
O que faz o SAS® Data Loader para Hadoop?
Ajuda a acessar e gerenciar dados no Hadoop por meio de uma interface intuitiva, 
tornando fácil a realização self-service de tarefas de preparação de dados com o 
mínimo de treinamento. Os usuários que possuem conhecimentos técnicos podem 
escrever e executar o código SAS no Hadoop para melhor desempenho e governança.

Por que o SAS® Data Loader para Hadoop é importante?
Cada vez mais organizações migram para o Hadoop para armazenar grandes quanti-
dades de dados e encontram dificuldade ao gerencia-los, pois o Hadoop exige conhe-
cimentos de codificação especializados. O SAS Data Loader para Hadoop preenche 
essa falta de conhecimento, proporcionando aos usuários acesso fácil aos seus dados, 
independentemente do conhecimento técnico.

Para quem o SAS® Data Loader para Hadoop foi criado?
A solução é desenhada para usuários de negócio, que podem obter valor de seu big 
data (grandes volumes de dados) sem a necessidade de escrever códigos, bem como 
para programadores SAS e cientistas de dados, que utilizam a solução para melhor 
produtividade. 

As organizações finalmente reconheceram a 

importância de big data - sabem que podem ser 

usados para análises, por isso os aproveitam e 

armazenam em sistemas como o Hadoop.

Porém, o armazenamento de dados é uma coisa, 

e a capacidade de gerencia-los é outra bem dife-

rente. Acessar os dados no Hadoop exige um 

código que é difícil de criar e manter, o que gera 

uma lacuna nas habilidades necessárias para 

faze-lo. E se você não consegue obter os dados 

que precisa, eles passam a ter tanta utilidade 

quanto se você não os tivesse coletado. Isso 

significa que você tem opções limitadas: 

depender de um profissional de TI, aprender a 

codificar você mesmo - ou encontrar uma 

solução que preencha essa lacuna.

O SAS Data Loader para Hadoop oferece a você 

uma interface intuitiva para o estabelecimento de 

perfis, gerenciamento, limpeza e movimentação 

de dados no Hadoop, para que você possa 

manipular dados mesmo sem saber como 

programar. Da mesma forma, o departamento de 

TI fica livre para se concentrar nos benefícios mais 

técnicos da tecnologia, como aumentar o desem-

penho de processamento e a melhorar a segu-

rança dos dados. 

SAS® Data Loader para Hadoop
Assuma o controle de seus dados – e libere recursos de T.I. – com a integração self-service de big data

Benefícios

Gerencie dados com habilidades mínimas. 
Não ha necessidade de se comprometer com treinamentos avançados ou contratar talentos 
caros. O SAS Data Loader para Hadoop lhe habilita realizar as tarefas de integração, quali-
dade e preparação de dados, sem depender de recursos do departamento de TI.

Aproveite o poder de big data. 
Uma vez que as barreiras de habilidades específicas foram ultrapassadas, existem infinitas 
possibilidades do que você pode fazer com os seus dados - e o SAS Data Loader para 
Hadoop é a força motora. Você será capaz de traçar perfis, limpar, agrupar e transformar 
dados para criar informações de alta qualidade que aperfeiçoam análises avançadas.

Melhore a escalabilidade e o desempenho. 
Enquanto os usuários de negócios se concentram em usar o SAS Data Loader para Hadoop 
para apoiar a análise e tomada de decisão, cientistas de dados e programadores SAS o 
utilizam para melhorar a velocidade, eficiência e agilidade. O código acelerador da solução 
aproveita o poder do Hadoop para um desempenho mais rápido. O código acelerador da 
solução aproveita o poder do Hadoop para um desempenho mais rápido. Além disso, ao 
minimizar a movimentação de dados, você pode aumentar a segurança de seus dados.

 Fact Sheet

Limpeza de dados no Hadoop 
Limpa os dados no Hadoop realizando 
transformações de qualidade dos dados.

Transformação de dados no Hadoop
Transforma os dados de uma tabela 
Hadoop sem ter que extraí-los

Pesquisa ou reune dados no Hadoop
Cria uma tabela ou reúne dados de 
diversas tabelas (Query/Join)

Dados do perfil
Gera um relatório de perfil dos dados 
em uma tabela



Esta interface web guiada pelo assistente automatizado, torna fácil o acesso e gerenciamento de dados armazenados 
dentro do Hadoop, por meio de diretivas. 

Visão geral do produto
O SAS Data Loader para Hadoop é um 
pacote de produtos do SAS que inclui: o 
SAS Data Loader, SAS/ACCESS® Interface to 
Hadoop, SAS In-Database Code Accelerator 
para Hadoop e SAS Data Quality Acceler-
ator para Hadoop – tecnologias que 
abrangem a integração e as operações de 
qualidade de dados. 

Com sua combinação de fácil utilização e 
características técnicas elevadas, o SAS Data 
Loader para Hadoop é uma solução que 
beneficia os dois lados da organização.

Interface de usuário intuitiva

Sua interface intuitiva e assistida torna fácil o 
acesso e gerenciamento dos dados armaze-
nados no Hadoop, diminuindo a necessi-
dade de envolver o departamento de TI ou 
contratar um talento específico de Hadoop 
para realizar esse trabalho.

Construido especialmente para 
carregar dados -do e para o- Hadoop

O SAS Data Loader para Hadoop foi 
construido do zero para gerenciar big data 
no Hadoop, e não reaproveitado de ferra-
mentas atuais voltadas para TI.

Qualidade de big data

O SAS Data Loader para Hadoop permite 
que você trace perfis de dados para 
entender sua qualidade geral. Assim, você 
pode padronizar, analisar, comparar e 
executar outras funções de qualidade de 
dados usando o SAS Embedded Process, 
um mecanismo leve de execução SAS.

Servidor analítico in-memory

Não há necessidade de esperar que o 
departamento de TI extraia os dados que 
você precisa para relatório, visualização ou 
análise. O SAS Data Loader para Hadoop 

Funcionalidades self-service permitem que você copie dados para o Hadoop



O processo de estabelecimento de perfis é armazenado no cluster do Hadoop para melhor desempenho

Transforme e transporte dados no Hadoop
• Capie bancos de dados relacionais e data sets do SAS -do e para o- Hadoop, por 

meio da movimentação paralela de dados em massa.
• Transforme dados através da filtragem de linhas, e gerenciamento de colunas.
• Transponha e agrupe colunas selecionadas.

Acesse big data de forma segura
• Acesse de forma segura os clusters Hadoop habilitados para Kerberos.

Limpe os dados dentro do Hadoop
• Padronize, desfaça duplicações, compare, analise e desenvolva outras funções de 

qualidade de dados nos dados armazenados em Hadoop.
• A filtragem inteligente permite importação de dados a partir de Perfis  para dentro de 

diretivas ‘Filter and Transform’. 
• Busque, ordene ou desfaça duplicações de dados em uma tabela atual do Hadoop.

Pesquise ou reúna dados dentro do Hadoop
• Pesquise ou reúna diversas tabelas sem conhecimento de SQL.
• Execute agregações em colunas selecionadas e filtre os dados de origem.
• Usuários avançados podem gerar, editar, ou colar consultas HiveQL existentes.

Trace perfis de dados e salve relarórios de perfis
• Selecione colunas de origem, de uma ou mais tabelas, para determinar as singulari-

dades, incompletudes ou padrões. Relacione e abra relatórios gerados pelas dire-
tivas de dados de Perfis. Crie e salve anotações

Principais características
permite que os usuários de negócios 
carreguem dados na memória do SAS® 
LASR™ Analytic Server, para preparar dados 
para o SAS Visual Analytics.

Execução de códigos SAS in-cluster 
Com o SAS Data Loader para Hadoop, você 
pode executar processos analíticos no ecos-
sistema do Hadoop, obtendo resultados 
mais rápidos e menos custosos do que as 
soluções tradicionais. Você se beneficiará 
de um maior desempenho e escalabilidade 
devido a movimentação de dados reduzida 
e processamentos paralelos.

O SAS Data Loader para 
Hadoop suporta as distri-
buições de Hadoop da 
Cloudera e Hortonworks.  
 

 
 

Para aprender mais sobre o SAS Data 
Loader para Hadoop, acesse:  
sas.com/br/data-loader-hadoop

continua na próxima página

http://www.sas.com/br/data-loader-hadoop
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Gerencie e reutilize diretivas por meio da interface de usuário assistida (wizzard)
• Visualize a lista e status de diretivas e registros de serviços (logs). 
• Interrompa e iniciae diretivas, e abra os arquivos de log e códigos gerados.
• Execute, visualize e edite diretivas salvas para reutilização.

Carregue dados para o servidor analítico do SAS (SAS® LASR™ Analytic Server)
• Carregue colunas específicas do Hadoop para o SAS LASR Analytic Server para 

análises em-memória utilizando o SAS Visual Analytics ou SAS Visual Statistics (licencia-
dos separadamente).

Execute um programa SAS®

• Execute programas SAS que utilizam as linguagens DS2 no Hadoop utilizando os 
processos integrados SAS (SAS Embedded Process).

Principais características (continuação)

Funcionalidades de qualidade de dados, tais como análise e padronização de dados, estão 
disponíveis dentro do ambiente do Hadoop

O feedback dos perfis de dados permite que você acelere rotinas de qualidade de dados.


