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O banco de dados de IA:

orientado por IA e
construído para a IA
Volumes e variedade de dados crescentes exigem
novos conhecimentos, processos e infraestrutura para
alimentar a transformação digital em todos os setores.
O machine learning (ML) e a inteligência artificial (IA)

Modernizar
Infundir
Operacionalizar a IA
em toda a empresa

Preparar seus dados
para o mundo da
IA e da nuvem híbrida

são partes essenciais desse esforço, conforme os
computadores processam dados e aprendem com sua
experiência sem intervenção humana contínua.
A IA e o ML auxiliam em tarefas de computação
tradicionais e não tradicionais — desde análises

Analisar
Criar e ampliar
a IA com conﬁança
e transparência

Organizar

e logística até interações em linguagem natural,
composição musical, projeto químico e detecção de
fraudes. Elas levam inteligência orientada por dados às
empresas, para que possam entender o que aconteceu,
está acontecendo e provavelmente acontecerá.

Coletar
Tornar os dados
simples e acessíveis

Criar uma base de recursos
analíticos prontos para
os negócios

A jornada para a IA é como uma escada em que cada
componente é um degrau. Aqueles que enfrentam a
jornada fortalecem a escada e a tornam mais útil.

A jornada para a IA tem como fundamento uma infraestrutura de dados

Soluções integradas implementadas com IA e ML tornam o gerenciamento

robusta que permite às organizações acessar, coletar, organizar e

de dados mais simples, mais rápido e mais inteligente, permitindo aos

disponibilizar todos os dados para análise, não importando o tipo, fonte ou

desenvolvedores e cientistas de dados usar os dados de novas maneiras,

implantação. Com o gerenciamento de dados orientado por ML, a IA é tanto desenvolvendo capacidades de IA em todo o negócio, desde as operações,
o objetivo quanto o meio para alcançá-lo.

passando pela criação de modelos, até o desenvolvimento de aplicações.
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Orientado
por IA
Os recursos de machine learning e IA incorporados ao IBM® Db2®
abastecem diversos recursos revolucionários de gerenciamento
de dados, incluindo:
– Virtualização de dados de pilha completa
– Gerenciamento automático de carga de trabalho e otimização
de recursos
– Performance de consulta 10x melhor
– Resultados de consultas baseadas em confiança
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Virtualização
de dados

O que é
Uma combinação de federação de dados mais uma camada de abstração.
Fornece a capacidade de todos os usuários e aplicações interagirem com
várias fontes de dados ao mesmo tempo a partir de um único ponto de acesso,
independentemente do tipo, formato, tamanho ou local dos dados subjacentes.
Esse acesso maior ajuda a quebrar os silos de dados e permite que os mesmos
sejam usados com mais rapidez e eficiência para dimensionar a adoção da IA.

Por que é importante
Um ponto único de entrada para os dados fornece os seguintes benefícios:
– Acesso simples a dados para seus profissionais de dados
Uma visão única de todos os dados permite a pesquisa de dados e o acesso
a diversas fontes de dados — estruturados ou não estruturados, relacionais
ou NoSQL — sem precisar gastar tempo e recursos movimentando os dados.
Desenvolvedores e engenheiros de dados têm acesso a todos os tipos de
dados possíveis — tanto históricos quanto novos — e podem extrair insights
de combinações inesperadas desses dados.
– Um ponto único de controle para governança e segurança
Os esquemas de segurança e governança são muito mais simples, mais
robustos e menos propensos a falhas quando seus administradores podem,
simplesmente, apontar todos os usuários e aplicações para um único ponto
de acesso a todos os seus repositórios de dados.
– Transferências de dados reduzidas
O processamento de dados pode ser feito nos próprios repositórios, em vez
de primeiro transferir os dados consultados para um repositório local. Isso
pode reduzir drasticamente a latência e os custos com largura de banda.

Sem virtualização, todos que desejam interagir com esses dados — desde
administradores de banco de dados (DBAs) até desenvolvedores de aplicações e
cientistas de dados — precisariam implementar um método de acesso personalizado
para cada armazenamento de dados. Na melhor das hipóteses, seria uma enorme
dor de cabeça para todos os envolvidos. Isso limitaria os insights que os usuários
poderiam obter com a comparação de diferentes tipos de dados (histórico do cliente
com comportamento de navegação em tempo real, por exemplo). E, na pior das
hipóteses, haveria o risco de corrupção dos dados e novas violações de segurança.
Fornecer um ponto único de acesso a dados diversos em toda a empresa é o
motivo pelo qual a federação de dados se tornou tão popular. No entanto, a
virtualização de dados da IBM vai além da federação, fornecendo uma camada
de abstração e permitindo aos usuários definir sua própria terminologia e
metodologia para acesso a dados (consulte a Figura 1).
Em ação

Virtualização de dados
O banco europeu ING está trabalhando com a IBM para implementar
um ponto único de acesso aos dados para todos os seus usuários ao
redor do mundo. Isso permite que o banco gerencie uma infraestrutura
global de dados, oferecendo os recursos de performance,
escalabilidade, segurança e governança necessários. Isso também
reduz as desconexões entre diferentes áreas da empresa.
Com a solução da IBM, novos dados podem ser adicionados à
plataforma ING de qualquer lugar do mundo e acessados por qualquer
usuário global do banco, sem a necessidade de modificar esquemas de
acesso a dados ou permissões de segurança individuais.

Como funciona
Os ambientes modernos de dados corporativos dependem de vários
armazenamentos de dados. Isso inclui dados transacionais em um
armazenamento de dados relacional, dados de sentimentos em um cluster
Hadoop, dados históricos de clientes em um data warehouse e dados de fluxo
de cliques de comércio eletrônico em um cluster de dados rápido.

Virtualização de dados mais camada de cache
Figura 1. Representação
de como a virtualização
Data
Sem SQL
Big Data:
permite acesso e
warehouses
Hadoop
governança unificados de
Bancos de dados relacionais
Planilhas e arquivos de texto
várias fontes de dados

Gerenciamento adaptativo
de cargas de trabalho e
otimização de recursos
O que é
Tecnologia inteligente que aloca recursos de
dados automaticamente para lidar com uma
variedade de cargas de trabalho. A tecnologia
é automatizada e adaptável, respondendo
a condições passadas e também prevendo
demandas futuras.

Por que é importante
Com o gerenciamento adaptativo de cargas de
trabalho, você obtém um sistema estável e de alta
performance imediatamente, sem a necessidade
de ajustes e configurações trabalhosas. Isso é
essencial para empresas modernas devido à
complexidade de suas plataformas de dados
e à alta taxa de falhas das estratégias de

“abertos” ou manuais não têm um mecanismo
de feedback; eles simplesmente exigem que o
usuário defina limites predeterminados para o
número ou tamanho das cargas de trabalho. Mas
esses limites podem quebrar quando confrontados
com um conjunto complexo de cargas de trabalho
e, mesmo nas melhores circunstâncias, exigem
monitoramento e ajustes manuais constantes. Isso
resulta em problemas de performance, subutilização
ou até falha do banco de dados.
Por outro lado, o Db2 detecta e prevê tendências
na utilização, para que possa notificar os
usuários ou até mesmo corrigir o problema
automaticamente antes que a tendência se
torne um problema sério. Isso facilita a vida
dos DBAs e reduz o custo de propriedade de

gerenciamento manual de cargas de trabalho.

cada banco de dados pela redução do tempo de

Quando muitas cargas de trabalho chegam de uma

Os testes da IBM mostraram que essa melhor

vez, um banco de dados precisa determinar como
lidar com a demanda extra. Os chamados esquemas

trabalho necessário para configuração e ajustes.
utilização resultou em melhoras gerais na
performance de bancos de dados de até 30%.
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Como funciona
O gerenciamento adaptativo de cargas de
trabalho incorpora o machine learning na forma
de um mecanismo de feedback, para que o banco
de dados monitore constantemente o tempo
de execução real e esperado de várias cargas
de trabalho e, em seguida, ajuste os recursos
disponíveis para acomodar eventuais carências.
Os bancos de dados Db2 vêm de fábrica com a
configuração mínima necessária para a maioria
das cargas de trabalho.

Se for necessária uma configuração manual para
situações especialmente complexas, a tecnologia
adaptativa facilita esse processo. Os DBAs
podem criar várias classes de carga de trabalho
e especificar metas de performance para cada
uma. O gerenciador adaptativo então monitora as
cargas de trabalho recebidas e aloca os recursos
para atingir as metas.

Em ação

Gerenciamento automatizado de cargas de trabalho
O gerenciamento automatizado e adaptativo de cargas de trabalho especificamente aborda muitos
problemas comuns envolvidos no gerenciamento de um banco de dados corporativo.
Por exemplo, nas configurações de data warehouse, o banco de dados pode receber uma ampla
variedade de trabalhos — desde ingestões de streaming e relatórios de baixa latência com tempos
de resposta de menos de um segundo (como o carregamento de páginas da web), até relatórios em
lote mais pesados que precisam de minutos para serem concluídos. O administrador precisa garantir
que o sistema não fique preso em trabalhos maiores, impedindo a realização de trabalhos urgentes.
O gerenciador adaptativo de cargas de trabalho torna isso muito fácil, permitindo aos
administradores criar agrupamentos de recursos (também chamados de classes de carga de
trabalho ou serviço) e alocar uma fatia do sistema para cada agrupamento.
O banco de dados então faz a alocação inteligente dos recursos para atingir as metas de
performance. Tudo isso ocorre sem a necessidade de monitoramento e ajuste manual das cargas de
trabalho e recursos individualmente.
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A IA pode
ser tanto
o objetivo
quanto o
meio para
alcançar
esse objetivo.
8

Otimização de
consultas por
machine learning
O que é

Em ação

Otimização de consultas por ML
Um otimizador de custos tradicional emprega modelagem estatística e de recursos
para avaliar estratégias de execução para determinada consulta. Ele retorna à
primeira opção mostrada na Figura 2 abaixo: agrupe dois pares de tabelas e junte os
resultados para fornecer um retorno. No entanto, um algoritmo de machine learning
pode aprender pela experiência e perceber que uma estratégia de execução superior
está disponível: junte um par de tabelas, junte uma terceira tabela a esse resultado e,
em seguida, junte uma quarta a esse resultado para fornecer o mesmo retorno.
Sem machine learning

O Db2 Machine Learning Optimizer fornece um

Leitura da tabela
estoque

nível adicional de otimização inteligente que
utiliza machine learning não supervisionado para

Junção hash

Leitura da tabela
promoção

fornecer estratégias de execução de consultas

Junção hash

que melhoram a otimização tradicional de
Leitura da tabela
devoluções
do catálogo

consultas baseada em custos.

Por que é importante
Os otimizadores básicos de custo de cargas de
trabalho podem sugerir estratégias de execução
para determinada consulta, mas não são sensíveis
a alterações recentes no banco de dados e não
conseguem aprender com a experiência. Embora
possam recomendar qual deve ser a estratégia
de execução mais rápida, eles continuarão
recomendando a mesma estratégia, mesmo que
não funcione conforme o esperado.
O Db2 Machine Learning Optimizer, por outro
lado, incorpora feedback do desempenho real
de consultas para recomendar estratégias de
execução que oferecem os melhores resultados,
na prática, para a sua infraestrutura de dados e
refinam o caminho de consulta a cada execução.

Com um otimizador de machine learning, os DBAs
não precisam gastar seu tempo monitorando
a performance do sistema e tentando otimizar
consultas. Em vez disso, eles podem se concentrar
em atividades que agregam mais valor à
organização, como implementar aplicações de IA,
desenvolver estratégias de uso de dados e ajudar
os usuários de negócios em toda a organização a
utilizar melhor os dados disponíveis.

Como funciona
O Db2 Machine Learning Optimizer imita padrões
de redes neurais para otimizar os caminhos
de consulta, resultando em algumas consultas
sendo concluídas 8–10 vezes mais rápido (teste
interno da IBM).

Retorno

Junção hash

Leitura da tabela
razão

Com machine learning
Leitura da tabela
devoluções
do catálogo
Leitura da tabela
razão

Junção hash
Junção hash
Leitura da tabela
promoção

Junção hash

Retorno

Leitura da tabela
promoção

Figura 2. Exemplo de estratégias de execução de consultas com otimização de custos (acima) e otimização de
machine learning (abaixo)

Essas mudanças na estratégia de execução podem ser aplicadas em tempo real,
em resposta às execuções de consultas reais. Para aplicações sensíveis ao tempo,
como detecção de fraude, esse aprimoramento em tempo real pode ser fundamental.
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Consulta baseada em confiança
O que é
Um recurso avançado que fornece resultados de consultas SQL em termos de
probabilidades, ou “melhores correspondências”, em vez de uma simples resposta
de “sim” ou “não”.

Por que é importante
A correspondência baseada em confiança está disponível nas configurações de
machine learning, mas esse recurso Db2 o estende também a expressões SQL.
Para um engenheiro de SQL, esse recurso expande drasticamente a gama de
possíveis tarefas de dados que podem ser realizadas sem envolver um cientista
de dados — tornando os engenheiros de SQL mais valiosos para a empresa e
diminuindo a carga sobre os já sobrecarregados cientistas de dados.

Como funciona
A consulta baseada em confiança adiciona extensões de machine learning ao SQL
pela implementação de redes neurais antecipatórias profundas. Essa variedade
de deep learning não supervisionado encontra áreas onde a semelhança e
a probabilidade de uma correspondência são altas. A consulta baseada em
confiança pode ser aplicada a:
– Consultas de similaridade/dissimilaridade
– Consultas de raciocínio indutivo (por exemplo, clusterização semântica,
analogias, imparidade)
– Operações de agrupamento semântico

Em ação

Consulta baseada em
confiança
Um banco de dados policial é um ambiente
com muitas variáveis — altura, peso, idade,
cor da pele, cor dos olhos, marcas distintivas
e muito mais — e praticamente todas são
incertas por causa da falta de confiabilidade
das testemunhas. Uma pesquisa tradicional
no banco de dados utiliza uma consulta
SQL muito complexa para dar conta dessa
incerteza, por meio da criação manual de um
“intervalo” de valores que corresponderão
a determinado depoimento de uma
testemunha. Por exemplo, um peso relatado
de 90 kg pode corresponder aos suspeitos
com pesos reais entre 85–95 kg. Esses
intervalos são difíceis de usar e podem
eliminar suspeitos erroneamente se o valor
fornecido por uma testemunha estiver muito
fora do intervalo. Por outro lado, um policial
tentando fazer a relação entre depoimentos
de testemunhas e um perfil suspeito pode
usar uma consulta baseada em confiança
para gerar uma instrução SQL probabilística
simples que encontre o sujeito que melhor
corresponde ao perfil geral da testemunha,
mesmo que pontos de dados individuais
estejam fora do intervalo original de
correspondências aceitáveis.

– Anomalias de padrão (por exemplo, detecção de fraudes)
– Imagens, áudio, vídeo
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Construído
para a IA
O Db2 também foi construído para a IA, o que significa que
seus profissionais de dados podem habilitar poderosas
melhorias a cargas e fluxos de trabalho orientadas por IA com
mais facilidade. Entre elas:
– Explorar dados mais rapidamente com consultas em
linguagem natural
– Usar linguagens populares e exemplos de código para criar
aplicações de IA
– Modelar relações complexas com gráficos e SQL
– Analisar dados de blockchain nativamente

11

Explorar dados mais
rapidamente com consultas
em linguagem natural
O que é
O Augmented Data Explorer é uma interface baseada
na web “estilo Google” para exploração de dados
de negócios complicados. Ele oferece pesquisa em
linguagem natural para usuários e APIs REST para
desenvolvedores. Uma pergunta feita em linguagem
natural gerará visualizações e resumos de dados
extraídos de todas as fontes de dados disponíveis.

Por que é importante
À medida que o cenário de dados se torna
cada vez mais complexo, mais usuários são
confrontados com conjuntos de dados cada vez
mais vastos. As habilidades para desenvolver
consultas SQL ou aplicações de análise estão
escassas, mas mais pessoas do que nunca
desejam respostas dos dados, com rapidez.
O Augmented Data Explorer é uma ferramenta de
exploração de dados em estágio inicial. Ele abre
consultas de dados sofisticadas a usuários não
técnicos, que simplesmente precisam inserir uma
consulta em linguagem natural, como “vendas
para 2019” ou “com que frequência chove em
outubro?”. Isso gerará uma instrução SQL para

consultar todos os dados relevantes e retornar o
resultado desejado na forma de linguagem natural,
de uma visualização dinâmica de dados ou ambos.
No passado, os usuários de negócios normalmente
precisavam de uma combinação de processos
manuais para traduzir solicitações em linguagem
natural para as consultas SQL necessárias e
consultoria especializada para ajudar com os
obstáculos inevitáveis que surgiam. O Augmented
Data Explorer foi projetado para evitar ambas as
exigências e oferecer novos caminhos para encontrar
um novo valor nos dados que você já possui.
Cientistas de dados e usuários mais sofisticados
podem usar o Augmented Data Explorer para
executar consultas iniciais em conjuntos de dados
desconhecidos ou grandes, obtendo uma ideia do
que esses conjuntos de dados contêm e onde as
investigações podem começar. O Augmented
Data Explorer também oferece APIs REST para
que os desenvolvedores possam incorporar
facilmente essas funcionalidades de pesquisa em
linguagem natural e previsão em suas próprias
aplicações, em vez de gastar tempo codificando
sua própria solução.
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Como funciona
O Augmented Data Explorer usa a tecnologia de
ML para rastrear e indexar dados a fim de revelar
insights ocultos. Sua capacidade de IA é focada
no suporte à linguagem natural — compreensão
de contexto, sinônimos e sintaxe para uma
ampla variedade de disciplinas e áreas —, além
de prever temas de interesse relacionados com
base nos termos da pesquisa. A ferramenta
é conteinerizada para fácil implantação e
gerenciamento e apresenta uma interface direta
e baseada na Web.
Ela inclui também funcionalidade de gráficos,
revelando rapidamente quais conjuntos de dados
o mecanismo de exploração acessou e rastreou.
O usuário pode facilmente ver quais dados (como
esquemas e tabelas) estão sendo utilizados para
produzir as respostas entregues pelo sistema.

O valor do Augmented Data
Explorer
O Augmented Data Explorer é mais proveitoso
em situações em que seus usuários de dados
não têm certeza de quais perguntas fazer.
Isso facilita a esses usuários fazer perguntas,
descobrir relações entre dados e desenvolver
insights acionáveis. Além disso, ele expande
o grupo de pessoas que podem lidar com
esses desafios de negócios. Nos ambientes de
negócios em constante mudança, nos quais
os usuários têm muitas responsabilidades, o
Augmented Data Explorer é o primeiro passo
para lidar com a enorme quantidade de dados
disponíveis e extrair deles um novo valor.
Considere um gerente de vendas em uma
organização varejista. Esse indivíduo pode ter
muitas perguntas diferentes de um dia para o
outro ou de um mês para o outro — incluindo o
detalhamento das vendas por região, a
compreensão das taxas de retenção de
clientes, a identificação de causas do abandono
do carrinho de compras, a previsão de por que
clientes recorrentes às vezes desaparecem, a
explicação de como o clima afeta o tempo de
espera de entrega de estoque e muito mais.
O Augmented Data Explorer foi projetado
para identificar e responder rapidamente
a novas perguntas, estendendo assim as
funcionalidades de IA a um segmento muito
maior de operações de negócios.
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Usar linguagens populares
e exemplos de código
para criar aplicações de IA

O que é

Por que é importante

O Db2 11.5 inclui suporte nativo a linguagens e
bibliotecas populares — incluindo Python, JSON,
GO, Ruby, PHP, Java, Node.js, Sequelize e Jupyter
Notebooks. Os profissionais de dados podem criar
aplicações de IA em uma linguagem que já conhecem
e conectá-las perfeitamente aos dados no DB2.

Com suporte nativo a linguagens populares de
machine learning, a IBM fecha a lacuna entre
gerenciamento de dados e desenvolvimento rápido
de aplicações, com um ecossistema de dados focado
em ML e IA. Os desenvolvedores e cientistas de
dados podem manter seus dados em um banco
de dados corporativo e ainda usar linguagens e
bibliotecas de desenvolvimento populares existentes.
O suporte nativo a linguagens e bibliotecas traz
diversas vantagens que levam ao desenvolvimento
mais rápido e fácil de aplicações de IA:

– Os desenvolvedores podem tirar proveito de
linguagens e bibliotecas populares, juntamente
com exemplos de código específicos ao
setor no GitHub, a fim de criar aplicações
rapidamente para seus próprios usos.
– Os desenvolvedores podem facilmente
programar aplicações que usam dados Db2
nativamente — eliminando a necessidade de
código de back-end personalizado para acessar
dados Db2 e eliminando um ponto comum de
falha ou gerenciamento para suas aplicações.
– Novos bancos de dados podem ser
rapidamente implantados e dimensionados
na nuvem, se necessário, e então conectados
diretamente às aplicações.

– Os desenvolvedores têm acesso aos ambientes
de desenvolvimento de machine learning
(IBM Watson® Studio) no mesmo ecossistema
de banco de dados.
– Os cientistas de dados podem usar seu tempo
para trabalhar em modelos de machine
learning em vez de resolver problemas de
acesso ao banco de dados.
– As empresas podem contratar pessoas com as
habilidades necessárias para analisar dados sem
precisar aprender novas habilidades ou linguagens
apenas para acessar os dados primeiro.
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Como funciona
O processo de desenvolvimento de aplicações de IA envolve
várias questões importantes:
– Onde os dados relevantes estão armazenados?
– Como faço para acessá-los e explorá-los?
– Como aplico práticas de machine learning ao criar a
aplicação?
– Quais linguagens posso usar?
No ecossistema da IBM, há respostas prontas para a empresa a
todas essas perguntas. Os dados podem ser armazenados no
Db2 ou Db2 Warehouse, Event Store ou Hadoop, na nuvem ou
localmente — em praticamente qualquer combinação de
bancos de dados. O que todos eles têm em comum é a
disponibilidade corporativa, com total suporte, confiabilidade e
performance. A base de código Db2 comum e o Common SQL
Engine subjacente significam que as aplicações podem
consultar dados de qualquer componente do ecossistema e não
precisam ser reprogramadas para serem executadas em
diferentes partes do ecossistema. Além disso, com uma série de
drivers recentemente disponibilizados para as principais
linguagens e estruturas de programação de código aberto, agora
é fácil para os desenvolvedores analisarem e criarem modelos
de machine learning em aplicações usando o DB2.
Os profissionais de dados podem usar alguns dos outros
recursos descritos neste e-book, como o Augmented Data
Explorer, para obter uma compreensão rápida do que os dados
contêm. Uma vez armazenados no Db2, os dados podem ser
conectados diretamente ao ambiente de desenvolvimento de
machine learning no Watson Studio. Bibliotecas, exemplos de
código e modelos específicos do setor dão aos desenvolvedores
uma vantagem na criação de uma aplicação funcional.
E, por fim, um conjunto de drivers nativos converte instruções
SQL em um modelo específico de linguagem ML (como Python)
para desenvolvimento adicional na linguagem escolhida.

O valor do suporte a
linguagens nativas
O mercado potencial para aplicações
habilitadas para IA é enorme. Para citar apenas
alguns exemplos:
Varejo: mecanismos de recomendação,
conteúdo direcionado, promoções
Seguros: análise de fraudes, processamento de
pedidos
Logística: gerenciamento de frota, manutenção
preditiva
Transportes: orientação em tempo real de rotas e
trajetos com base no tráfego, clima e muito mais
Uma legião de desenvolvedores e cientistas
de dados está trabalhando no mercado para
desenvolver aplicações e algoritmos inteligentes,
geralmente utilizando Python, Java ou outra
linguagem popular. Os dados que alimentam tais
aplicações residem em um ou mais bancos de
dados. Existem bancos de dados que se conectam
nativamente ao Python, mas em geral eles não
estão equipados para escala, performance ou
confiabilidade corporativa. No entanto, sem
a integração nativa entre as linguagens de
desenvolvimento de ML escolhidas e o banco
de dados corporativo subjacente, é difícil e
trabalhoso para os desenvolvedores conectar a
aplicação em si aos dados necessários.
Com a integração nativa entre o Db2 e linguagens
de desenvolvimento populares, o desenvolvedor
pode acessar os dados sem a necessidade de
envolver um especialista em DBA ou SQL. O
resultado é uma melhor produtividade para
seus desenvolvedores e cientistas de dados,
juntamente com aplicações mais robustas e
rapidamente desenvolvidas.

A IA capacita
os usuários em
qualquer nível
a fazer mais
com os dados
do que jamais
poderiam fazer
antes.
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Modelar relações complexas
com gráficos e SQL
O que é
O Db2 integra profundamente a funcionalidade gráfica com dados relacionais e SQL, para que as aplicações gráficas
possam ser executadas diretamente a partir de dados relacionais e o mecanismo SQL Db2 possa consultar dados
gráficos diretamente.

Por que é importante
Gráficos são ferramentas impressionantes que fornecem informações importantes, mas anteriormente eram
incompatíveis com sistemas transacionais e OLTP. Para contornar essa incompatibilidade, as organizações mantinham
sua infraestrutura relacional normal, mas extraíam determinados dados, os colocavam em um banco de dados de
gráficos e nele executavam aplicações gráficas. Esse tipo de duplicação, atraso e sobrecarga não é mais aceitável. As
organizações precisam de insights baseados em gráficos em seus dados relacionais e precisam deles em segundos.
Usuários de vários setores desejam adicionar informações gráficas ao seu kit existente de ferramentas analíticas,
mas sem prejudicar sua infraestrutura de dados ou adicionar um novo banco de dados apenas para suportar
gráficos. O Db2 torna isso possível.

Como funciona
Os dados gráficos são armazenados em tabelas na estrutura relacional do Db2 ou Db2 Event Store. Isso significa
que o mecanismo SQL pode consultar dados gráficos diretamente e as aplicações gráficas podem consultar dados
diretamente nas tabelas relacionais.
Essa arquitetura também suporta linguagens de consulta de código aberto, como Gremlin e Tinkerpop.
A integração profunda entre dados relacionais e funcionalidades gráficas no Db2 fornece diversas vantagens importantes:
– Os gráficos podem ser executados diretamente em relação a dados relacionais existentes, adicionando um novo
nível de insight sobre as análises baseadas em SQL.
– Análises em SQL podem ser executadas diretamente em relação aos dados gráficos armazenados em tabelas relacionais.
– As aplicações gráficas podem usar uma API personalizada ou o Spark para se conectar ao Db2.
– Transações ACID atualizam os gráficos em tempo real sem perturbar as aplicações relacionais existentes — o que
significa que os gráficos podem ser usados para processamento de transações em tempo real, além de análise.
– Soluções específicas para setores estão disponíveis com muitos gráficos, como saúde e finanças.

O valor do suporte a gráficos nativos
Existem muitos casos em que insights baseados em gráficos poderiam
permitir novas eficiências e fluxos de trabalho com dados relacionais. Por
exemplo, um varejista pode usar relações entre gráficos em tempo real para
observar um padrão de devoluções para um item específico em vários locais.
Esse insight pode atualizar imediatamente o banco de dados transacional do
varejista e resultar na retirada do item das prateleiras no mesmo dia.
Em uma área diferente, um investigador de fraudes de seguros pode
usar gráficos para reunir vários conjuntos de dados: número e tamanho
dos pedidos de indenização, relações entre os requerentes, identidades
dos prestadores de serviços e muito mais. As relações apresentadas nos
gráficos podem revelar a probabilidade de fraude.
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Analisar dados
de blockchain
nativamente
O que é
A API Blockchain Connector nativa no Db2 fornece transparência sem precedentes e insights
sobre os dados altamente compactados contidos nos livros-razão blockchain.

Por que é importante
A tecnologia blockchain está sendo adotada rapidamente em muitos setores, mas isso está
causando gargalos analíticos. Enormes quantidades de informações potencialmente valiosas
estão contidas de forma compacta em cada livro-razão blockchain, mas não havia uma maneira
simples de visualizar e analisar essas informações. O Db2 Blockchain Connector muda esse status
quo. Agora, esses livros-razão blockchain compactos, transparentes, controláveis e inalteráveis
estão abertos à análise como qualquer outra fonte de dados da empresa. As empresas obtêm
todos os benefícios do Db2 — performance, flexibilidade, escalabilidade e segurança — sem a
necessidade de desenvolver soluções de relatórios apenas para o blockchain.
O conector blockchain é ainda mais proveitoso devido à conectividade e interoperabilidade nativas de
outros tipos de dados disponíveis no Db2. As empresas podem facilmente integrar dados adicionais
de outros armazenamentos de dados para obter contexto e abrir novas possibilidades analíticas para
seus dados de blockchain. E, por fim, esse conector abre a possibilidade de usar dados de blockchain
para aplicações de IA — um caso de uso que antes seria muito complicado porque os dados de
blockchain residiam efetivamente em seu próprio silo. Agora, os desenvolvedores de IA podem
facilmente incorporar conjuntos de dados de blockchain como uma fonte de dados primária para
suas aplicações ou para fornecer detalhes granulares adicionais.

Como funciona
O Blockchain Connector busca os dados transacionais compactados e armazenados no livro-razão
blockchain e os apresenta como uma tabela relacional no Db2. Uma estratégia de cache robusta
usa a funcionalidade Db2 existente para criar uma tabela de cache para os dados de blockchain
para melhorar a performance de consulta e ao mesmo tempo permitir que os usuários busquem
os dados mais recentes quando necessário.

O valor do suporte ao
blockchain nativo
O blockchain já está sendo usado por setores
como seguros, finanças, logística e assistência
médica para armazenar um registro imutável
de transações, mas esses setores também
querem executar análises para entender
melhor seus dados. Por exemplo, as
seguradoras querem saber quantos pedidos
de indenização foram abertos por cliente
em determinada região; as transportadoras
querem rastrear contêineres e veículos;
as empresas de saúde querem entender o
histórico de tratamento de um paciente.
Em vez de criar um back-end personalizado para
extrair esses dados, eles podem simplesmente
conectar o Db2 ao armazenamento de dados
de blockchain e executar suas análises, como
fariam com qualquer outro dado. Graças à
conectividade e flexibilidade inerentes ao Db2,
eles podem correlacionar dados contextuais
adicionais com os dados transacionais de
blockchain (por exemplo, o clima durante
uma remessa específica; os associados de
um requerente de seguro que podem ter
feito pedidos semelhantes) e obter uma
compreensão muito mais rica e completa do
que cada transação significa para seus negócios.
A execução de aplicações de IA diretamente nos
dados de blockchain agora é uma possibilidade.
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O lugar do Db2
em uma
organização
orientada por IA
Caso você implante as funcionalidades
do Db2 como uma implantação local
tradicional, uma instância de warehouse
ou banco de dados relacional em nuvem,
a Hybrid Data Management Platform por
assinatura, o novo IBM Cloud Pak™ for Data
ou algum outro modelo de implementação,
a tecnologia subjacente é empolgante e os
benefícios para os negócios são drásticos.
O Db2 está posicionado para ajudar a tornar a
IA uma realidade para usuários de organizações
de todos os portes. A proposta de valor é
clara. Desenvolva, execute e gerencie a IA
corporativa, em qualquer infraestrutura: local ou
na nuvem. Utilize todas as suas fontes de dados,
independentemente de onde elas residam
fisicamente. Tire proveito de funcionalidades
de IA inseridas no banco de dados para
fornecer insights preditivos e proativos para
decisões baseadas em dados. E, tendo o Db2
como seu alicerce de dados, as empresas
podem desenvolver e conectar aplicações de
IA de forma mais eficiente, obtendo insights
acionáveis rapidamente e tornando a IA
acessível a mais pessoas do que nunca.

Comece a
usar o Db2,
o banco de
dados de IA.
Agende uma consultoria → 
Saiba mais →
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