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 معرفی دوره:

گسترش استفاده از فناوری اطالعات در بخش های مختلف کسب و کار، باعث افزایش منبع ارزشمندی به نام داده 

نیز سازمان ها این منبع را در اختیار داشتند، اما حجم ، تنوع و سرعت تولید این داده  شده است. هر چند در گذشته

ها به مراتب کمتر بوده است. علم داده به عنوان علمی کامال کاربردی می تواند پاسخی مناسب به این داده های عظیم 

ر بسیار ضروری است. متاسفانه اکثر صاحبان تولید شده باشد. به منظور استفاده از این منابع ارزشمند وجود نیروی ماه

  .صنایع در دنیا از کمبود نیروی ماهر در این حوزه شکایت دارند

هایی که بر علم داده گیری است. سازمان، توانمندسازی و تسهیل تصمیمو بیگ دیتا هدف برگزاری دوره علم داده

کار خود استفاده وسازی در کسبمبتنی بر داده برای تصمیمتوانند از شواهد قابل سنجش و کنند، میگذاری میسرمایه

های کار و جریانووری عملیاتی، کارایی کسبتواند منجر به افزایش سود و بهبود بهرهمحور میهای دادهکنند. تصمیم

کند. هدف کمک می هایی که با ارباب رجوع سر و کار دارند، علم داده به شناسایی و جلب مخاطبانکاری بشود. در سازمان

ها در استخدام نیروهایشان کمک کند. علم داده با پردازش داخلی کاربردها و تواند به سازماناین دانش همچنین می

تر تر و سریعهای صحیحها در انجام انتخابتواند به واحد منابع انسانی سازمانمحور، میهای احراز صالحیت دادهآزمون

 .کمک کنددر طول فرآیند استخدام 

را به  علم داده با رویکرد داده محور داشته و حوزه حل مساله افرادی می باشند که عالقه زیادی به دورهمخاطب این 

پیش  .می بینندعلوم داده خود را متخصص  آینده شغلی عنوان حیطه تخصصی برای خود در نظر گرفته اند و

از جمله مسائلی هستند که در  یادگیری عمیق و شبکه های اجتماعی سری زمانی،متن کاوی، تحلیل فرایندها، تحلیل بینی

  .این حوزه مطرح می باشند

متخصصین علوم داده می توانند با استفاده از متدهای یادگیری ماشین با ناظر و بدون ناظر، به دانش پنهان موجود 

ا این امکان را می دهد تا بتوانند الگوها در داده ها دست یابند و آن را آشکار سازند. آموزش مدل های ریاضی به آنه

را شناسائی کرده و به پیش بینی دقیقتری از آینده برسند. به نوعی می توان گفت که یک دانشمند داده متخصص آماری 

است که بیشتر از یک آماری کامپیوتر می داند و متخصص کامپیوتری است که بیشتر از یک کامپیوتری به آمار مسلط 

 .است



 
 
 

 

شده هستند. های عظیم به صورت توزیعباز برای ذخیره و پردازش کارای دادهپ و اسپارک، ابزارهای مهم متنهادو

های عظیم اند و امکانات مختلفی را در زمینه دادهها در اطراف هادوپ شکل گرفتهای از فناوریدر حال حاضر، خانواده

پذیر برای ذخیره معروف هستند، در کنار هم امکاناتی کارا و مقیاسکه به اکوسیستم هادوپ  کنند. این خانواده ارائه می

، مخطبان با فناوری هادوپ و اسپارک درسسازند. در این شده را فراهم میسریع، بازیابی با بار زیاد و پردازش توزیع

سازی ک هادوپ پیادهشوند و به صورت عملی یک سناریوی فرضی ذخیره و پردازشی با کمو امکانات پیرامون آن آشنا می

شویم، و بایدها و نبایدهای استفاده ها آشنا میشود. همچنین با کاربردها و ابزارهای جدید این خانواده و جایگاه آنمی

 کنیم.ها را در چارچوب بیان تجارب موفق مرور میصحیح از این فناوری

 

 اهداف دوره:

 داده و داده کاو به منظور استخراج دانش از داده های موجود سازمان مهندستربیت 
 

 :سرفصل دوره

 های آنو ویژگی Big Data معرفی 

 Big Data  نحوه ی ارزش آفرینی  

 Big Data  هایی از کاربردهای موفقمثال 

 های تولید شدهو ساختار داده Big Data منابع تولید  

  Big Data مواجهه با های اصلی درها و چالشنگرانی  

 نویسی و پردازش توزیع شدههای برنامهمعرفی مدل  

 MapReduce  و HDFS شامل Hadoop آشنایی با اجزای تشکیل دهنده 

 آموزش تنظیم محیط برنامه نویسی هادوپ 

 آموزش کارکردن با فایل سیستم هادوپ 

 آموزش ایجاد کردن محیط الزم برای کار بر روی هادوپ 

 های هادوپ Job و دنبال کردنآموزش اجرا  

 MapReduce  آموزش بهینه سازی 

 HBase  و Hive آموزش کار با 

 و آموزش کار با آن Spark آشنایی با 

 MLlibآشنایی با کتابخانه یادگیری ماشین در اسپارک شامل  

 آموزش مصور سازی داده های خروجی گرفته شده از هادوپ 

 RDD ل بابررسی مباحث پیش رفته در ایجاد و تعام 

 Spark SQL کار با  

 اتصال اسپارک به دیتابیس  

 DataFrame معرفی، ایجاد و کار با 



 
 
 

 

 Dataset معرفی و کار با 

 جهت انجام فرایند های یادگیری ماشینی در اسپارک MLlib معرفی 

 توسعه و اجرای روال های تحلیل آماری 

  توسعه و اجرای الگوریتم های یادگیری ماشینی در اسپارک 

 Spark Streaming معرفی 

 توسعه و استفاده از اسپارک برای پردازش جریان داده ای 

 مقایسه اسپارک و سایر سکوهای پردازش جریان داده ای 

 نحوه ی استفاده از اسپارک و کامپوننت های آن در انجام سناریو های مختلف پاالیش و تحلیل داده 

 Spark Delta Lakeآشنایی و ساخت انباره داده در  

 Cluster Sizing تعریف 

 در طرح ریزی ایجاد یک کالستر هادوپ (Best Practice) بررسی بهترین شیوه ها 

 مالحظات یک طرح ریزی مناسب 

 نیازسنجی در زمینه حجم داده و میزان درخواست های پردازشی و تحیلی 

 مالحظات آنمورد نیاز برای نیازسنجی انجام شده و  Storage / HDD مثال و مشخصات 

 مورد نیاز و مالحظاتی که باید در نظر گرفت CPU و RAM نحوه تخصیص منابع 

 سایر منابع مورد نیاز و بهترین شیوه های تقسیم بندی منابع در ایجاد یک کالستر 

 انجام محاسبات و جزئیات کالستربندی و مقدار دهی پارامترهای هر چارچوب در کالستر هادوپ 

 Hadoopستر نصب و راه اندازی کال 

 Sparkنصب و راه اندازی کالستر  



 
 
 

 

 

 

 

 

 منابع درسی:

 Hadoop- The Definitive Guide, 4th Edition-2015 

 Advanced Analytics with Spark-Patterns for Learning from Data 

 Machine Learning with Spark Create scalable machine learning applications to power a modern 

data-driven business using Spark 

 

 

 

 

 

 

 

 


