
Big Data Streaming 
da Informatica

Benefícios
• Permite a inteligência operacional 

e análises de Big Data em tempo 
real

• Reduz o tempo de desenvolvimento 
com produtividade aumentada 
e rápida implementação no local 
ou na nuvem

• Fornece informações em qualquer 
latência com uma plataforma 
flexível

• Simplifica a configuração, 
implantação, administração e 
monitoramento de fluxo de dados 
em tempo real

• Minimiza os riscos associados 
a tecnologias de código aberto 
complexas e em constante 
evolução

Fornece informações em tempo real na velocidade do negócio.

Atualmente, as empresas têm uma oportunidade sem precedentes de obter informações úteis a 
partir de um fluxo estável de dados em tempo real, por exemplo, transações de bancos de dados, 
sequências de cliques de servidores da Web, dados de log de aplicativos e de infraestrutura, 
sistemas de geolocalização e dados advindos de sensores ou agentes colocados em uma 
variedade infinita de dispositivos e máquinas que compõem a Internet das Coisas. 

Esse fluxo contínuo de mensagens e eventos pode aumentar a eficácia, agilidade e capacidade 
de resposta da tomada de decisões e da inteligência operacional. No entanto, quando o fluxo de 
dados ocorre a taxas elevadas, grandes volumes acumulam-se rapidamente. As organizações 
podem extrair o máximo valor dos dados somente se eles puderem reunir e analisá-los 
imediatamente e em uma escala cada vez maior.

Arquitetura moderna e escalonável para análise de streaming
O Informatica Big Data Streaming permite às organizações preparar e processar os fluxos de 
dados e descobrir ideias enquanto agem em tempo para atender as necessidades da empresa. 
Ele pode escalar para fora horizontal e verticalmente para gerenciar os petabytes de dados ao 
mesmo tempo que cumpre com os acordos de nível de serviço (ANSs) da empresa. 

O Big Data Streaming fornece conectores de alto desempenho predefinidos como o Kafka, o 
HDFS, o Amazon Kinesis, os bancos de dados NoSQL e os sistemas de mensagens corporativos 
e as transformações de dados para permitir que um método de código-livre defina a lógica de 
integração de seus dados. A produtividade e a facilidade de manutenção são drasticamente 
melhoradas pela geração automática de classes inteiras de fluxos de dados em tempo 
de execução com base em padrões do projeto.

Fluxos de dados de múltipla latência construídos para durar a medida que as tecnologias evoluem
O Informatica Big Data Streaming é baseado nas melhores tecnologias de código aberto em 
uma oferta de nível de empresa fácil de usar. Ele usa principalmente o Spark Streaming, uma 
das tecnologias de código aberto mais vibrantes atualmente, em um nível mais aprofundado 
do processamento de stream e da suporte a outros projetos de código aberto como o Kafka e 
o Hadoop. O Informatica Intelligent Streaming adapta-se às novas tecnologias, a medida que 
elas inevitavelmente evoluem, usando os mesmos fluxos de dados, de modo que você não 
precise recriá-los. E os fluxos de dados podem ser agendados para ser executado em qualquer 
latência (tempo real ou em lote) com base nos recursos disponíveis e nos SLAs (Acordo de Nível 
de Serviço, ANS) da empresa.
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Resumo executivo



Garanta o gerenciamento da transmissão de dados em uma 
fundação de tecnologias de código aberto
O Informatica Big Data Streaming inclui uma extensa biblioteca 
de transformadores pré-construídos rodando nativamente 
em Spark Streaming para processar todos os tipos de dados 
em escala. Além de rodar em Spark Streaming, ele usa:
• O Kafka seguro (com Kerberos) como transporte de dados 

através de mapeamentos e reprodução de dados para 
recuperação

• O HDFS como armazenamento persistente de dados 
altamente disponível para dados de recuperação

• Recursos de memória para pesquisa rápida com a finalidade 
de evitar pesquisas contínuas em banco de dados

 
Abordagem consistente soluciona todas as latências
O Big Data Streaming da Informatica antecipa o cenário da 
tecnologia que rapidamente está evoluindo, oferecendo uma 
abordagem de processamento de dados única e consistente 
para todas as latências. Os desenvolvedores projetam os fluxos 
de dados e os implementam apenas uma única vez. Os canais 
de dados existentes são mais fáceis de manter e enfrentam 
menos riscos, à medida que o Spark Streaming se desenvolve 
ou se um novo mecanismo de processamento de fluxo de 
dados é adotado. Como resultado, os fluxos de dados e as 
inovações são implementadas com rapidez e menos impactos 
e riscos para os sistemas de produção. 
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Principais recursos
Análise de fluxo de dados de alto desempenho com qualidade 
de serviços confiável
O Informatica Big Data Streaming coleta, transforma e junta 
dados de uma variedade de fontes, dimensionando para 
bilhões de eventos com uma latência de processamento de 
menos de um segundo. Os dados podem ser armazenados 
no Hadoop para uso contínuo e para correlacionar dados 
de fluxo com informações históricas. Escolha entre várias 
qualidades de níveis de serviço, de acordo com seus requisitos 
de negócios.

Decisões em tempo real, com regras de negócios
Usuários de negócios podem escrever e executar um conjunto 
de regras de negócios orientadas ao evento contra fluxos de 
dados transformados e aprimorados através de um construtor 
de regras intuitivas fácil de usar. Os usuários podem definir 
padrões, anomalias e eventos que possam significar riscos ou 
oportunidades iminentes, acionar alertas para que as pessoas 
certas possam responder em tempo real.

A arquitetura flexível do Informatica Big Data Streaming é construída em cima da Intelligent Data Platform da Informatica e as melhores tecnologias 
de código aberto.
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Configuração, administração e monitoramento centralizado 
e simples
O Informatica Big Data Streaming é construído na Intelligent 
Data Platform da Informatica, potencializando um conjunto 
unificado de ferramentas e serviços para ajudá-lo efetivamente 
a administrar, monitorar e gerenciar a sua implantação. 
A ferramenta de administrador permite a você gerenciar 
e monitorar facilmente o seu sistema, os usuários e os 
mapeamentos implementados.

Alta disponibilidade, escalabilidade e flexibilidade 
arquitetônica
O Informatica Big Data Streaming oferece suporte a alta 
disponibilidade, configuração de failover automatizado 
em hardware de produto (com nenhuma necessidade 
de um sistema de arquivo compartilhado) e entrega de 
dados garantida. Isso é necessário para o processamento 
ininterrupto de fluxo contínuo de dados para garantir que 
os dados nunca se percam e os ANSs sejam atendidos. 
Aumentar a escalabilidade horizontal e vertical é tão fácil 
como implementar mais nodos Spark. A arquitetura flexível 
suporta as mudanças nos requisitos de negócios com origens 
e destinos ligados em qualquer padrão.

Fluxos de processo de virtualmente todos os tipos de dados
Em um mundo de dados rápidos, há muitos formatos e 
tipos diferentes de dados produzidos por máquinas e por 
dispositivos de Internet das Coisas. O Intelligent Streaming 
da Informativa processa todos os tipos de dados, incluindo 
complexos objetos de dados hierárquicos em uma variedade 
de formatos (por exemplo, JSON, XML, Avro, CSV) e tipos 
(por exemplo, Array, Struct, Record e Maps, Nested HTYPE).

Fluxo pronto para a nuvem 
Cada vez mais dados estão movendo para a nuvem como uma 
plataforma econômica, escalonável e ágil para armazenar, 
processar e gerenciar dados de transmissão em tempo real. 
O Intelligent Streaming da Informatica dá suporte completo 
para o Amazon Kinesis Streams como fonte, o Amazon 
Kinesis Firehose como destino e o Amazon EMR no modo de 
transmissão, tornando-se fácil de coletar, entregar e processas 
grandes quantidades de dados em tempo real de modo eficaz.

O ambiente de desenvolvimento visual de Big Data Streaming da Informatica fornece até vezes mais produtividade do que a codificação manual.
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Benefícios principais

Aumente o ROI de suas iniciativas de Big Data
Habilite a inteligência operacional em tempo real com uma única solução de análise de fluxo 
contínuo de dados que pode capturar, transportar, refinar, aprimorar, processar e distribuir dados 
de streaming em tempo real. Combine dados em tempo real de sensores, dispositivos e logs 
de máquina com outros dados da empresa como transações, clientes, produtos e dados de 
referência para descobrir e responder às percepções acionáveis na velocidade do negócio.

O seu investimento à prova do futuro com uma plataforma versátil
Otimize o seu fluxo de dados e o processamento em lote com base nos recursos de sistema 
e os ANSs da empresa. O processamento de dados pode variar desde um processamento de 
fluxo em subsegundos no Spark Streaming até um processamento em lote no Hadoop sem 
precisar reprojetar ou reconstruir novamente os canais de dados. Você pode construa canais 
de dados uma vez e execute eles em qualquer latência para manter os custos baixos, otimizando 
o processamento de dados em ambas as plataformas de dados existentes e evoluindo as 
tecnologias.

Reduza o tempo de entrega do valor do negócio com uma rápida implementação
O tempo de desenvolvimento mede com que rapidez você pode progredir desde o projeto, 
construção e teste até a implementação e a manutenção. O Informatica Big Data Streaming 
aumenta a produtividade do desenvolvimento em até cinco vezes mais do que a codificação 
manual Usando um ambiente de desenvolvimento visual e modelos predefinidos e dinâmicos, 
os desenvolvedores podem criar fluxos de dados sem o conhecimento especializado dos 
conceitos e linguagens do Spark Streaming e implantar rapidamente fluxos de dados na 
produção com parâmetros de configuração simples. Este nível de abstração entre o ambiente 
de desenvolvimento visual e o mecanismo de processamento subjacente permite transmissões 
de dados a serem implantado em qualquer lugar, seja no local ou na nuvem.

Minimiza os riscos associados a tecnologias de código aberto complexas e em constante evolução
O Informatica Big Data Streaming minimiza os riscos associados à evolução rápida de tecnologias, 
tais como o Spark e o Spark Streaming. A TI pode fazer um investimento que continua funcionando 
em cenários de mudança de tecnologia, fornecendo um método único e consistente de processamento 
de dados para todos os tipos de dados em todas as latências. Os canais de dados são mais 
fáceis de manter à medida que as tecnologias emergentes continuam a evoluir e mudar, o que 
significa que seu desenvolvimento é a prova do futuro para adotar rapidamente as últimas 
inovações no fluxo de dados em tempo real.

SOBRE A INFORMATICA

A transformação digital está 
mudando nosso mundo. Como 
líder em Enterprise Cloud Data 
Management, estamos preparados 
para ajudá-lo a abrir caminho de 
maneira inteligente, e a oferecer 
previsões para que você se 
torne mais ágil, consiga novas 
oportunidades de crescimento ou 
até mesmo crie nossas invenções. 
Convidamos você a explorar tudo o 
que a Informatica tem a oferecer — 
e estimular o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima revolução 
com inteligência. Não apenas uma 
vez. Sempre.
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