سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مـرکـز آمـوزش هـای تخصـصی کـاربردی

:ریز سرفصل های دوره آموزشی مهندس داده به شرح ذیل می باشد

1-R For Data Engineering
Installation
Data Types
Control Flow in R
Vectorized Thinking
introduction to packages
Introduction to Date & Time manipulation
Introduction to String Manipulation
Importing Data
-Importing Data from Flat Files
-Importing Excel Files
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-Importing Data from DBs
-Importing Data from Web and APIs
Data Manipulation
-Data Tidying
-Data Transformation
-Data Fusion
Date & Time Manipulation in depth
String Manipulation in depth
Introduction to dealing with missing Data

 کالن دادهBig Data -2
معرفی و استفاده از سیستم پردازش و ذخیره سازی توزیع شده هادوپ جهت ذخیره سازی و پردازش
Hadoop Ecosystem / کالن داده ها

) Big Data (  توصیف و بررسی ویژگی های کالن داده ها،تعریف مشخصات و تولید کننده های آنها،)Stream Data(داده های جریانی66075641 -66075626 :مشاوره و ثبت نام
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معرفی  Hadoopبه عنوان سکوی پردازش و ذخیره سازی داده در ابعاد کالنمدل پردازش توزیع شده نگاشت کاهشMapReduce /سیستم فایل توزیع شده هادوپ HDFS /-سیستم مدیریت منابع و وظایف در اکوسیستم هادوپ YARN /

قابلیت ها و توانمندی های Hadoopنقاط قوت و ضعف هادوپ در مقایسه با سیستم های پردازشی موجودمعرفی مدل پردازشی نگاشت کاهشمراحل انجام کار در اجرای وظایف نگاشت کاهشحل مسئله و توسعه نمونه برنامه های نگاشت کاهشمسائل قابل حل در مدل پردازشی نگاشت کاهش و مسائل سازگار با این مدلاجرای وظایف نگاشت کاهش در هادوپ و بررسی مراحل اجرامعرفی سیستم فایل توزیع شده در Hadoopویژگی های  HDFSو نحوه عملکرد HDFS NameNodeو  DataNodeو وظایف هر کدام
ساختار داده ها و بالک ها در HDFSمعرفی  YARNو وظیفه YARNاجزاء YARNمنابع قابل مدیریت و نحوه مدیریت منابع و وظایف توسط YARNامکانات  YARNبرای مدیریت و نظارت بر وظایفحوزه کارکردی مناسب برای  YARN ،HDFSو MapReduceبرنامه ریزی و منابع الزم برای ایجاد کالستر هادوپمشاوره و ثبت نام66075641 -66075626 :
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روش های ایجاد کالسترنصب نرم افزار ها و پیش نیاز هانصب ،انجام پیکربندی و راه اندازی کالسترفایل های پیکر بندی و انجام پیکربندی های تکمیلی برای عملکرد بهتر کالسترپردازشی و ذخیره سازی
تنظیمات  Memoryو نحوه تخصیص  RAMدر سرور به اجزاء کوچکتر و ایجادContainer
تعامل و کار با سیستم فایل توزیع شده  Hadoopو انجام اعمال کاربری ،مدیریتی ونظارتی در HDFS
تعامل و کار با YARNارسال وظایف نگاشت کاهش و نظارت و مدیریت آنها به کمک YARNمدیریت کالستر هادوپ ( Apache Pigاستفاده از پیگ برای تعامل با داده های کالن)

معرفی Pigویژگی هاکاربرد هااجزاءجایگاه  Pigدر سیستم هادوپمدل اجراییمزایا و معایب Pigراه اندازی Pigتوسعه نمونه برنامه ها و استفاده از  Pigجهت تعامل با داده های کالن و انجامپردازش دسته ای و عملیات پاک سازی داده
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وارد کردن داده های کالن به سیستم ذخیره سازی توزیع شده هادوپ

تزریق و ورود داده به سیستم فایل توزیع شده هادوپنحوه نصب و راه اندازی سیستم های تزریق دادهروش ها و ابزار های ورود داده غیر ساخت یافتهمعرفی  Flumeبه عنوان ابزار ورود داده غیر ساخت یافته و نیمه ساخت یافته بهسیستم ذخیره سازی توزیع شده هادوپ
نصب و راه اندازی به صورت تک نود و کالستر-اجزاء و روش کارکرد

معماری یک کالستر  Ingestionچند الیه برای کنترل و مدیریت ورود داده به کالسترهادوپ
 ورود داده ساخت یافته از پایگاه داده های رابطه ای به سیستم فایل توزیع شدههادوپ
معرفی  Sqoopبه عنوان ابزار ورود داده ساخت یافتهاجزاء و روش کارکرد Sqoopنصب و راه اندازیاجرای سناریو های مختلف ورود دادهامکانات پیشرفته  Sqoopبرای انجام روال های ورود دادهبررسی و ارزیابی داده های وارد شده به سیستم( Apache Spark Overviewپردازش و تحلیل کالن داده و جریان داده توسط اسپارک)

معرفی اسپارک و مدل پردازش توزیع شده در اسپارکنصب و راه اندازی کالستر اسپارکمفاهیم کار با اسپارک و اسپارک کالسترمشاوره و ثبت نام66075641 -66075626 :
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مدل داده ای RDDتوسعه نمونه برنامه های اسپارک برای انجام فرآیند های پردازش دسته ای و ETLتوسعه نمونه برنامه های اسپارک برای تحلیل برخط کالن دادهکار با Spark SQLاتصال اسپارک به دیتابیسمعرفی ،ایجاد و کار با DataFrameمعرفی و کار با Datasetمعرفی  MLlibجهت انجام فرآیند های یادگیری ماشینی در اسپارکتوسعه و اجرای روال های تحلیل آماریتوسعه و اجرای الگوریتم های یادگیری ماشینی در اسپارکمعرفی Spark Streamingتوسعه و استفاده از اسپارک برای پردازش جریان داده ایمقایسه اسپارک و سایر سکوهای پردازش جریان داده ایApache Hive

معرفی هایومدل اجرای وظایف در هایواجرای سناریو های مختلف تحلیل داده در هایومعرفی و انجام پارتیشن بندی و باکت بندی در هایوروش های پیوند در هایواتصال اسپارک به هایویکپارچه سازی و استفاده از اسپارک به عنوان موتور اجرایی در هایومشاوره و ثبت نام66075641 -66075626 :
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انجام تنظیمات پیشرفته در هایوانجام روال های بهبود کارایی در هایو ( Data Science with Zeppelinانجام عملیات تحلیل داده و فرآیند های علم داده ای توسط
زپلین )

معرفی قابلیت های Zeppelinکاربرد های  Zeppelinبرای مصور سازی نتایجکاربرد های  Zeppelinبرای انجام فرایند های علم داده ایبررسی و انجام روش های مختلف ارتباط با کالن داده ها توسط زپلینتعامل با کالن داده ها و مصور سازی نتایج تحلیل ها توسط زپلینمقایسه  Zeppelinبا سایر  Data Science Notebookها ( Splunk for Big Dataاستفاده از اسپالنک جهت انجام عملیات تحلیل داده های متنی غیر ساخت
یافته /کالن داده ها)

معرفی اسپالنک Splunk /قابلیت های اسپالنک در حوزه تحلیل داده های ماشیننصب و راه اندازیمنابع مورد نیاز برای راه اندازی اسپالنک به صورت تک نود یا کالسترشاخص Index/گذاری روی داده های ماشینانواع ایندکس هااجزاء و معماری اسپالنکمبانی جستجو در اسپالنکجستجو و گزارش از داده های شاخص گذاری شدهساخت گزارش و داشبوردمقایسه اسپالنک و )Splunk vs ELK( Elastic-نحوه ارتباط  Splunkبه اکوسیستم هادوپ و سیستم ذخیره سازی هادوپ
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 ( Qlik View and Hadoopارتباط و تعامل با داده های ذخیره شده در اکوسیستم هادوپ به
کمک کلیک ویو و کلیک ) Scence
مقدمه ای بر نحوه ارتباط با سیستم ذخیره سازی هادوپ و مصور سازی نتایج به کمک ابزارهای Qlik
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