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Guia de Arquitetura para a Integração de Dados

A integração de dados objetiva a combinação de dados de fontes diferentes para
que usuários de negócios e sistemas afins, possam utilizar os dados de forma
adequada, única, com garantia de origem e atualização.
Isso pode parecer simples, mas na realidade a arquitetura de integração de dados
é uma disciplina ampla e complicada, que requer uma sólida compreensão de
várias áreas, incluindo o domínio comercial, os modelos de dados envolvidos, as
plataformas de processamento e as várias tecnologias e produtos de integração de
dados disponíveis.
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Arquitetura de integração é uma recente especialização da TI, que já conta
profissionais dedicados e certificados em diversos produtos. Entretanto, todos os
arquitetos de TI devem ter uma boa compreensão dos princípios básicos de design
envolvidos na integração de dados.
A maioria das empresas usa uma mistura de sistemas desenvolvidos
internamente, adquiridos "off the shelf" de terceiros e sistemas hospedados na
nuvem, dentre outros legados.
Para obter o máximo valor dos dados desses sistemas, eles devem estar
consolidados de alguma forma.
Por exemplo, os dados dentro de um sistema
hospedado na nuvem podem ser combinados
com os dados em um sistema interno para
entregar um novo produto ou serviço. Outro
exemplo é onde os dados de um sistema
legado são combinados com os dados em um
sistema mais novo para facilitar a análise e
fornecer informações que anteriormente não
eram necessárias.
Fusões e aquisições também são grandes
fatores de integração de dados: os dados de
múltiplos sistemas devem ser consolidados
para que as várias empresas envolvidas na
fusão possam trabalhar de forma eficiente, e
mais uma vez, com dados íntegros.
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Dependendo dos requisitos de integração de dados, os dados devem primeiro ser
extraídos das várias fontes e, em geral, são filtrados, agregados, resumidos ou
transformados de alguma forma e, finalmente são entregues ao usuário ou
sistema de destino.
A integração de dados está se tornando mais complexa à medida que o cenário de
TI está se expandindo para incluir sistemas internos, sistemas hospedados em
nuvem, serviços de terceiros e big data.
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A integração de dados está intimamente relacionada à integração de sistemas que
tratam mais especificamente de serviços e API.
Para qualquer projeto de integração de dados, você precisará uma boa compreensão
de:
o
o
o
o

modelos de dados de cada fonte de dados
mapeamentos entre os modelos de dados de origem e de destino
quaisquer restrições de dados determinados pelo sistema de destino
transformações necessárias de dados

Os requisitos funcionais geralmente incluem:
o
o
o
o

transformação de dados
a entrega de um nível definido de qualidade de dados
a captura de um histórico de alterações
o monitoramento de mudanças

Os requisitos não funcionais a considerar são:

o

o

o
o

performance do sistema
 a carga nos sistemas de origem e de destino
 o volume de dados e a latência da rede que afetam a transferência de dados
pontualidade das atualizações de dados
 notificações baseadas em eventos (em tempo real)
 agendamento de jobs (quase tempo real ou batch)
segurança
métodos e protocolos de transporte de dados
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Categorias da integração de dados:
o
o

Integração de Dados Operacionais - integração de dados em aplicações
operacionais e bancos de dados.
Integração Analítica de Dados - integração no contexto de business intelligence
ou data warehousing.

Escopo da integração de dados:
o

o

Migração de dados
 de um sistema legado para um novo sistema ou vice-versa.
 quando empresas se fundem e precisam consolidar dados.
Sincronização de dados, integração contínua de dados
 manter continuamente a consistência de dados entre dois ou mais
sistemas.
 pode ser entre aplicativos da mesma empresa, muitas vezes referidos
como "Aplicação para Aplicação" ou integração "A2A", assim como
integrar externamente, também conhecido como “Business to Business"
ou integração "B2B".
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Os projetos de integração de dados
geralmente levam mais tempo do que o
esperado, devido a complexidades
imprevistas, planeje cuidadosamente e
tente não subestimar o esforço
envolvido.

Obtenha uma compreensão clara dos
requisitos de mapeamento de dados o
mais cedo possível em um projeto.

Os projetos de integração de dados são
muitas vezes pré-requisitos para projetos
maiores. Garanta que todas as partes
interessadas estejam atualizadas sobre o
progresso, pois quaisquer atrasos terão
impactos.
O uso de padrões de integração de
aplicativos definidos pelo EAI (Enterprise
Application Integration) geralmente
resulta em uma melhor arquitetura.
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EAI ou Enterprise Application
Integration é o termo que contempla
a integração de aplicações
corporativas e um conjunto de
ferramentas e tecnologias.
Como a dependência das corporações
em relação à tecnologia têm crescido
e se tornado mais complexa, a
necessidade por um método de
integração de aplicações em um único
arsenal de processos de negócios tem
sido a prioridade.
Depois da criação de ilhas de negócio,
usuários e dirigentes de grandes
corporações têm demandado uma
ponte, que possa unir os diversos
sistemas espalhados pelos
departamentos das empresas.
Eles estão demandando a unificação
das aplicações. O EAI permite o
compartilhamento de processos e
dados e vem atender a esta demanda.
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Mapeamento de dados e transformação
Uma das partes mais importantes de qualquer projeto de integração de dados é
o exercício de mapeamento de dados. As data stores de origem e de destino
geralmente terão modelos de dados diferentes. Um mapeamento de dados
define como os elementos de dados da origem se relacionam com os elementos
de dados do destino.

Arquitetura de Big Data.
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Uma compreensão clara das necessidades do negócio é essencial para que todas as
expectativas das partes interessadas sejam atendidas. O exercício de mapeamento de
dados geralmente é realizado perto do início de um projeto e é importante para
identificar lacunas nesta fase inicial, pois elas terão impacto nas decisões e processos
que seguirão.

Ao analisar os modelos de dados, você deve identificar:

o
o
o
o
o

os mapeamentos diretos um a um;
as chaves primárias, alternativas ou compostas, isto é, as chaves usadas para
identificar de forma única os registros nos sistemas de origem e de destino;
os elementos que precisam ser transformados, ou seja, conversões de unidades,
letras minúsculas em maiúsculas ou outro tipo de formatação;
quaisquer lacunas onde um elemento obrigatório no destino não possui nenhum
elemento equivalente na fonte;
quaisquer dados ruins que devam ser excluídos, ou seja, registros órfãos.

Outros itens a serem observados:
o
o
o
o
o
o

registros duplicados;
chaves que não são únicas;
valores nulos;
perda de precisão numérica, isto é, ao transformar números de ponto flutuante;
diferenças na codificação de caracteres;
espaços de saída, isto é, ao transformar cadeias de comprimento fixo para um tipo
de comprimento variável.
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Extrair, Transformar e Carregar
(Extract, Transform and Load – ETL)
O processo ETL envolve a extração de dados de um data store ou data stores de
origem, transformando os dados no modelo de dados desejado e finalmente
carregando os dados em um data store de destino.

o

O processo Extrair envolve a extração dos dados de origem em um data store
de teste, geralmente um esquema separado no banco de dados de destino ou
um banco de dados de teste separado.

o

O processo Transformar geralmente envolve a remodelagem dos dados, a
normalização da estrutura, a conversão das unidades, a formatação e a
resolução das chaves primárias.

o

O processo Carregar é bastante simples no caso de uma migração de dados
única, mas pode ser bastante complexo no caso de integração contínua de
dados onde os dados devem ser mesclados (inserções, atualizações e
exclusões), possivelmente em um intervalo de datas definido, pode ser também
um requisito para manter um histórico de alterações.

Uma variação no processo ETL é aquela em que os dados são carregados no data
store de destino antes que a transformação ocorra.
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Extrair, Transformar e Carregar
(Extract, Transform and Load – ETL)
Tipos de integração ETL
Para integrar completamente dois bancos de dados existem três tipos principais de
integração de dados que precisam ser implementados: dados de referência /
mestres, carga em massa (bulk load) e integração incremental.

Integração de dados mestres (MDM) e de referência
Supondo que a integridade referencial tenha sido implementada adequadamente,
o banco de dados de destino deve ser preparado com dados mestres antes que
qualquer dado operacional possa ser importado. Para uma nova implementação, o
primeiro trabalho de integração a ser executado deverá ser carregar os dados
mestres. Isso geralmente inclui vários códigos e tipos como cidades, países e fusos
horários, etc. Esses dados geralmente são regidos por um processo de
gerenciamento dados mestres (MDM).

Integração de bulk data
Uma vez que os dados mestres foram carregados com sucesso, um carregamento
em massa dos dados operacionais pode ser feito, consultando o banco de dados de
origem diretamente ou importando um extrato de dados do banco de dados de
origem.
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Extrair, Transformar e Carregar
(Extract, Transform and Load – ETL)
Integração incremental de dados
A integração incremental ou a sincronização de dados podem utilizar um dos
seguintes métodos, dependendo do que está disponível no sistema fonte:
o

Executar a integração da carga em massa a intervalos mais frequentes para um
intervalo de tempo menor, isto é, extrair mais ou menos dados de um dia em
uma programação horária, analisando os dados extraídos e mesclando as
alterações encontradas.

o

Consultar o banco de dados de origem em intervalos frequentes, para
mudanças com base em um registro de data e hora atualizadas ou identificador
de transação, também conhecido como Delta Detection.

o

Notificar atualização do sistema fonte, indicando que ocorreu uma alteração e
o que foi mudado, também conhecido como Event Driven.

A Notificação de atualização é o método preferido (se disponível) quando é
necessário um desempenho próximo ao tempo real, no entanto, geralmente há
necessidade de executar o trabalho de carga em massa (bulk load) na hora (em um
cronograma fora do horário de pico), para garantir que os dados estejam
totalmente sincronizados. Sempre há casos em que as notificações não podem ser
processadas, são recebidas na ordem errada ou são perdidas por algum motivo,
portanto, executar a integração da carga em massa leva os dados de volta à
sincronia.
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Mesclando dados
Para combinar com sucesso os dados durante o processo de carregamento, deve
haver uma chave comum que identifique registros na origem e no destino, que pode
ser uma chave composta (encadeamento de dois ou mais elementos de dados) e deve
ser única.

Mantendo um histórico de mudanças
Um histórico de mudanças pode ser mantido em um nível de gravação ou em um
nível de elemento de dados, também pode incluir detalhes de quem fez as mudanças,
quando foram feitas e por quê.
Manter um histórico em um nível de gravação pode resultar em um alto nível de
duplicação de dados se os dados tiverem uma estrutura desnormalizada. Manter um
histórico em um nível de elemento pode resultar em uma grande quantidade de
registros, se vários elementos geralmente forem modificados como parte de uma
única transação.
Escolha sua abordagem com cuidado, pois usar o método incorreto pode fazer com
que seu armazenamento de dados cresça substancialmente ao longo do tempo.

Hard delete e soft delete
Um hard delete é quando um registro é removido definitivamente, sem possibilidade
de recuperação, um soft delete define um sinalizador ou uma marcação de horário em
um registro, para indicar que a gravação foi virtualmente excluída e não deve mais ser
usada pelo sistema para finalidades de operação, sendo mantida apenas para fins
históricos ou de auditoria.
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Testando
A saída de um ETL deve ser testada para garantir que os dados preenchem todos os
requisitos da empresa e sejam de qualidade aceitável.

Monitoramento e Alerta
Os trabalhos de ETL geralmente são executados dentro de uma programação e
falharão de tempos em tempos. Dados incomuns, problemas de rede e
reinicializações do servidor acontecerão em ocasiões inesperadas. É importante
dispor de monitoramento e alertas suficientes para assegurar que o sistema possa
ser retornado a um estado estável em tempo hábil.
Embora o processo ETL se refira à consolidação de dados de muitas fontes em uma,
o design da integração de aplicativos corporativos (Enterprise Application
Integration - EAI), se trata da distribuição de dados entre dois ou mais sistemas.
Os dados trocados usando a EAI são muitas vezes transacionais e relacionados a um
evento em um processo de negócios ou a distribuição de dados mestres. A EAI
inclui tecnologias de message broker e barramento de serviços corporativos
(enterprise service bus - ESB).
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Por que o ETL é necessário?
À medida que o número de trocas de dados ou pontos de integração de dados em
uma empresa cresce, também aumenta a necessidade de uma abordagem
estruturada para o design da integração de dados. Se a integração de dados for
implementada de forma ad hoc com muitas implementações ponto-a-ponto, ela
criará dependências indesejadas entre aplicações o que, por sua vez, tornará a
mudança do ambiente da aplicação em um exercício doloroso e dispendioso.
Uma abordagem menos rígida à integração de dados é preferível, porque minimiza
as dependências das aplicações em termos de disponibilidade, localização,
tecnologia e formato de dados. Uma arquitetura menos rígida pode ser conseguida
usando uma combinação de padrões de design EAI e produtos middleware como
blocos de construção da implementação.
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Mensageria
A mensageria assíncrona é o conceito central por trás da integração de dados
menos rígida. Mensageria assíncrona significa que os dados são transportados do
remetente para o receptor em pacotes, geralmente com alguns metadados e
geralmente através de alguns middlewares.
Assíncrono no contexto de mensagens significa que a mensagem é colocada em
uma fila pelo remetente e o remetente, em seguida, retoma o processamento. A
mensagem é transportada para o destinatário sob o gerenciamento do middleware
de mensagens que garante a entrega segura da mensagem para o receptor.
O uso de mensagens assíncronas protege o remetente do receptor das seguintes
maneiras, levando assim a um acoplamento mais livre entre as aplicações:
o

o
o

Disponibilidade - o remetente não precisa se preocupar com a disponibilidade
do receptor, o receptor pode retirar suas mensagens de uma fila no middleware
quando estiver disponível.
Localização - o remetente não precisa saber a localização do receptor, isso pode
ser configurado no middleware de mensagens.
Tecnologia - o remetente e o receptor podem rodar em diferentes plataformas
de tecnologia. A maioria dos middlewares de mensagens suportará várias
plataformas via APIs.
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Uso de Padrões EAI
Para um arquiteto que está projetando uma solução de integração, o uso de
padrões EAI atua como um idioma para expressar a arquitetura. Os padrões
auxiliam na seleção de componentes, o que ajuda a evitar o excesso de engenharia,
ao atender aos requisitos da solução. Os padrões EAI podem ser combinados com a
funcionalidade em plataformas middleware, para formar a solução.
Por exemplo, uma abordagem comum para minimizar as dependências entre os
modelos de dados de aplicativos é usar o padrão do Modelo de Dados Canônicos
que é implementado usando dois Message Translators. Um Message Translator
pode ser implementado de várias maneiras, na maioria das plataformas de
tecnologia e pela maioria dos produtos de middleware.

Integração externa (B2B / EDI)
Além da integração de dados entre aplicativos dentro da mesma empresa
(Application to Application, ou "A2A"), outro tipo comum de integração de dados é
entre parceiros de negócios. Isso é conhecido como Business to Business, B2B ou
Electronic Data Interchange (EDI).
Devido à natureza dessa troca de dados, existe um foco natural na segurança da
comunicação e também na padronização dos formatos de mensagem.
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As soluções de middleware geralmente suportam um ou mais padrões EDI, como
ODETTE ou EDIFACT, juntamente com protocolos de comunicação seguros, como
SFTP ou OFTP.

Um caso de uso típico para o EDI é quando um fornecedor externo envia um Aviso
de Envio Antecipado, para fornecer informações detalhadas sobre uma remessa
antes da entrega ao cliente.

A virtualização de dados é o processo de oferecer aos consumidores de dados uma
interface de acesso a dados que esconde os aspectos técnicos dos dados
armazenados, como localização, estrutura de armazenamento, linguagem de acesso
e tecnologia de armazenamento.
A federação de dados é uma forma de virtualização de dados onde os dados
armazenados em um conjunto heterogêneo de repositórios autônomos ficam
acessíveis aos consumidores de dados como um armazenamento de dados
integrado usando a integração de dados sob demanda.
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Com um servidor de federação, vários armazéns de dados podem programados para
simular serem apenas um. As aplicações de consumo enviam consultas que são
decompostas em subconsultas, essas subconsultas são enviadas para os
armazenamentos de dados individuais e, quando os dados são recuperados, são
transformados e compostos em um único conjunto de dados antes de serem
devolvidos ao consumidor.
Portanto, a integração ocorre no tempo de execução e não em batch ,o que é
diferente de outras abordagens. Os dados não são armazenados em sua forma
integrada (embora possam ser armazenados em cache), eles permanecem na sua
localização original e no formato original.

Vantagens da Federação de Dados
Redução da carga de trabalho do sistema e da rede ao não mover dados que nunca
serão usados.
Risco reduzido de dados obsoletos, fornecendo mais acesso a dados em tempo real.
Redução dos requisitos de armazenamento de dados.

Desvantagens da Federação de Dados
O desempenho do sistema operacional pode ser afetado por picos em consultas sob
demanda pesadas.
O gerenciamento de mudanças é crítico, pois todas as mudanças devem ser aceitas
por todos as aplicações consumidoras e usuários dos recursos de dados
compartilhados.
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Extract, Transform, Load (Wikipedia)
http://www.dataintegration.info/
http://www.dataacademy.com/files/ETL-vs-ELT-White-Paper.pdf
http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/eaipatterns.html
http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/CanonicalDataModel.html
http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/docs/EDA.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_business_integration_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Advance_ship_notice
Federated database system (Wikipedia)
Clearly Defining Data Virtualization, Data Federation, and Data Integration
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