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O que é o 

Azure data Factory (ADF)?

É um serviço de integração de dados sem servidor
totalmente gerenciado. É uma solução altamente
escalonável, com maior agilidade e economia, que
fornece processos de ETL / ELT sem código como um
serviço. Substituto do SSIS para ambientes em
nuvem.



Componentes do ADF:

Power Query: Feature que permite que você compile e execute
combinações do Power Query para executar estruturação de dados
em escala em um pipeline do Data Factory. Para alcançar escala
com sua atividade do Power Query, o Azure Data Factory converte
seu script M em um script de data flow para que você possa
executar o Power Query em escala usando o ambiente Spark do
data flow.
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Linked Service: Eles são conectores que permitem
que você estabeleça uma conexão com seus
armazenamentos de dados. Ex.: Um Azure SQL
Database, um Data Lake, um Azure Key Vault.

Datasets: Os datasets representam estruturas de
dados dentro das nossas fontes de dados. Ex.:
Uma tabela de clientes no banco de dados ou um
arquivo de categorias no data lake.

Pipelines: São agrupamentos lógicos de atividades
que executam um processo em fluxo. Um único
pipeline pode executar diferentes ações.

Activity: Atividade é uma ação que desejamos realizar
sobre os dados como copiar dados, executar o código de
uma stored procedure, executar um notebook do
databricks, obter os metadados de um arquivo e etc.

Triggers: As triggers são formas de executar os pipelines
de forma automática. Atualmente, o Data Factory
oferece suporte a quatro tipos de triggers: Schedule,
Tumbling window, Storage Events e Custom Events.

Data Flow: Feature que permite desenvolver uma lógica gráfica
de transformação de dados que pode ser executada como
atividades dentro dos pipelines do ADF. A intenção do ADF Data
Flows é fornecer uma experiência totalmente visual sem
necessidade de codificação. A execução das transformações é
realizada em cima de um cluster do Spark.

Integration Runtime (IR): Infraestrutura utilizada
para conectar o ADF com os serviços do azure,
serviços externos ou executar pacotes do
integration services. Existem três tipos de IR
disponíveis: Azure, Self-hosted, Azure SSIS.
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Componentes do ADF:

Integration Runtime

Linked Service

Dataset

Pipeline

Activities



Conhecendo os conceitos  

de ETL, ELT e Spark



ETL x ELT
ETL significa Extract, Transform and Load ou seja, extração,
transformação e carga. Definindo de outra maneira, é o processo em
que os dados são buscados de diversas origens, tratamos os mesmos e
armazenados em diversos destinos.

• Extract = Extração

• Processo que informamos a origem dos dados, podendo ter
como origens planilhas, arquivos de texto, bases de dados,
web services, sistemas distintos e etc.

• Transform = Transformação

• Processo em que aplicamos as regras de negocio nos dados
vindos da origem, neste processo também é realizado a
limpeza e padronização dos dados.

• Load = Carga

• É a ultima etapa do ETL, ela consiste em carregar os dados
tratados na transformação em alguma fonte destino,
geralmente em um Data Warehouse. Porém podemos dar
carga em outras fontes de dados como planilhas, bases de
dados, arquivos json e etc.

ELT apesar da tradução ser é a mesma do ETL, os processos são
diferentes.

• Extract = Extração

• Extração dos dados de diversas fontes (arquivos delimitados,
banco de dados, aplicações web e etc).

• Load = Carga

• Carregar dos dados no destino.

• Transform = Transformação

• Aplicação das transformações dos dados (regras de negocio,
limpeza dos dados, concatenações, agregações, cálculos e etc)
direto no destino.

• Em vez de transformar os dados antes de serem gravados
como ocorre no processo de ETL, o ELT aproveita o destino
para fazer a transformação dos dados. Os dados são
gravados no destino e depois transformados no próprio local.

• O processo de ELT geralmente é usado com grandes
volumetrias de dados.



Spark

Apache Spark dá suporte às seguintes linguagens de programação:

• Scala

• Python

• Java

• SQL

• R

• Linguagens .NET (C#/F#)

O que é o Apache Spark?

É uma estrutura de processamento paralelo
de software livre que dá suporte ao
processamento na memória para aumentar
o desempenho de aplicativos que analisam
Big Data. As soluções de Big Data são
projetadas para lidar com dados muito
grandes ou complexos para bancos de
dados tradicionais. O Spark processa
grandes quantidades de dados na
memória, o que é muito mais rápido do que
as alternativas baseadas em disco.

Cenários comuns de Big Data

Você pode considerar uma arquitetura de
Big Data se precisar armazenar e
processar grandes volumes de dados,
transformar dados não estruturados ou
processar dados de streaming. O Spark é
um mecanismo de processamento distribuído
de uso geral que pode ser usado para
vários cenários de Big Data.

Benefícios do Apache Spark

• VELOCIDADE

• Você pode executar cargas de trabalho 100 vezes mais rápido do que com o Hadoop
MapReduce. O Spark atinge alto desempenho para dados em lote e de streaming.

• FÁCIL DE USAR

• O Spark oferece mais de 100 operadores de alto nível que facilitam a criação de
apps paralelos. O Projeto tem APIs fáceis de usar para operar em grandes conjuntos
de dados

• AMPLA BIBLIOTECA

• O Spark vem embalado com bibliotecas de alto nível, incluindo SQL e DataFrames,
MLlib para machine learning, GraphX e Spark Streaming. Essas bibliotecas padrão,
aumentam a produtividade do desenvolvedor e podem ser perfeitamente combinadas
para criar dataflows complexos.

• INOVAÇÕES DO FRAMEWORK DE CÓDIGO ABERTO

• O Spark é apoiado por comunidades globais unidas pela introdução de novos
conceitos e recursos de forma mais rápida e eficaz do que equipes internas que
trabalham em soluções proprietárias. O poder coletivo de uma comunidade de código
aberto oferece mais ideias, desenvolvimento mais rápido e solução imediata de
problemas, o que possibilita um tempo de lançamento mais rápido.



Fluxo do Hands-On
1. Consumir dados de uma API do portal Dados do Recife. Os dados são sobre Espécies de Aves presente nas Praças do Recife.

2. Copiar os dados da API para o Container RAW no data lake em formato JSON.

3. Executar a activity do Data Flow que realizará os seguintes passos:

1. Ler os dados do container RAW.

2. Utilizando o Flatten para normalizar o array do atributo properties do JSON, ou seja, transformar o JSON em formato

Colunar.

3. Utilizando o Derived Column para realizamos um Split na coluna Especies, gerando um array de especies na coluna.

4. Utilizamos o Flatten novamente, agora para normalizar o array de especies armazenando na coluna espécies, assim, 

gerando um registro para cada espécie listada.

5. Salvamos os dados no container TRUSTED em formato Parquet.

4. Carregar os dados do container TRUSTED para uma tabela no Azure SQL Database utilizando uma activity de copy data.

5. Executar outra activity do Data Flow que realizará os seguintes passos:

1. Ler os dados do container TRUSTED.

2. Realizar duas agregações sendo elas QtdEspeciesPorTipoLocal e QtdEspeciesPorPraca.

3. Salvamos os dados agregados em dois arquivos no container REFINED em formato Parquet.

6. Realizamos a leitura dos arquivos do container REFINED utilizando a activity de Get Metadata.

7. Colocamos os itens listados no ForEach.

8. Para cada arquivo lido na iteração do foreach, criamos uma tabela no Azure SQL Database com os dados que foram

refinados utilizando uma activity de copy data.

9. Após execução do Pipeline do ADF, consultamos os dados nas tabelas do Azure SQL Database.



Arquitetura 

do Hands-on



Let’s Go 

Demonstração!



Perguntas?


