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ESPECIALISTA EM BIG DATA 

ESPECIALISTA EM BIG DATA 

Aprenda a obter insights valiosos de forma rápida e precisa cruzando dados de forma dinâmica de 

diversas fontes, para tomar decisões mais assertivas para o negócio. 

Big Data é um termo criado para descrever um conjunto de dados extremamente volumoso e variado 

que tende a crescer de forma acelerada. Esses conjuntos de dados são tão volumosos e variados que 

os softwares tradicionais de processamento não são capazes de lidá-los de forma rápida e efetiva. 

Neste curso de 36 horas, o participante será capaz de: 

 Melhora o processo de tomada de decisão pois o Big Data permite obter uma visão mais 
completa e precisa da organização; 

 Compreender a infraestrutura e sistemas de processamento Big Data; 

 E muito mais... 
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UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 

• História e Ascensão do Big Data 

• Conceitos Básicos sobre Big Data 

• Tipos de Big Data – dados web, mídias sociais, máquina-
máquina, transações de grandes quantidades de dados, 
dados biométricos, dados gerados por pessoas; 

• Os 5Vs do Big Data – volume, velocidade, variedade, 
veracidade e valor; 

• A governança de dados, gerência de arquitetura de 
dados, desenvolvimento de dados, gestão de operação 
de banco de dados, gestão de segurança de dados – 
DMBOK; 

UNIDADE 2 – AMBIENTE BÁSICO PARA UM CENÁRIO BIG DATA 

• Introdução a infraestrutura e plataformas Big Data; 

• Preparação do Ambiente para criação de clusters de 
processamento; 

• Instalação do Apache Hadoop; 

• Conceitos, Manipulação e Comandos do Hadoop 
Distributed File System (HDFS); 

UNIDADE 4 – APACHE KAFKA 

• Conceitos sobre criação de tópicos e mensageria; 

• Instalação do Apache Kafka; 

• Comandos para manipulação do Apache Kafka; 

• Integração do Apache Kafka com o Apache Spark; 

• Hands-on 

UNIDADE 5 – VISUALIZAÇÃO DE DADOS  

• Principais técnicas de visualização da Informação; 

• Apresentar técnicas de Text Mining – extração de 
entidades, padrões, análise de sentimentos, 
sumarização, categorização e clusterização de texto; 

• Apresentar técnicas de visualização de dados, – data 
frame, corpus, stopwords, matriz de termos, temos 
mais frequentes, associação entre termos, nuvem de 
palavras; 

• Compreender e utilizar linguagem de programação 
específicas para construir sistemas para extração, 
análise e visualização de dados de fontes Big Data; 

UNIDADE 6 – ATIVIDADE FINAL 

 Arquitetos de Software;  

 Analistas de Inteligência de Mercado; 

 Equipes de sistemas, Cientistas de dados; 

 Gerentes de Projetos, Donos de Produtos, Analistas de Sistemas; 

Publicitários, Arquitetos de Software, Desenvolvedores; 

 Analistas de dados e profissionais que buscam se manter 

atualizados. 

 Permite a organização a fazer entregas rápidas e de grande valor agregado; 

 Reduz os riscos com a análise de informações estratégicas; 

 Maior flexibilidade para mudanças em projetos; 

 Maior qualidade do produto; 

 Traduzir grandes volumes de informação em decisões de negócio efetivas. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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• Instalação e uso do Apache Sqoop para integração de 
arquivos ao HDFS; 

• Conceitos de programação baseada em MapReduce; 

• Execução de Exemplos no cluster com o uso do YARN; 

UNIDADE 3 – APACHE SPARK 

• Instalação e Execução com Spark Shell 

• Conceitos sobre a arquitetura de processamento e 
manipulação de dados no Spark. 

• Comandos Spark em Scala e Python 

• Hands-on 

 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/especialista-big-data  
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