BIG DATA
Big Data é a análise e a Interpretação de grandes volumes de dados de grande
variedade. Para isso são necessárias soluções específicas para Big Data que
permitam a profissionais de TI trabalhar com informações não-estruturadas a
uma grande velocidade.
As ferramentas de Big Data são de grande importância na definição de
estratégias de marketing. Com elas é possível, por exemplo, aumentar a
produtividade, reduzir custos e tomar decisões de negócios mais inteligentes.
Veja como isso acontece:

Muitos dados em pouco tempo
As soluções de Big Data são feitas para lidar com um grande volume de dados
não-estruturados. Isso significa que eles não têm relação entre si e nem uma
estrutura definida. São, por exemplo, posts no Facebook, vídeos, fotos, tweets,
geolocalização, comportamento.
Teoricamente, os dados não-estruturados só poderiam ser analisados por
humanos. Por outro lado, os dados estruturados podem facilmente ser colocados
em uma tabela do Excel, por exemplo. Eles possuem regularidade entre si.
Ferramentas "comuns", feitas para analisar dados
estruturados, como os preços dos supermercados de
uma região, não são capazes de analisar dados nãoestruturados. As ferramentas de Big Data não devem
só dar conta da grande quantidade de dados variáveis,
mas devem fazer isso a uma grande velocidade.

As ferramentas de armazenamento de Big Data também são diferentes das
usadas para armazenar dados comuns. Ao contrário dos bancos de dados
comuns, os bancos usados no Big Data devem ter elasticidade, pois precisam
suportar não só grandes volumes, mas grandes volumes que crescem muito em
pouco tempo. Eles também precisam ser flexíveis para aceitar vários tipos de
mídias.

Os 5 Vs do Big Data
Os principais aspectos do Big Data podem ser definidos
por 5 Vs: Volume, Variedade, Velocidade, Veracidade
e Valor. Os aspectos de Volume, Variedade e
Velocidade, como explicamos, diz respeito à grande
quantidade de dados não-estruturados que devem ser
analisados pelas soluções de Big Data a uma grande
velocidade.
O V de Veracidade é sobre as fontes e a qualidade dos
dados, pois eles devem ser confiáveis. Já o V de Valor
é relacionado aos benefícios que as soluções de Big
Data vão trazer para uma empresa. Cada instituição
precisa checar se os benefícios trazidos pela análise de
Big Data compensam o alto investimento nas soluções
específicas para isso.
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