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Giriş

Günümüzde tüm şirketler verileriyle mevcut olandan daha fazlasını yapmak istiyor. Kurumlar, 
kullanıcılara verilerinden daha fazla içgörü sağlamak için raporlamanın ötesine geçmeyi düşünüyor. 
Kurumlar, Azure Synapse Analytics'i kullanarak tüm verileri için merkezi depo olarak buluttan 
yararlanabilir. Bilgi yalnızca veri sütunlarıyla sınırlı değildir; Azure Synapse ile şirketler; görüntüler, 
sesler veya PDF belgelerinin önbellekleri gibi diğer bilgileri taşıyabilir ve analiz edebilir. Bu bilgiler, 
şirketin Power BI ile verilere erişme yeteneğini en üst düzeye çıkarmak ve kapsamlı bilgiler sağlamak 
için düzenlenebilir. Power BI'da kullanılan veriler, Azure Synapse tarafından oluşturulan veri 
deposunun tamamından gelebilir. Azure Synapse, veri gölüne veri yüklemek için gerekli araçları 
içerdiğinden merkezi bir veri deposu olarak kullanılır. Bu araçlar, makine öğrenimi veya Power BI için 
sanal bir veritabanı olarak kullanılabilir. Azure Synapse, çok büyük miktarlarda veriler için Power BI 
raporlamasında kullanılan optimize edilmiş kaynaklarla veri ambarları ve veri reyonları oluşturabilir.

Azure Synapse bir kurumda gerekli olan verileri işledikten sonra bir sonraki adım Power BI gibi bir 
veri görselleştirme ortamı uygulamaktır. Power BI, kullanıcıların iş sorularının yanıtlarını bulmak 
için verileriyle etkileşime girebileceği bir ortam oluşturarak kullanıcıların verileri hakkında daha 
fazla bilgi edinmelerini sağlar. Power BI'da kullanılan veri modellerinin geliştirilmesi, kurumun tüm 
bölümlerinden verilere erişim sağlamanın ilk adımıdır. Veriler IoT cihazlarından, sosyal medyadan ve 
kurumun günlük ortamında kullandığı bir dizi uygulamadan gelebilir. Raporlanması gereken veriler, 
belki Azure Event Hubs, bir veri ambarı, veritabanı veya veri gölü ile aktarılabilir. Verilerin erişilebilir 
bir konumda olması gerekir, böylece yalnızca raporlama için değil, ileri düzey analitik AI/ML süreçleri 
için de kullanılabilir. Veriler tek bir konumda depolanırsa yalnızca Power BI raporlaması için değil, 
aynı zamanda veri bilimi modellemesi için de erişilebilir olacaktır.

Bu görev için çok sayıda veri gerektiğinden, verilerin güvenli, ölçeklenebilir bir konumda 
depolanması ve bu gereksinimleri karşılaması için verilerin bulutta depolanması gerekir. 
Microsoft Azure'da veri depolamayı merkezileştirdiğinizde güvenli, ölçeklenebilir ve hataya dayanıklı 
bir konum elde edersiniz. Bugün birçok şirket, metin olmayabilecek verileri depolamak ve analiz 
etmek istemektedir. Video, resimler ve ses dosyaları genellikle özel AI kitaplıkları kullanılarak analiz 
edilir. Bu çok çeşitli veriler için veri gölü genellikle bu ihtiyaçlara en uygun çözümdür.
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Veri gölü, kurumun saklamak istediği diğer verilerle birlikte günlük işlemlerden, yayınlanan GPS 
konum verilerinden ve görüntü dosyalarından veri depolamak için mantıklı bir yerdir. Verilerin nasıl 
depolandığı, analiz yeteneğini belirler. Azure, Power BI'ın yanı sıra analiz için de kullanılabilecek bir 
hiyerarşik dosya yapısı sağlar. Veri bilimcileri, Power BI içinde kullanabileceğiniz daha fazla içgörü 
sağlamak üzere modeller oluşturmak için bu verileri kullanabilir. Veri bilimciler, bir modelde hangi 
unsurların gerekli olduğunu belirlemek amacıyla verileri hızlı bir şekilde analiz etmelerine yardımcı 
olmak için Power BI'yı da kullanabilir. Power BI birçok yeni iş zekası özelliği sunar. Bunlardan birçoğu 
yakın zamanda eklenmiştir. Hedefler, önemli faktörler, ayrışma ağaçları ve akıllı anlatım gibi kurumsal 
başarıya katkıda bulunan etkenlere ek içgörüler sağlar.

Analiz için kullanılan verileri yönetme görevi, veriler oldukça büyük olabileceğinden ve bir veri 
ambarında depolanan yapılandırılmış verileri veya görüntüler gibi yapılandırılmamış verileri ve 
aralarındaki her şeyi içerebileceği için zorlayıcı olabilir. Verilerin yönetimi, daha fazla veri eklemek 
ve bunları iş zekası görevleri için gereken biçimde düzenlemeye yönelik bir yöntem içermelidir. 
Kurumun farklı bölümlerinden veya üçüncü taraf uygulamalarından veri toplamak için ayıklama, 
yükleme ve aktarma yöntemleri kullanılabilir. Kurumunuzdaki becerilere göre veri aktarımı 
düşük kodlu çözümlerle, veri akışlarıyla veya Python koduyla gerçekleşebilir. Operasyonel içgörü 
sağlayabilmek için veri toplayabilmeniz gerektiğinden verilerin kaynağının nerede olduğu önemli 
değildir. İşle ilgili sorularınıza yanıtlar sağlamak için, kurumunuzun doğru kararlar almak için 
gereken tüm bilgileri sağlayacak çözümleri geliştirmesi gerekir. Makine öğrenimi unsurları, şirketin 
gelecekteki durumunu belirlemek veya keşfedilmemiş geçmiş performansa sahip anormalliklere 
dikkat çekmek için tahmine dayalı analiz sağlayarak karar verme sürecini daha da geliştirebilir.

Power BI'nın bu verilere erişebilmesi için verileri sunma görevi ve başkalarının verilerle sağlayabileceği 
içgörüler tek bir araçta, yani birleşik bir analiz platformu olan Azure Synapse Analytics'te toplanmıştır. 
Power BI, bir veri gölünden gelen verileri raporlamak için kullanılabilir ve Azure Synapse, birden çok 
çözümden veri alma, büyük veri ambarları oluşturma, veri göllerini yönetme, BI raporlama kitleleri için 
hedeflenmiş veri reyonları oluşturma, makine öğrenimi çözümleri geliştirme ve Power BI'ya raporlama 
sağlamadan iş analitiği çözümleri sağlamaya geçiş için gereken bilgileri sunma yeteneği sağlar. 
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Bu makalede, Azure Synapse ve Power BI'yı kullanabileceğiniz beş farklı yola bakacağız:

• #1: Power BI panolarını doğrudan Azure Synapse üzerinden oluşturma ve analiz etme
• #2: Veri gölünüzü yönetme ve BI raporları için veri reyonları oluşturma
• #3: Tam yönetilen sunucusuz bir uç nokta kullanarak veri gölünüzü inceleme
• #4: Daha fazla veri kaynağını entegre etmek ve içgörüleri zenginleştirmek için kod içermeyen veri 

işlem hatları oluşturma
• #5: Güvenli bir veri ambarı oluşturma ve Power BI panolarınıza bağlama

Azure Synapse'in kurumunuza veri sağlamak için nasıl kullanılabileceğine dair daha fazla bilgi 
edinmek amacıyla Azure Synapse'i Power BI ile birlikte bu beş farklı yolla kullanabilirsiniz. 
Azure Synapse'deki verileri analiz etmek için Power BI kullanmaya başlayalım.
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#1: Power BI panolarını doğrudan 
Azure Synapse üzerinden oluşturma 
ve analiz etme

Power BI, Azure Synapse'de zaten mevcut olabilecek verilerin analiz edilmesine yardımcı olacak 
birçok araç sağlar. Geçerli verilerin durumunu incelemek için görsel bir araç kullanmak, sunucusuz 
havuzlar, ayrılmış havuzlar da dahil olmak üzere farklı Azure Synapse alanlarında depolanan verilerin 
geçerli durumunu belirlemek veya ara yükleme işleminde oluşturulan verileri incelemek için hızlı bir 
yol sağlayabilir. Azure Synapse içinde Power BI kullanma özelliğini eklemek için bir Azure Synapse 
çalışma alanına ve aynı Azure kiracısında Power BI örneğine ihtiyacınız vardır. Azure Synapse çalışma 
alanı oluşturmak birkaç dakika sürer ve bu işlemle ilgili adımlar burada bulunabilir. Belki de verilerin 
ne tür analizler yapabildiğini belirlemek için alınan verilerin kalitesini gözden geçirmek amacıyla 
incelenmesi gerekir. Belki bir istemciden bazı veriler aldınız ve verilerin başka bir veri modeline nasıl 
dahil edileceğini belirlemek için hızlı bir rapor almak istiyorsunuz.

Azure Synapse çalışma alanının nasıl oluşturulacağını bu eğitim videosu ile öğrenebilirsiniz.

Azure Synapse, bağlı hizmetler aracılığıyla diğer uygulamalarla bağlantı kurulmasını sağlar. Azure 
Key Vault, Azure Makine Öğrenimi ve elbette Power BI dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar 
ekleyebilirsiniz. Bağlı hizmetler, Azure Synapse içinden Power BI işlevine erişmenizi sağlayan bağlantı 
bilgilerini verir. Bağlı hizmet, Power BI'daki bir çalışma alanıyla bağlantı kurmanıza olanak tanır. 
Önceki sürümlerde bir Power BI çalışma alanına bağlanmak mümkündü. Şu anda birden fazla Power 
BI çalışma alanına bağlanmak mümkündür.
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Azure Synapse içinden, ek bir ADLS hesabı veya genel kullanıma açık veri kümesi gibi öğeler için 
başka bağlı hizmetleriniz olabilir. Power BI ile bir bağlı hizmet bağlantısı oluşturmak için Şekil 1'de 
gösterildiği gibi Azure Synapse portalının sol tarafındaki Yönet simgesine tıklayın ve ardından 
Dış bağlantılar altında Bağlı hizmetler'i seçin. Power BI bağlı hizmetinin çevresinde mor bir 
kare bulunur ve buna PowerbiAcctDev denir:

Şekil 1: Bu Azure Synapse Analytics hesabında oluşturulan bağlı hizmetler bağlantıları
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Power BI bağlı hizmeti PowerbiAcctDev olarak adlandırılır ve bu örnekte kullanılan Azure hesabıyla 
aynı kiracıdaki bir çalışma alanıdır. Kullanılan Azure hesabı, Power BI hesabıyla aynı kiracıda olmalıdır. 
Örneğin, bir Outlook.com hesabına bağlı bir Azure hesabımız varsa bu hesabı desertislesql.com 
kiracımıza bağlayamayız.

Yeni bir bağlı hizmet eklemek için Bağlı hizmetler bölmesindeki + Yeni metnine tıklayın. Henüz bir 
Power BI çalışma alanıyla bağlantı oluşturmadıysanız menünüz şöyle görünür:

Şekil 2: Azure Synapse Analytics Yeni bağlı hizmet menüsü
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Power BI'ya Bağlan düğmesine tıklayın. Power BI, menülerde de listelenmiştir. Menü seçeneğine 
erişmek için bölmenin sağ tarafındaki oka tıklamanız yeterlidir. Şekil 3'te gösterilen her iki seçenek 
de sizi aynı ekranda götürür ve Azure Synapse'i bir Power BI çalışma alanına bağlamak için bu ekranı 
tamamlamanız gerekir. Bağlı hizmeti Azure Synapse içinde istediğiniz gibi adlandırmayı seçebilirsiniz 
ancak adın daha sonra değiştirilemeyeceği konusunda uyarılırsınız:

Şekil 3: Bağlı hizmetleri kullanarak bir Power BI çalışma alanını Azure Synapse'e bağlama
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Açılır listeden Kiracı'yı seçmeniz gerekir ve bunu yaptıktan sonra Çalışma alanı adı açılır listesi, 
erişiminiz olan tüm çalışma alanlarıyla doldurulur. Bir çalışma alanının içindeki veriler, ADLS dahil olmak 
üzere bir dizi farklı konumdan ve OneDrive'da depolanan bir Excel dosyası veya Azure SQL çalışma alanı 
gibi konumlardan gelebilir. Bu formu doldurduktan sonra Tamamla düğmesine tıklayın. Ekleme işlemini 
tamamlamak için yeni bağlı hizmeti yayımlamanız gerekecektir.

Power BI, Azure Synapse'a eklendikten sonra Geliştir bölmesinden kullanabilirsiniz. Bir Power BI 
bölümünün eklendiğini fark edeceksiniz. Oradan çalışma alanınızda bulunan veri kümelerini ve raporları 
görebilirsiniz. Var olan bir raporu değiştirmek için Azure Synapse içinden Power BI kullanabilirsiniz ve 
bunu yaptığınızda çalışma alanına erişimi olan herkes için erişilebilir olduğundan emin olmak üzere raporu 
kaydettiğinizden emin olun. Şekil 4'te Power BI içinden mevcut bir veri kümesinin nasıl değiştirileceği 
gösterilmiştir:

Şekil 4: Azure Synapse içinde Power BI Bağlı hizmetler raporu geliştirme

10Azure Synapse Analytics ile Power BI'yı Güçlendirmenin Beş Yolu



Veri kümeleri kendi pencerelerinde de listelenir ve yine bu pencerelerden Power BI için Azure 
Synapse içinde yeni raporlar oluşturabilirsiniz. Fareyle listedeki veri kümesi adlarının herhangi birinin 
üzerine gelirseniz Şekil 5'te gösterilen iki simgeyi göreceksiniz:

Şekil 5: Yeni raporlar oluşturmak için Azure Synapse'deki Power BI çalışma alanlarının veri kümesi görünümü

Birincisi, vurgulanan veri kümesine göre yeni bir rapor eklemenize izin verir veya veri kümesini 
silebilirsiniz. Verilerinizi Azure Synapse içinden analiz etmek için Power BI kullanarak veri 
modellerinizdeki verileri incelemek ve Power BI'da oluşturabileceğiniz herhangi bir birleşik veri 
modelini kullanmak için gereken süreyi azaltabilirsiniz. Azure Synapse içinde, çalışma alanındaki 
herhangi bir model kullanılabilir. Yeni modeller çalışma alanına yüklendikten sonra Azure Synapse 
içinden bu modellere erişilebilir. Yeni modellerin görünmesini sağlamak için Şekil 5'te gösterilen 
ekranın üst kısmındaki Yenile düğmesini kullanarak veri kümesini yenilemeniz gerekebilir.
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Bilgi Merkezi'nden örnek bir veri kümesi kullanma

Henüz Azure Synapse ile kullanmak istediğiniz bir veri kümeniz yoksa Bilgi Merkezi'nin sağladığı 
örnek veri kümelerinden birini kullanabilirsiniz. Bu veriler Şekil 6'da gösterilen çalışma alanı ana 
sayfasında mor renkle vurgulanan Learn düğmesine tıklanarak bulunabilir:

Şekil 6: Azure Synapse Learn, Azure Synapse hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz Bilgi Merkezi'ni içerir

Azure Synapse, Azure Synapse'i daha yakından tanımak için kullanabileceğiniz bir dizi kodlama örneği 
ve veri kümesi sağlar. Bunlara erişmek için Learn'ü seçtikten sonra Bilgi Merkezi sayfası yüklenir. Bilgi 
Merkezi'nden Galeriye göz at'ı seçeceğiz ve yeni bir Azure Synapse mantıksal veritabanına örnek bir 
veritabanı yükleyeceğiz. Galeriye göz at seçeneği Şekil 7'de mor renkle vurgulanmıştır:

Şekil 7: Bilgi Merkezi'nin Galeriye göz at bölümü
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Bilgi Merkezi’nden US State Employment Hours and Earnings örneğini seçeceğiz ve sonra mavi 
Devam düğmesine tıklayacağız. Kısa bir açıklama görünür ve pencerenin sol üst köşesinde tıklamanız 
gereken mavi bir Veri kümesi ekle düğmesini görebilirsiniz. Daha sonra veri kümesi Azure Blob 
Depolama altında görünecektir. Şekil 8'de görülen us-employment-hour-earnings klasörünün 
yanındaki üç noktaya tıklayın ve Yeni SQL komutu'nu, ardından Dış tablo oluşturma'yı seçin:

Şekil 8: US Employment Hours Earnings örnek veri kümesinden harici tablo oluşturma

Harici bir tablo oluşturmak için gereken istemleri sağlayan bir açılır pencere görünür. Şekil 9'da 
gösterildiği gibi USEmp adlı yeni bir veritabanı oluşturun ve Dış tablo adı için HoursData kullanın:

Şekil 9: Dış tablo istemleri oluşturma

13Azure Synapse Analytics ile Power BI'yı Güçlendirmenin Beş Yolu



Oluştur düğmesini seçmeden önce SQL komut dosyası kullanarak radyo düğmesinin seçili 
olduğundan emin olun. SQL komutu 1 penceresinde oluşturulan kod dış tablolar oluşturabileceği 
için bu koda bir göz atın. Şekil 10'da mor renkle vurgulanan Çalışma alanı sekmesini seçin ve üç 
noktayı seçerek veritabanlarını yenileyin. Yeni USEmp veritabanını göreceksiniz:

Şekil 10: Gösterilen HoursData tablosu ile yeni oluşturulan Azure Synapse mantıksal veritabanı

Seçilen kod, yeni bir veritabanı ve Power BI'da kullanabileceğiniz bir tablo oluşturur. Dış tablo, 
Power BI'a bağlanıp bir görselleştirmede kullanabileceğiniz veri kümesini içerir.

Daha sonra, Azure Synapse'nin veri gölünüzü nasıl yönettiğini ve daha anlamlı raporlar için Power BI 
ile nasıl çalıştığını göstereceğiz.
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#2: Veri gölünüzü yönetme ve BI 
raporları için veri reyonları oluşturma 

Günümüzde birçok kurum, ortamlarında sahip oldukları tüm verilerin uzun süreli depolanması için 
veri gölleriyle çalışmaktadır. Azure Synapse, veri gölündeki verileri farklı kullanım durumları için farklı 
işlevsel alanlara göre düzenleyebilen entegrasyon işlem hatları oluşturma olanağı sağladığından 
harika bir çözüm olabilir.

Acme şirketi, depolarında saklanan ve sipariş verildikten sonra paketlenmesi gereken bir dizi 
ürüne sahip bir internet satış şirketidir. Yalnızca son iki yıl için günlük raporlar oluşturmak istese de, 
verilerin geçici analiz veya makine öğrenimi için kullanılabilmesi amacıyla geri kalan verilerin de 
güvenli ve düzenli bir şekilde depolanmasına ihtiyaç duymaktadır. Veriler IoT cihazlarından alınabilir 
ve özetlenmiş halde raporlanması ve daha sonraki makine öğrenimi analizi için ham biçimde 
depolanması gerekebilir.

Azure Synapse, verilerin birçok farklı amaçla kullanılabilmesi için bir veri gölü içinde verileri 
düzenlemeye yönelik tüm gerekli araçları içerir. Veriler, farklı kaynaklardan veri gölüne gelmiş olabilir. 
Bir entegrasyon işlem hattı kullanılarak veriler veri gölünün bronz bölgesinde depolanan ham 
verilerden dönüştürülebilir, veri gölünün gümüş alanındaki bazı meta verilere eklenebilir ve bir veri 
ambarı yıldız şemasına modellenen bir dosya kümesine seçki olarak sunulabilir. Azure Synapse, ham 
verileri düzenlemeye yardımcı olabilir, böylece veri göllerini gözden geçirme ve düzenleme yapısı 
sağlayarak kurumlar tarafından daha iyi kullanılabilir. Azure Synapse verileri seçip sunduktan sonra 
veriler Power BI tarafından kullanılmaya hazırdır.

Veri gölünde depolanan veriler genellikle parquet biçiminde depolanır çünkü bu biçim, sütunsal 
veri sıkıştırması sağlar ve varsayılan sunucusuz uç nokta kullanılarak daha hızlı sorgulanabilir ve 
Azure Synapse içinde daha hızlı okunabilir. Bu, Power BI'daki verilere erişmek için bir engel değildir. 
Aksine, sadece bu verileri modele yükleyerek 24 aylık bir veriyi yükleyebileceğinizden emin olmanın 
bir yolunu sağlar. Azure Synapse ile seçki olarak sunulmuş veri gölüne nasıl bağlanabileceğimizi 
inceleyelim.
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Azure Synapse tarafından oluşturulan veri gölüne erişim ilk olarak Power BI yönetim portalında 
yapılandırılır. Bu belgenin yazıldığı tarihte bu özellik, Power BI yönetim portalındaki bir önizleme özelliği 
ayarıydı. Verilere erişmek için Power BI yönetici erişimi olan bir kullanıcının yönetim portalını kullanması 
ve Şekil 11'de gösterilen Azure bağlantıları seçeneğini belirlemesi gerekir. Bir Azure Data Lake Storage 
Gen 2 hesabına bağlanırken Power BI'daki verileri kullanmanın en ekonomik yöntemi, veri gölünün ve 
Power BI kiracısının aynı veri merkezinde olmasını sağlamaktır. Ayrıca Şekil 11'de gösterilen yönetim 
portalının Azure bağlantıları bölümündeki bilgileri doldurmak için Azure Aboneliği, Kaynak grubu 
ve Azure Data Lake Storage hesabı'nın adı gerekli olacaktır:

Şekil 11: Azure bağlantıları ve Azure Data Lake Gen2 için Power BI Yönetim portalı

Bu bağlantı kurulduktan sonra Power BI'daki verilere erişebilirsiniz. Kaynak grubu adı olarak 
SynapseRGPBI ve Azure Data Lake Storage Gen 2 hesabı olarak synapsedlpbi kullandık. Azure 
bağlantısı oluşturulduktan ve kaydedildikten sonra veriler Power BI hizmetinde yenilenebilir.

Not: Bu belgenin yazıldığı tarihte yalnızca bir Azure Data Lake Gen2 Storage (ADLS) hesabına 
bağlanabiliyor ve başka tür bir depolama hesabına bağlanamıyordunuz.
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Azure Data Lake Gen 2 hesaplarına Power BI masaüstünden Veri Al menüsündeki Azure seçenekleri 
içinden seçilerek erişilebilir. Bu modeli kullanarak ADLS verilerinizin bulunduğu URL ile verilere 
erişmeniz gerekecektir: 

https://<ADLS accountname>.dfs.core.windows.net/<filesystemname>/<subfolder>

Bu işlem, klasördeki tüm verileri ayıklar. Örneğin, PBISynapseCentralUS adlı bir ADLS hesabımız olsun. 
Powerbi adlı bir klasörü ve Bronze adlı bir alt klasörü olsun. Bu klasördeki tüm dosyalara erişmek istiyorsak 
Power BI'da kullanacağımız URL şudur: 

https://synapsedlcentralus.dfs.core.windows.net/powerbi/Bronze/
Chicagofoodinspections/2020FoodInspectionsparquet 

URL, Şekil 12'de gösterildiği gibi eklenir:

Şekil 12: Bir URL kullanarak Azure Data Lake Storage Gen2'den veri alma

Lütfen konumu belirtirken harflerin büyük/küçük harf ile eşleştiğinden emin olun. Eşleşmezlerse 
"Bulunamadı" hatası alırsınız. Bir dosya adı belirtmediğimizden söz konusu dizindeki tüm dosyalar 
geri döndürüldü. Alt dizinimiz üç parquet dosyası içeriyor. Parquet dosyaları, Azure Synapse ile 
yaygın olarak kullanılır çünkü sunucusuz havuzlarda tablolar oluştururken daha hızlı performans 
gösterir ve depolama boyutunu azaltır. Bu dosyalar ikili dosyalardır ve insanlar tarafından okunamaz, 
ancak Power BI tarafından okunabilir. Listelenen alt dizinde üç parquet dosyası vardır. Bunların 2020 
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Chicago Gıda denetim verileri olarak tek bir veri öğesi halinde okunması amaçlanmıştır. Şekil 13 ile 
bunlara Power BI'da bir göz atalım:

Şekil 13: ADLS'den Power BI'ya yüklenecek parquet dosyaları

Sarı Birleştir düğmesi, dosyaları bir araya getirmemize ve içeriği veri modelimize dahil etmemize 
olanak tanır. Verileri toplamak ve Power BI'a yüklemeden önce herhangi bir şey yapmanın gerekli olup 
olmadığını belirlemek için Birleştir ve Verileri Dönüştür'ü seçeceğiz. Bu adım tüm verileri yükler ve 
Şekil 14'te göreceğiniz gibi parquet biçiminden okunaklı bir biçime dönüştürür:

Şekil 14: ADLS'den Power BI'ya dönüştürülen parquet dosyaları örneği
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Burada verilerin okunmasının çok kolay olduğunu görebiliyoruz, bu yüzden dönüştürelim. Ekranın 
sol tarafındaki sorgulara baktığımızda, Power BI'ın Şekil 15'teki veriler üzerinde bir dizi farklı dönüşüm 
adımını otomatik olarak gerçekleştirdiğini görebiliyoruz:

Şekil 15: Power Query'de oluşturulan dönüşüm adımları
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Yardımcı sorgular, verileri ADLS hesabından alır ve okunabilir biçime dönüştürür. Query1 yaptığınız 
değişiklikleri alır. Burada Source.Name ve InspectionID sütunları veri modelinde kullanılmayacağı 
için onları kaldıracağız ve Query1'i Inspection olarak adlandıracağız. Şekil 16'da görüldüğü gibi 
Power BI kullanarak Azure Synapse için en uygun biçimde depolanan verileri kullanabilir ve Power BI 
ile veriler hakkında rapor oluşturabiliriz:

Şekil 16: Parquet verileriyle yapılan Power BI görselleştirmesi
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#3: Tam yönetilen sunucusuz bir uç 
nokta kullanarak veri gölünüzü inceleme

Birçok şirket, verilerinin büyük bir kısmını bir veri gölünde depolamayı tercih etmektedir. ADLS 
Gen2 hesabı, özellikle veriler parquet biçiminde depolandığında yıllar boyunca verileri çok düşük bir 
maliyetle depolayabilir ve bu da veri sıkıştırması sunarak verilerin depolanmasına ilişkin depolama 
gereksinimlerini azaltır. Bir Azure Synapse çalışma alanı oluşturduğunuzda, veri gölü oluşturmak için 
gereken depolama alanını sağlayan bir Azure Data Lake Gen2 (ADLS) hesabı sağlanır. Azure Synapse 
Analytics, veri kümelerini yönetebilir ve ADLS hesabının üzerine, verilen dahil edilen sunucusuz uç 
nokta kullanılarak bir veritabanındaymış gibi sorgulanabileceği bir mantıksal veritabanı sağlayabilir. 
Sorgu başına ödeme modeli kullandığından başka bir şey sağlamaya veya durdurup başlatmaya 
gerek yoktur. 

Mantıksal veritabanları ADLS depolama kullanılarak oluşturulabilir, böylece kullanıcılar T-SQL 
kullanarak veri gölünde bulunan verileri keşfedebilir. Sanal veritabanı, bu özellik desteklendiği 
için veritabanı içinde satır düzeyinde güvenlik oluşturma yeteneğini de içerir. Doğal olarak, en iyi 
uygulamaları izleyerek ve Power BI veri modelinize eklediğiniz verilere erişmek için sıralı görünümler 
oluşturarak veri modelinizi oluşturabilirsiniz. Görünümleri kullanarak VertiPaq altyapısı sıkıştırmasını 
ve Power BI raporu performansını iyileştirmek için sütunların okunabilir biçimde ve en az değere 
sahip sütunlara göre sıralandığından emin olabilirsiniz.

Azure Synapse içindeki sunucusuz uç noktayı kullanarak yalnızca gerçekleştirdiğiniz sorgular için 
ücretlendirilirsiniz. Verilere, T-SQL ifadeleri kullanılarak Azure Synapse içinde mantıksal veritabanları 
oluşturularak erişilebilir. Birkaç farklı dizin ve veri gölünden gelen verilerin üstündeki tabloları 
tanımlayabilir ve bunları tek bir veritabanında birleştirebilirsiniz. Bu görev, T-SQL komutu CETAS, 
Create External Table AS SELECT kullanılarak gerçekleştirilir. Bu komut, Power BI tarafından veya 
SSMS'ten erişilebilen dış tablolar oluşturmak için kullanılır. 
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Azure Synapse içinde bir mantıksal veritabanı oluşturmak ve parquet dosyalarımızdaki metnin 
bazılarını işlememiz gereken UTF8 harmanlamasını kullanmak için yararlandığım kodun bir örneğini 
burada bulabilirsiniz:

CREATE DATABASE EMR

GO

--Change the internal database to EMR to issue comments

USE EMR

GO

ALTER DATABASE EMR COLLATE Latin1_General_100_BIN2_UTF8;

Sonraki adım, okunacak verilerin konumunu tanımlamak ve verileri almak için konumu ayarlamaktır. 
Komutu birden çok kez çalıştırmamıza izin vermesi için Not Exists ifadelerini ekledik. Veriler birkaç farklı 
konumda depolanırsa bunlara başvurmak için birden fazla dış veri kaynağı oluşturabilirsiniz:

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.external_file_
formats WHERE name = ‘SynapseParquetFormat’) 

    CREATE EXTERNAL FILE FORMAT [SynapseParquetFormat] 

    WITH ( FORMAT_TYPE = PARQUET )

GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.external_data_sources WHERE name = ‘EMRParquetData’) 

    CREATE EXTERNAL DATA SOURCE [EMRParquetdata] 

    WITH (

         LOCATION ‘https://synapsedatalake.dfs.core.windows.net/root/Curated/EMR’, 
CREDENTIAL = [ManagedIdentityCredential] 

    )

GO
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Biçim ve konum belirtildikten sonra verilerin üstünde tablolar oluşturabilirsiniz. Burada iki tablo 
oluşturup sorguyu biçimlendiriyoruz:

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.external_tables  WHERE name = ‘MailingAddress’)

DROP EXTERNAL TABLE  MailingAddress

GO

CREATE EXTERNAL TABLE MailingAddress (

    [MailingAddressID] varchar(100)   ,

    [StreetAddress] varchar(300),

    [City] varchar(100),

    [StateAbbr] char(2),

    [Zipcode] varchar(10),

    [ModifiedDate]  varchar(13) 

    )

    WITH (

    LOCATION = ‘/2021MailingAddress/Address.snappy.parquet’,

    DATA_SOURCE = [RawParquetData],

    FILE_FORMAT = [SynapseParquetFormat]

    )

GO
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IF EXISTS (SELECT * FROM sys.external_tables WHERE name = ‘Patient’)

DROP EXTERNAL TABLE Patient

GO

CREATE EXTERNAL TABLE Patient (

PatientID varchar(100)   ,

SSN varchar(12)  ,

FirstName varchar(60)  ,

MiddleName varchar(60)  ,

LastName varchar(60)  ,

Gender char(1)  ,

MailingAddressID  varchar(100) , 

Email varchar(256)  ,

DateOfBirth varchar(13)   ,

ModifiedDate varchar(13) 

)

    WITH (

    LOCATION = ‘/2021Patient/Patient.snappy.parquet’,

    DATA_SOURCE = [RawParquetData],

    FILE_FORMAT = [SynapseParquetFormat]

    )

GO
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Power BI ile bağlantı kuracağımız verilerle oluşturduğumuz görünümler şunlardır:

CREATE VIEW vPatient

AS 

SELECT TOP 9999999999 [PatientID]

      ,FirstName AS [First Name]

      ,LastName AS [Last Name]

      ,[Gender]

      ,CAST([AddressID] AS INT) AS AddressID

      ,[Email]

      ,DATEDIFF(YYYY,  CAST([DateOfBirth] AS DATE), GETDATE() ) as Age

  FROM [EMR].[dbo].[Patient]

  ORDER BY Gender, Age

 GO

CREATE VIEW vAddress

AS 

  SELECT TOP 99999999 cast([MailingAddressID] as int) as AddressID

      ,[StreetAddress] as [Address]

      ,[City]

      ,[StateAbbr] as [State or Province]

      ,[Zipcode] as [Postal Code]

  FROM [EMR].[dbo].[MailingAddress]

  ORDER BY [StateAbbr] , [City]
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Bu tamamlandıktan sonra Power BI'daki EMR veritabanına ve SQL Server Management Studio 
gibi diğer veritabanı araçlarına bağlanabiliriz. Bu verilere bağlandığımızda tıpkı SQL Server'a bağlı 
olduğumuz gibi olacak. Sunucusuz havuz için kullanılan veritabanının adı, Şekil 17'de gösterildiği 
gibi Azure portalındaki Azure Synapse sayfasında bulunabilir. Burada Power BI'a bağlanmak için 
kullanacağımız sunucusuz uç nokta adının etrafında mor bir kutu bulunur:

Şekil 17: Azure portalından sunucusuz uç noktayı gösteren Azure Synapse

26Azure Synapse Analytics ile Power BI'yı Güçlendirmenin Beş Yolu



Bir sonraki adım, elbette Power BI'ı bir SQL Server bağlantısından Şekil 18'de gösterildiği gibi 
bağlayarak bu veri kaynağına bağlamaktır:

Şekil 18: Azure Synapse sunucusuz havuzuna bir SQL Server veritabanı bağlantısı kullanarak erişme

Gördüğünüz gibi, verilerimizi içe aktarmayı seçiyoruz ve Azure Synapse'den sunucusuz uç noktaya 
bağlanıyoruz. Önceki komutta oluşturduğumuz görünümleri kullanacağız ancak herhangi bir 
veritabanından veri seçmemize izin verildiğini görebilirsiniz. Veritabanının kimliğini doğrularken 
Azure AD bağlantınızı kullanmak istersiniz.
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Şekil 19: Power BI'da Azure Synapse'deki mantıksal bir veritabanından veri seçme

Azure Synapse Analytics'teki verilerimizi kullanarak, Şekil 19'da gösterildiği gibi sunucusuz 
veritabanları ile Power BI raporları oluşturabiliriz.
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Mantıksal veritabanının kullanılması, parquet gibi farklı biçimlerde depolanan verilere erişme olanağı 
ve bu hizmetlerin tümü Azure Synapse içinden sağlandığından ek hizmetler oluşturmaya gerek 
kalmadan anlamlı sonuçlar elde etmek için veri gölünde depolanan verilere erişme imkanı sağlar.

Şekil 20: Azure Synapse sunucusuz havuz verileri ile Power BI raporu

29Azure Synapse Analytics ile Power BI'yı Güçlendirmenin Beş Yolu



#4: Daha fazla veri kaynağını entegre 
etmek ve içgörüleri zenginleştirmek 
için kod içermeyen veri işlem hatları 
oluşturma 

Azure Synapse, çeşitli farklı veri kaynaklarından veri toplayabilir ve bunları merkezi olarak bir Azure 
Data Lake Gen2 depolama hesabında depolayabilir; bu da, söz konusu verilere erişmesi gereken 
diğer tüm uygulamalar için tek bir depo görevi görür. Veri bilimciler, farklı kaynaklardan veri 
toplamak için veri akışlarını kullanarak Workday gibi web uygulamalarından gelen verileri şirket 
verileriyle birleştirmek isteyebilirler. Bu veriler, erişilmeden önce bir veri ambarına da dönüştürülebilir. 
Veri toplama sürecinin bir parçası olarak veriler, makine öğrenimi modelleri kullanılarak analiz 
edilebilir ve sonuçları görselleştirmek için Power BI kullanılır. Örneğin, gecelik bir sürecin parçası 
olarak müşteriler makine analizini kullanarak müşteri kayıplarının olasılığını belirlemek için analiz 
edilebilir. Analiz edilen veriler, Azure Synapse içindeki özel bir havuza kaydedilmiş veri ambarında 
depolanan işlem geçmişleriyle birlikte müşteri hizmetleri personeliyle yapılan yapılandırılmamış geri 
bildirimlerden olabilir. Bu analiz, verileri Power BI'ya beslemek için bir toplu işlemin parçası olarak 
yapılabilir ve ardından müşteri erimesi analizi, Azure Synapse'ta tümleştirme işlem hatları kullanılarak 
Power BI'ya dahil edilebilir.

Azure Synapse entegrasyonları, Azure Data Factory ile aynı şekilde veri işlem hatları oluşturma olanağı 
sağlarken bir Power BI modeline dahil edilebilecek sunucusuz havuzlara veri yazmak için PySpark not 
defterlerini dahil etme özelliği sağlar. Bunun Azure Synapse ile nasıl yapılacağına bakalım.

İlk olarak, ham müşteri hizmetleri verilerini işlemek için yeni bir işlem hattı oluşturacağız. Şekil 21'de 
bir Azure Synapse işlem hattından çıktı olarak alacağımız çıkarılan müşteri hizmetleri verilerini analiz 
edip puanlandırmak için oluşturduğumuz örneğe bakalım:
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Şekil 21: Müşteri hizmetleri verilerini ayıklamak ve Spark ile analiz etmek için Azure işlem hattı

Makine öğrenimi analizinin çıktısı, ham müşteri hizmetleri verilerinden bir işlem oluşturmak, verileri 
PySpark kullanarak işlemek ve ardından işlenen verileri kullanarak müşteri işlemini puanlamak ve 
verileri Azure Synapse içindeki sunucusuz bir havuza yazmak için işlenen verileri kullanmaktır.  
Veriler LogicalDW'ye yazılırken Power BI'daki yeni veri öğelerimize göz atalım.
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Şekil 21'de görüldüğü gibi bir SQL Server bağlantısı kullanarak önceki örneğimizde yaptığımız gibi 
sunucusuz havuzumuzla bağlantı kuracağız. Daha sonra Azure Synapse'deki verilerin analizini temel 
alan bir müşteri memnuniyeti puanı ile birlikte ortalama erime olasılığını göstermek üzere müşteri 
hizmetleri yaklaşım analizimizden topladığımız bilgileri ve diğer verileri kullanabileceğiz ve bu 
bilgileri Şekil 22'de gösterildiği gibi bir Power BI raporunda sunabileceğiz:

Şekil 22: Müşteri hizmetleri veri kümesi ve müşteri memnuniyeti puanına ilişkin erime analizi yapmak için  
Azure Synapse'deki veri işleme çıktısı

32Azure Synapse Analytics ile Power BI'yı Güçlendirmenin Beş Yolu



#5: Güvenli bir veri ambarı oluşturma ve 
Power BI panolarınıza bağlama

Power BI, Azure Synapse'teki özel bir havuzda bulunanlar da dahil olmak üzere çok büyük veri 
kümeleri gibi veri kaynaklarına bağlanabilir. Power BI uygulayıcılarının zaten aşina olduğu büyük 
miktarda verilerle ilgili raporlama yapmakta zorluklar olabilir. Power BI içinde, toplama tabloları ve 
sorgu katlaması gibi verilerinizin performans ayarlaması için pek çok farklı yöntem vardır. Çok büyük 
veri kümeleri genellikle verilerle Direct Query veya İkili bağlantılar kullanır çünkü veri modelleri içe 
aktarılamayacak kadar büyüktür. Azure Synapse, iş yükü yönetimi sınıflandırması aracılığıyla rapor 
performansını iyileştirmeye yardımcı olacak yöntemler de içerir. Bu yöntemler, Power BI raporlama 
görevleri için kaynaklara öncelik verme olanağı sunar. Özel havuzlar, Azure kaynaklarını kaydetmek 
için genellikle duraklatılır. Azure Synapse'de Yönet bölümüne gidip SQL havuzlarına bakarak özel 
havuzun çalıştığından emin olun. Şekil 23'te göreceğiniz gibi SmallPool ve Warehouse adlı iki özel 
havuzumuz var. Durumu SmallPool'un çalıştığını gösteriyor:

Şekil 23: SQL havuzlarını yönetme
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Çalışmıyor olsaydı Sürdür düğmesine tıklardım.

Power BI raporlaması için daha fazla kaynak sağlamanın ilk adımı, Azure Synapse içinde bir iş yükü 
grubu oluşturmaktır. İş yükü grubu, belirli bir grupla ilişkili iş yükü yalıtımının miktarını belirtir. Bu kod 
için yeni bir SQL komutu oluşturmamız ve çalıştırdığımızda SmallPool ile bağlantı kurduğumuzdan 
emin olmamız gerekecek. Şekil 24'teki Geliştir bölümünde, çalışan SmallPool özel havuzuna bağlı 
yeni bir SQL komutunun oluşturulduğu gösterilmektedir:

Şekil 24: İş yükleri oluşturmak için bir SQL komut dosyası geliştirme

SQL sorgusunu aşağıdaki ifadede gösterildiği gibi Azure Synapse içindeki bir SQL not defterinde çalıştırmak 
için özel havuzunuzun başlatıldığından emin olun çünkü havuz çalışana kadar sorguları çalıştıramazsınız:

CREATE WORKLOAD GROUP wgPowerBI

WITH ( MIN_PERCENTAGE_RESOURCE = 20

      ,CAP_PERCENTAGE_RESOURCE = 80

      ,REQUEST_MIN_RESOURCE_GRANT_PERCENT = 2)
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wgPowerBI iş yükü grubu, Azure Synapse Analytics kaynaklarının en fazla %80'ini bu iş yükü içindeki 
öğelere sağlayacaktır. Başlangıçta bağlanırken her üyeye kaynakların en az% 2'si verilecektir. Kaynak 
grupları oluştururken kaynakların aşırı tahsis edilmesi performans sorunları oluşturabileceğinden 
minimum yüzdeli kaynaklarının tümünün toplamının %100 olduğundan emin olun. REQUEST_MIN_
RESOURCE_GRANT_PERCENT, bir seferde ayrılabilecek kaynak yığınlarının sayısıdır. İş yükü yalıtımı, 
kaynakları iş yükü gruplarınıza ayırmanıza olanak tanır. Burada MİN_PERCENTAGE_RESOURCE 
kullanılarak bu ELT iş yükü grubuna kullanılabilir kaynakların en az %20'sinin atandığını görüyoruz. 
İş yükü yalıtımının yokluğunda, istekler paylaşılan kaynak havuzunda çalışır. Paylaşılan havuzdaki 
kaynaklara erişim garanti edilmez ve erişim, öneme göre atanır.

İş yükü sınıflandırması, daha az önemli istekler karşısında Power BI sorgularını daha fazla genel 
öncelik ve daha fazla kaynakla derecelendirme olanağı sağlar. Bir iş yükü sınıflandırıcısına 
atayabileceğiniz beş farklı ağırlık vardır: kullanıcı, rol, etiket, bağlam ve zaman. Bu farklı öğeler 
burada ağırlıklarına göre sıralanmıştır. En yüksek önceliğe sahip unsur kullanıcı'dır. Bir sınıflandırıcıya 
kullanıcı'yı dahil ederseniz o kullanıcı tarafından yürütülen her şey en yüksek önceliğe sahip olur. 
Sonraki en yüksek değer rol'dür. Belirli bir roldeki kullanıcılara bir kullanıcıdan daha az öncelik verilir 
ancak bu kullanıcıların yönetilmesi daha kolaydır. Kullanıcılar birden çok satıra sahip olabileceğinden 
iş yükü sınıflandırıcılarında en yüksek öncelik kullanılır:

CREATE WORKLOAD CLASSIFIER wcPowerBIReporting 

WITH (WORKLOAD_GROUP = ‘wgPowerBI’ 

    ,MEMBERNAME = ‘synapsePowerBI’

         ,WLM_LABEL      = ‘PowerBIQueries’

        ,IMPORTANCE = High  );

Bu sınıflandırıcı, Azure Synapse'teki özel bir havuzda bulunan verilere bağlanan raporların 
performansını iyileştirmek için synapsePowerBI Azure dizin grubunda yer alan üyelerle iş yükü 
grubunda tanımlanan ayrılmış kaynakları kullanır.
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Özet

Bu yazıda, Azure Synapse'in farklı özelliklerden yararlanmanın ve bunları Power BI ile birlikte 
kullanmanın beş farklı yolunu inceledik. Azure Synapse, Power BI içinde kullanılmak üzere veri gölleri 
üzerinde veri reyonları oluşturma olanağı sağlar. Power BI'nın veri araştırma özelliklerini kullanarak 
Azure Synapse içinden verileri analiz edebilir ve analiz yeteneğini iyileştirebilirsiniz. Azure Synapse 
içinden, Power BI içinde kullanmak üzere sanal veritabanları oluşturabilirsiniz. Azure Synapse'te 
oluşturulan makine öğrenimi işlevlerini dahil etme ve sonuçlar hakkında rapor oluşturma becerisini 
de ekleyebilirsiniz. Azure Synapse içinde Power BI'ın veri toplamak için gereken tüm kaynaklara 
sahip olduğundan emin olmak için iş yükü yönetimi ekleyerek Power BI'ın performans ayarlamasını 
yapmaya yönelik yöntemlere baktık. Bunlar, Azure Synapse'nin özelliklerinden yararlanmanın birkaç 
yoludur ve Power BI ile kullanmaya başladığınızda tüm bu unsurlardan yararlanabilirsiniz. Bu kitapta 
ele alınan unsurları kullanıma almak, Power BI ile Azure Synapse'den yararlanmak için ihtiyacınız olan 
becerileri sağlar.
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Sonraki adımlar

İş Zekası ve analizinizi bir sonraki seviyeye taşımak için izleyeceğiniz 3 adım:

Ücretsiz bir Azure Synapse çalışma alanı oluşturun

Ücretsiz uygulamalı eğitim serisini izleyin

Denemeye devam etmek için Azure Synapse'teki ücretsiz 
miktarları kullanın
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