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Tema / Titulo

Data Lakehouse com tecnologias de nova geração

Contexto

A tecnologia era até há pouco anos o framework dominante das plataformas Big Data. Hadoop 

Atualmente existem outras propostas que ganham terreno e relevância face ao Hadoop. Exemplo disso é (em oposição ao ) e o (e S3   HDFS  PrestoDB 
m oposição ao ). Impala

Na Altice Labs temos experiência na implementação de Data Lakehouse suportada em Hadoop, nomeadamente a distribuição da Cloudera.

Neste estágio, pretendemos avaliar e implementar a conversão duma Data Lakehouse, e os seus processos ETL, utilizando as novas tecnologias 
indicadas acima (ou outras que se verificarem mais eficientes).

Objetivos do Projeto

Neste estágio pretende-se:

Perceber as vantagens/desvantagens entre o Hadoop (HDFS/Impala) e o S3/PrestoDB (ou outras que se verificarem mais eficientes)
Adquirir conhecimento das novas tecnologias a adoptar
Realizar a substituição tecnológica duma Data Lakehouse utilizando as novas tecnologias/componentes

Aspetos Inovadores

Adoção de novos standards (utilizar componentes usados pela comunidade)
Redução de custos com as novas tecnologias (se possível utilizar componentes gratuitos)
Redução do défice técnico (componentes mais recentes cuja a sua utilização seja mais eficiente que o "velhinho" Hadoop)

Ferramentas a utilizar

S3
PrestoDB
Spark

Referências Bibliográficas

https://databricks.com/blog/2021/08/30/frequently-asked-questions-about-the-data-lakehouse.html
https://www.integrate.io/blog/what-is-etl/
https://www.integrate.io/blog/data-transformation-explained/

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~jose-l-goncalves
https://hadoop.apache.org/
https://min.io/product/overview
https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html
https://prestodb.io/
https://impala.apache.org/
https://www.cloudera.com/products/open-source/apache-hadoop.html
https://min.io/product/overview
https://prestodb.io/
https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html
https://databricks.com/blog/2021/08/30/frequently-asked-questions-about-the-data-lakehouse.html
https://www.integrate.io/blog/what-is-etl/
https://www.integrate.io/blog/data-transformation-explained/


Atividades

Benchmark entre o Hadoop (HDFS/Impala) e o S3/PrestoDB (ou outros que se verificarem mais eficientes)
Conhecimento profundo das tecnologias a adoptar, do ponto de vista da sua instalação, administração e utilização
Implementar pipelines de ingestão/transformação/analytics de diferentes fontes de dados (ficheiros csv + dados em BD Oracle)

Competências Chave Requeridas

Programação python
Vontade de aprender e fazer

Orientador (nome e email)

José Miguel Gonçalves ( )jose-l-goncalves@alticelabs.com

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