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Data Science & Machine learning

Tema / Titulo

– Exploração e desenvolvimento de modelos/algoritmos de representação das diferentes formas de análise de dados em tempo real Data Science u us
sua materialização em informação útil de obter informações significativas e ando ferramentas e técnicas modernas para encontrar padrões invisíveis, 

negócio

Contexto

O ambiente corporativo enquadrado nas telecomunicações conjugado com o aparecimento de novos serviços e tecnologias é cada vez mais 
complexo e com mudanças/transformações mais aceleradas. A simples coleta e apresentação de dados de todas as atividades com cariz 
operacional e de negócio de uma solução de comunicações empresarial é manifestamente insuficiente, havendo necessidade de os trabalhar, de os 
manipular e de os analisar sob diversos prismas, onde se inclui a análise preditiva como uma das mais relevantes, permitindo, assim, uma 
interpretação e conversão destes dados em informação útil que possa ser usada pelas empresas para compreenderem e potenciarem o seu negócio.

Objetivos do Projeto

Este projeto tem como objetivo a investigação e desenvolvimento de modelos/algoritmos de cálculo e representação das diferentes formas de análise 
de dados em tempo real, permitindo, efetuar análises preditivas ( ),  forecasting usando ferramentas e técnicas modernas para encontrar padrões 

obtendo informações significativas e a sua materialização em informação útil, quer em  quer em relatórios. É pretendido que no invisíveis, dashboards
decorrer do estágio sejam trabalhados os seguintes pontos:

Formas de análise das diversas fontes de informação.
Definição de algoritmos e junção de modelos preditivos sob as vistas de agregação.
Criação das vistas de agregação temporais a partir das fontes de informação existentes.
Criação de  para a visualização, mas garantido a devida autenticação e autorização de acesso aos dados.plugins 

Aspetos Inovadores

Machine learning
Data Mining, Clustering/Classification, Data Modeling, Data Summarization
Forecasting

Ferramentas a utilizar

Linux, PostgreSQL, Python, TimescaleDB,oracleBD
Python Libraries like : TensorFlow,NumPy,SciPy,Pandas etc.
Ferramenta de processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN,….
Outras específicas na área de reporting e representação gráfica

Referências Bibliográficas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~Celio


https://www.timescale.com/
https://mastersindatascience.org/learning/what-is-data-analytics
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/analises-preditivas.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Forecasting.
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_series_database
https://blog.academiain1.com.br/big-data-voce-conhece-os-4-tipos-de-analise-de-dados/

Atividades

Estudo do software open-source time-series database big data
Integração com Base de Dados PostgreSQL
Desenvolvimento de modelos/algoritmos de análise preditiva
Definição métricas e relatórios de estatísticas e sua representação
Acompanhamento e execução de testes
Acompanhamento e execução de testes de performance
Elaboração de documentação de projeto
Elaboração do relatório final

Competências Chave Requeridas

Dinâmico
Comunicativo e com grande espírito de equipa
Disponibilidade e motivação para aceitar novos desafios
Assertividade na discussão de conceitos, arquiteturas e tecnologias
Conhecimentos na área de reporting and programing

Orientador (nome e email)

Célio Gomes de Abreu -  celio@alticelabs.com

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