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Bemutatkozás



Introducing Infinite Lambda
13 different industries

from startups to Enterprise

small teams to big data departments

over 80 consultants and engineers

first MVP delivery around 4 - 6 weeks
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Introduction

Zoltan Csonka
Zoltan is Data Architect at Infinite Lambda, specialized in Data 
Warehousing and Business Intelligence. He has 18 years of experience 
working on data warehouse design and implementation with on-prem 
and cloud-based warehouses. 

He is focusing on working on modern data stack with data modelling, 
Data Vault, Snowflake and DBT.

Zoltan is Certified Data Vault 2.0 Practitioner
and Snowflake Snowpro certified.



A DBT filozófiája



ELT - adat transzformációs eszköz

Data Build Tool

Filozófia



DBT filozófia

Filozófia

Mindenki számára elérhető 
adattranszformációs eszköz

Az SQL a közös nyelv 
az adatok világában

Adatok tesztelése, ellenőrzését 
minden lépésnél el kell végezni

Adattranszformációt, lineaget 
és dokumentációt együtt kell kezelni

Adatos környezetben az együttműködésnek úgy kell működnie mint egy 
szoftverfejlesztésnek (egy kódbázis, git, pull, etc.)



Kinek az eszköze?

Filozófia

Analytics engineer / Data Engineer / BI engineer / Data analyst

Az dolgozik DBT-vel, aki érti is az adatot és az üzletet, van 
technológiai és modellezési ismerete.



Architektúra, komponensek és 
szerep az adatkörnyezetben





Miből főzünk?
AdatbázisVerziókezelő

DBT vagy - és DBT Cloud



Modell 
Egy select utasítás
text file, sql kiterjesztésel, 
model neve a tábal neve

Model, materialization, dependecy



Materializáció 
A cél adathalmaz töltési stratégiáját 
vezérli

Nézet / tábla, 
Teljes / inkrementális töltés...

Model, materialization, dependecy



Függőség 
Egy futtatási sorrend meghatározására

Model, materialization, dependecy



Mi történik futtatáskor

architektúra

Compiler (dbt compile) Runner (dbt run)



Csomagkezelő

architektúra

GIT url + DBT DEPS

Sok sok hasznos csomag elvezzuk az open source eszkoz elonyeit.



Gyakorlati megoldások



Lineage & dokumentáció

Lineage & dokumentáció



Tesztelés

Tesztelés

Adatteszt implementáció Vizualizáció Lookerben



Makró

Makró

A Jijnja - SQL makrók segítségével rugalmas eljárásokat, templateket készíthetünk

{{ dbt_utils.union_relations(
    relations=[ref('my_model'), 
source('my_source', 'my_table')],
    exclude=["_loaded_at"]
) }}



Hol kezdjük el?

getdbt.slack.comgetdbt.com

infinitelambda.com



Demo



Methodology

A DBT kiváló adattranszformációs eszköz

Open sources és menedzselt Cloud

SQL alapú

Lineage - dokumentáció beépített



Segíthetünk?

www.infinitelambda.com

https://www.linkedin.com/in/zoltan-csonka/

http://www.infinitelambda.com/

