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O tráfego encriptado que veicula na Internet aumenta significativamente a cada dia, tornando a análise de
tráfego uma tarefa desafiadora. Além disso, cresce o volume e a taxa de transferência de dados pela internet.
Empresas e instituições estão utilizando ferramentas de computação paralela para lidar com tal massa de dados
que podem ser de interesse comercial. O cenário é desafiador e requer novos algoritmos de aprendizado de
máquina mais complexos e eficazes. Uma ferramenta de processamento paralelo com boa reputação no mercado
é a Apache Spark, que possui alta escalabilidade e resiliência, além de bom desempenho, contando também com
diversos algoritmos de aprendizado de máquina já implementados. A Dra. Renata Teixeira da Netflix e o Grupo
de Teleinformática e Automação (GTA) discutem como abordar este novo cenário desafiador. Além do
processamento dos dados eficiente, é fundamental o entendimento do comportamento e distribuição das amostras.
Essa interpretação é necessária para garantir que a etapa de treinamento dos modelos de aprendizado de máquina
seja a mais proveitosa possível, ajustando o algoritmo melhor classificação dos dados. Para isso, a visualização e
o pré-processamento dos dados são etapas essenciais.
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