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Tema / Titulo

Stream Processing: Storm Evolution

Contexto

O Altaia é o produto da Altice Labs para gestão de Qualidade de Serviço e Desempenho de redes de telecomunicações. De entre as várias peças 
que o constituem, existe um componente para processamento de dados assente em tecnologia Apache Storm, utilizado para enriquecimento, 
transformação e ingestão de eventos provenientes de equipamentos da rede dos operadores de telecomunicações.

A evolução para ambientes em clouds públicas, assentes em containers e kubernetes, as consequentes necessidades de elasticidade e dinamismo, 
bem como a relativa estagnação do projeto Apache Storm, são motivação para avaliação de soluções alternativas à atual implementação.

Objetivos do Projeto

Pretende-se avaliar o estado da arte relativamente a motores para processamento de Streams de dados, estudar a implementação existente na 
Altice Labs e as suas funcionalidades, eleger uma tecnologia de entre as estudadas e concretizar com uma implementação assente na tecnologia 
selecionada.

Aspetos Inovadores

Stream processing
Cloud computing
Containers
Scalable systems

Ferramentas a utilizar

Linux
Java
Docker
Kubernetes
Quarkus
Kafka
Apache Storm
Apache Flink
Apache Heron
Kafka Streams
Outras a identificar no âmbito do estágio

Referências Bibliográficas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~miguel-r-marques
https://wiki.ptin.corppt.com/display/~paulo-m-vieira


https://storm.apache.org/
https://flink.apache.org/
https://heron.incubator.apache.org/
https://kafka.apache.org/documentation/streams/

Atividades

Investigação do estado da arte relativamente a processamento de streams de dados
Estudo das funcionalidades do motor de processamento Altaia Mediation Framework
Definição do plano de trabalhos
Implementação de solução para processamento de dados baseada na framework selecionada
Relatório final

Competências Chave Requeridas

Dinamismo e autonomia
Conceitos de Engenharia de software
Conhecimentos sólidos de programação Java
Gosto e conhecimento na área de algoritmia/processamento de dados
Sistemas distribuídos
Desejável conhecimento em ferramentas de BigData processing (ex: Flink, Spark, Hadoop, etc.)

Orientador (nome e email)

Miguel Rui Pereira Marques (miguel-r-marques@alticelabs.com)

Paulo Miguel Vieira (paulo-m-vieira@alticelabs.com)

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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