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1. Big data: què és i d’on procedeix?

1.1. Què són les grans aplicacions de grans volums de dades i

sistemes operacionals

Per a organitzacions de totes les grandàries, la gestió de dades s’ha transformat

d’una competència important cap a un diferenciador crític que pot determi-

nar els guanyadors del mercat i que determina les regles del joc. Moltes de les

empreses de Fortune 1000 i organismes governamentals estan començant a

beneficiar-se de les innovacions dels pioners web. Aquestes organitzacions es-

tan definint noves iniciatives i revaluant les estratègies existents per examinar

com poden transformar els seus negocis utilitzant grans volums de dades. En

el procés, estan aprenent que, pel que fa a grans volums de dades, no hi ha

una tecnologia única, tècnica o iniciativa. Més aviat, es tracta d’una tendència

a través de moltes àrees de negoci i de diverses tecnologies.

Big data es refereix a les tecnologies i iniciatives que involucren els conjunts de

dades que són massa diferents, que canvien ràpidament o són massa massius

per a les tecnologies convencionals; les habilitats i la infraestructura comunes

per fer front a l’estratègia de comprensió de la informació que contenen de

manera eficient. Dit d’una altra manera, el volum, la velocitat o la varietat de

dades és massa gran.

Però, avui dia, les noves tecnologies fan possible la realització de valor en grans

volums de dades. Per exemple, els detallistes poden fer un seguiment dels clics

de l’usuari d’Internet per identificar les tendències de comportament que mi-

lloren les campanyes, preus i stockage. Les utilitats poden capturar els nivells

d’ús domèstic d’energia per predir els talls i per incentivar el consum d’energia

més eficient. Governs, i fins i tot Google, poden detectar i portar a terme un

seguiment de l’aparició de brots de malalties a través dels senyals que se suc-

ceeixen en els mitjans socials. Les companyies de petroli i gas poden utilitzar

les dades de sortida dels sensors en el seu equip de perforació per prendre de-

cisions de perforació més eficaç i segura.

Big data descriu conjunts de dades tan grans i complexes que són difícils de

manipular amb eines de programari tradicionals.

En concret, grans volums de dades refereixen a la creació de dades, emmagat-

zematge, recuperació i anàlisi, que resultin notables en termes de volum, ve-

locitat i varietat:
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• Volum. Un PC típic podria haver tingut 10 gigaoctets d’emmagatzematge

l’any 2000. Avui dia, no obstant això, la quantitat de generació de dades

resulta immensa:

– Facebook ingereix 500 terabytes de dades noves cada dia.

– Un Boeing 737 generarà 240 terabytes de dades amb la telemetria de

vol, durant cada vol, a través dels Estats Units.

– La proliferació dels telèfons intel·ligents, les dades que creen i consu-

meixen.

– Sensors incrustats en objectes quotidians aviat desembocaran en

l’alimentació del sistema de dades amb milers de milions de nous va-

lors, en constant actualització; amb dades que contenen informació

sobre medi ambient, ubicació, i, també, una altra informació, inclo-

ent-hi el mateix consum de vídeo en streaming o de forma local.

• Velocitat. Cada clic en els anuncis a Internet, així com el comportament

de l’usuari, són capturats per milions; l’ús d’algorismes d’alta freqüència,

dins de l’operativa de compravenda d’accions en mercat financer, reflec-

teix els canvis del mercat dins de microsegons; una màquina als processos

d’intercanvi de dades entre milers de milions de dispositius; infraestructu-

ra i sensors generen dades de registre massives, en temps real; els sistemes

de jocs en línia compatibles amb milions d’usuaris simultanis, cadascun,

produeix múltiples entrades per segon.

• Varietat. Els valors dels grans volums de dades no són només nombres,

dates i cadenes de text. Big data són també dades geoespacials, dades 3D,

àudio i vídeo, així com text no estructurat, inclosos els arxius de registre

i els mitjans de comunicació social. Els sistemes de bases de dades tradi-

cionals van ser dissenyats per fer front a volums més petits de dades es-

tructurades, un nombre més petit d’actualitzacions o una estructura de

dades consistent predictible. Els sistemes de bases de dades tradicionals

també estan dissenyats per funcionar en un únic servidor, per la qual cosa

l’augment de capacitat és car i finit. Atès que les aplicacions han evoluci-

onat per servir grans volums d’usuaris i, ja que l’aplicació de pràctiques de

desenvolupament ha esdevingut àgil, l’ús tradicional de la base de dades

relacional s’ha convertit en una càrrega per a moltes companyies en lloc

d’un factor favorable en els seus negocis.

El paisatge big data està dominat per dues classes de tecnologia: sistemes que

proporcionen capacitats operatives en temps real (càrregues de treball interac-

tives on les dades es capturen i emmagatzemen principalment), i sistemes que

proporcionen capacitats analítiques amb retrospectiva, anàlisi complexa, que

pot fer-se sobre la major part o la totalitat de les dades. Aquestes classes de

tecnologia són complementàries i amb freqüència s’implementen juntes.

Els sistemes operacionals i analítics per a grans volums de dades presenten re-

queriments oposats i han evolucionat per fer front a les seves demandes parti-

culars per separat i de manera molt diferent. Cadascun ha impulsat la creació
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de noves arquitectures de tecnologia. Els sistemes operacionals, com ara les

bases de dades NoSQL, se centren a atendre les sol·licituds concurrents de ma-

nera molt ràpida mentre que exhibeixen una baixa latència per a les respostes

que operen en criteris d’accés altament selectius. Els sistemes analítics, d’altra

banda, tendeixen a centrar-se en un alt rendiment: les consultes poden ser

molt complexes i afecten la majoria –si no totes– les dades en el sistema, en

qualsevol moment. Tots dos sistemes tendeixen a operar en molts servidors

que operen en un clúster, manejant desenes o centenars de terabytes de dades

a través de milers de milions de registres.

1.2. Per què els grans volums de dades?

Les dades estan entreteixides en tots els sectors i funcionen en l’economia glo-

bal i, igual com altres factors essencials de la producció, com ara els actius fixos

i el capital humà, gran part de l’activitat econòmica moderna simplement no

podria fer-se sense ells. L’ús de grans volums de dades –grans grups de dades

que es poden ajuntar i analitzar per destriar patrons i prendre millors decisi-

ons– s’està convertint en la base de la competència i el creixement de les em-

preses individuals, millorant la productivitat i la creació de valor significatiu

per a l’economia mundial mitjançant la reducció dels residus i l’augment de

la qualitat dels productes i serveis.

Fins ara, el torrent de dades que inunden el nostre món ha estat un fenomen

que probablement tan sols va excitar uns freaks amants de les dades. Però ara

ens trobem en un punt d’inflexió. D’acord amb la recerca del McKinsey Global

Institute (MGI) i l’Oficina de Tecnologia de Negocis McKinsey & Company,

la gran quantitat de dades generades, emmagatzemades i minades per a les

penetracions, s’ha convertit en econòmicament rellevant per a les empreses,

el Govern i els consumidors.

La història de les tendències anteriors en inversió i innovació de TU, i el seu

impacte en la competitivitat i la productivitat, suggereixen clarament que els

grans volums de dades poden tenir una potència similar, a saber, la capacitat de

transformar les nostres vides. Les mateixes condicions que van permetre que

les anteriors ones de les TI, és a dir, les innovacions tecnològiques, seguides de

l’adopció d’innovacions de gestió complementàries, estiguin agafant la seva

posició en relació amb els grans volums de dades; i s’espera que els proveïdors

de tecnologia de grans volums de dades i les capacitats analítiques avançades

arribin a tenir com a mínim tant impacte en la productivitat com a proveïdors

d’altres tipus de tecnologia.

Totes les empreses han de considerar de debò els grans volums de dades i el

seu potencial per crear valor si volen competir.

http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
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1.3. Big data: d’on ve?

S’estan produint big data a un ritme sorprenent. La majoria de les organitza-

cions no poden mantenir el ritme, però els que ho estan fent s’estan trobant

dades valuoses.

Google és, probablement, el millor exemple d’una empresa que usa els grans

volums de dades. Es basa principalment en les dades del motor de cerca, així

com en l’historial de cerca, la demografia, l’activitat dels mitjans de comuni-

cació social, la ubicació i el temps amb la finalitat de vincular un cercador amb

un resultat. Però les organitzacions no han d’anar tan lluny per beneficiar-se

de les dades. Per exemple, la ciutat de Boston ha estat utilitzant les dades ob-

tingudes dels telèfons intel·ligents per reparar sots als carrers. Hi ha una sèrie

d’oportunitats per a les agències governamentals, incloent-hi la ciberseguretat

i l’optimització de la infraestructura. Pot ser que totes les possibilitats involu-

crades en l’ús de big data no siguin «glamuroses», però poden ajudar a man-

tenir les dades segures i, al mateix temps, estalviar diners. Llavors, quin és,

exactament, el seu origen? Heus aquí algunes respostes:

• Programari. En general, en instal·lar una nova peça de programari, s’ha de

decidir si està preparat per enviar automàticament informes anònims als

creadors. Aquestes dades no revelen errors, però sí la quantitat i freqüència

amb la qual s’està utilitzant el programari. Les dades poden contribuir tant

a una campanya de màrqueting com a la millora de l’aplicació per part

dels desenvolupadors.

• Maquinari. Les mesures de rendiment són crucials per a la sobrecàrrega

d’un departament de TI. Els grans volums de dades poden revelar les ten-

dències sobre com, quan i per què els empleats estan utilitzant els seus

dispositius, i emprar aquesta informació sobre els servidors per millorar-ne

l’eficiència.

• Comportament. Tot el que es fa a Internet rep un seguiment d’almenys

un grapat d’empreses. Llocs com Google i Facebook viuen i moren pel re-

guitzell de dades que deixen darrere. Amb quina freqüència es visita i on es

fa clic quan es descobreix un nou lloc és insignificant per a l’usuari, però

és una informació molt valuosa quan es combina amb el comportament

d’uns pocs milions d’altres persones. Les galetes del navegador també aju-

den al fet que això sigui possible.

Hi ha tants llocs que generen grans volums de dades que resulta impossible

esmentar-los tots. Per exemple, la NASA està recollint constantment dades so-

bre clima i el temps per analitzar les tendències climatològiques. Aquesta in-

formació no té preu, ja que pot influir en les decisions i la legislació per pro-

tegir el medi ambient.
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2. Per què estudiar els grans volums de dades?

L’ús de grans volums de dades s’està convertint en una forma crucial per a

les empreses que porta a superar els seus companys. En la majoria de les in-

dústries, els competidors establerts i els nous operadors aprofitaran per igual

les estratègies basades en dades per innovar, competir i capturar valor. De fet,

trobem els primers exemples d’aquest ús de les dades en tots els sectors exami-

nats. En l’assistència sanitària, els pioners de dades estan analitzant els resul-

tats de salut dels productes farmacèutics que han estat àmpliament prescrits,

i estan descobrint beneficis i riscos que no eren evidents durant els assajos

clínics, necessàriament més limitats en temps i en usuaris dels medicaments.

Uns altres dels primers usos dels grans volums de dades estan relacionats amb

l’ús dades procedents de sensors integrats en els productes de joguines per a

nens per determinar com aquests productes s’utilitzen realment al món real

i integrar aquesta informació en els productes industrials. Aquesta mena de

coneixement ens dóna informació per a la creació de noves ofertes de serveis

i el disseny de futurs productes.

Els grans volums de dades ajuden a crear noves oportunitats de creixement

i noves categories d’empreses, com les que agreguen i analitzen dades de la

indústria. Moltes d’aquestes són empreses que se situen al centre de l’enorme

flux d’informació quan les dades sobre els productes i serveis, compradors i

proveïdors, les preferències del consumidor i la intenció poden ser capturades

i analitzades. Amb visió de futur, els líders de tots els sectors han de començar

agressivament a construir les infraestructures per a l’ús dels grans volums de

dades en les seves organitzacions.

A més de la magnitud de dades grans, el temps real i la naturalesa d’alta fre-

qüència de les dades també són importants. Per exemple, la predicció immedi-

ata, la capacitat d’estimar paràmetres com la confiança del consumidor, quel-

com que abans només es podia fer de forma retrospectiva, s’utilitza cada ve-

gada més freqüentment i afegeix un poder considerable per a la predicció. De

la mateixa manera, l’alta freqüència de dades permet als usuaris provar teories

gairebé en temps real i a un nivell que mai abans havia estat possible.

Es van estudiar cinc dominis en profunditat (la salut i vendes al detall als

Estats Units, el sector públic a Europa i les dades de fabricació i de localització

personal, és a dir, les dades de localització generades pels dispositius mòbils

intel·ligents a escala mundial), i van sorgir algunes formes d’aplicació general

d’aprofitament de les dades.
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2.1. Què va posar en marxa l’era de les grans dades

Què va posar en marxa la gran era de les dades? El 2013, un influent informe

elaborat per McKinsey afirmava que l’àrea de la ciència de dades seria el cata-

litzador número u per al creixement econòmic. McKinsey va identificar una

d’aquestes noves oportunitats que van contribuir a la posada en marxa de la

gran època dels grans volums de dades: un torrent cada vegada més gran de

dades. Això fa referència a la idea que les dades poden venir de forma contí-

nua i a un ritme ràpid. Avui dia, es pot comprar un disc dur per emmagatze-

mar tota la música al món per tan sols 1.000 euros. Aquesta és una increïble

capacitat d’emmagatzematge, molt per sobre de qualsevol altra forma prèvia

d’emmagatzematge de música.

El 2010 hi havia cinc mil milions de telèfons mòbils en ús. Podem estar segurs

que n’hi ha més avui i, com és molt comprensible, aquests telèfons i les apli-

cacions que s’hi instal·len són una gran font de grans volums de dades, cosa

que, sempre i cada dia, contribueix a ampliar la informació de base.

I què podem dir de Facebook? Recentment, acaba d’establir un registre de mil

milions de persones que, en un sol dia, té més de trenta milions de peces de

contingut compartit tots els mesos.

Doncs bé, aquesta xifra és del 2013. Així que podem estar completament se-

gurs que és molt més gran ara mateix. Això ens fa pensar: quantes coses vam

compartir nosaltres mateixos a Facebook ahir, i el mes passat?

Tot això porta a projeccions molt alarmants de creixement en el volum de

maneig de dades: el 40% en dades mundial és per any, i el 5% de la despesa

mundial de TI. Aquesta quantitat de dades ha empès al fet que la ciència de

dades sigui un camp molt puixant en el desenvolupament d’iniciatives i en el

món dels negocis d’avui dia.

Però hi ha alguna cosa més que contribueix a la font de catalitzador de la ci-

ència de dades. És la computació en núvol. Això s’anomena informàtica sota

demanda. La computació en núvol és una de les formes amb què la compu-

tació s’ha convertit en quelcom que permet fer qualsevol cosa en qualsevol

moment i a qualsevol lloc. És possible sorprendre’s en saber que algunes de

les aplicacions favorites dels usuaris són de negocis que s’executen des de bo-

tigues o cafès. Aquesta nova capacitat, combinada amb el torrent de dades,

dóna l’oportunitat de fer noves, dinàmiques i escalables anàlisis de dades, que

ens diuen coses noves sobre el nostre món i sobre nosaltres mateixos.

En resum, un nou torrent de grans volums de dades, combinades amb capaci-

tat de còmput en qualsevol moment i en qualsevol lloc, ha estat en el centre

de la posada en marxa d’aquesta gran època dels grans volums de dades.
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2.2. Què fa que els grans volums de dades siguin tan valuosos?

Els grans conjunts de dades s’estan generant ara mateix al nostre al voltant.

On? Es tracta de les aplicacions. És la manera en què les grans dades poden

servir a les necessitats humanes i fan que siguin tan valorades.

Els grans volums de dades ens permeten construir millors models sobre dife-

rents aspectes de la realitat i aquests produeixen resultats de més gran precisió.

Estem sent testimonis d’enfocaments enormement innovadors pel que fa a

com les empreses comercialitzen i venen productes:

• Com es gestionen els recursos humans.

• Com es respon davant els desastres naturals.

• I moltes altres aplicacions que evidencien com els grans volums de dades

estan sent utilitzats per influir en les decisions i millorar-ne les respostes.

Però, què significa això exactament? Heus aquí un exemple. Amazon manté

en els seus sistemes referències de coses que qualsevol persona ha estat mi-

rant, la qual cosa li permet personalitzar el que mostren. Això és esperable, ja

que ajuda a reduir l’enorme sèrie d’opcions que es podria haver d’escollir si

simplement s’hagués de navegar contínuament per les innombrables opcions

que Amazon ofereix. Ara bé, les empreses poden aprofitar la tecnologia per fer

una anàlisi per a la presa de decisions amb millor informació basant-se en els

senyals generats pels consumidors reals. Per a Amazon, els grans volums de

dades li permeten «escoltar» la veu de cada consumidor en contraposició als

consumidors en general.

Ara mateix, moltes companyies, incloent-hi Walmart i Target, utilitzen aquesta

informació per personalitzar les seves comunicacions amb els seus clients, la

qual cosa, al seu torn, porta a millorar les expectatives dels consumidors i

obtenir clients més satisfets.

Bàsicament, la utilització dels grans volums de dades ha permès la comerci-

alització personalitzada. Els consumidors estan generant copiosament dades

públiques accessibles a través de mitjans socials com Twitter o Facebook. A

través d’aquestes dades, les empreses són capaces de veure el seu historial de

compres, què buscaven, què observaven, per on navegaven i tot el que els in-

teressa, a través dels seus gustos i accions.

Vegem alguns exemples de com les empreses estan utilitzant aquesta informa-

ció per construir millors campanyes de màrqueting i arribar als clients ade-

quats:
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• Una de les àrees amb les quals tots estem familiaritzats són els motors de

recomanació. Aquests utilitzen patrons d’usuaris i les característiques del

producte per predir millor el producte de partida en el motor de cerca,

de manera que s’enriqueix l’experiència de l’usuari. Si alguna vegada heu

comprat a Amazon, sabeu que obtindreu recomanacions sobre la base de la

vostra compra. De la mateixa manera, Netflix us recomanaria veure nous

programes sobre la base del vostre historial de visualització.

• Una altra tècnica que utilitzen les empreses és l’anàlisi d’opinions o, en ter-

mes simples, l’anàlisi dels sentiments al voltant d’esdeveniments i produc-

tes. Cada vegada que feu una compra, podeu veure els comentaris d’altres

usuaris sobre la compra portada a terme. També podeu escriure una revi-

sió del producte una vegada rebut el producte. D’aquesta manera, altres

clients poden estar informats. Però el més important és que Amazon pot

mantenir una vigilància sobre les visualitzacions dels productes i vigilar

les tendències per a un producte en particular. Per exemple, ells poden

jutjar si una revisió del producte és positiva o negativa. Ja que aquestes

opinions estan escrites en el llenguatge de cada usuari, usant una tècnica

anomenada processament del llenguatge natural i altres mètodes analítics,

Amazon pot analitzar l’opinió general d’una persona o del públic sobre

un producte d’aquest tipus. Per aquesta raó, l’anàlisi d’opinions sovint es

refereix com a mineria d’opinió.

• Els dispositius mòbils estan a tot arreu i la gent gairebé sempre porta els

seus telèfons mòbils amb ella. La publicitat mòbil és un mercat enorme per

a les empreses. Les plataformes utilitzen sensors en els dispositius mòbils,

com ara GPS, i proporcionen anuncis basats en la localització en temps

real, a més d’oferir descomptes basats en aquest devessall de dades. Exis-

teix, finalment, una integració de la informació del consumidor amb les

bases de dades en línia i fora de línia, que inclouen les compres recents.

Així mateix, s’incorporen les dades de geolocalització que s’emmarquen

en el context d’un tipus més gran de dades grans, els grans volums de da-

des espacials.

Ara passarem de la comercialització individual al comportament dels consu-

midors en el seu conjunt.

Cada negoci vol entendre el comportament col·lectiu del seu consum amb la

finalitat de capturar el paisatge sempre canviant. Diverses aplicacions per a

grans volums de dades permeten a aquest negoci, mitjançant el desenvolupa-

ment de models d’usuari, capturar el comportament i permetre que les empre-

ses es dirigeixin al públic adequat per a cadascun dels seus productes. O bé, el

desenvolupament de nous productes per als territoris desconeguts.
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Vegem-ne un exemple. Després d’una anàlisi de les seves vendes per als dies laborables,
una companyia aèria podria adonar-se que els seus vols al matí sempre estan esgotats,
mentre que els seus vols a la tarda funcionen per sota de la seva capacitat. Aquesta em-
presa podria decidir afegir més vols al matí, sobre la base d’aquesta anàlisi. Observeu de-
tingudament com no s’estan usant les opcions de consum individuals, sinó utilitzant tots
els vols comprats sense prendre en consideració aquells que els adquireixen. Podria ser
que, no obstant això, s’hagués de parar més atenció a les característiques demogràfiques
d’aquests consumidors per afegir-hi també vols similars en altres regions geogràfiques.

Amb els avenços ràpids en tecnologia de seqüenciació del genoma, la indús-

tria mèdica està experimentant un enorme creixement en grans volums de

dades biomèdiques. Aquestes dades biomèdiques estan sent utilitzades per a

moltes aplicacions en la recerca i la medicina personalitzada. Entre cent mili-

ons i dos mil milions de genomes humans podrien ser seqüenciats cap a l’any

2025. Aquesta seqüenciació exigeix entre 2 i 40 exabytes d’emmagatzematge

de dades. En comparació, tots els vídeos emmagatzemats a YouTube tan sols

requereixen d’1 a 2 exabytes per any.

Una de les aplicacions biomèdiques que aquesta quantitat de dades està per-

metent és la medicina personalitzada. Abans de la medicina personalitzada, la

majoria dels pacients van rebre el mateix tractament sense tenir en compte el

tipus específic de càncer i l’estadi, la qual cosa va funcionar millor per uns que

per a uns altres. La recerca en aquesta àrea està permetent el desenvolupament

de mètodes per analitzar les dades a gran escala a l’hora de desenvolupar solu-

cions a mida per a cada individu, i per tant, sota la hipòtesi de ser més eficaces.

Una persona amb càncer pot ara seguir rebent un pla de tractament que és

estàndard, com la cirurgia per extirpar un tumor. No obstant això, el metge

també pot ser capaç de recomanar algun tipus de tractament personalitzat per

al seu tipus determinat de càncer.

Una altra aplicació de grans volums de dades prové d’una malla

d’interconnexió d’un gran nombre de sensors implantats a les ciutats

intel·ligents. L’anàlisi de les dades generades a partir de sensors en temps real

permet a les ciutats oferir una millor qualitat de servei als seus habitants. I

reduir els no desitjats efectes de la contaminació, la congestió del trànsit, etc.

Per resumir, els grans volums de dades tenen un enorme potencial per perme-

tre generar models amb més precisió per a moltes i diverses àrees d’aplicació.

2.3. A quina àrea d’aplicació pot interessar-li aplicar big data

2.3.1. Exemple: salvar vides amb grans volums de dades

Big data ha canviat la manera de gestionar, analitzar i aprofitar les dades en

qualsevol indústria. Una de les àrees més prometedores per als grans volums de

dades és l’assistència sanitària, on es pot aplicar per fer-hi canvis. L’anàlisi per

a la cura de la salut té el potencial de reduir els costos de tractament, predir els

brots d’epidèmies, evitar malalties que es poden prevenir i millorar la qualitat
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de vida en general. La mitjana d’esperança de vida humana està augmentant

juntament amb la població mundial, la qual cosa planteja nous reptes als mè-

todes de subministrament de tractament actuals. Els professionals de la salut,

igual que els empresaris, són capaços de recopilar grans quantitats de dades i

buscar millors estratègies per utilitzar aquestes xifres. Fins i tot, si els serveis

de salut no són una principal necessitat, cada individu és un pacient poten-

cial i, de la mateixa manera que cadascun de nosaltres, les noves aplicacions

d’anàlisi de salut han de ser una preocupació essencial.

Un dels més grans obstacles que s’interposen en el camí per a l’assistència sa-

nitària basada en dades és com aquestes dades mèdiques es propaguen a través

de moltes fonts regulades per diferents estats, hospitals i serveis administra-

tius. La integració d’aquestes dades requeriria el desenvolupament de noves

infraestructures en les quals tots els proveïdors de dades col·laboressin entre

ells. Igual d’important és implementar noves eines i estratègies d’anàlisis de

dades. La cura de la salut ha de posar-se al dia amb altres indústries que ja han

passat de mètodes estadístics basats en l’estàndard de regressió a uns altres més

orientats cap al futur, com l’anàlisi predictiva, la màquina d’aprenentatge i

l’anàlisi gràfica. No obstant això, hi ha alguns casos gloriosos on la salut no es

queda enrere. Vegem alguns exemples de grans dades en l’assistència sanitària.

Registres�electrònics�de�salut�(EHR,�electronic�health�record)

És l’aplicació més estesa de grans volums de dades en l’assistència sanitària.

Cada pacient té el seu propi registre digital, que inclou dades demogràfiques,

historial mèdic, al·lèrgies, resultats de proves de laboratori, etc. Els registres es

comparteixen a través de sistemes d’informació segurs i estan disponibles per

als professionals de la salut tant en el sector públic com privat. Cada registre

es compon d’un arxiu modificable, la qual cosa significa que els metges poden

aplicar canvis en temps real sense paperassa i no hi ha perill de rèplica de dades.

L’EHR també pot desencadenar avisos i recordatoris, quan un pacient ha de

rebre una nova prova de laboratori o fer un seguiment de les receptes, per veure

si un pacient ha estat seguint les indicacions del metge. Encara que l’EHR és

una gran idea, molts països encara tenen dificultats per posar-la plenament en

pràctica. Els Estats Units han fet un salt important, amb el 94% dels hospitals

que ha adoptat els protocols d’EHR, però la UE segueix anant-hi a remolc.

S’està redactant una ambiciosa directiva elaborada per la Comissió Europea

que suposa la seva adopció. El 2020, el sistema de registre de salut europeu

centralitzat ha de convertir-se en una realitat.

Alertes�en�temps�real

Un altre exemple d’ús de grans volums de dades en l’àmbit sanitari comparteix

una funcionalitat essencial: alertar en temps real. Als hospitals, el programari

de suport de decisions clíniques analitza les dades mèdiques sobre el terreny i

proveeix els professionals de la salut de consells a mesura que prenen decisions

preceptives. Els metges desitgen que els pacients es mantinguin allunyats dels
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hospitals per evitar els costosos tractaments i portar a terme un seguiment de

salut des de casa. Els dispositius d’anàlisi de tendències personals tenen el po-

tencial de convertir-se en part d’una nova estratègia de prestació d’assistència

sanitària. Els accessoris tecnològics personals (wearables) recolliran les dades

de salut dels pacients de forma contínua i enviaran aquestes dades al núvol. Els

pacients seran capaços de compartir aquesta informació amb els seus metges

per permetre’ls obtenir un millor coneixement del seu estat personal de salut.

A més, aquesta informació es pot compartir amb la base de dades sobre l’estat

de salut de la població en general, cosa que permetrà als metges comparar

aquestes dades en el seu context socioeconòmic i, en conseqüència, modificar

les estratègies de prestació d’assistència sanitària. Les institucions de salut i

els gestors de l’atenció utilitzaran eines sofisticades per controlar aquest flux

massiu de dades i reaccionar cada vegada que els resultats hagin de ser molests.

Per exemple, si augmenta la pressió arterial del pacient de forma alarmant, el

sistema enviarà una alerta en temps real al metge, que, a continuació, prendrà

mesures per localitzar el pacient i administrar-li el que sigui adequat per reduir

la pressió.

L’anàlisi�predictiva�en�l’assistència�sanitària

Optum Labs, una empresa de recerca dels Estats Units d’estil col·laboratiu,

ha recollit els EHR de més de trenta milions de pacients per crear una base

de dades, com a eina d’anàlisi predictiva per millorar la prestació de serveis.

L’objectiu és ajudar els metges a prendre decisions informades basades en la

possibilitat d’emprar, en qüestió de segons, les utilitats i aplicacions dels grans

volums de dades i, d’aquesta manera, millorar el tractament dels pacients. Ai-

xò és particularment útil en el cas de pacients amb històries clíniques com-

plexes que sofreixen diverses condicions clíniques. Les noves eines també se-

rien capaces de predir, per exemple, qui està en risc de patir diabetis i a qui

s’ha d’aconsellar fer ús d’anàlisis addicionals, o qui ha de prendre mesures de

control de pes.

Ús�de�dades�de�salut�per�a�la�planificació�estratègica�informada

L’ús de grans volums de dades en l’assistència sanitària permet la planificació

estratègica, gràcies a un millor coneixement sobre les motivacions de les per-

sones. Els professionals sanitaris poden analitzar els resultats de revisió mèdi-

ca entre persones de diferents grups demogràfics i identificar els factors que

poden portar la gent a no començar el seu tractament a temps.

La Universitat de Florida va fer utilitzar Google Maps i les dades de salut públi-

ca gratuïtes per preparar mapes de calor (heat maps) dirigits a múltiples qües-

tions, com ara el creixement demogràfic i les malalties cròniques. Posterior-

ment, els acadèmics comparen aquestes dades amb la disponibilitat de serveis

http://www.optum.com/optumlabs.html
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mèdics a les zones més calentes. Els coneixements adquirits els van permetre

revisar la seva estratègia de prestació d’atenció mèdica i agregar més unitats

d’atenció a les zones més problemàtiques.

La�telemedicina

La telemedicina ha estat present al mercat dels serveis de salut durant més

de quaranta anys, però només avui dia, amb l’arribada de les videoconferèn-

cies, telèfons intel·ligents, dispositius sense fils, entre d’altres, ha estat capaç

d’entrar en plena efervescència. El terme es refereix a la prestació de serveis clí-

nics a distància utilitzant la tecnologia. Es fa servir per a les consultes primàries

i un diagnòstic inicial, per al monitoratge de pacients a distància i l’educació

mèdica per a professionals de la salut. Alguns dels usos més específics inclo-

uen la telecirurgia (els metges poden fer operacions amb l’ús de robots) i el

lliurament de dades d’alta velocitat en temps real sense estar físicament en el

mateix lloc que el pacient.

Els metges utilitzen la telemedicina per proporcionar plans de tractament per-

sonalitzats i prevenir l’hospitalització o la readmissió. Això els permet predir

esdeveniments mèdics aguts amb antelació i evitar la deterioració de les con-

dicions del pacient. Per mantenir els pacients fora dels hospitals, la telemedi-

cina ajuda a reduir les despeses de cura de la salut i millorar la qualitat del ser-

vei. Els pacients poden evitar cues d’espera i els metges no perden temps amb

consultes i tràmits innecessaris. La telemedicina també millora la disponibili-

tat de cura de la salut, ja que l’estat dels pacients es pot supervisar i consultar

a qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquests exemples d’ús de grans volums de dades en l’assistència sanitària de-

mostren que el desenvolupament de les aplicacions mèdiques de les dades ha

de ser l’objectiu principal de la ciència de dades, ja que tenen el potencial de

salvar vides. Avui dia, els grans volums de dades permeten la identificació pre-

coç de malalties en pacients individuals, així com de certs grups socioeconò-

mics, i l’adopció de mesures preventives.

2.3.2. Exemple: altres aplicacions d’interès

Ministeri�de�Justícia�-�Brasil

El Ministeri de Justícia té un magatzem de dades (base de dades) amb més de

mil milions de registres, a més d’un potent superordinador d’IBM, anomenat

Watson, capaç de recollir i confrontar petabytes d’informació amb el proces-

sament de dades en fraccions de segons. L’objectiu del Ministeri de Justícia,

amb l’ús de grans volums de dades, és identificar evidències d’accions il·legals,

especialment relacionades amb el blanqueig de diners.

MapLink
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MapLink, especialitzada en mapes de digitalització, ha estat utilitzant en els

darrers anys programari de localització per satèl·lit i ha registrat centenars de

milers de dades de més de quatre-cents mil cotxes a São Paulo, tot en temps

real.

Aquest treball d’avançada tecnologia va permetre a l’empresa fer un diagnòstic

precís del trànsit de la ciutat, amb tots els punts de trànsit més lents, les raons

i les possibles alternatives.

UPS

UPS, companyia nord-americana de transport i logística, tenia el repte

d’optimitzar l’horari de les seves rutes, fent-les el més eficient i el menys cos-

toses possible. Va ser necessari fer una gràfica matemàtica i estudiar totes les

rutes de tots els seus vehicles, avaluant també la velocitat, la pressió, el temps

dedicat a cada lliurament, RPM i, així, successivament.

La instal·lació de sensors en tots els vehicles de l’empresa ha permès arribar a

una solució per a les seves rutes. Després d’un extens període de proves, s’han

aconseguit resultats pràctics: gairebé 5 milions de galons de gas d’estalvi cada

any, així com el manteniment i els lliuraments de productes de manera més

ràpida i amb despeses més reduïdes.

NOAA

L’Administració Oceànica i Atmosfèrica Nacional (NOAA), una organització

que pertany al Govern dels Estats Units, recull uns 30 petabytes de dades al

dia, via satèl·lit, de la instal·lació de sensors en les carreteres, i altres recursos.

El resultat de la inversió va ser augmentar l’eficiència i la precisió de les pre-

diccions dels canvis atmosfèrics, les prediccions de tempestes i la possibilitat

de vendre tota la informació predictiva generada a altres empreses, tant del

sector públic com a privat.

Nike

El fabricant més gran d’articles esportius del món s’ha associat amb una em-

presa especialitzada en tecnologia amb la finalitat de desenvolupar un progra-

mari que s’utilitza per als professionals de l’esport i que informa de la freqüèn-

cia cardíaca, velocitat, nombre de passos donats, distància recorreguda i mol-

tes altres dades.

JP�Morgan
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L’extrem dinamisme dels resultats dels mercats financers en la producció diària

de milions de dades, índexs i indicadors ha de ser combinat amb la finalitat

de formar una tendència més clara i sòlida del que podria succeir en el minut

següent.

El banc nord-americà JP Morgan ha estat treballant durant anys en estudis de

complexos algorismes, conceptes de xarxes neuronals i dades d’encreuament

a través dels sistemes de grans volums de dades per predir les tendències i

entendre quan comprar o vendre accions.

Danone

Danone és un exemple de negoci que va invertir fortament en aplicacions de

grans volums de dades, juntament amb altres avenços de la recerca científi-

ca, per optimitzar la seva oferta: el departament d'R+D va treballar en estreta

col·laboració amb l’equip de grans volums de dades per crear NutriPlanet.

Aquest projecte no només és responsable de l’èxit comercial d’una empresa,

sinó també de la imatge de la marca. La idea era crear uns productes adaptats a

les peculiaritats de les diferents poblacions de tot el món, des de la comprensió

dels hàbits d’alimentació i nutrició de salut proporcionades per aquests hàbits.

L’anàlisi centrada en la nutrició va proporcionar la base per al desenvolupa-

ment d’algunes línies de productes. Per exemple, Danonino es va pensar de

diferents maneres per a diferents països: a Rússia, es va evidenciar que els ali-

ments consumits pels nens de sis a trenta-sis mesos no proporcionaven sufi-

cients quantitats de ferro. A partir d’això, el producte ha canviat per satisfer

millor les necessitats d’una dieta equilibrada per als nens russos.

A part de les modificacions per canviar el contingut d’alguns nutrients,

l’anàlisi de les dades generades pot ajudar, per exemple, a alterar-ne el sabor,

la textura per adaptar-se a les necessitats locals.

Més enllà del bon resultat de la imatge, el negoci i la marca, l’èxit del projecte

pot ser percebut pel seu àmbit d’aplicació. NutriPlanet ja s’utilitza en més de

cinquanta països als cinc continents, la qual cosa representa un nombre més

que significatiu des del punt de vista demogràfic. Es tracta d’una anàlisi de da-

des molt robusta que també considera les particularitats culturals dels diversos

àmbits geogràfics i culturals.

Una altra solució que la companyia va trobar, a partir de l’ús de grans volums

de dades en els seus processos, es relaciona amb la distribució d’un dels seus

principals productes, el iogurt grec. Aquest producte caduca molt ràpidament

i, per tant, havia de ser produït i enviat als supermercats i altres botigues tan

aviat com fos possible. Va ser, a partir de l’enquesta i la informació creuada,
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com es van evidenciar possibles rutes i temps d’entrega, amb la qual cosa la

companyia va trobar una solució per optimitzar les qüestions logístiques rela-

cionades amb el iogurt.

Nestlé

El 2010, Nestlé va haver de fer front a algunes queixes pel Kit-Kat. De fet, va

haver-hi un «moviment» en contra d’aquest i d’altres productes a causa de la

utilització d’oli de palmera en el producte (molt criticat per Greenpeace). En

aquest moment, la companyia va reaccionar de manera lenta en la seva presa

de mesures i tan sols va actuar quan ja havia rebut milers de correus electrònics

de condemna a l’empresa.

Des de llavors, Nestlé ha invertit molt en monitoratge de mitjans socials. Ac-

tualment, recull dades de diversos canals; i, fins i tot, hi ha molts productes

(Nestea, Nesfit, Nescau, Nescafé, Kit-Kat, etc.) que tenen la seva pròpia pàgina

a Facebook (fora dels anuncis a YouTube, piulades, etc.).

A més, la companyia en fa un seguiment gairebé 24 hores al dia, set dies a la

setmana. És molt difícil fer-se una idea de la quantitat de dades que l’empresa

té per avaluar.

Les dades de monitoratge de mitjans socials estan estretament relacionades

amb l’anàlisi de les expressions, les emocions i el comportament dels seus cli-

ents en línia, que permetria a Nestlé desxifrar alguns patrons i predir compor-

taments futurs.

Aquesta pràctica és rellevant per a la comercialització de l’empresa: tant en la

relació amb el client com per dirigir les ofertes a un públic objectiu concret.

L’empresa va aconseguir apropar-se als seus clients i satisfer les seves necessi-

tats, de la mateixa manera que va millorar la reputació.
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3. Big data: quin és el seu origen?

3.1. Comencem pels inicis: d’on ve el big data?

D’on ve el big data? El primer que cal aclarir, abans de parlar de grans dades,

és que no és un concepte nou. La majoria de les grans fonts de dades ja existia

abans, però l’escala en què avui les utilitzem i apliquem ha canviat.

N’hi ha prou amb mirar aquesta imatge de dades d’enllaç obert a Internet.

Això demostra no només que hi ha moltes fonts de dades, sinó també que

estan connectades.

Els grans volums de dades sovint es reduïen a unes poques varietats de dades

generades per màquines, persones i organitzacions. Per dades generades per

màquines, entenem les dades generades a partir de sensors en temps real en

maquinària industrial o de vehicles que registren el comportament de l’usuari

en línia, sensors ambientals o registres de salut personals, i molts altres recur-

sos de dades sensorials.
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El Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) genera 40 terabytes de dades cada se-

gon durant els experiments. No obstant això, per a dades generades per hu-

mans, es fa referència a la gran quantitat de dades de mitjans socials, actualit-

zacions d’estat, piulades, fotos i arxius multimèdia. Per dades generades per

organització, entenem el tipus més tradicional de dades, incloent-hi la infor-

mació de transaccions en bases de dades i les dades d’estructura oberta emma-

gatzemades en magatzems de dades.

Cal considerar que les grans dades poden ser estructurades, semiestructurades

o no estructurades: aquest és un tema que es tractarà més endavant en aquest

curs. En la majoria dels casos d’ús del negoci, una sola font de dades per si

sola no és útil. El valor real sovint prové de la combinació dels diversos cor-

rents de fonts de grans dades entre ells i de la seva anàlisi per generar nous

coneixements, que després tornen a considerar-se grans volums de dades en

ells mateixos.

3.2. Generació de dades automàtica (machine generated data)

3.2.1. Són pertot arreu i n’hi ha una enorme quantitat

Els grans volums de dades generades per màquines són per tot arreu i n’hi ha

una enorme quantitat. Aquells que dissenyen grans avions necessiten grans

volums de dades? Absolutament! Un Boeing 787 produeix la meitat d’un te-

rabyte de dades cada vegada que vola. En realitat, gairebé totes les parts de

l’avió actualitzen constantment el seu estat, tant durant el vol com en l’equip

de terra. Aquest és un exemple de dades generades per màquines procedents

de sensors.

Si ens fixem en totes les fonts de grans dades, les dades proporcionades per

màquines constitueixen la font més gran de grans volums de dades. A més,

són molt complexes. En general, anomenem màquines a aquelles que propor-

cionen alguna mena de capacitat de detecció intel·ligent. Alguna vegada us

heu preguntat per què es diu telèfon intel·ligent al telèfon mòbil? Perquè se’l

dota de propietats per seguir moltes coses, incloent-hi la geolocalització i la

connexió a altres coses.

Llavors, què fa que un dispositiu intel·ligent sigui veritablement intel·ligent?

Hi ha tres característiques principals dels dispositius intel·ligents basades en

què fan amb els sensors i les seves accions per encapsular. Poden connectar-se

a altres dispositius o xarxes, poden executar serveis i recopilar dades autòno-

mament, i això significa que, per ells mateixos, també tenen alguna mena de

coneixement sobre el mitjà que els envolta.
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L’àmplia disponibilitat dels dispositius intel·ligents i la seva capacitat

d’interconnexió han donat lloc a un nou terme: la Internet de les coses. Pensar

en un món de dispositius intel·ligents a la llar, el cotxe, l’oficina, la ciutat, les

zones rurals remotes, el cel, fins i tot, l’oceà; tots connectats i tots generant

dades.

Vegem un exemple d’un dispositiu que conté algunes d’aquestes coses. Un

rastrejador d’activitat personal és un dispositiu o una aplicació per al control

i seguiment de les mètriques relacionades amb el fitness, com ara la distància

recorreguda, el consum de calories i, en alguns casos, els batecs del cor i la

qualitat del son. Què passaria si tothom a cada ciutat portés un rastrejador

d’activitat personal? Què passaria si tothom en dugués diversos? Aquests se-

guidors d’activitat personal han permès una nova forma de fer un monitorat-

ge constant del pacient a través de la medicina personalitzada. De la mateixa

manera, els sensors en avions han generat una nova forma de veure la gestió

de flotes i la seguretat de vol.

En resum, les màquines recullen dades 24 hores 7 dies a la setmana a través

dels seus sensors incorporats, tant en escales personals com a industrials. I per

tant, són les més grans de totes les grans fonts de dades.

3.2.2. Avantatges

Per què és útil el conjunt generat per grans volums de dades mitjançant mà-

quines? Reprendrem per un segon el primer exemple per a les màquines que

generen grans volums de dades preses dels avions. Totes les dades s’estan pro-

duint directament pel mateix avió? Si ens fixem en alguns dels sensors que

contribueixen al terabyte mitjà de dades generades en un avió, trobarem que

algunes provenen d’acceleròmetres que mesuren la turbulència. També hi ha

sensors incorporats en els motors per a la temperatura, la pressió i molts altres

factors mesurables per detectar fallades de funcionament del motor. L’anàlisi

en temps real constant de totes les dades recollides proporciona monitoratge

per a l’ajuda i la detecció de problemes en vols a una altura de 12.000 metres.

Anomenem aquest tipus de processament analític in situ.

Abans, en els sistemes tradicionals de gestió de base de dades relacionals, les

dades sovint es traslladaven a l’espai computacional per al seu processament.

Big data in situ significa fer el càlcul allà on es troben les dades o, en aquest

cas, on s’han generat.

Una característica clau d’aquest tipus de notificacions en temps real és que

permeten accions en temps real. No obstant això, l’ús d’aquesta capacitat re-

quereix una nova concepció de cada aplicació i entendre el seu treball de ma-

nera diferent.
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Si esteu utilitzant un rastrejador d’activitat personal, probablement hauríeu

d’arribar a una estratègia en què es pugui identificar com s’incorporarà l’ús

d’aquests aparells en el vostre estil de vida. Igual que, si esteu planejant incor-

porar l’ús d’idees sobre big data per impulsar la vostra organització, és neces-

sari definir una nova estratègia i una nova forma de treballar. La majoria de

les empreses centrades en big data han actualitzat la seva cultura de treball per

estar més orientades als processos de temps real, orientant l’acció al procés en

temps real per tal de manejar qualsevol tipus de relacions amb els clients, la

detecció del frau, o amb la supervisió i control de sistemes.

A més, aquests volums de dades en temps real i operacions analítiques que

han de dur-se a terme requereixen un ús més gran dels sistemes informàtics

escalables, que han de ser part de la planificació d’una estratègia de grans vo-

lums de dades dins de l’organització.

SCADA són les sigles de control de supervisió i adquisició de dades. SCADA

és un tipus de sistema de control industrial per al monitoratge i control a dis-

tància de processos industrials que existeixen en el món físic, que pot inclou-

re múltiples llocs i molts tipus de sensors. A més de la vigilància i control,

SCADA es pot utilitzar per definir accions de reducció de residus i una efici-

ència més gran en els processos industrials, incloses les de fabricació i genera-

ció d’energia, els processos d’infraestructura pública o privada, el tractament

de l’aigua, l’oli i les canonades de gas, la transmissió d’energia elèctrica, els

processos d’instal·lació, fins i tot, en edificis, aeroports, vaixells i estacions es-

pacials. També es poden utilitzar en la construcció d’aplicacions intel·ligents

per fer monitoratge i controlar la calefacció, ventilació, sistemes d’aire condi-

cionat, així com climatització, accés i consum d’energia. Una vegada més, la

gestió d’aquests processos, un cop s’identifiquen en temps real les tendències,

patrons i anomalies, necessiten ser resoltes en el marc d’ús de big data.

En resum, com més gran és el conjunt de dades generat i més ràpid es genera,

més susceptibles són de prendre’s en temps real les decisions en molts sistemes

i processos, i per a això, és necessari l’ús intensiu d’utilitats de big data. No

obstant això, és necessari un canvi de cultura, tant per al seu càlcul com per

a la seva utilització en temps real.

3.3. Generació de dades per persones

3.3.1. El desafiament de les dades no estructurades

Big data generat per persones, el repte de les dades no estructurades.

Les persones estan generant grans quantitats de dades cada dia a través de les

seves activitats a diverses xarxes de mitjans socials com Facebook, Twitter i

LinkedIn, o llocs per compartir fotos en línia com Instagram, Flickr o Picasa.

I, també, a llocs web per compartir vídeos, com YouTube. A més, existeix una
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enorme quantitat d’informació que es genera a través de blogs i comentaris,

cerques a Internet i, fins i tot, a través de missatges de text, correu electrònic

i per mitjà de documents personals. La major part d’aquestes dades són text-

pesat i no estructurat, és a dir, no s’ajusten a un model de dades ben definit.

També podem considerar que aquestes dades continguin addicionalment al-

guna descripció afegida. Aquesta quantitat d’activitat condueix a un enorme

creixement en les dades.

Sabíeu que en un sol dia els usuaris de Facebook produeixen més dades que

les biblioteques de recerca acadèmica dels Estats Units? Vegem algunes xifres

sobre el volum de dades diàries d’algunes de les més grans plataformes en línia.

És sorprenent que algunes d’aquestes xifres estiguin en el rang de petabytes

per a l’activitat diària. Un petabyte són mil terabytes.

Font: https://www.qubole.com/blog/big-data/social-media-marketing-best-practices-big-data/?
nabe=5695374637924352:0&utm_referrer=https%3A%2F%2fwww.google.es%2F

La grandària de les dades no estructurades generades en la seva majoria pels

éssers humans presenta una gran quantitat de desafiaments. Per dades no es-

tructurades, entenem aquelles dades que no s’ajusten a un model de dades

predefinit. És a dir, no és un model relacional ni és tampoc un model SQL. És

sobretot qualsevol cosa que no emmagatzemem en un sistema tradicional de

gestió de base de dades relacional.

Considereu un rebut de compra que s’obté d’una botiga de queviures. Compta

amb una secció per a la data, una secció amb el nom de la botiga i una secció

per a la quantitat total. Aquest és un exemple d’estructura. Els éssers humans

generen una gran quantitat de dades no estructurades en forma de text. No hi

ha format predefinit per a això. Observeu tots els documents que s’han escrit a

mà fins al moment. En conjunt, es tracta d’un banc de dades no estructurades.

De fet, entre el 80% i el 90% de totes les dades al món són no estructurades

i aquesta xifra està creixent ràpidament.

https://www.qubole.com/blog/big-data/social-media-marketing-best-practices-big-data/?nabe=5695374637924352:0&utm_referrer=https%3A%2F%2fwww.google.es%2F
https://www.qubole.com/blog/big-data/social-media-marketing-best-practices-big-data/?nabe=5695374637924352:0&utm_referrer=https%3A%2F%2fwww.google.es%2F
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Exemples de dades no estructurades generades per persones inclouen textos,

imatges, vídeos, àudio, cerques a Internet i correus electrònics. A més, en

aquest creixent increment de dades no estructurades s’inclouen múltiples for-

mats, com pàgines web, imatges, arxius PDF, PowerPoint, XML i altres formats

que van ser construïts principalment per al consum humà.

Penseu que, encara que un mateix pugui organitzar el seu correu electrònic

amb la data, remitent i assumpte, seria molt difícil escriure un programa per

categoritzar tots els missatges de correu electrònic en funció del seu contingut i

organitzar-los; com a conseqüència, un altre dels reptes de les dades generades

per les persones és el volum i la generació tan ràpida de dades, que és el que

anomenem velocitat.

Font: http://4.bp.blogspot.com/-_sh-tMrn6SM/UP1G1BR3R_I/AAAAAAAAA2c/FE5MADerZtc/s1600/Internet+in
+60+seconds.png

Simplement, atureu-vos un instant a estudiar aquesta informació gràfica i ob-

serveu què succeeix en un minut a Internet. D’altra banda, la confirmació de

les dades no estructurades sovint és lenta i costosa. Els costos i el temps del

procés d’adquisició, emmagatzematge, neteja, recuperació i tractament de les

dades no estructurades poden incrementar la inversió abans que es pugui co-

mençar a recollir valor d’aquest procés. Pot ser bastant difícil trobar les eines

i les persones per posar en pràctica un procediment d’aquest tipus i adquirir

valor al final.

http://4.bp.blogspot.com/-_sh-tMrn6SM/UP1G1BR3R_I/AAAAAAAAA2c/FE5MADerZtc/s1600/Internet+in+60+seconds.png
http://4.bp.blogspot.com/-_sh-tMrn6SM/UP1G1BR3R_I/AAAAAAAAA2c/FE5MADerZtc/s1600/Internet+in+60+seconds.png
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En resum, si bé hi ha una enorme quantitat de dades generades per les per-

sones, la major part d’aquestes dades són no estructurades. Els desafiaments

de treballar amb dades no estructurades no han de prendre’s a la lleugera. A

continuació, veurem com les empreses estan abordant aquests desafiaments

per guanyar en penetració.

3.3.2. Com utilitzar-los?

Com s’està utilitzant el big data generat per persones? Anteriorment, s’ha fet

referència a una sèrie de reptes per a l’ús de les dades no estructurades gene-

rades per les activitats humanes. Ara, veurem algunes de les tecnologies emer-

gents per fer front a aquests desafiaments i veurem alguns exemples que con-

verteixen les dades no estructurades en informació valuosa.

Encara que les dades no estructurades, especialment la classe de dades genera-

da per les persones, tenen una sèrie enorme de desafiaments, la bona notícia

és que la cultura dels negocis d’avui dia està canviant per fer front a aquests

desafiaments i treure’n el màxim profit. Com es diu sovint, un repte és una

oportunitat perfecta. Aquest és certament el cas del big data; així, aquests des-

afiaments han facilitat la creació d’una indústria de tecnologia pròpia.

Aquesta indústria està principalment centrada al voltant d’uns frameworks fo-

namentals i específics de big data que són de tipus open source. Necessiten es-

pecíficament eines per a big data dissenyades des de zero per gestionar la in-

formació no estructurada i analitzar-la. La majoria d’aquestes eines es basen

en el framework per a big data de codi obert anomenat Hadoop. Hadoop està

dissenyat per suportar el processament de grans conjunts de dades en un en-

torn de computació distribuïda. Aquesta definició ja donarà un indici de què

tracta el primer desafiament: el volum d’informació no estructurada.

Hadoop pot manejar grans lots d’informació distribuïda, però existeix princi-

palment una necessitat de processament en temps real de big data que generen

l’activitat de les persones, com les actualitzacions a Twitter o Facebook.

Storm i Spark són altres dos frameworks de codi obert que s’ocupen d’aquest

tipus de dades en temps real generades a un ritme accelerat. Tant Storm com

Spark poden integrar les dades en qualsevol tecnologia de base de dades o

emmagatzematge de dades. Com hem subratllat abans, les dades no estructu-

rades no tenen un model de dades relacional, per la qual cosa no encaixen

en el model general d’emmagatzematge de dades tradicional, basat en bases

de dades relacionals. Els magatzems de dades (data warehouses) són reposito-

ris centralitzats de dades integrades a partir d’una o més fonts. Les dades que

s’emmagatzemen en els repositoris s’extreuen de fonts múltiples i es transfor-

men en una forma estructurada recognoscible per a la base de dades; final-
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ment, en un sistema de càrrega en la base de dades, que pot fer més lenta la

seva utilització per part dels treballadors en la creació d’informes analítics dins

de l’empresa.

Aquest procés d’extreure, transformar i carregar s’anomena generalment ETL

(extract, transform and load). Aquest enfocament era l’estàndard en els sistemes

de dades empresarials fins fa poc. Com podreu adonar-vos-en, és bastant està-

tic i no encaixa bé amb el món dinàmic del big data d’avui dia. Llavors, com

ho fan les empreses avui per solucionar aquest problema? Moltes estan utilit-

zant un enfocament híbrid en què les seves dades estructurades de grandària

més petita romanen en les seves bases de dades relacionals, mentre que els

grans conjunts de dades no estructurades s’emmagatzemen en bases de dades

NoSQL en el núvol.

Les tecnologies de dades NoSQL es basen en conceptes no relacionals i propor-

cionen opcions d’emmagatzematge de dades, típicament el càlcul directe en

el núvol anant més enllà de les bases de dades relacionals tradicionals centra-

des en ràtios de proximitat i locals. El principal avantatge d’utilitzar solucions

NoSQL és la seva capacitat per organitzar les dades per a l’accés de manera

escalable i adaptativa al problema, i els objectius corresponents a la manera

com s’utilitzaran les dades. Per exemple, si s’utilitzen les dades d’una anàlisi

per trobar les connexions entre els conjunts de dades, llavors, la millor solució

és una base de dades gràfica. Neo4j és un exemple d’una base de dades gràfica.

Si l’accés a les dades es millora utilitzant parells de clau-valor, com si es tractés

d’un motor de cerca convencional, llavors, la millor solució és probablement

una base de dades dedicada, amb emparellament clau-valor. Cassandra és un

exemple d’una base de dades que usa aquest tipus d’ordenació interna. Aquests

i molts altres tipus de sistemes NoSQL s’explicaran més endavant.

Com treure avantatge d’aquestes tecnologies per generar valor? Com hem vist,

el big data ha de conduir-se a través d’una sèrie de passos abans que generi va-

lor, és a dir, l’accés a dades, emmagatzematge, neteja i anàlisi. Un enfocament

per resoldre aquest problema és executar cada etapa com una capa diferent i

utilitzar eines disponibles per adaptar-se al problema en qüestió, i l’escala de

les solucions analítiques a grans volums de dades.

Ara farem un pas enrere i recordarem algunes de les dades que hem observat

sobre big data. Recordeu com les empreses poden escoltar la veu real dels cli-

ents en utilitzar les tecnologies de big data? És aquest tipus de dades les que

són realment útils i són les que les empreses busquen: l’anàlisi de sentiments

extrets de les actualitzacions de les xarxes socials, així com altres dades per

saber si la gent manté una associació positiva o negativa amb el seu negoci.

Les organitzacions estan utilitzant el processament de les dades personals per

comprendre les veritables preferències dels seus clients.
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Quin és el total del conjunt de dades extretes de Twitter que diverses empreses

analitzen diàriament per mesurar el sentiment entorn del seu producte? La

resposta és de 12 terabytes per dia. A tall de comparació, cadascú de nosaltres

necessitaria escoltar música contínuament durant dos anys seguits i només

aconseguiria 1 terabyte de música.

Una altra àrea d’aplicació, com a exemple per a les dades generades, és el mo-

delatge del comportament del client i la predicció de compra. Amazon, Netflix

i moltes altres organitzacions utilitzen aquesta anàlisi per sondejar les prefe-

rències dels seus clients. Segons el comportament del consumidor, les organit-

zacions suggereixen millors productes als clients i, al seu torn, obtenen clients

més satisfets i més guanys.

Una altra àrea d’aplicació on el valor es presenta en forma d’impacte social i de

benestar social és la gestió de desastres. Hi ha molts tipus de big data que poden

ajudar amb l’alerta primerenca de desastres. Les dades en forma d’imatges i

piulades ajuden a facilitar una resposta col·lectiva a les situacions de desastre,

com ara evacuacions a través de la ruta més segura, utilitzant la retroalimen-

tació de la comunitat a través dels mitjans socials. La International Network of

Crisi Mappers és la més gran d’aquesta mena de xarxes i inclou una comunitat

internacional activa de voluntaris. Els gestors de crisis utilitzen grans volums

de dades en forma d’imatges aèries i de satèl·lit, mapes participatius i actua-

litzacions en línia a Twitter per analitzar les dades utilitzant plataformes geo-

espacials, visualització avançada, simulació en viu i models computacionals

i estadístics. Una vegada analitzats els resultats, són reportats als centres de

resposta ràpida i les agències humanitàries a través d’aplicacions mòbils i web.

El 2015, just després dels terratrèmols esdevinguts al Nepal, es van analitzar

les fonts de les piulades i els mitjans de comunicació per accedir ràpidament

a la possibilitat de comunicar els danys i les necessitats especials, identificant

on es necessitava més acció directa d’ajuda humanitària. Aquest exemple és

increïble i mostra com el big data pot tenir un enorme impacte en el benestar

social en temps de necessitat.

En resum, existeixen reptes en el treball amb dades no estructurades generades

per persones, especialment a causa de l’escala i velocitat que les aplicacions

exigeixen. També existeixen tecnologies emergents i solucions que estan sent

utilitzades per moltes aplicacions per tal de generar valor a partir d’aquesta

enorme i rica font d’informació.

3.4. Generació de dades per a organitzacions i empreses

3.4.1. Dades estructurades, dades ocultes: sitges d’informació

Els grans volums de dades generades per organitzacions solen ser estructura-

des, però sovint es troben emmagatzemades o ocultes en sitges d’informació.
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L’últim tipus de dades que considerarem és el big data generat per les organit-

zacions. Aquest tipus de dades són el més proper al que la majoria de les em-

preses tenen actualment. Però es considera una mica passat de moda, o tra-

dicional, en comparació amb altres tipus de grans dades. No obstant això, és

almenys tan important com altres tipus de dades grans. Llavors, com produei-

xen dades les organitzacions? La resposta a com una organització genera dades

depèn molt de l’organització i del seu context. Cada organització té diferents

pràctiques d’operació i models de negoci, que es tradueixen en una varietat

de plataformes de generació de dades. Per exemple, el tipus i la font de dades

d’un banc són molt diferents del que es pot observar en un fabricant d’equips

de maquinari.

Font: http://chandoo.org/wp/2013/07/01/introduction-to-excel-2013-data-model-
relationships/

Alguns tipus comuns de grans volums de dades de l’organització provenen de

les transaccions comercials, targetes de crèdit, institucions governamentals,

comerç electrònic, banca, o d’existències en els registres, registres mèdics, sen-

sors, transaccions, clics i, així, successivament. Gairebé cada esdeveniment pot

ser potencialment emmagatzemat. Les organitzacions emmagatzemen aques-

tes dades per al seu ús actual i futur, així com per a l’anàlisi del comportament

en el passat. Diguem que tenim una organització que recull les operacions de

venda. Podem utilitzar aquestes dades per al reconeixement de patrons per

detectar productes correlacionats, per estimar la demanda de productes que

puguin pujar en vendes, així com la detecció d’activitat fraudulenta. D’altra

banda, en obtenir el nostre rècord de vendes, podem correlacionar-lo amb els

nostres registres de màrqueting i, així, podem trobar el que realment va causar

impacte en les campanyes de màrqueting o vendes. Tot s’està convertint ja en

una organització amb un ús intel·ligent de dades. Ara pensem a correlacionar

les nostres dades de vendes juntament amb altres dades públiques obertes ex-

ternes, com els principals esdeveniments mundials en les notícies. Podem pre-

guntar-nos: es va tractar d’una acció comercial intel·ligent o va ser una con-

seqüència d’esdeveniments externs que han activat les nostres vendes? Usant

les anàlisis adequades, ara es poden confeccionar inventaris per ajustar el crei-

xement i la demanda previstos. A més, les organitzacions construeixen i apli-

quen processos per registrar i supervisar esdeveniments de negocis d’interès,

com ara el registre d’un client, la fabricació d’un producte o agafar una co-

manda. Aquests processos recopilen dades, com ara, les transaccions, taules de

referència i les relacions, així com les metadades que estableixen el seu context

altament estructurat.

http://chandoo.org/wp/2013/07/01/introduction-to-excel-2013-data-model-relationships/
http://chandoo.org/wp/2013/07/01/introduction-to-excel-2013-data-model-relationships/
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En general, les dades estructurades s’emmagatzemen en sistemes de bases de

dades relacionals. No obstant això, diem que és estructurada qualsevol dada

que es trobi en forma d’un registre situat en un camp fix o dades d’arxiu estruc-

turat. Aquesta definició també inclou fulls de càlcul. Com s’ha esmentat abans,

tradicionalment aquest tipus de dades altament estructurades són la gran ma-

joria de les dades obtingudes i es processen tant en sistemes d’intel·ligència

operacional com de negoci.

Vegem les dades de transaccions de vendes en el nostre exemple anterior. Si

ens fixem en les dades de la taula relacional a la dreta, tal com el seu nom es-

tructurat suggereix, la taula està organitzada per emmagatzemar dades utilit-

zant una estructura definida per un model. Cada columna està etiquetada per

dir-nos les dades que la columna té intenció d’emmagatzemar. Això és el que

anomenem model de dades. Un model de dades defineix cadascuna d’aquestes

columnes i camps de la taula, i defineix les relacions entre ells. Si ens fixem en

la columna de la identificació del producte (product ID), es veurà que només

inclou identificadors que potencialment poden estar vinculats a una altra tau-

la que defineixi cadascun d’aquests productes. La capacitat de definir aquest

tipus de relacions, aconseguir fàcilment dades estructurades, o en aquest cas,

bases de dades relacionals, és una cosa adoptada ràpidament per moltes orga-

nitzacions.

Font: https://farm3.staticflickr.com/2570/4358640293_8601616aa8.jpg

Hi ha llenguatges comunament utilitzats com SQL (structured query language),

per extreure les dades d’interès per part d’aquestes taules. Això es coneix com a

consulta de dades. No obstant això, fins i tot podria ser un desafiament integrar

aquestes dades estructurades. Aquesta imatge ens mostra un seguit de tecno-

logies que s’utilitzen per modelar, compilar i consultar dades no estructurades

procedents de components de programari i maquinari dins d’una organitza-

ció. En el passat, aquests desafiaments van conduir al fet que la informació

s’emmagatzemés en el que anomenem sitges d’informació, fins i tot, dins de la

mateixa organització. Moltes organitzacions han captat tradicionalment da-

http://farm3.staticflickr.com/2570/4358640293_8601616aa8.jpg
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des en l’àmbit de departament, sense infraestructura i polítiques per compartir

i integrar aquestes dades adequadament. Això ha dificultat el creixement del

reconeixement de patrons i ha impedit la realització escalable dels beneficis

a tota l’organització.

Ja que ningú en el sistema té accés a totes les dades que l’organització posseeix,

cada conjunt de dades està compartimentat. Si aquestes sitges es deixen sense

tocar, les organitzacions corren el risc de resultar obsoletes, no sincronitzades

i, fins i tot, amb conjunts de dades invisibles per a l’organització.

Les organitzacions s’estan adonant dels resultats perjudicials d’aquesta estruc-

tura rígida i estan perseguint el canvi de les polítiques i la infraestructura

per permetre un tractament integrat de totes les dades en benefici de tota

l’organització. Les solucions basades en el núvol es veuen com a solucions àgils

i de baix desemborsament de capital en aquesta àrea.

En resum, mentre que les dades d’organització molt estructurada són molt

útils i dignes de confiança i, per tant, una valuosa font d’informació, les orga-

nitzacions han de parar especial atenció a trencar les sitges d’informació per

fer ple ús del seu potencial.

3.4.2. Com obtenir beneficis mitjançant la combinació amb

altres tipus de dades

Els beneficis provenen de la combinació amb altres tipus de dades. Com es be-

neficien algunes organitzacions del big data? Vegem alguns exemples del món

real per comprovar els avantatges que aquestes organitzacions estan obtenint

de l’ús de big data.

Una d’aquestes empreses és UPS. UPS fa setze milions d’enviaments per dia.

Manté el seu web al voltant de quaranta milions de sol·licituds de rastreig.

Això és enorme. Una estimació de la quantitat de dades que UPS manté en les

seves operacions és de 16 petabytes. Es pot estimar quants diners pot estalviar

UPS mitjançant la reducció en tan sols un quilòmetre de les rutes de cada

conductor? Si es pot reduir la distància recorreguda per cada camió, fins i tot,

per un quilòmetre, UPS pot estalviar la barbaritat de 50 milions de dòlars l’any.

Aquí és on el big data fa passos en ferm. Utilitzant algorismes complexos sobre

grans conjunts de dades, es poden obtenir optimitzacions de ruta que abans

no eren visibles per a l’empresa. El big data, juntament amb el processament

intel·ligent, permet a UPS gestionar milers d’optimitzacions de ruta.

Ens traslladarem ara, del trànsit de lliurament del paquet, al domini de venda

al detall. Una organització del domini de compres al detall que utilitza molt

big data és Walmart. Walmart és una gran organització que rep dos-cents cin-

quanta milions de clients en deu mil botigues. Sabíeu que recull 2,5 petaby-

tes de dades per hora? Es recullen dades sobre les piulades a Twitter, esdeve-

niments locals, temps local, compres a la botiga en línia, clics i moltes altres
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vendes; atenció al client i les dades relacionades amb el producte. Usen aques-

tes dades per trobar patrons com ara els productes que es compren amb fre-

qüència junts i quin és el millor nou producte per introduir en cadascuna de

les seves botigues, per predir la demanda en el lloc especificat i personalitzar

les recomanacions dels clients. En general, mitjançant l’aprofitament de grans

volums de dades i la seva anàlisi, Walmart ha mantingut la seva posició com

un detallista superior.

Aquests exemples d’UPS i Walmart han estat tan sols dos d’una sèrie

d’empreses que utilitzen grans volums de dades. El big data està produint re-

sultats per a diverses empreses de tots els sectors. Els recents estudis pronosti-

quen que la despesa en tecnologies de big data tendirà a incrementar-se dràs-

ticament en els cinc anys vinents.

En resum, les organitzacions estan obtenint un benefici significatiu de la in-

tegració de big data en la seva cultura d’organització, així com per l’eliminació

de les seves sitges d’informació. Alguns dels principals beneficis per a les orga-

nitzacions són l’eficiència operativa, la millora dels resultats de màrqueting,

més beneficis i més satisfacció del client.

3.5. La clau: la integració de diverses dades

Sigui el que sigui la nostra aplicació de big data, el valor real vindrà de la in-

tegració de diferents tipus de fonts de dades i de la seva anàlisi a gran escala.

Llavors, com podem començar a rebre aquest valor? A vegades, tot el que es

necessita és fixar-se en com les dades ja es recullen d’una manera diferent. I

pot significar una gran diferència en el retorn de la inversió que cal fer.

Analitzarem un cas real, iniciat a partir del juny del 2015, en què l’empresa

de creuers Carnival Cruises va iniciar-se en l’ús de dades estructurades i no

estructurades a partir d’una gran varietat de fonts. Carnival converteix aquesta

activitat d’ús de big data en beneficis per mitjà de tècniques d’optimització de

preus fent ús de les dades integrades.

Per aconseguir una història d’èxit, s’haurà d’incloure la integració de dades en

la consulta de big data. No obstant això, hi ha alguns desafiaments únics quan

s’intenta integrar aquestes diverses fonts de dades i procedir posteriorment a

l’escalat de les solucions.

Però aturem-nos un moment per definir quin efecte de la integració de dades

és útil. La integració de dades significa que es procedeix a reunir dades de di-

verses fonts i a convertir-les en informació coherent i més útil. També anome-

nem a aquest procés «coneixement». Tècnicament, l’objectiu principal aquí és

dirigir-se cap a la compilació i integració del màxim de dades i convertir-la en

quelcom que es pugui utilitzar mitjançant la programació.

http://blogs.wsj.com/cio/2015/04/30/carnival-strategy-chief-bets-that-big-data-will-optimize-prices/
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Un procés d’integració de dades implica moltes fases. S’inicia amb el descobri-

ment de la informació, l’accés a aquesta i el seguiment de les dades; i continua

amb el modelatge i la transformació de les dades des d’una varietat de fonts.

Però, per què necessitem la integració de dades en primer lloc? Començarem

centrant-nos en les diferències entre grans conjunts de dades procedents de

diferents fonts. És possible que tinguem dades d’arxius en text pla, dades en

format des d’una base de dades relacional, dades codificades en XML o JSON,

tots dos molt comuns a Internet per a la generació de dades. Aquests diferents

formats i models són útils, ja que estan dissenyats per expressar diferents da-

des de maneres úniques.

En certa manera, diferents formats i models de dades fan el big data més útil

i més desafiador, tot al mateix temps. Mitjançant la integració de dades en

diferents formats, es fa més ric el producte final amb el nombre de caracterís-

tiques que descriuen les dades. Per exemple, mitjançant la integració de dades

de sensors i càmeres ambientals amb les dades del sistema d’informació geo-

gràfica, es poden usar les capacitats de dades espacials amb dades no espacials

per fer amb més precisió simulacions d’incendis.

Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Old_fire.jpg

En el passat, encara que hem estat capaços de veure les imatges del foc de

càmeres situades en el cim d’una muntanya, igual que aquesta imatge, encara

no s’era capaç de dir de manera automàtica quina era la ubicació exacta de

l’incendi. Ara, quan es detecta un incendi mitjançant una càmera al cim d’una

muntanya, els paisatges s’utilitzen per fer una estimació de la localització del

foc. Aquesta informació d’ubicació es pot introduir en el simulador de foc, tan

aviat com es detecta, per predir, amb més precisió i rapidesa, la grandària i la

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Old_fire.jpg
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localització del foc en la següent hora. De la mateixa manera, es poden usar

dades en temps real amb els conjunts de dades de corbes topogràfiques i usar-

los tots junts.

D’altra banda, la integració dels diversos conjunts de dades redueix significa-

tivament la complexitat general de les dades. Les dades es fan més disponi-

bles per al seu ús i de forma unificada, com un sistema propi. Un avantatge

d’aquesta integració no s’esmenta sovint: aquest sistema de dades, optimitzat

i integrat, pot augmentar la col·laboració entre les diferents parts dels siste-

mes de dades. Cada part pot ara veure clarament com les seves dades estan

integrades en el sistema en general, incloent-hi els escenaris dels usuaris i els

processos de seguretat i privadesa del seu voltant.

En general, s’agrega valor a big data mitjançant la integració de diversos fluxos

de dades, de manera que millora el retorn d’inversió en el negoci, fins i tot

abans de començar a analitzar-lo.

A continuació, ens centrarem en les dimensions d’escalabilitat i discutirem

com es poden començar a abordar alguns d’aquests reptes.
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4. Característiques de big data de dades i aspectes
d’escalabilitat

4.1. Conceptes bàsics. Característiques del big data: les 5 V

Big data. El terme sembla estar apareixent pertot arreu aquests dies. I sembla

que hi ha tants usos d’aquest terme com contextos en els quals apareix aquest

vocable:

• Big data s’utilitza sovint per referir-se a qualsevol conjunt de dades en què

és difícil gestionar l’ús dels sistemes de bases tradicionals;

• també s’utilitza com un terme general per a qualsevol col·lecció de dades

que és massa gran per processar en un sol servidor;

• uns altres utilitzen el terme per referir-se simplement a «una gran quantitat

de dades»;

• a vegades, resulta que s’usa sense ni tan sols referir-se a un conjunt gran

de dades.

Llavors, què és big data? Una especificació precisa de «gran» és difícil

d’aconseguir. El que es pot arribar a considerar gran per a una organització pot

ser petit per a una altra. El que avui es consideren grans conjunts de dades en

un futur probablement serà considerat de petita escala. El petabyte serà con-

siderat com el nou terabyte. Per tant, la grandària per si sola no pot definir

el big data. La complexitat de les dades és un factor important que també ha

de ser considerat.
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Font: http://www.ibmbigdatahub.com/sites/default/files/infographic_file/4-vs-of-big-data.jpg

Ara, la majoria està d’acord amb la caracterització de grans volums de dades

utilitzant el conjunt de les 3 V encunyat per Doug Laney:

• Volum: es refereix a l’enorme quantitat de dades que es generen cada se-

gon/minut/hora/dia en el nostre món digitalitzat.

• Velocitat: es refereix a la velocitat a què s’estan generant dades i al ritme

en què les dades es mouen d’un punt a un altre.

• Varietat: es refereix a les cada vegada més diferents formes en què les dades

puguin ser considerades com inputs del sistema, per exemple, text, imatges,

veu, dades geoespacials.

També, a vegades, s’afegeix una quarta V:

• Veracitat: es refereix a la qualitat de les dades, que poden variar en gran

mesura.

Hi ha moltes altres V que se solen afegir a les anteriors en funció del context.

Per a la nostra especialitat, n’afegirem només la següent:

• València: es refereix a la quantitat de grans dades que poden unir-se entre

elles, formant connexions entre conjunts de dades dispars.

Les V anteriors són les dimensions que caracteritzen les grans dades i també

encarnen els seus reptes. Tenim una enorme quantitat de dades, en diferents

formats i qualitat variable, que han de ser processades ràpidament.

Vegeu també

http://www.gartner.com/
analyst/40872/douglas-laney
https://blogs.gartner.com/
doug-laney/files/2012/01/
ad949-3D-Data-Management-
Controlling-Data-Volume-Velo-
city-and-Variety.pdf

http://www.ibmbigdatahub.com/sites/default/files/infographic_file/4-vs-of-big-data.jpg
http://www.gartner.com/analyst/40872/douglas-laney
http://www.gartner.com/analyst/40872/douglas-laney
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf


© FUOC • PID_00241320 37 Introducció al big data

És important tenir en compte que l’objectiu de processar grans volums de da-

des és necessari per guanyar penetració i amb l’objectiu de recolzar la presa de

decisions. No és suficient ser tan sols capaç de capturar i emmagatzemar les

dades. El punt de recollida i tractament en els volums de dades complexes con-

sisteix a entendre les tendències, descobrir patrons ocults, detectar anomalies,

etc., perquè s’obtingui una millor comprensió del problema que s’analitza i es

puguin prendre decisions millor informades, basades en dades.

De fet, molts consideren com el sisè valor la sisena V, en la caracterització dels

grans volums de dades:

• Valor: el processament de grans volums de dades haurà d’obtenir per re-

sultat el valor dels coneixements adquirits.

Per fer front als reptes dels grans volums de dades, es necessiten tecnologies

innovadores. Processament paral·lel, paradigmes de computació distribuïda,

algorismes escalables d’aprenentatge automàtic i consultes en temps real són

la clau per a l’anàlisi de grans volums de dades. Sistemes d’arxius distribuïts,

clústers, computació en el núvol i magatzems de dades que recolzen varietat

de dades i l’agilitat de computació també són necessaris per proporcionar la

infraestructura per al processament de tractament i anàlisi dels grans volums

de dades. Els fluxos de treball proporcionen una manera intuïtiva, reutilitza-

ble, escalable i reproduïble per processar grans volums de dades, guanyar va-

lor verificable i permetre l’aplicació del mateix mètode a diferents conjunts

de dades.

Amb totes les dades generades a partir dels mitjans socials, sensors

intel·ligents, satèl·lits, càmeres de vigilància, Internet i una infinitat d’altres

dispositius, el big data està per tot arreu.

4.2. Característiques del big data: volum

El volum és la dimensió del big data que es relaciona amb la grandària dels

grans volums de dades.

Aquest volum pot venir de la compilació de grans conjunts de dades que es

comparteix o de moltes peces petites de dades, o d’informació més petita i

esdeveniments de dades que es recullen en el temps.

Cada minut, 204 milions de missatges de correu electrònic s’envien, 200.000

fotos es pengen, i 1,8 milions de likes es generen a Facebook. A YouTube, es

veuen 1,3 milions de vídeos i es pengen 72 hores de vídeo.

Però, de quina quantitat de dades estem parlant? La grandària i l’escala

d’emmagatzematge dels grans volums de dades són massius. Parlem de parau-

les que comencen amb PETA, EXA i Yotta, per definir la grandària; però sabem
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exactament a què ens referim quan esmentem aquestes escales d’informació

de dades? Per establir una comparació, 100 megaoctets serveixen per emma-

gatzemar un parell d’enciclopèdies.

Un DVD ocupa al voltant de 5 GB, i 1 TB serviria per emmagatzemar al voltant

de 300 hores de vídeo de bona qualitat. Una empresa orientada a les dades

recull actualment dades en l’ordre de terabytes, però els petabytes són cada

vegada més comuns en la nostra vida quotidiana.

El Gran Col·lisionador d’Hadrones del CERN genera 15 petabytes l’any.

D’acord amb les prediccions d’un informe, les dades digitals creixeran en un

factor de 44 fins a l’any 2020. Es tracta d’un creixement de 0,8 zettabytes. Un

zettabyte és 1 bilió de gigaoctets, això és 10 a la 21 potència. Els seus efectes

seran enormes!

Cal pensar en tot el temps, cost i energia que es necessita per emmagatzemar

i donar sentit a tota aquesta quantitat de dades. La propera era serà el nostre

dispositiu. 10 a la 24 potència, i brontobytes, 10 a la 27 potència.

Font: http://cloud-land.com/images/The%20Digital%20Universe%202009-2020.jpg

Això és també el que anomenem dades a una escala astronòmica. L’elecció de

posar la Via Làctica al centre del cercle no és només estètica. Això és el que

veuríem si haguéssim d’ampliar de 10 a 21 vegades l’univers. Interessant, no?

La idea és entendre que les empreses i organitzacions estan recollint i s’estan

aprofitant dels grans volums de dades per millorar els seus productes finals,

ja es tracti de seguretat, fiabilitat, salut o governabilitat. En general, en els

negocis, l’objectiu és convertir aquesta quantitat de dades en alguna mena

d’avantatge comercial.

http://cloud-land.com/images/The%20Digital%20Universe%202009-2020.jpg
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La pregunta és: com utilitzem grans volums de dades per millorar la quali-

tat del nostre producte final malgrat una sèrie de problemes relacionats amb

aquest volum?

Existeix una sèrie de desafiaments relacionats amb els grans volums de dades.

El més obvi és, per descomptat, l’emmagatzematge. A mesura que la grandària

de les dades augmenta, també ho fa la quantitat d’espai necessari per emma-

gatzemar les dades de manera eficient.

No obstant això, també és necessari que se sigui capaç de recuperar aquesta

gran quantitat de dades prou ràpidament, i moure-les a les unitats de proces-

sament en el moment oportú per obtenir resultats quan els necessitem. Ai-

xò comporta reptes addicionals, com ara una xarxa, amplada de banda, cost

d’emmagatzematge de dades. Les diferències entre emmagatzematge local i

en el núvol i coses per l’estil. També sorgeixen problemes addicionals durant

el processament d’aquests grans volums de dades. La majoria dels mètodes

d’anàlisi existents no escalen les quantitats de dades en termes de memòria,

processament, o les necessitats d’input-output (IO). Això significa que el seu

rendiment disminuirà.

Vosaltres sou capaços d’obtenir un bon rendiment de dades sobre centenars

de clients. Però què succeirà si feu una expansió de les seves necessitats a 1.000

o 10.000 clients? A mesura que el volum augmenta, el rendiment i el cost

comencen a convertir-se en un desafiament.

Les empreses necessiten una estratègia integral per manejar el processament

de dades a gran escala per al seu benefici de la manera més rendible possible.

L’avaluació de les opcions a través de les dimensions esmentades aquí és el

primer pas quan es tracta d’augmentar contínuament la grandària de les dades.

Com a resum, volum és la dimensió de grans volums de dades relacionades

amb la seva grandària i el seu creixement exponencial. Els desafiaments amb

el treball relacionat amb grans volums de dades inclouen el cost, l’escalabilitat

i el rendiment en relació amb el seu emmagatzematge, accés i processament.

4.3. Característiques del big data: varietat

Ara parlarem d’una forma d’escalabilitat anomenada varietat. En aquest cas,

l’escala no es refereix a l’amplitud de les dades. Es refereix a un augment de la

diversitat. Aquest és un mantra important que cal considerar. Quan nosaltres,

com a científics de dades, pensem en la gran varietat de dades, pensem en

la complexitat addicional que resulta de més tipus de dades i que necessitem

emmagatzemar, processar i combinar.

Des de fa molts anys, el pensament dominant és que, quan estudiem la gestió

de dades, sempre pensem en dades com a taules. Aquestes taules podrien estar

en fulls de càlcul o bases de dades, o arxius individuals, però, d’alguna manera,
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seran modelades i manipulades com a files i columnes d’aquestes taules. Avui

dia, les taules són encara molt importants i dominants; no obstant això, avui

existeix una varietat molt més àmplia de dades per a recol·lecció, emmagatze-

matge i anàlisi a l’hora resoldre problemes del món real.

Les dades d’imatge, dades de text, dades de xarxa, mapes geogràfics, simula-

cions generades per ordinador són només alguns dels tipus de dades que ens

trobem cada dia. L’heterogeneïtat de les dades pot ser caracteritzada al llarg de

diverses dimensions. Esmentem quatre d’aquests eixos aquí:

• Varietat estructural es refereix a la diferència en la representació de les da-

des. Per exemple, un senyal d’EKG és molt diferent d’un article de premsa.

Una imatge de satèl·lit dels incendis forestals de la NASA és molt diferent

de les piulades enviades per persones que estan veient la propagació del

foc.

• Varietat de mitjans es refereix al mitjà en el qual les dades es lliuren.

L’àudio d’un discurs enfront de la transcripció del discurs pot representar

la mateixa informació en dos formats diferents. Els objectes de dades, com

els vídeos de notícies, poden tenir múltiples formats de comunicació: una

seqüència d’imatges, un àudio i text de subtítols tancats, i tots, sincronit-

zats entre ells.

• Varietat semàntica es descriu millor amb dos exemples. Sovint, usem dife-

rents unitats de les quantitats que mesurem. A vegades, també usem me-

sures qualitatives enfront de mesures quantitatives. Per exemple, l’edat pot

ser un nombre o bé representar-se mitjançant termes com ara infantil, ju-

venil o adult. Un altre tipus de varietat semàntica prové de diferents su-

pòsits de condicions sobre les dades. Per exemple, si duem a terme dues

enquestes d’ingressos en dos grups diferents de persones, podem no ser

capaços de comparar-los o combinar-los sense tenir més informació sobre

cada població.

• La variació i la disponibilitat poden adoptar moltes formes. D’una banda,

les dades poden estar disponibles en temps real, igual que les dades d’un

sensor, o poden ser emmagatzemades, com els registres de pacients. De la

mateixa manera, les dades poden ser accessibles de forma contínua, per

exemple d’una càmera de trànsit, o, per contra, de forma intermitent, per

exemple, només quan un satèl·lit es troba sobre la regió d’interès. Això fa

una diferència entre allò que hom pot fer amb operacions amb les dades,

especialment si el volum de les dades és gran.
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No hem de pensar que un sol objecte de dades, o una col·lecció d’objectes de

dades similars, seran tots uniformes en ells mateixos. Els correus electrònics,

per exemple, són una entitat híbrida. Part d’aquesta informació pot ser mos-

trada com una taula. El cos del correu electrònic, en general, conté text. No

obstant això, alguns dels textos poden tenir ornaments al seu voltant.

Els correus electrònics contenen arxius adjunts. Aquests són els arxius o imat-

ges incrustades, o altres objectes multimèdia que permeten els diversos gestors

de correu.

Quan es pren una col·lecció de tots els correus electrònics de la bústia de cor-

reu, o a partir d’una organització, es veu que els remitents i receptors formen

una xarxa de comunicació.

Font: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/07/enron-emails-reveal-
what-a-web-of-deceit-really-looks-like/241885/

El 2001, va haver-hi un famós escàndol entorn d’una companyia anomenada

Enron, que es va dedicar a pràctiques fraudulentes d’informació financera. La

seva xarxa de correu electrònic –en part, es mostra aquí– ha estat estudiada per

científics de dades per tal de trobar patrons usuals i inusuals de les connexions

entre les persones de l’organització. Una col·lecció de correu electrònic també

pot tenir la seva pròpia semàntica.

Finalment, un servidor de correu electrònic és una font de dades a temps real.

No obstant això, un repositori de correu electrònic no ho és.

4.4. Característiques del big data: velocitat

Velocitat es refereix a l’augment de la rapidesa amb què es crea el big data i a

l’augment de la rapidesa amb què han de ser emmagatzemades i analitzades

les dades.

Tractament de dades en temps real perquè coincideixi amb el seu ritme de

producció, ja que genera un objectiu particular d’anàlisi de grans volums de

dades. Per exemple, aquest tipus de capacitat permet la personalització de la

publicitat a les pàgines web que es visiten sobre la base d’una cerca recent,

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/07/enron-emails-reveal-what-a-web-of-deceit-really-looks-like/241885/
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/07/enron-emails-reveal-what-a-web-of-deceit-really-looks-like/241885/
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visualització i historial de compres. Si una empresa no pot treure avantatge de

les dades a mesura que es generen, o a la velocitat amb què l’anàlisi d’aquesta

és necessària, sovint perd oportunitats.

Amb la finalitat de construir un cas per ressaltar la importància d’aquesta di-

mensió de big data, imaginem que estem fent un viatge per carretera. Estem

buscant la millor informació per començar a fer la maleta. En aquest cas, la

informació més recent té més rellevància en la decisió de com fer la maleta.

Utilitzarem la informació o les dades meteorològiques del mes passat o des de

l’any passat fins a aquest moment? O podria utilitzar la informació sobre el

clima d’aquesta setmana, o millor d’ahir, o d’avui? Té sentit obtenir la infor-

mació més recent sobre el temps i processar-la d’una manera que faci que les

nostres decisions siguin més fàcils. Si la informació és antiga, no importa si

és exacta.

Ser capaç de posar-se al dia amb la velocitat i l’anàlisi de big data, ja que pot,

fins i tot, afectar la qualitat de la vida humana. Sensors intel·ligents i disposi-

tius de monitoratge del cos humà poden detectar anormalitats en temps real

i desencadenar accions immediates que poden salvar vides. Aquest tipus de

processament és el que anomenem procés en temps real. El processament en

temps real és molt diferent del seu parent remot, el processament per lots. El

processament per lots era la norma fins fa uns anys. Grans quantitats de da-

des s’introdueixen en màquines d’una grandària considerable i es processen

alhora durant dies. Si bé aquest tipus de processament és encara molt comú

avui dia, les decisions sobre la base d’aquesta informació, que té alguns dies,

poden ser catastròfiques per a algunes empreses.

Les organitzacions que prenen decisions basant-se en dades més recents són

més propenses a encertar. Per aquesta raó, és important que la velocitat de

processament coincideixi amb la velocitat de generació d’informació i obtenir

en temps real el poder de prendre decisions.

Hi ha moltes aplicacions en les quals es transmet nova informació que ha

d’integrar-se a les dades existents per produir decisions com ara la planificació

de resposta d’emergència en un tornado, o decidir estratègies d’operació en

temps real, o aconseguir estimacions en la publicitat. Hem de digerir fragments

de dades a mesura que es produeixen i donar resultats significatius.

A mesura que entren més dades, els seus resultats hauran d’adaptar-se per re-

flectir aquest canvi. Les decisions basades en tractament de dades ja adquiri-

des, com el processament per lots, poden donar una imatge incompleta. I,

per tant, les aplicacions necessiten un context d’estat en temps real. És a dir,

l’anàlisi en streaming.

Afortunadament, amb el cas de la tecnologia de sensors barats, els telèfons

mòbils i les xarxes socials, podem obtenir la informació més recent a un ritme

molt ràpid i en temps real, en comparació del passat. Llavors, com assegurar-se
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que fem coincidir la velocitat de les expectatives per obtenir informació a par-

tir de big data? Amb la velocitat de big data. La taxa de generació, recuperació

o tractament de les dades és d’aplicació específica.

La necessitat d’adoptar mesures basades en dades en temps real dins d’un mo-

del de negoci és el que, al capdavall, determina la velocitat de l’analítica del big

data. A vegades, es necessita la precisió d’un minut. A vegades, la meitat d’un

dia. Vegem aquests quatre camins per veure quan triar el més adequat per a la

seva anàlisi. Els signes de dòlar al costat dels nombres en aquest exemple in-

diquen com és de costosa de l’operació. Com més dòlars, més gran serà el cost.

Quan l’oportunitat de la informació processada no juga cap paper en la presa

de decisions, la velocitat amb què es generen les dades es torna irrellevant.

En altres paraules, es pot esperar el temps que es triga a processar les dades.

Dies, mesos, setmanes. I una vegada ha acabat el processament, es veurà en

els resultats i, probablement, es compartiran amb algú.

Quan la puntualitat no és un problema, es pot triar qualsevol dels quatre ca-

mins. És probable que triem l’opció més barata. Quan el resultat final és una

qüestió de decidir quin dels quatre camins hi ha per triar basant-nos en la

puntualitat, llavors no és tan simple. Haurem de prendre una decisió basada

en el preu del maquinari, en la sensibilitat al temps de la informació, en els

escenaris futurs. En altres paraules, es tracta de com manejar una decisió de

negoci. Per exemple, si la velocitat és molt important, costi el que costi, s’escull

el camí quart.

En resum, hem de parar atenció a la velocitat del big data. El flux de dades

proporciona informació sobre el que està passant en aquest moment. La trans-

missió de dades té una velocitat, la qual cosa significa que es genera a diverses

velocitats. I l’anàlisi d’aquestes dades en temps real dóna agilitat i adaptabili-

tat per maximitzar els beneficis que desitja extreure.

4.5. Característiques del big data: veracitat

Veracitat en el big data es refereix a la qualitat de les dades. A vegades, es refe-

reix a la validesa o volatilitat de la vida útil de les dades.
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La veracitat és molt important per fer operacional el big data. El big data pot

ser sorollós i estar mancat de certesa. Pot estar ple de biaixos o anomalies i

ser imprecís. Les dades no tenen cap valor si no són exactes; els resultats de

l’anàlisi de big data tan sols són tan bons com quan s’analitzen les dades. Això

es descriu sovint en l’analítica com que les escombraries estan millor fora.

Així que podem dir que, encara que els big data ofereixen moltes oportunitats

per prendre decisions sobre dades, l’evidència proporcionada per les dades tan

sols és valuosa si les dades són d’una qualitat satisfactòria. I hi ha moltes ma-

neres diferents de definir la qualitat de les dades.

En el context del big data, la qualitat es pot definir com una funció d’un parell

de diferents variables: l’exactitud de les dades, la fiabilitat de la font de dades, i

la manera com es van generar les dades són tots factors importants que afecten

la qualitat de les dades. A més, és molt significativa la manera de presentar

les dades pel que fa al programa que els analitza, i fa del context una part de

la qualitat.

En aquesta gràfica, a partir del 2015, veiem els volums d’increment de dades;

començant per petites quantitats de dades, les persones generen dades de veu

sobre IP i les xarxes. També veiem que la incertesa de les dades augmenta a

mesura que avancem, de dades de l’empresa, a les dades de sensors. És així

com caldria esperar que succeís. Les dades empresarials tradicionals en bases de

dades han estandarditzat solucions de qualitat, igual que els processos mestres

per a extracció, transformació i càrrega de les dades als quals ens referíem abans

com a ETL. A mesura que les empreses van començar a incorporar dades menys

estructurades i no estructurades de persones en les seves grans solucions de

dades, les dades es tornaven més brutes i més incertes. Hi ha moltes raons per

a això.
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En primer lloc, a Internet, les dades no estructurades són imprecises i incertes.

A més, l’alta velocitat de big data deixa molt poc o gens de temps per ETL i,

al seu torn, dificulta els processos d’assegurament de la qualitat de les dades.

Vegem aquestes valoracions per al producte d’una màquina de tallar plàtan

a Amazon.com. Una de les cinc estrelles en els comentaris diu que va salvar

el seu matrimoni i ho va comparar amb els grans invents de la història. Un

altre crític de cinc estrelles va dir que el seu oficial de la llibertat condicional

va recomanar-li la màquina de tallar, ja que no li era permès estar prop dels

ganivets. Aquests són, evidentment, col·laboradors falsos.

Pensem ara en una avaluació automatitzada de productes que passin per aques-

ta mena de revisions esplèndides i ens donin una estimació d’una gran quan-

titat de vendes de la màquina de tallar el plàtan i, al seu torn, suggereixi

l’emmagatzematge de més màquines de tallar en l’inventari. Amazon tindrà

problemes.

Per a un cas més greu, vegem l’evolució de la grip a Google des del 2013.

Pel voltant del gener del 2013, els Amics de Google van fer una estimació de

gairebé el doble de casos de grip del que va ser registrat pel CDC (Centres per

al Control i la Prevenció de Malalties). La principal raó que hi ha al darrere

és que Google Flu Trends utilitza big data a internet i no va tenir en compte

adequadament les incerteses sobre les dades.

En resum, els creixents torrents de grans dades empenyen cap a la consecu-

ció de solucions ràpides per utilitzar-les en solucions analítiques. Això crea

problemes en el seguiment de la qualitat de dades: allò que s’ha recollit, d’on



© FUOC • PID_00241320 46 Introducció al big data

procedeix i la forma com es va analitzar abans del seu ús. Però és encara més

complicat d’aconseguir amb big data procedent de diverses varietats i diferents

velocitats.

4.6. Característiques del big data: valència

Parlarem d’una nova característica que, en general, no està massa coberta. Es

diu valència. En poques paraules, valència es refereix a la connectivitat. Com

més connectades estiguin les dades, més alta serà la seva valència.

El terme prové de la valència en química. En química, parlem d’electrons in-

terns i electrons de valència d’un àtom. Els electrons de valència es troben a

la part exterior, tenen el nivell més alt d’energia i són responsables de la unió

amb altres àtoms.

Aquesta idea es transfereix a la nostra definició de valència en el context de

big data. Els elements de dades sovint estan connectats directament entre ells.

Una ciutat està connectada amb el país al qual pertany. Dos usuaris de Face-

book estan connectats, ja que són amics. Un empleat està connectat al seu

lloc de treball. Les dades també podrien estar connectades indirectament. Dos

científics estan connectats, perquè tots dos són físics.

Una valència en recollida de dades mesura la relació dels elements realment

connectats i el nombre possible de connexions que podrien donar-se dins de

la col·lecció.

L’aspecte més important de la valència és que la connectivitat de dades aug-

menta amb el temps.

La sèrie de gràfics de xarxa de la figura prové d’un experiment social en què es

va demanar als científics que assistien a una conferència que coneguessin al-

tres científics que no coneixien abans. Després de diverses rondes de reunions,

van trobar noves connexions, que es mostren per les seves vores vermelles.

L’augment de la valència pot conduir a un comportament de grup emergent

en les xarxes de les persones, com la creació de nous grups i coalicions que

han compartit valors i objectius.
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Un conjunt de dades d’alta valència és més dens. Això fa que moltes crítiques

analítiques regulars siguin molt ineficients. Els mètodes d’anàlisis més com-

plexes han d’adoptar-se per tenir en compte l’augment de la densitat. Els des-

afiaments més interessants sorgeixen a causa del comportament dinàmic de

les dades.

Ara hi ha una necessitat de modelar i predir quina quantitat de valència d’un

conjunt de dades connectat pot canviar amb el temps i volum.

El comportament dinàmic també condueix al problema de la detecció

d’esdeveniments, com ara ràfegues de la cohesió local en parts de les dades; i

el comportament emergent en tot el conjunt de dades, com ara l’augment de

la polarització en una comunitat.

4.7. La sisena V: valor

La sisena V: valor. En aquest mòdul, descrivim les cinc formes que es conside-

ren les dimensions de big data. Cada forma presenta una dimensió canviant

de big data, és a dir, la grandària, la complexitat, la velocitat, la qualitat i la

connectivitat.

No obstant això, el cor del gran repte és convertir en valor empresarial real-

ment útil les dades de totes les altres dimensions.

La idea darrere d’aquest processament de tots els grans volums de dades, en el

primer lloc, és per aportar valor al problema que ens ocupa.
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També explorarem com fer els primers passos per començar a generar valor a

partir de big data.

Ara que hem vist totes les maneres, ens centrarem en un exemple d’un repte

de big data. Imaginem que som part d’una empresa anomenada Eglence Inc.

Un dels productes d’Eglence Inc. és un joc mòbil molt popular anomenat

Catch, el Flamenc Rosat. És un joc multiusuari, on els usuaris han de posar en les

seves pantalles tipus especials de flamencs rosats que apareixen aleatòriament

en el mapa mundial, basat en una missió que s’actualitza de forma aleatòria.

Milions de persones a tot el món hi juguen en línia. Un dels objectius del joc

és formar una xarxa d’agents per cobrir col·lectivament el mapa del món amb

els contactes de color rosa flamenc i competir amb altres grups. Els usuaris

poden triar els seus grups basats en estadístiques dels jugadors.

La pàgina web del joc envia coses interessants gratuïtes per als usuaris regis-

trats. El registre requereix que els usuaris introdueixin dades demogràfiques

com ara sexe, any de naixement, ciutat, grau d’ensenyament més alt, i coses

per l’estil. No obstant això, la majoria dels usuaris introdueixen informació

inexacta sobre ells mateixos, igual que la majoria de nosaltres. Per ajudar a mi-

llorar el joc, es recullen les dades d’activitat d’ús de cada jugador a temps real i

s’envien als servidors de dades de l’empresa. Els jugadors són molt entusiastes

i actius en les xarxes socials i tenen fortes associacions amb el joc. Una popular

etiqueta de Twitter per a aquest joc és CatchThePinkFlamingo, que rep més de

dos-cents mil esments a tot el món per dia. Hi ha fortes comunitats d’usuaris

a través dels mitjans socials i es reuneixen per jugar. Ara, imagineu-vos que

sou els arquitectes de grans solucions de dades per Fun Games Inc. Definitiva-

ment, hi ha exemples dels tres tipus de fonts de dades en aquest exemple.

L’aplicació mòbil genera dades per a l’anàlisi de l’activitat de l’usuari, i les con-

verses a Twitter dels jugadors formen una rica font de dades no estructurades

de la gent. Els registres de clients i de joc són exemples de dades que recull

aquesta organització.

Aquest és un repte exemple de big data en què estan representades totes les

grans característiques de les dades. Hi ha un gran volum de jugadors i les dades

de Twitter, que també parlen de la varietat de dades. Els fluxos de dades de

l’aplicació mòbil, lloc web i les xarxes socials en temps real, que poden defi-

nir-se com a dades d’alta velocitat. La qualitat de les dades demogràfiques que

els usuaris aporten no està clara i hi ha xarxes de jugadors que estan relacio-

nats amb el balanç de big data.
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5. Data science: el valor dels grans volums de dades

5.1. Introducció: el valor dels grans volums de dades

La ciència de les dades: obtenció de valor a partir de big data. Però, què sig-

nifica això realment? La ciència de dades es pot considerar una base per a la

recerca empírica en la qual s’utilitzen les dades per induir informació per a les

observacions.

Aquestes observacions són principalment les dades, en el nostre cas, big data,

relacionades amb un negoci o cas científic. Insight és un terme que utilitzem

per fer referència als productes de la ciència de dades. S’extreu d’una quantitat

diversa de dades, a través d’una combinació d’anàlisi exploratòria de dades i

del modelatge. Les preguntes són, a vegades, més específiques i, d’altres, és

necessari mirar les dades i patrons per arribar a la qüestió específica.

Un altre punt important que cal reconèixer és que la ciència de dades no és

estàtica. No és una anàlisi de temps. Es tracta d’un procés en què els models

generats per donar lloc a percepcions es milloren constantment a través d’una

prova més empírica, o simplement, dades.

Per exemple, un detallista de llibres com Amazon.com pot millorar constantment el mo-
del de les preferències d’un client utilitzant la demografia del client, les seves compres
anteriors i les ressenyes de llibres del client. També es pot utilitzar la informació per predir
quins clients tenen probabilitats de rebre qualsevol llibre i prendre mesures per comerci-
alitzar el llibre directament a aquests clients.

Aquí és on veiem com les idees es converteixen en accions.

Com hem vist en l’exemple de la comercialització del llibre, en l’ús de la ci-

ència i l’anàlisi de la informació passada i actual de dades, la ciència de dades

genera accions. Això no consisteix tan sols en una anàlisi del passat, sinó més

aviat en la generació d’informació útil per al futur. Això és el que podem ano-

menar una predicció, com la previsió del temps.
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Quan un decideix què posar-se aquell dia basant-se en el pronòstic del dia, està

duent a terme una acció basada en el coneixement que ha adquirit. Igual que

en aquest cas, líders empresarials prenen mesures sobre la base de les proves

aportades pels seus equips de ciència de dades.

Hem establert equips de ciència de dades.

Això ve de l’amplitud de la informació i l’habilitat que es necessita perquè

això succeeixi.

Haureu vist probablement diagrames com aquest que descriuen la ciència de

dades. La ciència de dades sorgeix en la intersecció de la informàtica, les ma-

temàtiques i l’experiència empresarial. Si ens apropem més profundament a

aquest diagrama i obrim els conjunts de coneixements, veurem una variació

d’aquesta xifra.
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Fins i tot a aquest nivell, tots aquests cercles requereixen un coneixement més

profund i habilitats en àrees com l’experiència en dominis, enginyeria de da-

des, estadístiques i informàtica.

Una anàlisi més profunda d’aquestes habilitats us portarà a habilitats com

l’aprenentatge automàtic, la modelització estadística, l’àlgebra relacional, la

passió empresarial, la resolució de problemes i la visualització de dades. Això

és un munt d’habilitats per a una sola persona.

Hi ha experts en ciències de dades que tenen experiència en més d’una

d’aquestes habilitats, segur. Però són relativament rars i probablement encara

es necessitarà l’ajuda d’un expert en algunes d’aquestes àrees. Així que, en re-

alitat, els científics de dades són equips de persones que actuen com un de sol;

són apassionats de la història i el significat de les dades. Entenen el problema

que estan tractant de resoldre i el seu objectiu és trobar els mètodes analítics

adequats per resoldre’l. I tots ells tenen un interès en solucions d’enginyeria

per resoldre problemes.

També tenen curiositat pel treball dels altres i tenen habilitats de comunicació

per interactuar amb l’equip i presentar les seves idees i resultats als altres.

En resum, un equip científic de dades sovint es reuneix per analitzar situa-

cions, negocis o casos científics que cap dels individus pot resoldre pel seu

compte. Hi ha un munt de peces mòbils en la solució. Però, al capdavall, totes

aquestes parts han de posar-se juntes per proporcionar una visió pràctica sobre

la base de big data.
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Ser capaç d’utilitzar una visió basada en l’evidència en les decisions de negoci

és més important ara que mai. Els científics de dades tenen una combinació

de tècniques, comercials i habilitats toves perquè això succeeixi.

5.2. La construcció d’una estratègia de big data

Abans de centrar-nos en l’estratègia de big data, veurem què significa estratè-

gia. Malgrat que s’associa amb un terme militar, un diccionari mostra el seu

significat com un pla d’acció o política destinada a aconseguir un objectiu im-

portant o total. Aquesta definició indica clarament les quatre parts principals

que han d’estar en qualsevol estratègia. A saber, l’objectiu, la política, el pla

i l’acció.

Ara, estem parlant d’una estratègia de big data. Per tant, què signifiquen

aquests quatre termes per a nosaltres? Quan construïm la nostra gran estratè-

gia de dades, ens fixem en el que tenim, quins són els objectius que volem

aconseguir, què hem de fer per arribar allà i quines són les polítiques d’alt ni-

vell entorn de les dades des del principi fins al final.

Una estratègia de big data comença amb objectius grans. Cal notar que no hem

dit que s’inicia amb la recollida de dades, ja que en aquesta activitat estem

tractant d’identificar quines dades són útils i per què, centrant-nos en les da-

des que cal recol·lectar. Cada organització o equip és únic. Diferents projectes

tenen diferents objectius. Per tant, és important definir primer quins són els

objectius del nostre equip.

Per trobar problemes rellevants per resoldre i dades relacionades, podria ser

útil començar amb els seus objectius. Una vegada que defineixin aquests ob-

jectius o, en termes més generals, preguntes per convertir grans volums de da-

des en un avantatge per al nostre negoci, podem veure què conté, i analitzar

les llacunes i les accions per arribar-hi.

És important, en aquesta activitat, centrar-se en els objectius tant a curt com a

llarg termini. Aquests objectius també han d’estar relacionats amb l’analítica

de grans dades i amb els objectius de negoci. Per fer el millor ús de grans

volums de dades, cada empresa ha d’avaluar com la ciència de dades o l’anàlisi

de grans volums de dades afegirien valor als seus objectius de negoci.

Una vegada que hàgim establert com l’anàlisi pot ajudar el nostre negoci, ne-

cessitem crear una cultura d’acollida, d’acceptació. El primer i principal ingre-

dient per a un programa de ciència de dades amb èxit és l’organització de la

integració en l’empresa. Una estratègia de grans volums de dades ha de tenir

el compromís i el patrocini de la direcció de l’empresa. Els objectius per a l’ús

d’anàlisi de grans volums de dades s’han de desenvolupar amb tots els interes-

sats i comunicar-se clarament a tots els membres de l’organització, per la qual

cosa el seu valor ha de ser entès i apreciat per tots.
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El següent pas és construir un equip de ciència de dades. Per ser eficaç és ne-

cessari un equip heterogeni amb científics de dades, informàtics, desenvolu-

padors d’aplicacions i propietaris de negocis, així com la intenció que tots tre-

ballin junts com a socis amb objectius comuns.

Ningú és un proveïdor d’atenció al client o servei d’un altre. Més aviat, tothom

treballa en conjunt i s’hi entrega com un equip.

Ja que big data és un joc d’equip i multidisciplinari, una gran part de l’estratègia

de big data és la formació constant dels membres de l’equip en noves eines

i anàlisi de big data, així com les pràctiques de negoci i objectius. Això es fa

encara més crític si el nostre negoci depèn d’una profunda experiència en una

o més àrees temàtiques, amb experts en la matèria que treballen en problemes

sobre la utilització de grans volums de dades.

Aquestes empreses podrien tenir experts en la matèria que poden estar capaci-

tats per afegir funcionalitats de big data i proporcionar més valor afegit. De la

mateixa manera, qualsevol membre del projecte estaria entrenat per entendre

quins són els objectius de negoci i els productes, i com poden utilitzar grans

volums de dades per millorar aquests objectius fent ús de les seves habilitats.

Moltes organitzacions podrien beneficiar-se de tenir un petit equip de ciència

de dades, el treball principal del qual fos fer experiments de dades i provar

noves idees abans que siguin desplegades a escala completa. Podrien arribar a

una nova idea basant-se en l’anàlisi que porten a terme.

L’impacte d’aquest tipus d’equips es fa evident amb el temps i altres parts de

l’organització comencen a veure els resultats de les seves troballes i anàlisis, i

com afecten les seves estratègies. Es converteixen en socis estratègics de tots

els mercats verticals en el seu negoci. Una vegada que es veu que alguna cosa

funciona, es pot començar a recollir més dades per veure resultats similars a

escala organitzativa.

Com que les dades són clau per a qualsevol iniciativa de big data, és essencial

que flueixin a través de l’organització i s’accedeixi fàcilment a la seva integra-

ció. Les sitges de dades, com és sabut, són com una sentència de mort en les

anàlisis eficaces.

Les barreres d’accés a les dades han de ser eliminades. L’obertura de les sitges

s’ha d’encoratjar i cal donar suport als líders de l’organització amb la finalitat

de promoure una mentalitat d’intercanvi de dades per a l’empresa.
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Un altre aspecte de la definició de la nostra gran estratègia de dades és la de-

finició de les polítiques en l’entorn de grans volums de dades. Malgrat que es

tingui una increïble quantitat de potencial per al nostre negoci, la utilització

de big data també ha de plantejar algunes inquietuds en la planificació a llarg

termini per a les dades.

Encara que es tracta d’un tema molt complex, heus aquí algunes preguntes

que hem de plantejar-nos a l’hora d’abordar aquesta política:

• Quines són les preocupacions sobre la privadesa?

• Qui ha de tenir accés al control de les dades?

• Quina és la vida útil de les dades, que a vegades es defineix com a volati-

litat?

• Com obtenir dades curoses i netes?

• Què assegura la qualitat de dades a llarg termini? Com es comuniquen

entre elles, utilitzant aquestes dades, diverses parts de l’organització?

• Existeixen normes legals i reglamentàries?

El cultiu d’una cultura d’anàlisi impulsada és crucial per a l’èxit d’una estratè-

gia de big data.

Al capdavall, una grandària no serveix per a tots. Per tant, les tecnologies i

analítiques de grans dades estan creixent ràpidament a mesura que el nostre

negoci esdevé una entitat en evolució.

Hem de repetir la nostra estratègia per aprofitar els nous avenços i fer també

el nostre negoci més dinàmic en el canvi.

En resum, quan es construeix una estratègia de big data és important inte-

grar anàlisi de big data amb els objectius de negoci. Comunicar les metes de

l’organització i proporcionar entrada per a projectes d’anàlisi. Construir equips

amb diversos talents i establir una mentalitat de treball en equip. Eliminar les

barreres per a l’accés i la integració de dades. Finalment, aquestes activitats

han de ser iterades per respondre als nous objectius de negoci i als avenços

tecnològics.

5.3. Les cinc P en data science

La ciència de dades tracta de l’extracció de coneixement a partir de dades. Po-

dem definir la ciència de dades com un art multidisciplinari que combina per-

sones, processos, plataformes computacionals i de big data, aplicacions de pro-

pòsit específic i programació. Les publicacions i la procedència dels productes
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de dades, que condueixen a aquestes publicacions, també són importants per

a la ciència de dades, començant amb la definició de 5 P que prenguin part

significativa de les activitats de ciència de dades.

Objectiu L’objectiu es refereix al repte o conjunt de desafiaments definits per la seva estratègia de big data. El propòsit pot
estar relacionat amb una anàlisi científica, amb una hipòtesi o una mètrica de negoci, que ha de ser analitzat basat
sovint en grans volums de dades.

Persones Els científics de dades sovint són vistos com a persones que posseeixen habilitats en una varietat de temes, inclo-
ent-hi: coneixement de la ciència o de domini de l’empresa; anàlisi utilitzant l’estadística, màquina d’aprenentatge
i coneixement matemàtic; gestió de dades, la programació i la informàtica. En la pràctica, això és, en general, un
grup d’investigadors compost per persones amb habilitats complementàries.

Procés Atès que no hi ha un equip predefinit amb un propòsit, un bon punt de partida per a aquest equip és comen-
çar amb un procés que es pugui repetir successivament. Simplement podem dir: persones amb propòsit defini-
ran un procés per col·laborar i comunicar-se amb el seu entorn! El procés de la ciència de dades inclou tècniques
per a les estadístiques, aprenentatge automàtic, programació, informàtica i gestió de dades. Un procés és concep-
tual en l’inici i defineix el curs de desenvolupament d’una operació, i com cadascú pot contribuir-hi. Cal tenir en
compte que processos reutilitzables similars poden ser aplicables a moltes aplicacions amb diferents propòsits quan
s’empren dins dels diferents fluxos de treball. En els fluxos de treball de ciències de dades es combinen aquests
passos amb gràfics executables. Creiem que el pensament orientat al procés és una manera de dur a terme la ci-
ència transformadora de dades per connectar les persones i la tècnica amb les aplicacions. L’execució d’un procés
d’aquest tipus de ciència de dades requereix l’accés a moltes bases de dades, grans i petites, de manera que es ge-
neren noves oportunitats i desafiaments per a la ciència de dades. Hi ha molts passos de ciències de dades o tas-
ques, com la recollida de dades, neteja de dades, processament de dades/anàlisi, visualització del resultat, la qual
cosa dóna com a resultat un flux de treball de ciència de dades. Processos de ciències de dades poden necessitar la
interacció de l’usuari i altres operacions manuals, o ser totalment automatitzats. Els reptes per al procés de la cièn-
cia de dades inclouen:
1) la forma d’integrar fàcilment totes les tasques necessàries per construir un procés d’aquest tipus;
2) com trobar els millors recursos informàtics i programar eficientment execucions de processos als recursos basats
en la definició de processos, ajustos dels paràmetres i les preferències de l’usuari.

Plataformes Sobre la base de les necessitats d’un propòsit impulsat per les aplicacions i la quantitat de dades i la computació
necessaris per dur a terme aquesta aplicació, les diferents plataformes de computació i de dades poden ser utilitza-
des com a part del procés de la ciència de dades. Aquesta escalabilitat hauria de formar part de qualsevol arquitec-
tura de la solució de ciència de dades.

Programabilitat La captura d’un procés de la ciència de dades escalable requereix l’ajuda de llenguatges de programació, per
exemple, R, i patrons, per exemple, MapReduce. Les eines que proporcionen accés a aquesta mena de tècniques
de programació són clau per fer que el procés de la ciència de dades es programi en una varietat de plataformes.

En resum, la ciència de dades es pot definir com l’art de la utilització de les

cinc peces identificades anteriorment.

El procés de la ciència de dades proporciona directrius per implementar la so-

lució de grans volums de dades, ja que ajuda a organitzar els esforços i assegura

que tots els passos crítics s’ajusten a les mètriques predefinides i acordades.

5.4. Fer les preguntes correctes

El primer pas en qualsevol procés és definir què és el que s’està tractant

d’abordar. Quin és el problema que ha de ser abordat, o l’oportunitat que ne-

cessita ser comprovada.

Sense això, no tindríem un objectiu clar, ni sabríem quan s’hauria resolt el

problema. Un exemple de pregunta és: com es poden combinar les xifres de

vendes i els registres dels centres de trucades per avaluar un nou producte?,

o en un procés de fabricació, com les dades de diversos sensors poden utilit-
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zar-se en un instrument per detectar una fallada de l’instrument? Com podem

entendre els nostres clients i allò que han comprat per aconseguir l’objectiu

d’una millor comercialització eficaç?

El següent que es necessita és avaluar la situació, pel que fa al problema, o

reportar la nova teoria que hem definit. Aquest és un pas on cal actuar amb

cautela en l’anàlisi de riscos, costos, beneficis, contingències, reglaments, re-

cursos i exigències de la situació. Quins són els requisits del problema? Quins

en són els supòsits i limitacions? Quins recursos estan disponibles? Això és en

termes tant de personal com de capital, com ara sistemes informàtics, instru-

ments, etc. Quins són els principals costos associats a aquest projecte? Quins

són els beneficis potencials? Quins riscos hi ha en la continuació del projecte?

Quines són les contingències a riscos potencials? I, així, successivament.

Les respostes a aquestes preguntes ajudaran a obtenir una millor visió de la

situació. I una millor comprensió del que implica el projecte. Després cal de-

finir fites i objectius basats en les respostes a aquestes preguntes. La definició

dels criteris d’èxit és també molt important. Què és el que esperem aconseguir

al final d’aquest projecte? Tenir fites clares i criteris d’èxit ajudarà a avaluar el

projecte durant tot el nostre cicle de vida.

Una vegada conegut el problema que es vol abordar i compreses les limitacions

i objectius, llavors es pot formular el pla per arribar a la resposta, que és la

solució al nostre problema de negoci. En resum, la definició de les preguntes

que estiguem cercant per trobar respostes és un factor molt important que

contribueix a l’èxit d’un projecte de ciència de dades.

Seguint el conjunt de passos que s’expliquen, es poden formular millors pre-

guntes per resoldre l’ús de la capacitat d’anàlisi i vincular-los al valor del ne-

goci.
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6. El procés d’anàlisi de dades

6.1. Passos en el processament de dades científiques

Ja hem vist una forma lineal simple del procés de ciència de dades que inclou

cinc activitats diferents que depenen les unes de les altres.

Resumirem cada activitat més a fons abans d’entrar detalladament en cadas-

cuna d’elles. El terme adquirir inclou qualsevol cosa que ens fa recuperar les

dades, fins i tot, trobar, accedir, adquirir i transferir dades. Inclou la identifi-

cació i l’accés autenticat a totes les dades relacionades. I el transport de dades

des dels seus orígens als sistemes d’arxius distribuïts.

Inclou escollir un subconjunt perquè coincideixi amb les dades de regions o

èpoques d’interès. A vegades, ens hi referim com a consulta geoespacial.

La següent activitat és preparar les dades; es divideix l’activitat prèvia de dades

en dos passos sobre la base de la naturalesa de l’activitat. A saber, explorar les

dades i les dades de pre-procés. El primer pas en la preparació de les dades

implica, literalment, mirar les dades tant com calgui per conèixer la seva na-

turalesa, és a dir, la seva qualitat i el seu format. Amb freqüència, es requereix

una anàlisi preliminar de les dades o mostres de dades, per entendre-ho. És

per això que aquest pas es diu exploració.

Una vegada sabem més sobre les dades a través d’anàlisis exploratoris, el se-

güent pas és el preprocessament de dades per a l’anàlisi. El preprocessament

de dades inclou neteja, subconfiguració o filtrat de dades; aquelles dades de

creació de programes que puguin llegir i entendre, com ara el modelatge de

dades en brut cap a un model de dades més definit, o en el format que utilitza

un conjunt de dades específic.

Si hi ha diversos conjunts de dades involucrades, aquest pas també inclou la

integració de múltiples fonts de dades. Les dades preparades serien, llavors,

passades a l’etapa d’anàlisi, que implica la selecció de tècniques analítiques

per utilitzar, la construcció d’un model de les dades i l’anàlisi de resultats.

Aquest pas com a tal pot durar un parell d’iteracions o pot requerir científics

de dades per tornar als passos un i dos per tal d’obtenir més dades o les dades

empaquetades d’una manera diferent. El quart pas per a la comunicació dels

resultats inclou l’avaluació dels resultats analítics; i, presentant-los d’una ma-

nera visual, la creació d’informes que inclouen una avaluació dels resultats,

pel que fa als criteris d’èxit.
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Les activitats en aquesta etapa es poden designar amb termes com interpretar,

sintetitzar, visualitzar, o posterior al procés.

L’últim pas ens porta de nou a la primera raó per la qual fem ciència de dades,

la finalitat. Ens referim a informes de punts de vista d’anàlisi i determinació

de les accions d’idees basades en l’objectiu inicialment definit.

Ara hem vist totes les etapes d’un procés típic de la ciència de dades. Tinguem

en compte que aquest és un procés iteratiu i els resultats d’un pas poden re-

querir repetir el pas anterior amb la nova informació.

6.2. Pas 1: adquisició de dades

El primer pas en el procés de la ciència de dades és adquirir les dades. És neces-

sari obtenir el material d’origen abans d’analitzar o actuar sobre ell. El primer

pas en l’adquisició de dades és determinar quines dades estan disponibles. No

deixar de buscar tant com sigui possible quan es tracta de trobar les fonts de

dades adequades.

Es vol identificar les dades adequades relacionades amb el nostre problema i

fer ús de totes les dades que són rellevants per a l’anàlisi del nostre problema.

Deixar, fins i tot, una petita quantitat de dades importants pot conduir a con-

clusions incorrectes.

Les dades vénen de molts llocs (locals i remots), en moltes varietats, estructu-

rades i no estructurades. I amb diferents velocitats. Hi ha moltes tècniques i

tecnologies d’accés a aquests diferents tipus de dades. Discutirem alguns exem-

ples.

Existeix una gran quantitat de dades en bases de dades relacionals convenci-

onals, com és l’estructura de dades de grans organitzacions.
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L’eina d’elecció per accedir a bases de dades estructurades és el llenguatge de

consulta SQL, que està suportat per tots els sistemes de gestió de bases de dades

relacionals.

A més, la majoria dels sistemes de bases de dades compten amb un entorn

d’aplicació gràfica que permet consultar i explorar els conjunts de dades en

la base de dades.

Les dades també poden existir en arxius, com ara arxius de text i fulls de càlcul

d’Excel. Els llenguatges de script s’utilitzen generalment per obtenir dades dels

arxius. Un llenguatge de programació és un llenguatge de programació d’alt

nivell que pot ser d’ús general o especialitzat per a funcions específiques. Els

llenguatges de scripting comuns amb suport per al processament d’arxius són

JavaScript, Python, PHP, Perl, R i MATLAB, i molts d’altres.
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És una forma cada vegada més popular d’obtenir dades dels llocs web. Les pà-

gines web estan escrites usant un conjunt de normes aprovades per un con-

sorci World Wide Web, el W3C. Això inclou una varietat de formats i serveis.

Un format comú és el llenguatge de marcat extensible, o XML, que utilitza

símbols de marcat o etiquetes per descriure el contingut d’una pàgina web.

Molts llocs web també allotgen serveis web que produeixen l’accés del progra-

ma a les nostres dades. Hi ha diversos tipus de serveis web. El més popular és

REST, perquè és molt fàcil d’usar. REST suporta la transferència d’estat repre-

sentacional. I és un enfocament per a la implementació de serveis web amb el

rendiment, l’escalabilitat i facilitat de manteniment.

Els serveis de web socket també són cada vegada més populars, ja que permeten

fer modificacions dels llocs web en temps real.

Els sistemes d’emmagatzematge NoSQL s’utilitzen cada vegada més per ma-

nejar una varietat de tipus de dades en grans volums de dades. Aquests ma-

gatzems de dades són bases de dades que no representen dades en un format

de taula amb columnes i files com succeeix amb bases de dades relacionals

convencionals. Exemples d’aquests magatzems de dades inclouen Cassandra,

MongoDB i Hbase. Els magatzems de dades NoSQL proporcionen una API per

permetre als usuaris accedir a les dades. Aquestes API es poden utilitzar direc-

tament o mitjançant una aplicació que necessiti accedir a les dades.

A més, la majoria dels sistemes NoSQL proporcionen accés a dades a través

d’una interfície de servei web, com REST.
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La cerca i avaluació de dades és útil per a les nostres anàlisis de grans volums

de dades i és important abans d’iniciar l’adquisició de dades. Depenent de la

font i l’estructura de les dades, hi ha formes alternatives per accedir a ella.

6.3. Pas 2-A: exploració de dades

Després d’haver elaborat les dades que necessitem per a la nostra aplicació,

podem tenir la temptació de construir immediatament models per analitzar

les dades. Cal resistir aquesta temptació.

El primer pas, després d’aconseguir les dades, és explorar-les. L’exploració de

dades és una part del procés de preparació de les dades de dos passos.
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Voleu fer alguna recerca preliminar amb la finalitat d’obtenir una millor com-

prensió de les característiques específiques de les vostres dades? En aquest pas,

es busquen per a coses com ara correlacions, tendències generals i valors atí-

pics. Sense aquest pas, no serem capaços d’utilitzar les dades de manera efec-

tiva.

Els gràfics de correlació es poden utilitzar per explorar les dependències entre

les diferents variables en les dades. La representació gràfica de les tendències

generals de les variables mostrarà si hi ha una direcció consistent en què els

valors d’aquestes variables s’estiguin movent, igual com els preus de venda

van cap amunt o cap avall.

En estadística, un valor atípic és un punt de dades que està distant d’altres

punts de dades. Traçar els valors atípics ajudarà a la comprovació d’errors en

les dades a causa dels mesuraments. En alguns casos, els valors extrems, que

no són errors, podrien ajudar a trobar un esdeveniment rar.

A més, les estadístiques de resum proporcionen valors numèrics per descriure

les dades. Les estadístiques de resum són quantitats que capturen diverses ca-

racterístiques d’un conjunt de valors amb un nombre únic o un petit conjunt

de nombres. Algunes estadístiques de resum bàsic, que s’han de calcular per al

conjunt de dades, són la moda, la mitjana i la mitjana aritmètica, el rang i la

desviació estàndard. La mitjana i la mitjana aritmètica són mesures de la ubi-

cació d’un conjunt de valors. Moda és el valor que ocorre amb més freqüència

en el conjunt de dades. I el rang i la desviació estàndard són mesures de difusió

de les dades. Aquestes mesures donaran una idea de la naturalesa de les dades,

ja que poden indicar si hi ha alguna cosa malament.

Per exemple, si el rang dels valors de l’edat en les dades inclou nombres nega-

tius, o un nombre molt més gran de 100, hi ha alguna cosa sospitosa en les

dades que necessita ser reexaminada.
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Les tècniques de visualització també proporcionen una manera ràpida i eficaç,

molt útil, per mirar les dades en aquesta etapa d’anàlisi preliminar. Un mapa

de calor pot donar ràpidament una idea d’on estan els punts d’accés. Molts

altres tipus diferents de gràfics poden ser utilitzats.

Els histogrames mostren la distribució de les dades i poden mostrar asimetria

o dispersió inusual. Els diagrames de caixa són un altre tipus de gràfic que

mostra la distribució de les dades. Els gràfics de línies són útils per veure els

valors en el nostre canvi de dades en el temps. Els pics en les dades també són

fàcils de detectar. Els diagrames de dispersió poden mostrar la correlació entre

dues variables. En general, hi ha molts tipus de gràfics per visualitzar les dades.

Són molt útils per ajudar a entendre les dades que es tenen.

En resum, allò que s’obté mitjançant l’exploració de les dades és una millor

comprensió de la complexitat de les dades que s’han de treballar. Això, al seu

torn, guiarà la resta del procés.

6.4. Pas 2-B: preprocessament de dades

Les dades en brut, que s’obtenen directament de les fonts, no estan en el for-

mat que necessitem per dur a terme l’anàlisi.

Hi ha dos objectius principals en el pas previ de tractament de les dades. El

primer és per netejar les dades, per tal de fer front als problemes de qualitat

de dades, i el segon és per transformar les dades en brut de manera que siguin

adequades per a la seva anàlisi.
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Una part molt important de la preparació de dades és afrontar qüestions de

qualitat de les nostres dades. Les dades del món real estan brutes. Hi ha molts

exemples de problemes de qualitat amb les dades en les aplicacions reals, in-

cloent-hi dades inconsistents, com quan un client amb dues adreces diferents

fa duplicar els registres de clients o, per exemple, quan les adreces dels clients

estan enregistrades en dos llocs de venda diferents i els dos enregistraments no

coincideixen; o quan falten estudis o dades demogràfiques de l’agent client.

Els valors perduts, com la falta de l’edat d’un client en els estudis demogràfics.

Dades no vàlides, com un codi postal no vàlid, per exemple, un codi de sis

dígits.

I els valors atípics com els valors d’un sensor de fallades informant de valors

molt més alts o més baixos de l’esperat per a un període de temps.

La prevenció de problemes de qualitat de dades, com les dades estan sent re-

collides, sovint no és una opció. Així, tenim les dades que tenim, i hem de fer

front als problemes de qualitat mitjançant la detecció i la seva correcció.

Heus aquí alguns enfocaments que podem dur a terme per abordar aquestes

qüestions de qualitat.

• Podem eliminar registres de dades amb els valors que falten.

• Podem combinar registres duplicats. Això requerirà una forma de determi-

nar com resoldre conflictes de valors.

• Tal vegada, tingui sentit retenir el valor més recent cada vegada que hi

hagi un conflicte.

• Per a valors no vàlids, la millor estimació per a un valor raonable es pot

usar com un reemplaçament. Per exemple, per a un valor d’edat que falta a
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un empleat, un valor raonable pot ser estimat sobre la base de l’antiguitat

de l’empleat en l’ocupació.

• Els valors atípics també es poden eliminar si no són importants per a la

tasca.

Amb la finalitat d’abordar els problemes de qualitat de dades de manera efec-

tiva, és important el coneixement sobre l’aplicació, per exemple, com es van

recollir les dades, la població d’usuaris i els usos previstos de l’aplicació. Aquest

coneixement del domini és essencial per prendre decisions informades sobre

com manejar dades incompletes o incorrectes.

La segona part de la preparació de dades és manipular les dades netes en el

format necessari per a l’anàlisi. El pas es coneix amb molts noms: manipulació

de dades, preprocessament de dades, disputes de dades i, fins i tot, munging de

dades; algunes d’aquestes operacions –munging de dades, discussions, prepro-

cessament– inclouen l’escalat, la transformació, la selecció de característiques,

la reducció de dimensionalitat i la manipulació de dades.

Escalament implica canviar el rang de valors per estar entre un rang especificat.

Com ara, de zero a un. Això es fa per evitar tenir certes característiques que fan

que els valors grans dominin els resultats. Per exemple, en l’anàlisi de les dades

amb l’alçada i el pes. Per a la magnitud dels valors de pes, és molt més gran

que per als valors d’alçada. Així que tots els valors d’escala, per estar entre zero

i un, igualaran les contribucions d’ambdues característiques de pes i alçada.

Diverses transformacions es poden portar a terme en les dades per reduir el

soroll i la variabilitat; aquesta transformació és l’agregació. Les dades agregades

generalment donen com a resultat dades amb menys variabilitat, que poden

ajudar amb la seva anàlisi. Per exemple, les xifres de vendes diàries poden tenir

molts canvis greus. L’agregació dels valors de les xifres de vendes setmanals o

mensuals produirà dades similars.
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També es poden utilitzar altres tècniques de filtrat per eliminar la variabilitat

en les dades. Per descomptat, això provoca dades menys detallades. És per això

que aquests factors han de ser ponderats per a la seva aplicació específica. Una

futura selecció pot implicar l’eliminació de funcions redundants o irrellevants,

la combinació de característiques i la creació de noves característiques.

Durant l’etapa d’exploració de dades, és possible haver descobert que dues ca-

racterístiques estan correlacionades. En aquest cas, una d’aquestes caracterís-

tiques es pot eliminar sense afectar negativament els resultats de l’anàlisi. Per

exemple, el preu de compra d’un producte i la quantitat d’impost pagat sobre

les vendes són propensos a estar correlacionats. Eliminar, per tant, l’import

d’impostos serà beneficiós. L’extracció de característiques redundants o irre-

llevants farà l’anàlisi posterior molt més simple.

En altres casos, és possible combinar característiques o crear-ne de noves. Per

exemple, afegir el nivell d’educació de la demandant, com una funció per a

una aplicació d’aprovació del préstec, tindria sentit.

Hi ha també algorismes per determinar automàticament les característiques

més rellevants, sobre la base de diverses propietats matemàtiques.

La reducció de dimensionalitat és útil quan el conjunt de dades té un gran

nombre de dimensions. Es tracta de trobar un subconjunt de dimensions més

petites que capturi la part més gran de la variació en les dades. Això redu-

eix les dimensions de les dades, n’elimina característiques irrellevants i fa que

l’anàlisi sigui més simple. La tècnica utilitzada per a la reducció dimensional

s’anomena anàlisi de components principals o PCA.

Les dades en brut sovint han de ser manipulades per estar en el format correcte

per a l’anàlisi.

Per exemple, a partir de mostres d’enregistrament dels canvis diaris en preus

de les accions, és possible que vulguem els canvis en els preus de captura per

a un determinat segment del mercat, com l’immobiliari o la cura de la salut.
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Per a això, seria necessari determinar quines poblacions pertanyen a quin seg-

ment de mercat, fer-ne una agrupació i, tal vegada, fer el càlcul del rang i una

desviació estàndard mitjana per a cada grup.

En resum, la preparació de dades és una part molt important del procés de la

ciència de dades. De fet, aquest és el lloc on passareu la part més gran del vostre

temps en qualsevol esforç de la ciència de dades. Pot ser un procés tediós, però

és un pas crucial.

6.5. Pas 3: anàlisi de dades

Ara que ja teniu les vostres dades ben preparades, el següent pas és analitzar-les.

Anàlisi de les dades implica la construcció d’un model a partir de les dades,

que s’anomenen dades d’entrada.

Les dades d’entrada són utilitzades per la tècnica d’anàlisi per tal de construir

un model. El que el vostre model genera són les dades de sortida. Hi ha dife-

rents tipus de problemes, per la qual cosa hi ha diferents tipus de tècniques

d’anàlisi.

Les principals categories de tècniques d’anàlisi són la classificació, la regres-

sió, el clustering, l’anàlisi d’associació i l’anàlisi gràfica. Descriurem cadascuna

d’elles.

En la classificació, l’objectiu és predir la categoria de les dades d’entrada. Un

exemple d’això és la predicció del temps per ser assolellat, plujós, ventós o

ennuvolat, en aquest cas. Un altre exemple és per classificar un tumor com a

benigne o maligne. En aquest cas, fa referència a la classificació com a binària,

ja que només hi ha dues categories. Però es poden tenir moltes categories,

com el problema de la predicció del temps que es mostra aquí, que té quatre

categories. Un altre exemple és el d’identificar dígits escrits a mà, com estar

en una de les deu categories de zero a nou.

Quan el model ha de predir un valor numèric en lloc d’una categoria, llavors,

la tasca es converteix en un problema de regressió. Un exemple de la regressió

és predir el preu d’una acció. El preu de l’acció és un valor numèric, no una



© FUOC • PID_00241320 68 Introducció al big data

categoria. Així que aquesta és una tasca de regressió en lloc d’una tasca de

classificació. Altres exemples de regressió és estimar les vendes setmanals d’un

nou producte i la predicció de la puntuació en un examen.

En l’agrupament, l’objectiu és organitzar els elements similars en grups. Un

exemple és l’agrupació base de clients d’una empresa en diferents segments de

màrqueting dirigit com ara la tercera edat, adults i adolescents. Un altre exem-

ple d’això és la identificació d’àrees de topografia similars, com per exemple

muntanyes, deserts o planes, per a l’aplicació de l’ús de la terra. Un altre exem-

ple és la determinació dels diferents grups de patrons climàtics, com la pluja,

el fred o la neu.

L’objectiu en l’anàlisi d’associació és arribar a un conjunt de regles per capturar

les associacions dins dels elements o esdeveniments. Les regles s’utilitzen per

determinar quan els articles o esdeveniments ocorren al mateix temps. Una

aplicació comuna d’anàlisi d’associació es coneix com a anàlisi de la cistella,

que s’utilitza per entendre el comportament de compra dels clients. Per exem-

ple, l’anàlisi d’associació pot revelar que els clients bancaris tenen certificat

dels comptes de dipòsit de garantia, CD, o també tendeixen a estar interessats

en altres vehicles d’inversió, com ara comptes de mercat de diners. Aquesta

informació pot ser utilitzada per a la venda creuada.

Quan les dades es poden transformar en una representació gràfica amb nodes

i enllaços, llavors s’ha d’utilitzar una anàlisi gràfica per analitzar les dades.

Aquest tipus de dades es produeix quan es té una gran quantitat d’entitats i

connexions entre aquestes entitats, com les xarxes socials. Alguns exemples en

les anàlisis gràfiques poden ser: exploració de la propagació d’una malaltia o

epidèmia mitjançant l’anàlisi dels registres dels hospitals i consultoris mèdics;

identificació de les amenaces a la seguretat de les dades de seguiment de mit-

jans socials, correu electrònic i de text; optimització de trànsit de la xarxa de

comunicacions mòbils; optimització de trànsit de la xarxa de telecomunicaci-

ons mòbils, per assegurar la qualitat de la trucada i reduir les trucades caigudes.
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El modelatge comença amb la selecció, una de les tècniques que vam esmen-

tar com la tècnica d’anàlisi apropiada, depenent del tipus de problema que

tinguem. A continuació, es construeix el model utilitzant les dades que hem

preparat. Per validar-lo, s’aplica el model a les noves mostres de dades. Es trac-

ta d’avaluar la bondat del model sobre les dades que es van utilitzar per cons-

truir-lo. La pràctica comuna consisteix a dividir les dades preparades en un

conjunt de dades per a la construcció del model i reservar algunes de les dades

per avaluar el model després que s’ha construït. També es poden utilitzar les

noves dades preparades de la mateixa manera que amb les dades que s’utilitzen

per construir el model. L’avaluació del model depèn del tipus de tècniques

d’anàlisi que es va utilitzar. Vegem breument la forma d’avaluar cada tècnica.

Per a la classificació i regressió, es tindrà la sortida correcta per a cada mostra

en les dades d’entrada. La comparació de la sortida correcta i la sortida predita

pel model proporciona una manera d’avaluar el model.

Per a l’agrupació, els grups resultants de l’agrupació han de ser examinats per

veure si tenen sentit per a la seva aplicació. Per exemple, els segments de cli-

ents reflecteixen la seva base de clients? Són útils per al seu ús en les nostres

campanyes de màrqueting?

Per a l’anàlisi d’associació i l’anàlisi gràfica serà necessària certa recerca per

veure si els resultats són correctes. Per exemple, els retards en el trànsit de xar-

xa necessiten ser investigats per veure quina és la predicció que està succeint

realment sobre les dades del model. I si es preveu que les fonts dels retards

siguin en el sistema real.

Després d’haver avaluat el model per tenir una idea del seu acompliment en

les nostres dades, se serà capaç de determinar els següents passos. Algunes pre-

guntes que cal considerar són: ha de dur-se a terme l’anàlisi amb més dades

amb la finalitat d’obtenir un millor acompliment dels models? Hi ajudaria fer

ús de diferents tipus de dades? Per exemple, en els resultats de l’agrupació, és

difícil distingir els clients de diferents regions? Els resultats de l’anàlisi sugge-

reixen una visió més detallada d’alguns aspectes del problema? Per exemple,

la predicció de temps assolellat dóna molt bons resultats, però les prediccions

meteorològiques de pluja són menys fiables. Això significa que hem de donar

una ullada de més a prop als nostres exemples per a temps plujós. Tal vegada

només es necessitin més mostres de temps plujós o, tal vegada, hi ha algunes

anomalies en aquestes mostres. O, potser, hi ha algunes dades que falten, que

han de ser incloses amb la finalitat de capturar completament el temps plujós.

La situació ideal seria que les nostres plataformes model funcionessin molt

bé, pel que fa als criteris d’èxit que es van determinar quan es va definir el

problema al començament del projecte. En aquest cas, s’està llest per passar a

comunicar i actuar sobre els resultats que vam obtenir de la nostra anàlisi. En
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resum, l’anàlisi de dades implica seleccionar la tècnica adequada per al nostre

problema, la construcció del model, i, a continuació, passar a l’avaluació dels

resultats.

Igual que hi ha diferents tipus de problemes, també hi ha diferents tipus de

tècniques d’anàlisis.

6.6. Pas 4: comunicar els resultats

El quart pas en el nostre procés de la ciència de dades és informar dels conei-

xements adquirits a partir de la nostra anàlisi. Aquest és un pas molt impor-

tant: comunicar els nostres punts de vista i fer un cas per veure quines accions

s’han de seguir.

Es pot canviar la forma de presentació sobre la base del nostre públic i és una

cosa que no s’ha de prendre a la lleugera. Llavors, com començar? El primer

que cal fer és mirar els nostres resultats d’anàlisi i decidir què presentar o as-

senyalar com el valor més significatiu o més gran conjunt de valors.

A l’hora decidir què presentar, hem de fer-nos les següents preguntes:

• Quina és la frase general? En altres paraules, quins són els principals re-

sultats?

• Quin valor afegit proporcionen aquests resultats o com pot sumar el model

a l’aplicació?

• Com es comparen els resultats amb els criteris d’èxit determinats a l’inici

del projecte?

Les respostes a aquestes preguntes són els elements que necessitem incloure en

el nostre informe o presentació. Així que hem de buscar els temes principals

i recaptar la informació que els doni suport. Cal tenir en compte que no tots

els vostres resultats poden ser de color de rosa. La vostra anàlisi pot mostrar

resultats que estiguin en contra del que esperàveu trobar, o resultats que no

siguin concloents o que siguin desconcertants. Heu de mostrar aquests resul-

tats també.

Els experts del domini poden trobar desconcertants alguns d’aquests resultats

i els resultats no concloents poden conduir a una anàlisi addicional. Recordeu

que el punt de reportar les vostres troballes és determinar quin ha de ser el

següent pas. Tots els resultats han de ser presentats de manera que les decisions

es puguin prendre amb coneixement de causa.
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La visualització és una eina important en la presentació dels vostres resultats.

Les tècniques que es discuteixen i exploren en les dades es poden utilitzar aquí

també. Quines eren? Els diagrames de dispersió, gràfiques de línies, mapes de

calor i altres tipus de gràfiques són formes eficaces de presentar els resultats

visuals.

Aquesta vegada no esteu traçant les dades d’entrada, sinó traçant les dades de

sortida amb eines similars.

També s’han de tenir taules amb dades de l’anàlisi com a còpies de seguretat,

per si algú vol fer una immersió més profunda en els resultats.

Hi ha moltes eines de visualització que estan disponibles. Algunes de les més

populars de codi obert es llisten a continuació:

• R és un paquet de programari per a anàlisi de dades general. Compta amb

poderoses capacitats de visualització, també.

• Python és un llenguatge de programació de propòsit general, que també

té una sèrie de paquets per suportar l’anàlisi i la representació gràfica de

dades.

• D3 és una biblioteca Javascript per produir visualitzacions i dades de do-

cuments impulsats interactius basats en web.

• Leaflet és una biblioteca Javascript mòbil de pes lleuger per crear mapes

interactius.

• Tableau Public permet crear visualitzacions, en el seu perfil públic, i com-

partir-les, o posar-les, en el seu lloc web o blog.

• Google Charts proporciona compatibilitat entre navegadors, i la portabi-

litat de la seva plataforma tancada per iPhone i Android.

• Timeline és una biblioteca Javascript que permet crear línies de temps.

En resum, això serveix si es desitja reportar troballes mitjançant la presentació

dels resultats i el valor agregat amb gràfics usant eines de visualització.

6.7. Pas 5: transformant idees en acció

Ara que s’han avaluat els resultats de la vostra anàlisi i els informes generats

en el valor potencial dels resultats, el següent pas és determinar, sobre la base

dels coneixements adquirits, quina acció o accions s’han de prendre. Recordeu
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per què comencem a reunir les dades i analitzar-les en primer lloc: per trobar

informació que es pugui processar dins de tots aquests conjunts de dades, per

respondre a preguntes o per millorar els processos de negoci.

Per exemple, hi ha alguna cosa en el vostre procés que ha de canviar per elimi-

nar els colls d’ampolla? Hi ha dades que s’hagin d’afegir a la vostra sol·licitud

perquè sigui més precisa?

Aquest és el primer pas per transformar idees en acció. Ara que s’ha determinat

quines mesures prendre, el següent pas és trobar la manera d’implementar

l’acció. Per què és necessari afegir aquesta acció en el seu procés o aplicació?

Com ha de ser automatitzat?

Els interessats han d’identificar-se i involucrar-se en aquest canvi. Igual com

amb qualsevol canvi de millora de processos, hem de controlar i mesurar

l’impacte de l’acció en el procés o aplicació.

Comptabilitzar l’impacte condueix a una avaluació. Les avaluacions dels re-

sultats de les accions empreses determinaran els passos que cal seguir.

Hi ha una anàlisi addicional que hagi de dur-se a terme amb la finalitat

d’obtenir resultats encara millors? Quines dades han de ser revisades? Hi ha

oportunitats addicionals que han de ser explorades? Per exemple, no oblidem

què ens permeten fer els grans volums de dades: les accions en temps real

basades en l’alta velocitat de transmissió d’informació. Hem de definir quina

part de la nostra empresa necessita acció en temps real per poder influir en les

operacions o la interacció amb el client.
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Una vegada definim aquestes accions en temps real, cal assegurar-se que hi ha

sistemes automatitzats o processos per a l'execució d’aquestes accions, i pro-

porcionar la recuperació d’errors en cas de problemes. En resum, grans volums

de dades i senyals de dades només són útils si els insites es poden convertir en

acció i si les accions són acuradament definides i avaluades.



© FUOC • PID_00241320 74 Introducció al big data

7. Conceptes bàsics sobre computació escalable

7.1. Què és un sistema d’arxius distribuït?

La majoria de nosaltres tenim arxivadors en les nostres oficines o habitatges

que ens ajuden a emmagatzemar els nostres documents impresos.

Cadascú té el seu propi mètode d’organització d’arxius, incloent-hi la forma

com incloem en un sol arxiu els documents similars o la forma d’ordenar en

ordre alfabètic o per data. Quan les computadores van néixer, la informació i

els programes es van emmagatzemar en targetes perforades.

Aquestes targetes perforades van ser emmagatzemades en arxivadors iguals als

arxivadors físics en l’actualitat. D’aquí és d’on prové el nom sistema d’arxius.

La necessitat d’emmagatzemar informació en arxius prové d’una necessitat

més gran per emmagatzemar informació a llarg termini. D’aquesta manera, la

informació viu després que acabi el programa d’ordinador que la va produir,

cosa que anomenem procés. Si no tenim arxius, el nostre accés a aquesta infor-

mació no seria possible una vegada els ha usat o produït un programa. Fins i

tot, durant el procés, pot ser que es necessiti emmagatzemar grans quantitats

d’informació i que no es pugui emmagatzemar dins dels components del pro-

grama o la memòria de l’ordinador. A més, una vegada les dades estan en un

arxiu, diversos processos poden accedir a la mateixa informació si és necessa-

ri. Per totes aquestes raons, emmagatzemem la informació en els arxius, en

un disc dur. Hi ha molts d’aquests arxius i són gestionats pel sistema opera-

tiu, com ara Windows o Linux. Ja que el sistema operatiu gestiona els arxius,

s’anomena sistema d’arxius.

Com s’emmagatzema aquesta informació en unitats de disc que tenen un alt

impacte en l’eficiència i la velocitat d’accés a les dades, especialment en el

cas de grans dades? Els arxius tenen adreces exactes de la seva ubicació en

la unitat, en referència a les unitats de dades de seqüència d’aquests blocs;

això s’anomena estructura plana. També existeix la construcció de jerarquia

de registres d’índex, que es diu base de dades. També tenen noms simbòlics

llegibles per humans, generalment seguits d’una extensió.

Les extensions indiquen de quin tipus d’arxiu es tracta, en general. Els progra-

mes i els usuaris poden accedir als arxius amb els seus noms. El contingut d’un

arxiu pot ser numèric, alfabètic, alfanumèric o executable binari.

La majoria dels usuaris de computadores treballen amb computadores portàtils

personals o ordinadors d’escriptori amb un sol disc dur.
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En aquest model, l’usuari es limita a la capacitat del seu disc dur. La capacitat

dels diferents dispositius pot variar. Per exemple, mentre que el telèfon o la

tauleta podrien tenir una capacitat d’emmagatzematge en l’ordre de gigaoc-

tets, l’ordinador portàtil podria tenir un terabyte d’emmagatzematge, però, i

si tenim més dades d’aquestes? Alguns probablement van tenir problemes en

el passat amb el funcionament d’espai en el disc dur. Una manera de resoldre

això és tenir un disc dur extern i emmagatzemar-hi els arxius, o es pot comprar

un disc més gran. Ambdues opcions són una mica molestes, copiar les dades

en un disc nou, veritat? Fins i tot poden no ser una opció, a vegades.

Ara imagineu que teniu dos ordinadors i emmagatzemeu part de les vostres

dades en un i la resta de les dades en un altre. Com organitzar i fer particions

de les dades entre aquests equips depèn de vosaltres.

És possible que desitgeu emmagatzemar les dades de treball en un ordinador i

les dades personals en un altre. La distribució de les dades en diversos equips

podria ser una opció, però planteja nous problemes. En aquesta situació, el

que necessitem saber és on trobar els arxius que necessitem depenent del que

estem fent. Això es pot considerar manejable, si són només les vostres dades.

Però ara, imagineu tenir milers d’ordinadors per emmagatzemar dades amb

grans volums i varietat. No estaria bé tenir un sistema que pogués manejar

l’accés a les dades i fer això per vosaltres? Aquest és un cas que pot ser manejat

per un sistema d’arxius distribuït.

Els conjunts de dades, o parts d’un conjunt de dades, es poden replicar en tots

els nodes d’un sistema d’arxius distribuït.

Com que les dades ja es troben en aquests nodes, es necessita l’anàlisi de parts

de les dades mitjançant una forma de processament de dades en paral·lel. El

càlcul es pot moure a aquests nodes.
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A més, els sistemes d’arxius distribuïts repliquen les dades entre els racks i tam-

bé als ordinadors distribuïts a totes les regions geogràfiques. La replicació de

dades fa que el sistema sigui més tolerant a fallades. Això significa que, si al-

guns nodes o un rack cauen, hi ha altres parts del sistema on les mateixes dades

es poden trobar i analitzar. La replicació de dades també ajuda a l’ampliació

de l’accés a aquestes dades per molts usuaris.

Sovint, si les dades són populars, molts processos de lectura volen tenir-hi

accés.

En una rèplica altament paral·lelitzada, cada lector pot obtenir el seu propi

node d’accés a les dades i fer les seves pròpies anàlisis. Això augmenta el rendi-

ment general del sistema. Tinguem en compte que tenir una rèplica distribuï-

da genera un problema: resulta difícil fer canvis en les dades a través del temps.

No obstant això, en la majoria dels sistemes de big data, les dades s’escriuen

una vegada i les actualitzacions de les dades es mantenen com a conjunts de

dades addicionals a través del temps.
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En resum, un sistema d’arxius és responsable de l’organització en un ordina-

dor de l’emmagatzematge d’informació a llarg termini. Quan molts equips

d’emmagatzematge estan connectats a través de la xarxa, ho anomenem siste-

ma d’arxius distribuïts. Els sistemes d’arxius distribuïts proporcionen escalabi-

litat de dades, tolerància a fallades i alta concurrència a través de la separació

i la replicació de dades sobre molts nodes.

7.2. Informàtica escalable sobre Internet

La majoria de còmput es porta a terme en un únic node de còmput. Si el

càlcul necessita més d’un node o processament en paral·lel, igual que molts

problemes de computació científica, usem ordinadors en paral·lel.

En poques paraules, un ordinador en paral·lel és un nombre molt gran de

nodes informàtics individuals amb capacitats especialitzades connectades a

una altra xarxa.

Per exemple, el superordinador Gordon del Centre de Supercomputació de San Diego
compta amb 1.024 nodes de computació, amb 16 nuclis cadascun, que equivalen a 16.384
nuclis de computació en total. Aquest tipus d’equip especialitzat és bastant costós en
comparació amb el seu cosí més recent, els commodity clusters. El terme commodity clusters
se sent sovint en converses sobre big data.

Què significa exactament? Commodity clusters són ordinadors paral·lels asse-

quibles amb un nombre mitjà de nodes de computació. No són tan potents

com les computadores paral·leles tradicionals i, amb freqüència, es construei-

xen a partir de nodes menys especialitzats. De fet, els nodes dels commodity

clusters són més genèrics en les seves capacitats de computació.
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La comunitat de computació orientada a serveis a Internet ha suposat que el

càlcul hagi de fer-se sobre commodity clusters, com ara els càlculs distribuïts.

I, al seu torn, que el cost de la computació a través d’Internet es redueixi. En

els commodity clusters, els nodes de computació estan agrupats en bastidors i

connectats entre ells a través d’una xarxa ràpida. Pot haver-hi molts d’aquests

bastidors en quantitats extensibles.

La computació en un o més d’aquests grups a través d’una xarxa d’àrea local

o d’Internet es diu computació distribuïda. Aquesta mena d’arquitectures per-

meten el que anomenem tècniques de paral·lelisme. Dins del paral·lelisme de

dades, molts treballs que no comparteixen res entre ells poden treballar en

diferents conjunts de dades o parts d’un conjunt de dades.

Aquest tipus de paral·lelisme, a vegades, s’anomena paral·lelisme en un àmbit

de treball. Ens referirem a això com a tècnica de paral·lelisme en el context de

la informàtica big data. Els grans volums i varietats de grans dades es poden

analitzar utilitzant aquesta mena de paral·lelisme, aconseguint, així, escalabi-

litat, rendiment i reducció de costos. Com es pot imaginar, hi ha molts punts

que poden fallar dins d’aquests sistemes.

Un node o tot un bastidor poden fallar en qualsevol moment. La connecti-

vitat d’un bastidor a la xarxa es pot aturar, o les connexions entre els nodes

individuals poden trencar-se. No és pràctic reiniciar-ho tot cada vegada que la

fallada ocorre. La capacitat de recuperar-se d’aquestes fallades es diu tolerància
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a fallades. Per assegurar la tolerància a fallades d’aquest tipus de sistemes, van

sorgir dues solucions clares. A saber, l’emmagatzematge redundant de dades i

reiniciar treballs paral·lels individuals fallits.

En resum, els commodity clusters són una manera rendible d’aconseguir

l’escalabilitat de dades en paral·lel per a aplicacions de big data. Aquest tipus de

sistemes té un potencial més gran de fallades parcials. És aquest tipus de com-

putació distribuïda la que va impulsar un canvi cap a sistemes fiables i d’alta

disponibilitat, rendibles per a la gestió i l’anàlisi de grans volums de dades.

7.3. Models de programació per big data

Hem vist que la computació escalable a Internet és ara una gran possibilitat

per aconseguir escalabilitat de dades en paral·lel per a aplicacions de dades

grans. Ara parlarem de com treure profit d’aquests avenços en la infraestruc-

tura computacional.

Quins són els models de programació adequats? Un model de programació és

una abstracció, o maquinària, o infraestructura existents. Es tracta d’un con-

junt de biblioteques d’execució abstractes i llenguatges de programació que

formen un model de computació. Aquest nivell d’abstracció pot ser de baix

nivell, com en llenguatge de màquina per als ordinadors. O molt alta, com

en els llenguatges de programació d’alt nivell com, per exemple, Java. Si la

infraestructura que permet l’anàlisi de grans volums de dades es distribueix en

sistemes d’arxius, com hem esmentat, llavors el model de programació per a

grans volums de dades hauria de permetre aquesta programació de les opera-

cions dins dels sistemes d’arxius distribuïts.
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El que volem dir amb això és que hem de ser capaços d’escriure programes

d’ordinador que funcionin de manera eficient en la part superior dels sistemes

d’arxius distribuïts utilitzant grans volums de dades, per la qual cosa es faria

més fàcil fer front a tots els problemes potencials. Sobre la base de tot el que

hem discutit fins ara, descriurem els requisits dels models de programació per

big data.

En primer lloc, aquest model de programació per a grans volums de dades ha

de recolzar les operacions comunes de big data, com la divisió o la partició dels

grans volums de dades.

Això significa la separació i la col·locació de dades fora de la memòria de

l’ordinador, juntament amb un esquema per sincronitzar els conjunts de da-

des posteriorment quan sigui necessària la seva recuperació.

L’accés a les dades hauria d’aconseguir-se d’una manera ràpida. Ha de perme-

tre una ràpida distribució als nodes dins d’un rack, essent aquests els nodes de

dades on es va traslladar la computació. Això significa la programació de mol-

tes tasques en paral·lel alhora. Així mateix, haurà de permetre la fiabilitat de

la computació i la tolerància completa de fallades. Ha de permetre repeticions

programables i recuperació d’arxius quan sigui necessari. Ha de ser fàcilment

escalable. Així mateix, hauria de permetre l’addició de nous recursos per apro-

fitar els avantatges dels ordinadors de manera distribuïda i el creixement més

ràpid de dades sense perdre rendiment. Això es diu escalat.

Ja que hi ha una gran varietat de tipus de dades, com ara documents, gràfics,

taules, valors clau, etc., un model de programació ha de poder efectuar ope-

racions amb més d’un conjunt particular d’aquest tipus. No tots els tipus de

dades poden ser gestionats per un model en particular, però els models han

de ser optimitzats per almenys un tipus concret.
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MapReduce és un model gran de programació de dades que suporta tots els

requisits de modelatge de big data que hem esmentat. Es pot modelar el pro-

cessament de dades de grandària considerable; les complicacions es divideixen

en diferents tasques en paral·lel i es fa un ús eficient dels commodity clusters i

sistemes d’arxius distribuïts. A més, es manté una abstracció sobre els detalls

de la paral·lelització, la tolerància completa, la distribució de dades, el moni-

toratge i el balanceig de càrrega. Com un model de programació, s’ha imple-

mentat dins de diferents frameworks per big data.

En resum, els models de programació per a grans volums de dades són una

abstracció més dels sistemes d’arxius distribuïts. Els models de programació

més adequats per a grans volums de dades han de manejar grans volums de

dades i molta varietat de dades, així com donar suport a la tolerància completa

i proporcionar la funcionalitat d’escalament. MapReduce és un d’aquests mo-

dels, implementat en una varietat de frameworks, incloent-hi Hadoop.
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8. Introducció a Hadoop

8.1. Hadoop: per què emprar-lo, on i qui l’usa

Per què Hadoop? Hem sentit que els projectes de Hadoop i els relacionats en

aquest ecosistema són per a grans volums de dades. Aquest mòdul respondrà

les quatre W i una H sobre per què aquesta afirmació és certa.

Abans d’aprofundir més en els detalls de Hadoop, analitzem les característi-

ques de l’ecosistema Hadoop.

• Què hi ha en l’ecosistema? Per què és beneficiós?

• On s’utilitza?

• Qui l'usa?

• I com funcionen aquestes eines?

Els frameworks de l’ecosistema Hadoop i les aplicacions que descriurem tenen

diversos temes i objectius generals. En primer lloc, proporcionen escalabilitat

per emmagatzemar grans volums de dades en maquinari.

A mesura que el nombre de sistemes augmenta, també ho fa la probabilitat

d’accidents i errors de maquinari. Un segon objectiu, amb el suport de la ma-

joria dels frameworks en l’ecosistema Hadoop, és la capacitat de recuperar-se

sense problemes d’aquestes fallades.

A més, big data ve amb una varietat de sabors, com ara arxius de text, gràfiques

de les xarxes socials, les dades del sensor de transmissió i les imatges de mapa

de bits. Un tercer objectiu per a l’ecosistema Hadoop és la capacitat de manejar

aquests diferents tipus de dades per a qualsevol tipus de dades. Podem trobar

diversos projectes en l’ecosistema que ho suporten.

Una cambra objectiva de l’ecosistema Hadoop és la capacitat de facilitar un

entorn compartit. Ja que fins i tot clústers de grandària modesta poden tenir

molts nuclis, és important permetre que diversos treballs es puguin executar

de forma simultània.

Un altre dels objectius de l’ecosistema Hadoop és proporcionar valor per a la

vostra empresa. L’ecosistema inclou una àmplia gamma de projectes de codi

obert sostinguts per una gran comunitat molt activa. Aquests projectes són

lliures per usar-se i fàcils de trobar quant al seu suport.
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Donarem un cop d’ull més detallat a l’ecosistema Hadoop. En primer lloc, ex-

plorarem els tipus de projectes disponibles i els tipus de capacitats que propor-

cionen. A continuació, estudiarem més profundament les tres parts principals

de Hadoop:

• El sistema d’arxius distribuïts de Hadoop arxiu, o HDFS.

• YARN, el gestor i planificador de recursos.

• MapReduce, un model de programació per al processament de big data.

A continuació, parlarem de la computació en el núvol i els tipus de models

de serveis que presta. També descriurem situacions en les quals Hadoop no és

la millor solució.

8.2. El sistema d’arxius distribuït Hadoop: un sistema

d’emmagatzematge per a big data

Com va començar el moviment de codi obert per big data? El 2004, Google va

publicar un article sobre el seu entorn de processament intern que va anome-

nar MapReduce. L’any següent, Yahoo va llançar una implementació de codi

obert basat en aquest framework, anomenat Hadoop. En els anys següents, al-

tres frameworks i eines van ser alliberats a la comunitat en projectes de codi

obert. Aquests frameworks proporcionen noves capacitats que falten en el nucli

de Hadoop, com la consulta SQL o seqüències de comandament d’alt nivell.

Avui dia, hi ha més de cent projectes de codi obert per a grans volums de dades,

i aquest nombre segueix creixent. Molts depenen de Hadoop, però alguns són

independents.

Amb punts frameworks i eines disponibles, com coneixem què fan?

Podem organitzar-los amb un diagrama de capes per entendre les seves capa-

citats. En un diagrama de capes, un component utilitza la funcionalitat o les

capacitats dels components en la capa de sota. En general, els components de

la mateixa capa no es comuniquen. I un component no assumeix que una eina



© FUOC • PID_00241320 84 Introducció al big data

específica o component està per sobre d’ell. En aquest exemple, el component

A està en la capa inferior i és usat pels components B i C. El component D

utilitza el B, però no el C. I el D no utilitza directament el component A.

Vegem un conjunt d’eines en l’ecosistema Hadoop com un diagrama de capes.

Aquest diagrama de capes s’organitza verticalment a partir de la interfície. In-

terfície de baix nivell, com l’emmagatzematge i la calendarització, es troben en

la part inferior. Els llenguatges d’alt nivell i la interactivitat, en la part superior.

L’Hadoop Distributed File System, o HDFS, és la base de molts frameworks de

big data, ja que proporciona un emmagatzematge escalable i fiable. A mesura

que la grandària de les dades augmenta, pot agregar maquinari a HDFS per

augmentar la capacitat d’emmagatzematge, de manera que permet l’ampliació

dels seus recursos (escalabilitat).

YARN ofereix una calendarització flexible i la gestió dels recursos sobre

l’emmagatzematge HDFS. YARN s’utilitza a Yahoo per programar treballs a tra-

vés de quaranta mil servidors.

MapReduce és un model de programació que simplifica la computació

paral·lela. En lloc de fer front a les complexitats de la sincronització i la pro-

gramació, només ha de proporcionar a MapReduce dues funcions, el mapatge

i la reducció. Aquest model de programació és tan poderós que Google el va

utilitzar amb anterioritat al seu alliberament per a la indexació de llocs web.

MapReduce tan sols assumeix un model limitat per expressar dades. Hive i Pig

són dos models de programació addicionals en la part superior de MapReduce

que augmenten el modelatge de dades de MapReduce amb l’àlgebra relacional

i el modelatge de flux de dades, respectivament. Hive va ser creat a Facebook

per fer consultes SQL-MapReduce, com l’ús de dades en HDFS. Pig va ser creat

a Yahoo per modelar programes basats en fluxos de dades utilitzant MapRe-

duce. Gràcies a l’estabilitat de YARN per gestionar els recursos, no només per

a MapReduce, sinó també per a altres models de programació. Giraph va ser

construït per al processament de gràfics grans de manera eficient. Per exem-

ple, Facebook utilitza Giraph per analitzar els gràfics socials dels seus usuaris.
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De la mateixa manera, Storm, Spark i Flink van ser construïts per ser usats en

temps real i per al processament en memòria de big data, situant-los en la part

superior del planificador de recursos de YARN i HDFS.

A vegades, les seves dades o tasques de processament no poden ser fàcilment

representades, o de manera eficient, mitjançant el model d’arxiu i directori

d’emmagatzematge. Exemples d’això inclouen col·leccions de valors clau o

grans taules disperses.

Projectes NoSQL, com Cassandra, MongoDB i HBase manegen aquests casos.

Cassandra va ser creat a Facebook, però Facebook també utilitza HBase per a

la seva plataforma de missatgeria.

Finalment, executar totes aquestes eines requereix un sistema de gestió cen-

tralitzada per a la sincronització, configuració i per assegurar una alta dispo-

nibilitat. Zookeeper duu a terme aquestes funcions. Va ser creat per Yahoo,

configurant els identificadors dels serveis com a noms d’animals.

Un avantatge important de l’ecosistema Hadoop és que totes aquestes eines

són projectes de codi obert. Es poden descarregar i utilitzar de forma gratuïta.

Cada projecte té una comunitat d’usuaris i desenvolupadors que responen les

preguntes, corregeixen els errors i implementen noves característiques. Es po-

den barrejar i combinar per obtenir tan sols les eines que necessita per acon-

seguir els seus objectius.

D’altra banda, hi ha diverses piles prefabricades d’aquestes eines ofertes per

empreses com Cloudera, MAPR i Hortonworks. Aquestes empreses ofereixen

el nucli d’aquestes piles de programari de forma gratuïta i ofereixen suport

comercial per a entorns de producció.

En resum, l’ecosistema Hadoop es compon d’un nombre creixent d’eines de

codi obert. Proporciona oportunitats per recollir l’eina adequada per a les tas-

ques adequades per a un millor rendiment i costos més petits.

8.3. YARN: un gestor de recursos per a Hadoop

YARN és una capa per a la gestió de recursos que es troba just per sobre de la

capa d’emmagatzematge HDFS.

YARN interactua amb les aplicacions i els recursos de programació que utilit-

za. YARN permet executar múltiples aplicacions a través d’HDFS, augmenta

l’eficiència dels recursos i va més enllà del concepte de MapReduce o, fins i

tot, més enllà de les dades del model de programació paral·lela.
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Quan es va crear Hadoop, en primer lloc, aquest no va ser el cas. De fet, la pila

original de Hadoop no tenia gestor de recursos. Aquests dos diagrames apilats

demostren la seva evolució en els últims deu anys.

Una de les limitacions més grans de Hadoop 1.0 era la incapacitat per suportar

aplicacions que no usessin MapReduce. Això significava que, per a aplicacions

avançades com ara l’anàlisi gràfica, que requereixen diferents formes de mo-

delar i analitzar les dades, es necessita moure les dades a una altra plataforma.

Això suposa molt treball.

La incorporació de YARN en HDFS i les aplicacions basades en els nous sistemes

que s’anaven construint va centrar-se en diferents tipus d’aplicacions de big

data, com Giraph per a l’anàlisi de dades gràfiques, Storm per a l’anàlisi de

dades mitjançant streaming i Spark per a l’anàlisi en memòria.

YARN ho fa proporcionant un framework estàndard que suporta el desenvolu-

pament d’aplicacions personalitzades en l’ecosistema Hadoop. YARN permet

extreure els màxims beneficis dels conjunts de dades, ja que permet utilitzar

les eines que considera que són millors per big data.

Donarem un cop d’ull a l’arquitectura de YARN sense ser massa tècnics.
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En aquesta imatge, observem l’administrador de recursos al centre i els gerents

de node en cadascun dels tres nodes de la dreta. El gestor de recursos controla

tots els recursos i decideix qui obté què. El gestor de nodes opera en un àmbit

de màquina i està a càrrec d’una sola màquina. Junts, el gestor de recursos i el

gestor de nodes, formen el framework de càlcul de dades.

Cada aplicació té una aplicació principal. Aquesta negocia cada recurs des de

l’administrador de recursos i es comunica amb Node Manager per saber si les

tasques s’han completat.
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Observeu els ovals etiquetats com a «container». Container és una noció abs-

tracta que significa un recurs que és una col·lecció de memòria CPU en disc

de xarxa i altres recursos.

Fixem-nos en els elements essencials del motor YARN per tenir una idea dels

seus components clau. Ara bé, quan se senten termes com ara administrador

de recursos, node manager i containers, es té una comprensió de les tasques que

són responsables.
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L’èxit de YARN és evident a partir del creixement explosiu de les diferents

aplicacions que l’ecosistema Hadoop té actualment.

En resum, YARN permet executar moltes aplicacions distribuïdes en el mateix

clúster Hadoop. Redueix la necessitat de moure dades i és compatible amb

la utilització de recursos d’alta resolució amb menys costos. És una platafor-

ma escalable que ha permès el creixement de diverses aplicacions a través de

l'HDFS, enriquint, així, l’ecosistema Hadoop.

8.4. MapReduce: programació simple per obtenir grans resultats

MapReduce és el cor de Hadoop. És el paradigma de programació que permet

l’escalabilitat massiva a través de centenars o milers de servidors en un clús-

ter Hadoop. El concepte MapReduce és bastant simple d’entendre per aquells

que estan familiaritzats amb les solucions de processament de dades d’escalat

horitzontal en clúster.

Per a les persones noves en aquest tema pot ser una mica difícil d’entendre,

perquè normalment no hi han estat exposades amb anterioritat. Si sou nous

en els treballs de MapReduce de Hadoop, no us amoïneu: ho descriurem d’una

manera que us permeti posar-vos al dia ràpidament.

El terme MapReduce, en realitat, fa referència a dues tasques separades i dife-

rents que fan els programes de Hadoop. El primer és el treball d’un mapa, que

té un conjunt de dades i el converteix en un altre conjunt de dades, on els
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elements individuals es divideixen en tuples (parells clau/valor). La tasca de

reduir pren la sortida d’un mapa com a entrada i combina les tuples de dades

en un conjunt més petit de tuples. Igual com la seqüència del nom MapReduce

indica, el treball de reduir sempre es fa després del treball de mapatge.

MapReduce és un model de programació per a l’ecosistema Hadoop. Es basa

en YARN per programar i executar el processament en paral·lel sobre els blocs

d’arxius distribuïts en HDFS.

Hi ha diverses eines que utilitzen el model MapReduce per proporcionar una

interfície d’alt nivell per als altres models de programació. Hive té una inter-

fície similar a SQL que afegeix capacitats que ajuden amb el modelatge de da-

des relacionals. I Pig és un llenguatge d’alt nivell de flux de dades que agrega

capacitats que ajuden amb el mapa del procés de modelatge.

La programació paral·lela tradicional requereix experiència en una sèrie de

conceptes i sistemes informàtics. Per exemple, els mecanismes de sincronit-

zació com a panys, semàfors i monitors són essencials. Però si s’utilitzen in-

correctament, el seu ús pot bloquejar el programa o impactar greument en el

rendiment.

Aquesta alta corba d’aprenentatge fa que el seu aprenentatge resulti difícil.

També és propens a errors, ja que el seu codi es pot executar en centenars o mi-

lers de nodes, cadascun amb molts nuclis. I qualsevol problema relacionat amb

aquests processos paral·lels necessita ser manejat pel seu programa paral·lel.

El model de programació MapReduce simplifica, en gran mesura, l’execució

de codi en paral·lel, ja que no ha de tractar amb cap d’aquests temes. En lloc

d’això, només és necessari crear i assignar tasques de mapatge i reducció, i no

hem de preocupar-nos de diversos subprocessos, sincronització o problemes

de concurrència.

Llavors, què és map i reduce?
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Map i reduce són dos conceptes basats en la programació funcional on cada

funció es basa únicament en l’entrada. Igual que en una funció matemàtica,

f (x) = y, y depèn d’x. Proporciona una funció o una operació per un map i

un reduce.

I la màquina d’execució corre aquestes funcions sobre les dades. Per a map,

l’operació s’aplica sobre cada element de dades. I en reduce, l’operació en re-

sumeix d’alguna manera els elements.

Un exemple: el mapa i reduir farà aquests conceptes més clars. L’expressió «He-

llo word» és el primer programa tradicional que es codifica quan es comença a

aprendre llenguatges de programació. El primer programa per aprendre sobre

MapReduce és, sovint, WordCount.

WordCount llegeix un o més arxius de text i explica el nombre d’ocurrències

de cada paraula en aquests arxius. El resultat serà un arxiu de text amb una

llista de paraules i les seves freqüències d’ocurrència en les dades d’entrada.

Examinarem cada pas de WordCount. Per simplificar, suposem que tenim un

arxiu gran com a entrada. Abans d’executar WordCount, l’arxiu d’entrada

s’emmagatzema en HDFS. Com sabem ara, HDFS fa la partició en blocs a través

de múltiples nodes del clúster.
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En aquest cas, quatre particions etiquetades, A, B, C, i D. El primer pas en

MapReduce és executar una operació de map en cada node.

Com que les particions d’entrada es llegeixen d’HTFS, es diu map per a cada

línia de l’entrada. Vegem les primeres línies de les particions d’entrada, A i B,

i comencem a explicar les paraules.

La primera línia, en la partició en el node A, diu: «My apple is red and my rose

is blue». De la mateixa manera, la primera línia, en la partició B, diu: «You

are the apple of my eye». Ara veurem el que succeeix en el primer node del

mapa de partició A.

Map crea un valor de clau per a cada paraula en la línia que conté la paraula

com a clau, i posa 1 com a valor. En aquest exemple, la paraula apple es llegeix

de línia en la partició A.



© FUOC • PID_00241320 93 Introducció al big data

Map produeix un valor de clau de (apple, 1). De la mateixa manera, la paraula

my es veu en la primera línia d’A dues vegades. Així, es creen els valors clau

de (my, 1). Tinguem en compte que map va a cada node que conté un bloc de

dades per a l’arxiu, en comptes de les dades que es mouen cap a map. Això és

moure la computació cap a les dades.

Ara veurem el que genera la mateixa operació map en la partició B. Com que

cada paraula només ocorre una vegada, es genera una llista de totes les paraules

amb un valor-clau aparellat. Observem les sortides del mapa i cada parell clau-

valor associat a una paraula.

A continuació, tots els valors clau que constitueixen la sortida de map es clas-

sifiquen en funció de la seva clau. I els valors clau, amb la mateixa paraula,

es mouen o regiren al mateix node. Per simplificar aquesta figura, cada node
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té tan sols una sola paraula, en caixes de color taronja. Però, en general, un

node tindrà moltes paraules diferents. Igual que amb el nostre exemple de les

dues línies en particions A i B.

Aquí veiem que you i apple són assignats al primer node. La paraula isa, al

segon node. I les paraules rose i red, al tercer.

Amb tot, per raons de simplicitat, dibuixem quatre nodes de mapes i tres nodes

de reproducció aleatòria. El nombre de nodes es pot estendre tant com les

demandes de les aplicacions.
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Si mirem cap enrere en el nostre exemple WordCount, veiem que hi ha tres

passos diferents. A saber, el pas de map, el pas de barrejar i ordenar, i finalment

reduce. Encara que l’exemple de WordCount és bastant simple, representa un

gran nombre d’aplicacions a les quals aquests tres passos es poden aplicar, amb

la finalitat d’aconseguir escalabilitat de dades en paral·lel.

Per exemple, ara que hem vist l’aplicació WordCount, cal considerar canviar

l’algorisme WordCount per indexar totes les adreces URL per paraules, després

d’un rastreig web. Això significa que, en lloc d’apuntar a un nombre, les claus

es referirien al URL.

Després d’aplicar la funció map, amb aquesta nova funció, que seria una funció

definida per l’usuari, la sortida de barrejar i ordenar es veuria així.

Ara, quan reduïm les adreces URL, tots els URL que facin esment d’Apple es

veurien en la figura. Aquesta és, de fet, una de les maneres en què treballa un

motor de cerca com Google.

No és estrany que el primer document MapReduce fos produït per Google.

Acabem de veure com MapReduce es pot utilitzar en motors de cerca, a més

d’explicar les paraules i documents.

Encara que és possible afegir moltes més aplicacions, ens aturem aquí per a

una discussió general sobre com els punts de paral·lelisme de dades es poden

utilitzar en la cerca d’aquest patró de tres passos.

En definitiva, hi ha paral·lelització durant l’etapa de map.

Aquesta és la paral·lelització sobre l’entrada, ja que cada partició processa una

línia alhora. Per aconseguir aquest tipus de paral·lelisme de dades, cal decidir

sobre la granularitat de dades de cada competició paral·lela. En aquest cas, serà

una línia.
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També veiem agrupació paral·lela de dades en la fase aleatòria i de classificació.

Aquesta vegada, la paral·lelització és sobre els productes intermedis. És a dir,

els parells de valors clau individuals.

I després de l’agrupació dels productes intermedis, en aplicar el pas reduce, es

produeix paral·lelització per construir un arxiu de sortida.

Probablement, hem notat que les dades es redueixen a un conjunt més petit

en cada pas.

Aquest panorama ens dóna una idea de per a quin tipus de tasques és bo Ma-

pReduce. Mentre que MapReduce sobresurt en tasques per lots independents

similars a les nostres aplicacions, hi ha certs tipus de tasques per les quals no

és desitjable utilitzar MapReduce.

Per exemple, si les dades estan canviant amb freqüència, MapReduce és lent,

ja que llegeix cada vegada les dades d’entrada de tot el conjunt.

El model MapReduce requereix que map i reduce s’executin independentment

l’un de l’altre. Això simplifica en gran mesura el seu treball com a dissenyador,

ja que no ha de fer front a problemes de sincronització. No obstant això, im-

plica que els càlculs, si tenen dependències, no es poden expressar amb Ma-

pReduce.

Finalment, MapReduce no retorna cap resultat fins que s’acabi tot el procés. Ha

de llegir tot el conjunt de dades d’entrada. Això fa que no sigui adequat per a

aplicacions interactives en les quals els resultats han de ser presentats a l’usuari

molt ràpidament i en les quals s’espera una tornada per part de l’usuari.

En resum, MapReduce oculta la complexitat de la programació paral·lela i sim-

plifica en gran mesura la creació d’aplicacions paral·leles.

Existeixen molts tipus de tasques adequades per a MapReduce, incloent-hi

classificació per a motors de cerca i els tòpics sobre mapatge.

8.5. Quan considerar Hadoop com una opció

L’ecosistema Hadoop està creixent a un ritme ràpid.

Hadoop realment té sentit per al vostre problema específic?

En primer lloc, veurem les principals característiques que faran amigable un

problema Hadoop. Si veieu un creixement a gran escala en la quantitat de

dades que heu d’abordar, probablement té sentit utilitzar Hadoop. Quan es
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desitja un accés ràpid a les dades antigues que, en cas contrari, anirien en uni-

tats de cinta per a emmagatzematge d’arxius, Hadoop podria proporcionar-vos

una bona alternativa.

Altres característiques d’ús de Hadoop inclouen escenaris quan es desitgen uti-

litzar diverses aplicacions en el mateix magatzem de dades. Alt volum o alta

varietat són també grans indicadors per a Hadoop com una opció plataforma.

El processament d’un petit conjunt de dades ha de fer que ens replantegem:

realment necessitem Hadoop per a això? Aprofundiu-hi més per saber exacta-

ment què desitgeu utilitzar de Hadoop abans de seguir endavant.

Hadoop és bo per al paral·lelisme de dades. Com sabeu, el paral·lelisme de

dades és l’execució simultània de la mateixa funció en diversos nodes a través

dels elements d’un conjunt de dades.

D’altra banda, el paral·lelisme de tasques, com es veu en aquesta gràfica, és

l’execució simultània de moltes funcions diferents en diversos nodes a través

dels mateixos o diferents conjunts de dades.

Si el vostre problema té paral·lelisme en un àmbit de tasca, s’ha de fer una

anàlisi més detallada quant a les eines que es té previst implementar des de

l’ecosistema Hadoop. Quins són els beneficis concrets que aquestes eines ens

proporcionen? Procediu amb precaució.

A Hadoop, no tots els algorismes són escalables ni es poden reduir a un dels

models de programació suportats per YARN. Per tant, si esteu mirant de des-

plegar algorismes altament acoblats de processament de dades, cal procedir

amb cautela.

Cal fer una anàlisi a fons abans d’usar Hadoop. Esteu pensant a extreure de

bases de dades existents les vostres solucions i reemplaçar-les amb Hadoop?

Penseu-hi una altra vegada.
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Hadoop pot ser una bona plataforma en la qual els diversos conjunts de dades

poden confluir i es processen d’una forma assimilable amb la seva base de

dades.

Hadoop pot no ser la millor solució d’emmagatzematge de dades per al vostre

model de negoci. Avalueu-ho i procediu amb cautela.

HTFS emmagatzema les dades en blocs de 64 megaoctets o més grans, per la

qual cosa pot ser que hàgiu de llegir un arxiu complet només per recollir una

entrada de dades. Això fa que sigui una mica més difícil de fer l’accés de dades

aleatòries.

L’ecosistema Hadoop està creixent a un ritme més ràpid que mai.

Aquesta diapositiva mostra alguns dels objectius en moviment en l’ecosistema

Hadoop i les necessitats addicionals que han de ser abordades per les noves ei-

nes per a l’ecosistema Hadoop. Principalment, les consultes analítiques avan-

çades, tasques sensibles a la latència, i la seguretat informàtica de les dades

sensibles.

En resum, malgrat que Hadoop és bo amb l’escalabilitat de molts algorismes,

és només un model i no resol tots els problemes en la gestió i el processament

de grans volums de dades.

Encara que seria possible trobar exemples contraris, en general, podem dir

que el framework Hadoop no és el millor per treballar amb petits conjunts de

dades, algorismes avançats que requereixen d’un tipus específic de maquinari,

paral·lelisme en un àmbit de tasca, la substitució d’infraestructura, o accedir

a dades aleatòries.
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8.6. Cloud computing: un big data inabler important

Hem esmentem sovint el núvol com una de les dues influències de la posada

en marxa de la gran època de les dades.

L’anomenem informàtica sota demanda i vam dir que ens permet fer càlculs

en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Simplement, cada vegada que ho

necessitem. Veurem com fem ús del núvol per al nostre benefici en les nostres

aplicacions de grans dades.

La idea principal darrere de la computació en el núvol és transformar

infraestructura de computació en un producte. Així, els desenvolupadors

d’aplicacions poden centrar-se a resoldre els desafiaments específics de

l’aplicació en lloc de tractar de construir la infraestructura que s’executa. Lla-

vors, com succeeix això? Podem definir, simplement, un servei de computació

en el núvol com un servei de lloguer de computació.

Penseu en això; no compraríeu, ni tan sols construiríeu, un camió cada vegada

que haguéssiu de moure un moble. Tan sols heu de llogar-lo. Per què construir

un clúster de computació quan es pot llogar? Sobretot si no l’esteu utilitzant

contínuament.

De la mateixa manera, es pot llogar un cotxe o una moto quan s’està de va-

cances, per la qual cosa podeu anar amb bicicleta en qualsevol moment i a

qualsevol lloc.

Aprofundirem en aquesta qüestió. Quins factors considerem quan estem

desenvolupant una solució per a nosaltres o el nostre client? Construïm el ma-

quinari i el programari necessaris nosaltres mateixos? O podem llogar aquests

recursos del núvol?

Vegem el maquinari casolà i la creació de recursos de programari en primer

lloc.

Si escolliu desenvolupar les capacitats internes, heu de contractar la gent

i adquirir maquinari que s’adapti a les vostres necessitats. Aquestes inclo-

uen, però no es limiten a això, la compra de maquinari de xarxa, discos

d’emmagatzematge, actualització de maquinari quan es converteix en obsolet

i, així, successivament. Cal no oblidar el cost de manteniment del maquinari.

Com es pot calcular la grandària de les vostres necessitats de maquinari? Feu

una estimació quinquennal, a deu anys? En el món ràpidament canviant

d’avui dia, cada vegada és més difícil estimar la demanda futura. Obtenir el

programari que s’adapti a les vostres necessitats és també difícil. La majoria

de les instal·lacions de programari requereixen una gran quantitat d’ajustos i

intervenció manual que necessiten una gran quantitat d’habilitats.
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Haureu de contractar enginyers per fer això. Els problemes de compatibilitat

generen problemes que són difícils de preveure.

La majoria del software s’actualitza diàriament. Heu d’assegurar-vos que esteu

informats. Això implica evitar els riscos de seguretat.

Per damunt de tot, la construcció del vostre propi centre de dades informàtic

pot ser costosa. I pot costar molt temps, ja que mantenir-lo és una tasca en ella

mateixa. Això requereix altes inversions inicials de capital i operació eficient

de diversos departaments de la vostra empresa, que pot ser que no tingueu

si la vostra és una empresa de nova creació. La majoria de la gent s’oblida

d’incloure el cost de l’eliminació del maquinari antic. Ara veurem què pot fer

el núvol per nosaltres.

Els beneficis del núvol són similars al que s’obtindria d’una companyia de

lloguer de cotxes. Pagar pel que s’usa, la qual cosa significa una baixa inversió

de capital. No és necessari anar al concessionari, fer una negociació, obtenir

un préstec bancari, obtenir una assegurança. Això significa l’execució ràpida

dels vostres projectes.

Igual que no és necessari comprar un cotxe, si només es necessita un cotxe

per a un ús limitat, el desplegament de l’aplicació en un servidor que està

geogràficament més a prop del vostre client us pot donar un servei ràpid i

clients satisfets.

Per a posada en marxa de petites empreses, pot ser un repte. El núvol us permet

fer això amb un clic.

Podeu estar asseguts a una cafeteria o a casa i començar el vostre negoci a

Internet, sense una gran inversió de capital, gràcies al núvol. I no necessiteu

tenir un pla d’estimació de recursos a cinc o deu anys vista. Podeu adaptar-vos

a les vostres necessitats més ràpidament si el negoci està creixent més de pressa

del que pensàveu.

El núvol us permet oblidar-vos dels problemes de gestió de recursos i cen-

trar-vos en els productes del vostre negoci o experiència en el camp amb un

cost mínim.

De la mateixa manera que es pot llogar un camió o un descapotable en una

empresa de lloguer de cotxes, podeu construir la vostra pròpia màquina per

encàrrec en el núvol.

S’escull no només una CPU o una GPU, sinó també les opcions de càlcul, me-

mòria i emmagatzematge, d’un menú complet. És un bufet en el núvol, mà-

quines de disseny per adaptar-se a les vostres necessitats d’aplicació, grandària

de les dades i anàlisis.
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Podeu aconseguir el que vulgueu i pagar per allò que empreu.

Compareu això amb la compra i el manteniment de totes les combinacions

de maquinari que possiblement usaríeu. Això és molt costós i no és possible

en tot moment. Gràcies a tots aquests avantatges, en l’actualitat hi ha molts

proveïdors de servidors en el núvol. I les xifres estan creixent.

En resum, el núvol fa el treball pesat, per la qual cosa el vostre equip pot ex-

treure valor de les dades i no empantanar-se en els detalls d’infraestructura.

El núvol ofereix solucions convenients i viables per a l’ampliació del vostre

prototip cap a una aplicació completa.

8.7. Models de serveis en el núvol: una exploració d’opcions

Hi ha molts nivells de serveis que es poden obtenir dels proveïdors en el núvol.

Qualsevol discussió sobre cloud computing involucrarà termes com ara aplicació

com a servei, plataforma com a servei i infraestructura com un servei.

Tots ells es refereixen a models de negoci a l’hora d’usar el núvol amb diferents

nivells de compromís i servei, similars als contractes de lloguer.

IaaS, infraestructura com a servei, es pot definir com un servei de lloguer mí-

nim.
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Això és com llogar un camió a una empresa que té el maquinari, fer l’embalatge

dels vostres mobles i conduir a la vostra nova casa.

Com a usuaris del servei, instal·leu i manteniu un sistema operatiu i altres

aplicacions en el model d’infraestructura com a servei. El núvol d’Amazon EC2

és un bon exemple d’aquest model.

PaaS, plataforma com a servei, és el model amb el qual es proveeix un usuari

d’una plataforma de computació completa. Això podria incloure el sistema

operatiu i els llenguatges de programació que es necessitin. Es podria ampliar

per incloure la base de dades de la vostra elecció o, fins i tot, un servidor web.

Pot desenvolupar i executar el vostre propi programari d’aplicació en la part

superior d’aquestes capes. El motor de Google App i Microsoft Azure són dos

exemples d’aquest model.

SaaS, model de programari com a servei, és el model amb el qual el proveïdor

de serveis en el núvol pren les responsabilitats per a l’entorn de maquinari i

programari, com el sistema operatiu i el programari d’aplicació. Això significa

que es pot treballar sobre l’ús de l’aplicació per resoldre un problema. Dropbox

és un programari molt popular com a plataforma de serveis.

En última instància, la decisió de quin servei es desitja explorar és una funció

de diverses variables. Depèn del nivell del vostre equip per manejar l’entorn

còmput, el desenvolupament i el manteniment. També depèn de com sigui

necessari o possible necessitar usar el servei.

Cal escollir el model de servei adequat que millor s’adapti a les vostres neces-

sitats en termes d’objectius a llarg termini.

Finalment, quan s’implementi un servei en el núvol, també cal entendre tots

els riscos de seguretat, ja que les vostres dades resideixen en el servei de tercers.

La seguretat és un aspecte molt important al món actual de creixent digitalit-
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zació de la informació. Heu de fer de la seguretat de dades del vostre client una

prioritat i, per tant, aquest ha de ser un criteri important en la vostra decisió.

Tots els riscos de seguretat han de ser entesos i avaluats, ja que les vostres dades

resideixen en servidors de tercers.

XaaS és un terme general que significa, fins i tot, el control de gra fi sobre

els recursos informàtics que es desitgen llogar. Per exemple, emmagatzemat-

ge com a servei, comunicació com a servei, màrqueting com a servei i, així,

successivament.

En resum, infraestructura com a servei, plataforma com a servei i aplicació

com a servei són els tres models principals de servei que s’estan utilitzant amb

èxit. Triar-ne un dependrà de la quantitat de variables que conformin les fites

de l’empresa. Aquests tres models han inspirat molts altres models similars

que han sorgit al voltant de la computació en núvol.
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