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Standardização e automação de ingestão de dados

Contexto

O ecossistema Live! tem vindo a ser desenvolvido na Altice Labs, com o objetivo de facilitar a captura do contexto urbano, através da plataforma 
baseada em cloud para gestão de dados e analítica Live!Data, e disponibilizar uma visão global de indicadores expostos na plataforma Live!Urban, 
potenciando uma tomada de decisão baseada em conhecimento de forma a melhorar a vida nas cidades, ou em contexto de Indústria 4.0, através da 
plataforma Live!Industry. 

No contexto da Transformação Digital em franca aceleração, as tecnologias IoT, em rápida evolução e disseminação, permitem conhecer 
permanentemente o estado de múltiplas infraestruturas e interoperar com os mais variados sistemas. A complexidade e quantidade de informação 
envolvida dita a necessidade da introdução de ferramentas integradoras que proporcionem visões holísticas, adequadas aos múltiplos pontos de 
vista operacionais e de gestão, mas sem nunca perder a capacidade de conhecer e reagir com eficácia à alarmística e aos indicadores relativos a 
cada componente. O produto Live!Data e os restantes produtos do mesmo ecossistema, tais como Live!Urban, Live!Industry e similares, necessitam 
assim da capacidade para notificarem os seus utilizadores por diversos meios, p.ex. email, SMS, XMPP, JSON e voz, levando em conta múltiplos 
requisitos, tais como o tipo de informação a comunicar, contexto e perfil dos utilizadores, individuais ou grupos e criticidade da notificação.

Com a existência de diversos fornecedores de dados e como normalmente cada um tem a sua metodologia, é necessário criar uma standardização 
para a recolha e ingestão dos dados, para que a plataforma tenha um formato único independentemente da fonte dos dados. O desafio passa por 
automatizar este processo de maneira a que novos fornecedores de dados não obrigue a um esforço e trabalho elevado para a sua ingestão.

Objetivos do Projeto

objetivo deste projeto é a investigação, desenho, desenvolvimento e integração de gateways que permitam a uniformização dos dados e a sua O 
ingestão e também a automatização do processo de criação de novas gateways

Aspetos Inovadores

Ferramentas a utilizar

Python, JSON, REST, API, Files, Docker

Referências Bibliográficas

Atividades

Competências Chave Requeridas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~goncalo-c-machado


Pessoa dinâmica e autónoma, com vontade de aprender.
Comunicativo e com espírito de equipa.
Bons conhecimentos de bases de dados e modelização de dados, desenvolvimento em sistemas Linux e experiência em linguagens de 
programação (Python, …).
Capacidade e vontade de aprender tecnologias de automatização e standards de informação de dados (JSON, Docker)

Orientador (nome e email)

Nome: Gonçalo Machado | Email: goncalo-c-machado@alticelabs.com

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

http://www.bolsasgenius.pt
mailto:genius@inova-ria.pt

	Standardização e automação de ingestão de dados

