Um guia para obter uma Certificação DP-203
Por anos, criamos tecnologias altamente especializadas para nos ajudar a agregar e
analisar fontes de dados e formatos variados. Essas soluções específicas de caso de
uso são essenciais para a obtenção de dados, mas criaram vários silos e nichos,
tornando esforços de coleta de dados seguintes ineficientes e inadequados.
Com o Azure Synapse Analytics, todo engenheiro de dados tem acesso a uma
experiência unificada que permite usar todos os dados para conseguir insights
poderosos. Esse guia mostra como o Azure Synapse reúne integração de dados,
data warehouse corporativo e análise de Big Data a uma escala da nuvem.
Comprometendo menos do que uma hora por dia, você poderá entender melhor
como ingerir diferentes fontes de dados, transformar os dados e otimizar para análise,
tudo dentro em uma plataforma. Toda semana, você vai assistir a um vídeo sobre os
conceitos fundamentais da engenharia de dados do Azure, concluir um treinamento
passo a passo e testar o que aprendeu. Quando tudo estiver pronto, você terá o
conhecimento de que precisa para concluir com sucesso sua certificação DP-203.

Há muito para aprender sobre a engenharia de dados no Azure. Não se preocupe,
preparamos um roteiro fácil de entender para guiar você rumo à certificação em apenas
quatro semanas. Toda semana, você vai assistir a um vídeo sobre conceitos fundamentais,
aprender com o treinamento passo a passo e testar habilidades por conta própria com
um exercício autoguiado. Clique no ícone para pular para o treinamento desta semana.
Antes de começar, clique aqui para se preparar para este roteiro.

Concluir
o exame de
certificação

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Aprenda sobre os conceitos e
ferramentas principais de engenharia
de dados e como começar facilmente
a consultar seu data lake com o Azure
Synapse

Descubra como criar e aumentar um
data warehouse corporativo usando o
Azure Synapse

Descubra como usar o Apache Spark
para Azure Synapse parasimplificar a
ingestão e a transformação dos seus
dados

Descubra como usar o Azure Synapse
para criar pipelines eficientes em escala
da nuvem com apenas um aplicativo

Explore seus dados

Otimize seu data warehouse

Transforme seus dados

Simplifique seus pipelines
de dados

Back to your Learning Path

Conclua as tarefas a seguir antes de iniciar. Em seguida, use a barra de navegação
para retornar para o roteiro de aprendizagem e começar seu treinamento ou
clique aqui para ir para a semana 1.

Inscreva-se no desafio de
30 dias e após concluir todos os
módulos necessários, você será
qualificado para receber 50% de
desconto em um exame de
certificação da Microsoft*
*Visite Termos e condições para
aprender mais

Comece uma Avaliação gratuita
do Azure ou use sua assinatura
do Azure existente. Você
precisará dela para a
aprendizagem prática.
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SEMANA 1

Semana 1
Explore seus dados

Devido ao volume de dados acumulado atualmente, com frequência
é difícil descobrir quais dados você tem e mais difícil ainda descobrir
quais são úteis. O Azure Synapse é um local central em que você
pode exibir e interagir com os dados em todo o conjunto de dados.
Em vez de alternância de código entre linguagens, programas e
tecnologias, o Azure Synapse ajuda a explorar a amplitude do seu
data lake e consultar facilmente seus dados.
Passe esta primeira semana aprendendo o básico. Aprenda como
avaliar todo seu conjunto de dados, determinar onde os dados
pertinentes residem, criar um data warehouse simples e consultar
facilmente os dados no data lake usando pools de SQL sem servidor.
No final desta semana, você saberá como transformar seus dados no
lake, protegê-los e entender como usar esses dados recémformatados e consultados para obter insights significativos.
Clique aqui para acessar os treinamentos desta semana >
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SEMANA 1

Clique na caixa para iniciar cada módulo. Após concluído, lembre-se de marcar a caixa de seleção para acompanhar facilmente seu progresso.

E X P E R I M E N TA R

ASSISTIR

APRENDER

4 min

3 horas e 16 minutos

5 min

Veja como é rápido e fácil iniciar seu
primeiro projeto no Azure Synapse
usando o Centro de conhecimento

Aprenda como o Azure Synapse
permite executar diferentes tipos de
análises, de data warehouses
corporativos à análise de Big Data

Neste tutorial, você vai aprender
como analisar um data lake com
um pool de SQL sem servidor

Como criar um workspace
do Azure Synapse

Executar soluções de
análise integrada

Analisar dados com um
pool de SQL sem
servidor

2 horas e 44 minutos

Criar soluções de análise
de dados usando pools de
SQL sem servidor

Descubra como consultar e preparar
dados de maneira interativa nos
arquivos colocados no Azure Data Lake

Use a barra de navegação para retornar para seu Roteiro de aprendizagem e ver uma versão prévia da próxima semana ou clique aqui para ir para a semana 2
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SEMANA 2

Semana 2

Otimize seu data warehouse
O propósito de um data warehouse corporativo é consolidar seus
dados em escala para que seja possível derivar insights significativos.
Mas ingerir tipos de dados incongruentes em silos pode ser muito
complexo e geralmente apresenta sérias restrições de desempenho.
O Azure Synapse ajuda a otimizar seu data warehouse corporativo em
escala em um serviço, permitindo integrar dados estruturados e não
estruturados, transformar os dados e entregar insights.
Esta semana, vamos nos basear no data warehouse básico da primeira
semana e você verá quanto tempo e esforço pode ser economizado ao
escalar seu data warehouse com os padrões de arquitetura analítica.
Focaremos em como otimizar e carregar dados em um data warehouse
corporativo para consultar e simplificar o desempenho do sistema.
Finalmente, você vai aprender como as integrações do SQL e do
Apache Spark são poderosas no Azure Synapse e entender como
gerenciar, proteger, monitorar e analisar o armazenamento em um data
warehouse moderno.

Clique aqui para acessar os treinamentos desta semana >
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SEMANA 2

Clique na caixa para iniciar cada módulo. Após concluído, lembre-se de marcar a caixa de seleção para acompanhar facilmente seu progresso.

ASSISTIR

APRENDER

5 min

6 horas e 52 minutos

Flexibilidade de pools de
SQL no Azure Synapse

Descubra como usar o T-SQL para
explorar e analisar dados no Azure
Synapse

Trabalhar com data
warehouses usando
o Azure Synapse

Explore as ferramentas e técnicas que
podem ser usadas para trabalhar com
data warehouses corporativos de
maneira produtiva e segura no
Azure Synapse

E X P E R I M E N TA R
5 min

Analisar dados com pools
de SQL dedicados
Aprenda a usar o T-SQL para explorar
e analisar dados no Azure Synapse

Use a barra de navegação para retornar para seu Roteiro de aprendizagem e ver uma versão prévia da próxima semana ou clique aqui para ir para a semana 3
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SEMANA 3

Semana 3

Transforme seus dados
Como ele é um favorito de todos, integramos totalmente o Apache Spark
para Azure Synapse. A integração tem segurança e provisionamento
totalmente gerenciado, o que, em última instância, simplifica a ingestão e
a transformação dos seus dados. Para facilitar a colaboração com os
cientistas de dados, também criamos notebooks do Apache Spark com
código ativo, visualizações e texto narrativo para executar experimentos
rápidos e derivar insights preliminares.
Esta semana, nos concentraremos em como ingerir seus dados com os
notebooks do Apache Spark no Azure Synapse e depois aprenderemos a
transformar esses dados, tudo isso enquanto integramos seus pools de
SQL e do Apache Spark. Vamos encerrar a semana aprendendo como
monitorar e gerenciar nossas cargas de trabalho de engenharia de dados.
Clique aqui para acessar os treinamentos desta semana >
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SEMANA 3

Clique na caixa para iniciar cada módulo. Após concluído, lembre-se de marcar a caixa de seleção para acompanhar facilmente seu progresso.

ASSISTIR

APRENDER

E X P E R I M E N TA R

22 min

2 horas e 26 minutos

1 hora

Experimente a integração
do Apache Spark

Entenda como usar a experiência
integrada do Apache Spark para Azure
Synapse

Executar a engenharia de
dados com pools do
Apache Spark para
Azure Synapse

Aprenda como usar pools do Apache
Spark, que permitem aumentar o
desempenho dos aplicativos de análise
de Big Data

Analise com o Apache
Spark

Descubra as etapas básicas para
carregar e analisar dados com o
Apache Spark para Azure Synapse

Use a barra de navegação para retornar para seu Roteiro de aprendizagem e ver uma versão prévia da próxima semana ou clique aqui para ir para a semana 4
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SEMANA 4

Semana 4

Simplifique seus pipelines de dados
No passado, mover dados de diferentes partes do negócio era difícil: os pipelines
eram incrivelmente complexos e caros, exigiam várias linguagens, scripts demorados
e enormes quantias de largura de banda. O Azure Synapse permite criar pipelines
eficientes em escala da nuvem com apenas um aplicativo. Em minutos, você pode se
conectar a serviços externos de armazenamento de dados, explorar estes arquivos,
criar um pipeline com um fluxo de dados que se conecta à fonte externa e rotear os
dados pertinentes para seu warehouse ou lake.
Esta semana, vamos detalhar como é fácil criar e gerenciar pipelines de dados na
nuvem usando o Azure Synapse. Vamos executar a análise operacional com o Link
do Azure Synapse para Azure Cosmos DB. Vamos encerrar com um exercício que
mostra o seu nível de conhecimento no qual você vai integrar pipelines aos seus
data lakes e data warehouses usando o Azure Synapse.

Clique aqui para acessar os treinamentos desta semana >
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SEMANA 4

Clique na caixa para iniciar cada módulo. Após concluído, lembre-se de marcar a caixa de seleção para acompanhar facilmente seu progresso.

ASSISTIR

APRENDER

E X P E R I M E N TA R

5 min

5 horas e 48 minutos

5 min

Criar pipelines de dados
com facilidade
Aprenda como criar facilmente um
pipeline do Azure Synapse para
facilitar a integração de dados

Integração de dados em
escala com o Azure
Synapse

Aprenda como criar e gerenciar
pipelines de dados na nuvem usando o
Azure Synapse e o Azure Data Factory
2 horas e 26 minutos

Trabalhe com
processamento transacional
e analítico híbrido
Execute análises operacionais com o Link
do Azure Synapse para Azure Cosmos DB

Use a barra de navegação para clicar e concluir seu roteiro de aprendizagem

Integração com pipelines
Aprenda a integrar pipelines e
atividades usando o Azure Synapse
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Parabéns, você concluiu seu treinamento! Agora, você está
pronto para executar a engenharia de dados no Microsoft Azure.
Agende seu exame de certificação DP-203

Mostre ao mundo que você está equipado com as principais
habilidades para trabalhar no Azure

Interaja conosco em nossa página do
Azure Synapse Analytics

Obtenha as atualizações e práticas recomendadas mais recentes
com a equipe de Gerenciamento de produto

Confira nosso Percurso de aprendizagem do Cientista de
Dados do Azure
Use este roteiro de aprendizagem de 30 dias para aumentar suas
habilidades e se preparar para a certificação Azure Data Scientist Associate
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