC/INPEb (Centrob deb Previsãob deb Tempob eb
EstudosbClimáticosb/bInstitutobNacionalbdebPesquisasbEspaciais),bebestãobdisponíveisbparab
acesso via FTP (file transfer protocol) [CPTEC 2018].b

b

Osb dadosb estãob armazenadosb emb diretóriosb separadosb conformeb sistemab deb datab
sendob esseb respectivamenteb ano,b mêsb eb dia.b Quandob umb dessesb diretóriosb éb acessadob
pode-seb verificarb arquivosb queb estãob emb formatob txt,b cujob nomeb contémb ab descriçãob
Eta15kmb (modelob atmosféricob utilizadob parab finsb deb pesquisab cujab resoluçãobhorizontalb
éb deb 15kmb comb 22b níveisb verticais)b alémb dab data,b abreviaturab dob nomeb dob paísb eb dob
estadob seguidob pelob nomeb dab cidade.b Alémb disso,b cadab diretóriob possuib
aproximadamenteb 559b arquivos,b sendob queb cadab arquivob temb 18.9b kBb comb 169b linhas.b
Conforme percebido na figura 10:b

b
Figura 10. Diretórios e arquivos da base de dadosbb

Apósb acessarb ob arquivob emb txtb podemosb observarb suab estrutura,b queb éb compostab
porb colunasb identificadasb porb hora,b tp2mb (temperaturab dobarbab2bmetros),bumrlb(umidadeb
relativa),b lwnvb (nebulosidadeb -b fraçãob deb coberturab deb nuvensb baixas),b mdnvb
(nebulosidadeb -b fraçãob deb coberturab deb nuvensb médias),b hinvb (nebulosidadeb -b fraçãob deb
coberturab deb nuvensb altas),b precb (precipitaçãob total),b ocisb (radiaçãob deb ondab curtab
incidenteb àb superfície),b ventob (velocidadeb dob vento),b dirvb (direçãob dob vento),b pslcb
(pressãob àb superfície)b eb tgscb (temperaturab dob solob nab camadab deb 0-10b cm).b Sendob essesb
dados capturados de hora em hora, conforme figura 11.b

b
Figura 11. Arquivo com a estrutura dos dadosb

Essesb dadosb obtidosb foramb baixadosb parab posteriormenteb trabalharb comb osb
servidoresb dab Amazonb Webb Serviceb eb Googleb Cloudb Platform.b Parab ab elaboraçãob dob
trabalhob foib utilizadab ab ferramentab Hive,b parab ob usob delab foibnecessáriobcriarbumabtabelab
comb ab estruturab necessáriab parab trabalharb comb osb dadosb queb seriamb importados.b Ab
estrutura da tabela pode ser vista na figura 12.b

b
Figura 12. Estrutura da tabela para onde serão importados os dadosb

b

Depoisb deb gerarb ab estruturab dab tabelab foib necessáriob criarb umb scriptb escritob emb
Pythonb queb fazb ab leiturabdosbdadosbebinserebnabmesma.bComobpode-sebobservarbnabfigurab
13.b

b
Figura 13. Script de importação de dados para o Hiveb

4.2.1 Caso de Teste 1b
Ob casob deb testeb 1b temb porbobjetivobapresentarbàsbmédiasbdebprecipitaçõesbregistradasbporb
estado no mês de setembro de 2018. Para isso foi elaborado o SQL conforme figura 14.b
b
Figura 14. Comando SQL Caso de Teste 1b

Ob SQLb foib executadob nasb ferramentas,b ondeb nab AWSb ob tempob deb execuçãob
obtidob foib deb 392.145b segundosb eb nab Googleb Cloudb ob tempob deb execuçãob obtidob foib deb
510.353b segundos.b Comob resultadob dob SQLb executadob embambasbàsbferramentas,bforamb
obtidasb asb médiasb deb precipitaçõesb registradasb porb estadob nob mêsb deb setembrob deb2018,b
conforme figura 15 a seguir:b

b
Figura 15. Médias de precipitaçõesb

b

Comb ob tempob médiob deb execuçãob entreb àsb ferramentasb obtido,bpode-sebfazerbumb
comparativob entreb ambas,b ob qualb observou-seb queb ab ferramentab AWSb foib 30,14%b maisb
rápida na execução do SQL que a ferramenta Google Cloud.b
4.2.2 Caso de Teste 2b
Ob casob deb testeb 2b tembporbobjetivobapresentar,babmaiorbtemperaturabregistradabporbestadob
nob mêsb deb setembrob deb 2018,b essab análiseb tambémb exibeb abdata,bhorabebabcidadebembqueb
ocorreu o fenômeno. Para isso foi elaborado o comando SQL conforme figura 16.b

b
Figura 16. Comando SQL Caso de Teste 2b

Ob SQLb foib executadob nasb ferramentas,b ondeb nab AWSb ob tempob deb execuçãob
obtidob foib deb 682.101b segundosb eb nab Googleb Cloudb ob tempob deb execuçãob obtidob foib deb
734.024b segundos.b Comob resultadob dob SQLb executadob emb ambasb àsb ferramentas,b foib
obtida a maior temperatura registrada por estado, conforme figura 17:b

b
Figura 17. A maior temperatura registrada por estadob

b

Nesteb testeb comb ob tempob médiob deb execuçãob entreb àsb ferramentasb obtido,b
pode-seb fazerb umb comparativob entreb ambas,b ob qualb observou-seb queb ab ferramentab AWSb
foib 7,61%b maisb rápidab nab execuçãob dob SQLb queb ab ferramentab Googleb Cloud.b Alémb dob
percentualb tambémb foib possívelb notarb quebabcidadebcombmaiorbtemperaturabregistradabnob
mêsb deb Setembrob deb 2018b foib Nhumirimb localizadab nob estadob deb Matob Grossob dob Sul.b
Essab temperaturab ficoub registradab nab datab deb 13b deb setembrob deb 2018b àsb 20b eb 21b horas,b
sendo de 38.97 graus celsius.b
4.2.3 Caso de Teste 3b
Ob casob deb testeb 3b temb ob objetivob deb apresentar,b ob percentualb dasb coordenadasb
geográficas dos ventos. Para isso foi elaborado o seguinte SQL conforme figura 18.b

b
Figura 18. Comando SQL Caso de Teste 3b

Éb importanteb ressaltarbquebàsbcoordenadasbgeográficasbdosbventosbseboriginambdab
direção da rosa-dos-ventos com a direção em graus [Martins 2014].b
Ob SQLb foib executadob nasb ferramentas,b ondeb nab AWSb ob tempob deb execuçãob
obtidob foib deb 664.507b segundosb eb nab Googleb Cloudb ob tempob deb execuçãob obtidob foib deb
732.195b segundos.b Comob resultadob dob SQLb executadob emb ambasb àsb ferramentas,b foib
obtido o percentual das coordenadas geográficas dos ventos, conforme figura 19:b

b

b
Figura 19. Percentual das coordenadas geográficas dos ventosb

Nesteb testeb comb ob tempob médiob deb execuçãob entrebàsbferramentas,bpode-sebfazerb
umb comparativob entreb ambas,b ob qualb observou-seb queb ab ferramentab AWSb foib 10,18%b
mais rápida na execução do SQL que a ferramenta Google Cloud.b
4.2.4 Caso de Teste 4bb
Ob casob dob testeb 4b temb porb objetivob identificarb seb existeb umab relaçãob entrebabvariaçãobdeb
temperaturab comb ab precipitação.b Nesteb caso,b foramb analisadosb osb dadosb dab cidadeb deb
Passob Fundo,b Riob GrandebdobSul,bnobmêsbdebSetembrobdeb2018,bduasbhorasbapósbobiníciob
da precipitação. Para isso foi elaborado o seguinte SQL conforme figura 20.b

b

b
Figura 20. Comando SQL Caso de Teste 4b

Ob SQLb foib executadob nasb ferramentas,b ondeb nab AWSb ob tempob deb execuçãob
obtidob foib deb 58.098b segundosb eb nab Googleb Cloudb ob tempob deb execuçãob obtidob foib deb
69.282b segundos.b Comob resultadob dob SQLb executadob emb ambasb àsb ferramentas,b foramb
obtidosb osb dadosb dab cidadeb deb Passob Fundob eb ab relaçãob entreb ab variaçãob debtemperaturab
com a precipitação, conforme figura 21 abaixo:b

b
Figura 21. Dados da Cidade de Passo Fundo e a relação entre a variação deb
temperatura com a precipitaçãob

b

Comb baseb nesteb testeb pode-seb observarb queb ab relaçãob entreb ab variaçãob deb
temperaturab comb ab precipitaçãob existiub nob mêsb deb Setembro.b Nesteb caso,b pode-seb
identificarb queb existeb umab relaçãob entreb ab variaçãob deb temperaturab comb ab precipitação.b
Porém,b nãob pode-seb afirmarb queb ab temperaturab seráb maiorb oub menorb dob queb ab
temperatura inicial registrada, como pode-se observar na figura 21 acima.bb
Tambémb comb ob tempob médiob deb execuçãob entreb àsb ferramentasb obtido,b pode-seb
fazerb umb comparativob entreb ambas,b ob qualb observou-seb queb ab ferramentab AWSb foib
19,25% mais rápida na execução do SQL que a ferramenta Google Cloud.b
4.3 Casos de Teste: comparaçãob
Ob gráficob abseguirbfazbumabcomparaçãobentrebobtempobdebexecuçãobdosbtestesbelaboradosb
comb asb ferramentasb Amazonb Webb Serviceb eb Googleb Cloudb Platform.b Bemb como,b ab
ferramentab Amazonb Webb Serviceb quandob comparadab comb ab Googleb Cloudb Platformb
obteve vantagem em tempo de execução, como conseguimos observar na figura 22.b

b
Figura 22. Gráfico de comparação de tempo de execução dos testesb

5. Conclusãob
Atravésb dab elaboraçãob destab pesquisab pode-seb analisarb eb avaliarb àsb ferramentasb deb
gerenciamentob deb dados.b Bemb comob ob Bigb Datab vemb sendob cadab vezb maisb importanteb
parab ab tomadab deb decisõesb emb diversosb setoresb comob negócios,b marketing,b financeiro,b
e-commerce,b entreb outros.b Tambémb hojeb emb diab existeb umab gamab deb dispositivosb queb
coletamb grandesb volumesb deb dados,b comob porb exemplo,b ob CPTEC/INPEb queb foib
utilizado neste trabalho, que faz a coleta de dados meteorológicos de hora em hora.b
Atualmenteb asb ferramentasb parab trabalharb comb ob Bigb Datab estãob emb constanteb
evolução.b Vistob queb atravésb delasb éb possívelb queb ab manipulaçãob dosb dadosb possab serb
feita,b comb menorb tempob eb deb maneirab maisb efetiva.b Alémb dessas,b teremb umb tempob deb

b

respostab consideradob bom,b dob mesmob modo,b elasb podemb manipularb umab grandeb
quantidade de dados e com isso gerar valor.b
Nosb testesb realizadosb nesteb trabalhobcombasbplataformasbconcluiu-sebque,bmesmob
comb osb clustersb possuindob configuraçõesb similares,bobAmazonbWebbServicebfoibsuperiorb
emb desempenhob aob dab Googleb Cloudb Platform.b Vistob que,b ob clusterb dab Amazonb Webb
Serviceb conseguiub realizarb todosb osb testesb desteb trabalhob comb umb menorb tempob deb
execução.b
Duranteb ob estudob eb instalaçãob dasb plataformasb foib possívelb perceberb queb ab
Amazonb Webb Serviceb éb umab plataformab maisbflexívelbquebpossibilitabinstalarbsomentebob
necessárioboferecendobumbdesempenhobsólidobnasbexecuções.bEnquanto,babGooglebCloudb
Platformb abrangeb umab gamab maiorb deb ferramentasb jáb instaladas,b queb auxiliamb emb umab
rápida instalação, mas que no entanto, comprometem o desempenho das execuções.b
5.1 Trabalhos Futurosb
Comob complementob desteb trabalho,b seriab importanteb ob usosb deb dadosb nãob estruturados.b
Nosb testesb realizadosb nãob foib possívelb usarb dadosb comb essasb características,b devidob ab
grande dificuldade de encontrar uma base neste formato.b
Outrab atividadeb queb podeb serb realizadab éb ab comparaçãob entreb asb ferramentasb
Sparkb eb Hadoop.b Parab tantob seráb necessáriob ob usob eb análiseb deb ambientesb comb ab
ferramenta Spark.b
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