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CONSULTA BD

• Blog voltado para assuntos sobre banco de dados,
Linguagem T-SQL, SQL Server, BI, plataforma de
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AZURE SQL DATABASE
• É um mecanismo de banco de dados de PaaS (plataforma como serviço) totalmente gerenciado que trata da maioria das funções

de gerenciamento de banco de dados, como atualização, aplicação de patches, backups e monitoramento, sem nenhum
envolvimento do usuário.

• O Azure SQL Database executa em cima da última versão estável do e possui 99,99% de disponibilidade.

• Modelos de implementação: Single Database, Elastic Pool, Managed Instance.

• Possui 3 modelos de compra: Vcore, DTU, Sem servidor.

• Alguns benefícios do Azure SQL Database:
• Atualiza e corrige automaticamente o software SQL Server para garantir que você esteja sempre executando a versão mais

recente e segura do serviço.
• Os recursos de escalabilidade, garantem que você pode aumentar os recursos disponíveis para armazenar e processar

dados sem ter que realizar uma atualização manual cara.
• O serviço oferece garantias de alta disponibilidade, para garantir que suas bases de dados estejam disponíveis pelo menos

99,99% das vezes.
• A proteção avançada contra ameaças fornece recursos avançados de segurança, como avaliações de vulnerabilidade, para

ajudar a detectar e remediar possíveis problemas de segurança com seus bancos de dados.
• A auditoria pode ajudá-lo a manter a conformidade normativa, entender a atividade do banco de dados e obter

informações sobre discrepâncias e anomalias que podem indicar preocupações comerciais ou suspeitas de violações de
segurança.

• O SQL Database ajuda a proteger seus dados fornecendo criptografia. Para dados em movimento, ele usa segurança de
camada de transporte. Para dados em repouso, ele usa transparent data encryption (TDE).



AZURE DATA FACTORY
• Um serviço de integração de dados sem servidor totalmente gerenciado. É uma solução altamente escalonável, com

maior agilidade e economia que fornece ETL / ELT sem código como um serviço. O Azure Data Factory consiste em
vários componentes como:

• Pipelines: É um agrupamento lógico de atividades que executa uma unidade de trabalho. Um único pipeline pode
executar diferentes ações, como a ingestão dos dados do Storage Blob, consultar o banco de dados SQL e muito mais.

• Activities: Uma atividade em um pipeline representa uma unidade de trabalho. Uma Atividade é uma ação como
copiar dados de um Storage Blob para uma Storage Table ou transformar dados de h JSON em um Storage Blob em
registros de uma Tabela no Azure SQL.

• Datasets: Os datasets representam estruturas de dados dentro dos armazenamentos de dados, que apontam para os
dados que as atividades precisam usar como entradas ou saídas.

• Triggers: As triggers são uma forma de executar a execução de um pipeline. Os gatilhos determinam quando uma
execução de pipeline deve começar. Atualmente, o Data Factory oferece suporte a quatro tipos de gatilhos: Schedule
Trigger, Tumbling window, Storage Events e Custom Events.

• Linked Service: Consiste nos detalhes da conexão para uma determinada fonte de dados que desejamos utilizar.

• Integration Runtime (IR): É a infraestrutura de computação usada para fornecer recursos de integração de dados,
como fluxo de dados, movimentação de dados, despacho de atividades e execução de pacotes SSIS. Existem três tipos
de tempos de execução de integração disponíveis: Azure, Self-hosted, Azure SSIS



AZURE AUTOMATION ACCOUNT

• É um serviço no Azure que permite automatizar suas tarefas de gerenciamento do Azure e orquestrar ações em
sistemas externos de dentro do Azure. A Automação oferece controle completo durante a implantação, operações e o
encerramento de cargas de trabalho e de recursos. O principal objetivo é simplificar as tarefas repetitivas que os
administradores de nuvem executam com o Azure.

• Runbook: São fluxos de trabalho do PowerShell, poucas palavras, eles são uma mistura de scripts do PowerShell e
fluxos de trabalho do Workflow Foundation (WF).

• Tipos de Runbook: Graphical, Graphical PowerShell Workflow, PowerShell, PowerShell Workflow, Python.

• Webhook: É um endpoint HTTP que permite que aplicativos externos se comuniquem com seu sistema. Você pode
implementar webhooks usando uma variedade de serviços do Azure, como Azure Functions, um aplicativo da web
executando uma API, Azure Data Factory e etc.



VAMOS PARA O HANDS-ON!

PASSO A PASSO

1. Provisionar um Azure SQL Database.
2. Provisionar o Azure Data Factory.
3. Provisionar o Azure Automation Account.
4. Criar e publicar o Runbook.
5. Criar o WebHook.
6. Criar o pipeline no ADF com componente Webhook.
7. Executar o pipeline.



TENTE UMA, DUAS, TRÊS VEZES E SE POSSÍVEL

TENTE A QUARTA, A QUINTA E QUANTAS VEZES FOR

NECESSÁRIO.

SÓ NÃO DESISTA NAS PRIMEIRAS TENTATIVAS, A

PERSISTÊNCIA É AMIGA DA CONQUISTA.

SE VOCÊ QUER CHEGAR A ONDE A MAIORIA NÃO

CHEGA, FAÇA O QUE A MAIORIA NÃO FAZ.

BILL GATES
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